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 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

 

* 

 بسم هللا الرحمان الرحيم 

 

A revelat Preaînaltul: 

 

2:30 

 

َماَء َونَْحُن َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمََلئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل ِفي اْْلَْرِض َخِليفَةً ۖ َقالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َمن يُْفِسُد ِفيَها وَ  ُس  يَْسِفُك الد ِ نَُسب ُِح بَِحْمِدَك َونُقَد ِ

 لََك ۖ قَاَل إِن ِي أَْعلَُم َما ََل تَْعلَُمونَ 

 

Când Domnul tău spuse îngerilor: „Vreau să Îmi creez un locţiitor pe pământ”, ei au 

răspuns: „Vrei să aduci un locţiitor care să-i zădărnicească rostul şi să risipească şuvoaie de 

sânge, în vreme ce noi Te preamărim cu laude şi Te preasfinţim?” Atunci, El (Allah) spuse: “Eu 

ştiu ceea ce voi nu ştiţi.” 

24:55 

 

ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم  نَنه لَهُ َوَعَد َّللاه اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنهُهْم ِفي اْْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الهِذيَن ِمن قَْبِلِهْم َولَيَُمك ِ ْم ِدينَُهُم الهِذي  َوَعِملُوا الصه

ن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا ۚ يَْعبُُدونَنِي ََل يُْشِرُكوَن بِي َشْيئً  لَنهُهم م ِ ئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ اْرتََضٰى لَُهْم َولَيُبَد ِ ِلَك فَأُولَٰ
ا ۚ َوَمن َكفََر بَْعَد ذَٰ  

 

Allah le-a făgăduit celor dintre voi care cred şi săvârşesc fapte bune că îi va face 

locțiitorii Săi pe pământ, precum i-a făcut pe cei dinaintea lor şi că le va întări Legea de care El 

este mulţumit pentru ei, şi le va schimba frica în tihnă; „ei să Mi se închine Mie şi să nu Îmi 

alăture nimic (în venerare).” Cei care vor tăgădui, şi după aceasta, sunt cei stricaţi. 
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31:20 

 

ا ِفي السهَماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض َوأَْسبََغ َعلَْيُكْم نِعََمهُ َظاِهَرةً  َر لَُكم مه َ َسخه ِ  أَلَْم تََرْوا أَنه َّللاه  َوبَاِطنَةً ۗ َوِمَن النهاِس َمن يَُجاِدُل ِفي َّللاه

نِيرٍ بِغَْيِر ِعْلٍم َوََل هُ  ًدى َوََل ِكتَاٍب مُّ  

 

Nu vedeţi că Allah v-a supus vouă cele din ceruri precum şi cele de pe pământ? El a 

răspândit asupra voastră harurile Sale văzute şi nevăzute. Şi printre oameni sunt unii care 

dispută asupra lui Allah fără ştiinţă, călăuzire sau o Carte să-i lumineze! 

 

14:19 

 

ِ ۚ إِن يََشأْ يُْذِهْبُكْم َويَأِْت بَِخْلٍق َجِديدٍ  َ َخلََق السهَماَواِت َواْْلَْرَض بِاْلَحق   أَلَْم تََر أَنه َّللاه

 

N-ai văzut oare că Allah a creat cerurile și pământul întru Adevăr? Dacă voiește El vă 

poate nimici și aduce în loc altă creație. 

* 

 

Descriindu-l pe Allah, Trimisul Său  a spus: 

 

Slăvit fie Allah, Cel care în primordialitatea Sa a fost Unic, iar în calitatea Sa de a fi fără 

de început este extraordinar de înălțat prin divinitatea Sa și măreț prin splendoarea și puterea Sa.  

El a generat ceea ce a făurit și a dat ființă celor create de El, fără să fi avut un model care 

să preceadă ceva din cele create de El.  

Domnul vostru, Veșnicul, a pus laolaltă toate prin subtilitatea autorității Sale și prin 

cunoașterea deținută de El în omnisciența Sa, a înfăptuit tot ce a creat prin legile puterii Sale și a 

despicat cerul prin lumina zorilor. 

Astfel că nimeni nu schimbă creația Sa, nimeni nu modifică ceea ce El a meșteșugit, 

nimeni nu împiedică judecata Sa, nimeni nu tăgădăuiește porunca Sa. 
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Nu există nici un loc de odihnă departe de chemarea Sa (dawah), stăpânirea Sa nu 

contenește niciodată și dăruirea Sa e fără de întrerupere. El este Cel Care există cu adevărat de la 

început și Cel Care va dăinui cu adevărat în veșnicie. El este ascuns față de creaturile Sale, prin 

lumina Sa, în înaltul orizont, în puterea Sa dominantă și în splendida-i suveranitate. El este 

deasupra și dedesubtul tuturor lucrurilor. Astfel că s-a revelat pe Sine creației, fără a putea fi 

văzut și este transcendent, neputând a fi contemplat prin simțurile lumești. El a dorit să fie distins 

de om prin mărturisirea unicității Sale când S-a retras în spatele acoperământului luminii Sale, 

ridicându-se în zări dar ascunzându-se de privirile creaturilor Sale.  

 

El le-a trimis profeți pentru ca aceștia să fie dovezi convingătoare pentru creaturile Sale și 

astfel profeții Săi pot fi martori împotriva lor. El le-a trimis profeți care să le vestească și să-i 

prevină și ca slujitorii Săi să poată înțelege lucrurile în care au fost neștiutori cu privire la 

Domnul lor, să-L recunoască pe El în calitatea Sa de Allah și să Îi proclame unicitatea nealterată, 

după ce se împotriviseră cu încăpățânare. 

 

Husayn ibn Ali  ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه  َلّلَٰ  le-a vorbit oamenilor din moscheea al-Kufa spunându-le: 

 

Slăvit fie Allah, Cel care nu Își are originea în nimic, nici nu a creat cele existente din 

ceva. Faptul că este fără de început este dovedit de temporalitatea lucrurilor, puterea Sa este 

dovedită de slăbiciunile lor iar veșnicia Sa este dovedită de sfârșitul inevitabil al oricărui lucru 

creat. Nici un loc nu este ocupat de El pentru a putea fi localizat într-un spațiu, nici un lucru nu 

este ca El pentru a putea fi descris prin calități, nici nu e absent din ceva încât să fie resimțit ca 

lipsind. 

Datorită măreției Sale locurile nu-L cuprind, datorită maiestății Sale măsurile nu-L pot 

măsura iar datorită grandorii Sale nu există model după care să poată fi cercetat. 

Este cu neputință ca imaginația să-L pătrundă, gândirea să-L înțeleagă sau mintea să și-L 

imagineze. Puterea rațiunii, cu aspirația sa înaltă, rămâne deznădăjduită, năzuind să-L înțeleagă 

oceanele cunoașterii rămân secătuite fără a se mai reface atunci când se referă la El iar 

distincțiile realizate de cei care dezbat acest subiect alunecă din elevare în trivialitate în 

încercarea de a Îi descrie puterea. 
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El este Unul (wahid) dar nu în ceea ce privește numărul, Veșnic dar fără durată, Înălțat 

dar fără ceva care să-L susțină. 

El nu ține de o categorie ca celelalte esențe pentru a fi comparate cu El, nici nu este un 

obiect ca obiectele să fie asemenea Lui, nici nu este precum creația pentru a I se putea oferi 

titluri. 

Puterile rațiunii se rătăcesc în mijlocul valurilor perceperii Lui, imaginația e uluită când 

încearcă să-și reprezinte faptul că El este fără de început, înțelegerea este împiedicată să 

conștientizeze aspectele puterii Sale iar mințile sunt înecate în adâncimile cerului regatului Său. 

El este Stăpânul tuturor binecuvântărilor, inaccesibil prin subtilitatea Sa și Suveranul a toate. 

Timpul nu-L îmbătrânește, nici descrierea nu-L poate cuprinde. 

Cele mai neclintite încrâncenări, în limitele constanței lor, sunt smerite în fața Sa și 

supuse Lui sunt cele mai ferme bariere din fortărețele cerului. Martore ale autorității Sale sunt 

toate elementele lumii, însăși crearea lor este martora veșniciei Sale iar inevitabilul sfârșit al 

tuturor lucrurilor stă ca mărturie a permanenței Lui. 

 

Astfel că nimic nu are un refugiu în fața strânsorii Sale, nici o ieșire din cuprinderea Sa, 

nici un mod de a se ascunde de socotirea Sa și deci nici o cale de a evita puterea lui Allah asupra 

creației. Este suficientă perfecțiunea cu care a creat toate ca semn (ayat). Lui nu I se poate atribui 

nici un fel de mărginire, nu I se poate atribui nici o asemănare și nimic nu este ascuns de El. 

Allah este cu adevărat dincolo de comparații și titluri date de muritori! 

Mărturisesc că nu există altă divinitate în afară de El și că Muhammad este robul și 

trimisul Său. 

* 

 

Ali bin Abi Talib   ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه   َلّلَٰ  le vorbea oamenilor în moscheea din al-Kufa când un om pe 

nume Dhilib s-a ridicat în fața sa. Avea o limbă ascuțită, o vorbire aleasă și era curajos; acesta a 

spus: 

- O, emir al credincioșilor, L-ai văzut pe Domnul tău? 

Ali i-a răspuns:  

- Vai ție, o Dhilib, nu m-aș fi închinat unui Domn pe care să nu-L fi văzut! 
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El a întrebat: 

-  O, emir al credincioșilor, cum L-ai văzut? 

Ali i-a răspuns: 

- O Dhilib, ochii nu-L văd prin puterea de observație a privirii, dar înimile Îl văd prin 

adevărurile credinței. Vai ție, cu adevărat Domnul meu este subtil în subtilitate dar nu 

poate fi descris de subtilitate, imens în imensitate dar nu poate fi caracterizat de 

imensitate, grandios în grandoare dar nu poate fi descris de grandoare, măreț în 

măreție dar nu poate fi limitat de măreție. Înainte de toate lucrurile, Allah era; nu se 

poate spune că nimicul exista înaintea Sa. După toate lucrurile El va continua să fie, 

nu se poate spune că El are o mărginire anume. El a voit toate lucrurile, dar nu printr-

o hotărâre. El percepe toate dar nu prin vreun mijloc. El este în toate lucrurile dar nu 

amestecat cu ele, nici separat de ele. El este evident dar nu potrivit explicației că ar fi 

perceptibil prin simțuri, este manifest dar nu înfățisându-Se, este detașat însă nu prin 

distanță, apropiat dar nu prin proximitate. Locurile nu-L cuprind, timpul nu-L petrece, 

atributele nu-L pot delimita iar ațipirea nu-L cuprinde. 

 

S-a relatat că Ali bin Abi Talib  ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه  َلّلَٰ  a rostit următoarele: 

 

Slavă lui Allah, Cel la care se întorc înapoi toate creaturile și lucrurile. Îl preaslăvim 

pentru marea Lui bunătate, pentru dovezile Sale limpezi, pentru abundența binecuvântărilor Sale 

și pentru dărnicia Sa binevoitoare: o laudă care să Îi dea ceea ce Îi aparține de drept, care să-L 

mulțumească și care să ne aducă mai aproape de răsplata Sa și care să ducă la sporirea harului 

Său în lume. 

Așadar, slavă lui Allah, Cel în fața căruia nu se poate ascunde nimeni în întunecimea 

amurgului neguros, nici în tăcerea nopții, nici în prăpastiile pământului, nici pe culmile munților; 

nu se poate ascunde nici ceea ce trăsnetul răsfrânge în zariștea cerului, nici ceea ce dispare în 

fulgerul norilor, nici frunza care cade, îndepărtată din locul său de furtuna pricinuită din ceruri și 

de căderea ploii. El cunoaște locul în care a căzut stropul de ploaie și unde a rămas acesta, El 

cunoaște traseul desenat și parcurs de minuscula furnică. El cunoaște câtă hrană este suficientă 

pentru ființe și ceea ce poartă femeia în pântecele ei. 
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Slavă lui Allah, Cel Viu și existent înainte de a exista universul, cerurile, pământul sau 

omul. El nu poate fi întrezărit prin imaginație sau apreciat de rațiune. Cei mulți care îi cer 

ajutorul nu-L fac să fie ocupat, iar faptul că dăruiește nu micșorează cu nimic ceea ce El posedă. 

 

Allah luminează cu lumina Sa orice întuneric și întunecă cu întunecimea Sa orice lumină. 

 

Mărturisesc că nu există altă divinitate în afară de Allah, având credință în autoritatea Sa 

și fiind potrivnic celor care-L tăgăduiesc. 

Mărturisesc că Muhammad  este robul și trimisul Său, fiind așezat întocmai precum 

marii profeți Moise și Iisus, în cel mai bun sălaș, provenind din cea mai nobilă sămânță și din 

cele mai neprihănite pântece, aleși dintre cei mai nobili descendenți ai neamurilor omenirii, 

avându-și originea în cele mai nobile vlăstare și în cele mai onorate rădăcini ale arborelui din 

care Allah i-a plăsmuit pe profeții Săi dintr-un singur trunchi și cu un singur mesaj, un arbore din 

lemn ales, cu o formă armonioasă, cu ramificații semețe, cu ramuri înflorite, cu fructe pârguite, 

de esență nobilă, sădit în generozitate și cultivat într-un loc sfânt.  

Astfel că și-a ridicat ramurile și a adus roade, a devenit puternic și de nezdruncinat, 

pentru ca apoi să ne dea un ultim fruct elevat și plin de calități și anume Profetul Muhammad  

pe care Allah l-a înzestrat cu puterile dintre cele mai stăruitoare ale ultimei profeții: o carte 

limpede, Coranul. 

Neputinţa omului de a-L cunoaşte pe Allah 

Slavă lui Allah a cărui proslăvire nu poate fi atinsă de vreun vorbitor, ale cărui binefaceri 

nu pot fi numărate de vreun socotitor şi al cărui Drept nu i-L pot lua cei ce se străduiesc, pe care 

nu Îl pot ajunge cele mai ambiţioase gânduri şi nu Îl pot percepe cele mai adânci înţelegeri. 

Descrierea Sa nu este mărginită de vreun hotar sau de vreo proslăvire. Niciun timp nu Îi este 

socotit, niciun răgaz stabilit. El este Cel ce a făcut creaţia cu Puterea Sa, a împrăştiat vântoasele 

cu Milostenia Sa şi a întărit pământul mişcător cu stânci: 

[despre] cunoaşterea lui Allah 

Întâiul ţel al religiei este de a-L cunoaşte pe El, 

desăvârşirea cunoaşterii Lui este mărturisirea Lui, 

desăvârşirea mărturisirii Lui stă în a crede în Unicitatea Sa, 
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desăvârşirea credinţei în Unicitatea Sa stă în Neîntinarea Sa, 

iar desăvârşirea Neîntinării Sale stă în negarea însuşirilor Sale. 

căci fiece însuşire este o doavdă că El nu este cel căruia i se atribuie, 

iar Cel descris printr-o însuşire nu este acea însuşire. 

Cel ce Îl descrie pe Allah prin însuşiri, 

Îl compară, 

iar cel ce Îl compară, Îl socoteşte doi, 

iar cel ce Îl socoteşte doi, ajunge să admită părţi ale Lui, 

iar cel ce admite părti ale Lui se înşeală asupra Lui, 

iar cel ce se înşeală asupra Lui arată spre El, 

iar cel ce arată spre El îi admite limite, 

iar cel ce Îi admite limite, Îi poate măsura, 

Oricine spune „în ce” este El, socoteşte că este cuprins înlăuntru, 

oricine spune „pe ce” este El, socoteşte că este în afară, 

El este Fiinţător însă nu faţă de lumea creată, 

El există însă nu faţă de non-existenţă, 

El este cu fiece lucru însă nu apropiat fizic, 

El este diferit de orice lucru, însă nu separat fizic, 

El lucrează însă nu prin mişcări sau unelte, 

EL vede şi atunci când nimeni din creaţia Lui nu este privit, 

El este Unul, astfel încât nu există nimeni care Îi tină de urât, 

nimeni de care să Îi fie dor în absenţă. 

Cunoaşterea lui Allah 

Slavă lui Allah, pentru care o stare nu urmează altei stări, aşa încât el este Întâiul dinainte 

să fie Ultimul, El este Văzutul înainte să fie Ascunsul. 

Oricine se numeşte unul, în afară de El, o face datorită puţinătăţii (la număr). 

iar oricine se socoteşte preacinstit în afară de El, este umil. 

Oricine se crede puternic, în afară de El, este slab. 

Orice stăpân, în afară de El, este rob. 

Orice cunoscător, în afară de El, este în căutarea cunoaşterii. 

Orice puternic, în afară de El, are putinţă, însă şi neputinţă. 
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Oricine altcineva, în afară de El, ascultă, este surd la vocile cele şoptite, în vreme ce 

glasurile cele puternice îl asurzesc, iar glasurile cele de departe nu îl ajung nici ele. 

Şi oricine priveşte, în afară de El, este orb la culorile cele ascunse şi la trupurile cele 

plăpânde. 

Orice vădit, în afară de El, este ascuns, iar orice ascuns, în afară de El, este vădit. 

El nu a creat tot ceea ce a creat pentru a-şi întări puterea, nici de teama urmărilor timpului 

şi nici spre a fi ajutat împotriva atacului unui seamăn sau al unui lăudăros plin de el sau 

împotriva unui duşman plin de ură. 

De altfel, făpturile toate de El sunt crescute, fiindu-i robi smeriţi. El nu este înrâurit în 

nimic, astfel ca să se poată, cumva, spune că El există întru acestea, tot astfel cum El nu este 

departe de nimic, aşa încât nu se poate spune că El este departe de ceva. Făurirea a tot ceea ce El 

a început sau gospodărirea a ceea ce stăpâneşte nu L-au ostenit. Nu L-a cuprins neputinţa faţă de 

nimic din ceea ce El a creat. Şi nici nu L-a atins vreo nelinişte în nimic din ceea ce El a poruncit 

sau a hotărât. Judecata Sa este sigură, ştiinţa Sa, precisă, porunca Sa, neclintită. El este dorit la 

vreme de năpastă şi temut la vreme de îndestulare. 

Prevenire asupra îndreptării către altul decât Allah  – înălţare Lui! 

Crezi tu, oare, că poţi numi ceasul la care un bărbat iese afară şi niciun rău nu îl loveşte 

sau poţi tu, oare, să îl previi asupra ceasului la care, de iese afară, răul se înteţeşte? 

Oricine ar da mărturie la aceasta, ar răstălmăci Coranul şi l-ar nesocoti pe Allah în 

împlinirea ţelului de El dorit şi în alungarea celor nedorite. Îţi este drag să spui acestea, astfel că 

acela ce ia în seamă vorbele tale se cuvine să te preamărească pe tine, mai mult decât pe Allah, 

căci, aşa cum greşit gândeşti că tu eşti cel ce i-a oferit îndrumare cu privire la ceasul la care să 

strângă foloasele şi să se ferească de rău. 

Prevenire asupra astrologiei 

O, voi oameni! Feriţi-vă şi aveţi grijă de a nu învăţa ştiinţa stelelor, mai puţin atunci când 

aveţi a vă călăuzi pe uscat sau pe apă, căci aceasta duce spre preziceri, iar un cititor în stele nu 

este altceva decât un ghicitor, iar cel ce ghiceşte este întocmai vrăjitorului, vrăjitorul întocmai 

necredinciosului, iar necredinciosul va ajunge în iad. 

Mergeţi înainte în numele lui Allah! 
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Măreţia raiului de pe lumea cealaltă 

Pe Allah! 

De veţi striga precum cămila ce şi-a pierdut puiul, de veţi ugui precum porumbeii, de veţi 

murmura precum pustnicii cei plini de evlavie, şi de vă veţi întoarce spre Allah, lăsând în urmă 

avuţii şi copii, pentru a vă păstra, astfel, aproape de El şi de a vă înălţa pe treapta dinaintea Lui, 

sau de a obţine iertarea păcatelor, adunate în cărţile Lui şi trecute pe răboj de îngerii Lui, atunci 

vă veţi bucura de mult mai puţin decât [se va bucura] răsplata Lui, iată ce aştept eu pentru voi, 

sau veţi avea parte de judecata Lui, iar de aceasta îmi este teamă pentru voi. 

Pe Allah! 

Chiar de vi s-au înmuiat sufletele, iar ochii voştri au vărsat lacrimi de sânge, fie întru 

nădejde către El, fie întru teamă de El, şi de v-a fost dat să vieţuiţi în această lume cât va fi ea, 

chiar şi atunci faptele voastre nu pot fi plată pentru măreţele Sale binecuvântări pogorâte asupra 

voastră, nici pentru că v-a călăuzit întru credinţă. 

Măreţia lui Allah 

Această lume, ca şi cea de dincolo, i-au dat Lui frâiele, iar cerurile şi pământurile i-au 

aruncat tot Lui cheile.  

Copacii cei înfloritori se apleacă în faţa Lui dimineaţa şi seara, şi izvodesc pentru El foc 

plin de vâlvătăi din ramurile lor, iar la porunca Lui, îşi preschimbă propria hrană în fructe 

pârguite. 

Adevărul calităţilor lui Allah 

Slavă lui Allah, înălţat deasupra tuturor prin puterea Sa, apropiat tuturor prin mărinima 

Sa, dăruitorul tuturor răsplăţilor şi binefacerilor, dezvăluitorul tuturor grozăviilor şi asprimilor! Îl 

preamăresc pentru neostenita Sa milostenie şi neţărmuita Sa mărinimie. 

Eu cred în El, Întâiul, Văditul, 

Caut Îndrumare la El, Aproapele, Călăuzitorul, 

Caut ajutor la El, Biruitorul, Puternicul, 

Îmi pun nădejdea în El, Îndestulătorul, Ocrotitorul, 

Mărturisesc că Muhammad  este robul şi trimisul Său. 

El l-a trimis spre împlinirea poruncilor Sale, pentru înfăptuirea faptelor Sale şi vestirea 

prevenirii Sale. 
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Povăţuirea de a fi pioşi 

O, voi, robi ai lui Allah, vă povăţuiesc să aveţi frică de Allah, Cel ce v-a dat pilde, Cel ce 

a hotărât ceasurile vieţilor voastre. El v-a dăruit veşminte şi tot El v-a pus la îndemână mijloacele 

de trai. El v-a înconjurat cu ştiinţa Lui, şi tot El v-a prescris răsplata. El a vărsat asupra voastră o 

neţărmuită mărinimie şi daruri nemăsurate.  

El este Cel ce v-a prevenit cu dovezi cuprinzătoare şi El v-a socotit la număr. El v-a 

hotărât vârsta în acest lăcaş al încercării şi în această casă a învăţămintelor. În ea veţi fi supuşi 

încercărilor şi pentru ea veţi da socoteală! 

Descrierea acestei lumi 

Cu siguranţă această lume este o adăpătoare murdară, cu o potecă înspre apă, noroită. Ea 

este plăcută la vedere, însă nimicitoare la încercare. Este o amăgire îngrozitoare, o lumină 

pieritoare, o umbră iute dispărătoare, un reazem încovoiat. Când cel ce prinde a-i fi dragă, cel ce 

se obişnuieşte cu ea începe a fi mulţumit, atunci ea se ridică, îl calcă în picioare (cu bucurie), îl 

prinde în capcana-i, îl face ţinta săgeţilor ei şi îi strânge grumazul în frânghia morţii, trăgându-l 

în mormântul strâmt şi locaşul cel înspăimântător, spre a îi arăta locul şederii sale şi răsplata 

faptelor sale. Aşa se petrece leat după leat. Nici moartea nu îi ţine departe şi nici cei ce 

supravieţuiesc nu se ţin deoparte de săvârşirea de păcate. 

Moartea şi reînvierea 

Ei (oamenii) sunt plini de râvnă şi se întrec, pornind în pâlcuri către ţelul cel din urmă şi 

întâlnirea cu moartea, până când toate cele îşi ating sfârşitul, lumea moare, iar reînvierea se 

apropie. Allah îi va scoate din colţuri de mormânt, din cuiburi de pasăre şi din vizuină de 

sălbăticiune şi din locaşuri ale morţii. 

Ei merg degrabă întru porunca Lui şi aleargă spre locul hotărât a le fi întoarcerea din 

urmă, pâlcuri-pâlcuri, tăcuţi, stând în picioare şi orânduiţi în şiruri. Ei fi-vor sub privirea lui 

Allah şi auzi-vor pe toţi ce îi cheamă. 

Ei vor purta straiele neputinţei şi veşmintele supuşeniei şi umilinţei. (La acest ceas) vor 

dispărea vicleniile, dorinţele vor fi năruite, sufletele se vor îneca în linişte, glasurile vor amuţi, 

gâtlejurile se vor sugruma de sudoare, groaza se va înteţi, iar urechile vor răsuna la glasul tunător 

al Celui ce îi va chema la Judecata de Apoi unde fiecare îşi va primi partea, pedeapsa şi răsplata. 
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Trăsăturile robilor lui Allah 

Robii care au fost făcuţi spre a dovedi puterea (Lui) sunt crescuţi cu severitate, sunt 

supuşi pieirii prin durere, şi aşezaţi în morminte în care vor deveni fărâme. Apoi vor fi reînviaţi, 

câte unul, vor avea parte de răsplăţi şi vor trebui să dea socoteală de faptele lor, fiecare în parte. 

Li s-a dat timp să poată căuta mântuirea, li s-a arătat calea cea dreaptă şi le-a fost dat să 

vieţuiască şi să aibă parte de daruri, s-a îndepărtat de la ei întunecimea îndoielii şi au fost lăsaţi 

liberi în această perioadă a vieţii, la loc în care să înveţe, pregătindu-se astfel de drumul către 

Ziua Judecăţii de Apoi, spre a-şi căuta cu înţelepciune ţelul, spre a avea vreme să adune foloase 

şi să aibă cele trebuincioase pentru locul în care vor sta mai apoi. 

Pilde de înţelepciune 

Cât de nimerite sunt aceste pilde şi cât de folositoare sunt aceste mustrări, atâta vreme cât 

ele sunt primite cu inima bună, cu urechile destupate, ochii destoinici şi cugetul ascuţit. 

Temeţi-vă de Allah asemenea celui ce a ascultat (povaţa cea bună) şi s-a supus ei, iar 

când a săvârşit vreun păcat, l-a recunoscut, 

iar de a simţit teamă, a fost plin de virtute, 

iar de a avut gânduri neliniştite, s-a îndreptat în grabă (către fapte bune), 

iar când a crezut, a făcut fapte bune, 

iar când i s-a cerut să tragă învăţăminte (din cele petrecute în această lume), el chiar a luat 

aminte, 

iar de i s-a cerut să se lepede, s-a abţinut (de la rele), 

iar când a răspuns chemării (lui Allah), s-a îndreptat (spre El) 

iar de s-a întors (către rău), s-a căit, 

iar când l-a urmat, aproape că l-a imitat, 

iar când i s-a arătat (calea cea dreaptă), el a văzut-o. 

Un asemenea om a trudit în căutarea adevărului şi s-a lepădat (de relele cele lumeşti), 

fugind departe de ele. El a adunat provizii (de fapte bune) pentru sine însuşi, şi-a curăţat lăuntrul, 

a zidit ce era de clădit pentru lumea ce va să vină şi şi-a adunat provizii pentru ziua plecării sale. 

El le-a trimis înainte-i pentru locaşul şederii sale (în lumea cealaltă). O, voi, robi ai lui Allah, 

temeţi-vă de Allah şi nu uitaţi menirea pentru care El v-a creat, şi luaţi aminte ceea ce El v-a dat 

povaţă a făptui. Faceţi astfel încât să binemeritaţi ceea ce El v-a făgăduit, încrezându-vă în 

adevărul făgăduinţei Lui, şi nutrind teamă pentru Ziua Judecăţii de Apoi. 
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Căile de primire a poveţei 

El v-a înzestrat cu urechi spre a pricepe dincolo de ceea ce ajunge la ele, ochi spre a 

vedea dincolo de orbirea lor, braţe şi picioare ce au părţi (mai mici) ale căror rotunjiri sunt pe 

măsura plămadei formei lor şi a căror lungime este pe măsura vârstei lor, precum şi trupuri ce 

înseşi se susţin şi inimi ce cu trudă îşi caută hrana, alături de multe alte daruri, şi răsplăţi 

îndatoritoare precum şi fortăreţe spre siguranţă şi adăpost. 

El v-a hărăzit vârste pe care voi nu aveţi a le şti. El v-a păstrat ceea ce a rămas de la cei 

de dinaintea voastră, spre ştiinţa voastră. Acei oameni s-au bucurat întru totul şi au fost 

nestânjeniţi întru totul. Moartea i-a luat mai înainte ca ei (să îşi împlinească) dorinţele, dorinţe de 

care i-au îndepărtat ghearele morţii. Iară ei nu au strâns nimic pentru ei în vremurile în care 

trupurile le erau sănătoase, iar la vremea tinereţii lor nu au învăţat nimic. 

Cugetă, oare, toţi cei ce la tinereţe sunt în aşteptarea bătrâneţii gârbove de spate şi toţi cei 

care se bucură de o sănătate fragedă, se gândesc ei, oare, la ceasul morţii? Când ceasul plecării se 

apropie, iar călătoria este pe sosite, cu mâhnirea durerii şi a amarului, cu suferinţa necazurilor şi 

saliva de sufocare, la acel ceas rubedeniile şi prietenii sunt chemaţi întru ajutor. Pot, oare, atunci 

cei apropiaţi lui să oprească moartea, la ce bun, oare, bocetul femeilor? 

Luarea în consideraţie a morţii 

Singur va fi lăsat în sălaşul morţilor, în colţul său strâmt de mormânt. Pielea îi va fi toată 

găurită de târâtoare, iar prospeţimea, măcinată de năpaste. Furtunile îi vor şterge urmele, iar 

stihiile îi vor nimici până şi semnele (trecerii sale). Trupurile cele pline de frăgezime se vor 

subţia şi se vor veşteji, iar oasele se vor fărâmiţa. Duhurile vor fi împovărate cu obida păcatelor 

şi vor începe să priceapă cele neştiute. La acest ceas, însă, nici faptele cele bune nu se pot aduna, 

şi nici faptele cele rele, răscumpărate prin căinţă. 

Nu le sunteţi voi, oare, acestor morţi altceva decât fii, părinţi, fraţi şi rude? şi aveţi şi voi 

le păşi pe urme, urmând calea lor? 

Inimile rămân însă tot împietrite, nu iau aminte la ce sunt îndrumate şi merg înainte pe 

căi greşite, ca şi cum cel ce are parte de îndrumare ar fi un altul, nicidecum ei înşişi, ca şi când 

calea cea dreaptă ar însemna să agoniseşti bunuri lumeşti. 

Să ştiţi că aveţi a trece calea, pe care paşii şovăie, tălpile alunecă, iar la fiece pas ostoiesc 

pericole năprasnice. 
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Un model de pioşenie 

O, voi, robi ai lui Allah, temeţi-vă de Allah, precum omul înţelept se teme în clipa în care 

gândul  (la lumea de apoi) l-a potopit şi l-a luat de la celelalte gânduri, frica (de Allah) i-a 

înstăpânit trupul, lovindu-l cu necaz şi durere, devoţiunea sa din rugăciunea de noapte i-a 

schimbat chiar şi scurtul somn în trezie, năzuinţa (întru răsplata veşnică) îi adastă setea, 

înfrânările i-au strunit poftele, iar amintirea lui Allah dă glas limbii sale. El dă prinos fricii mai 

înainte de a băga seamă la pericole. El nu o ia pe căi cu ocolişuri, ci le alege pe cele drepte. 

Urmează cea mai la îndemână cale întru împlinirea ţelului său, setea de pofte nu îi răsuceşte 

minţile, iar cele nedesluşite nu îi întunecă înţelegerea. El se lasă unui somn adânc, şi îşi petrece 

zilele în fericire mulţumită încântării pricinuite de veştile cele bune şi plăcerii (darurilor veşnice). 

El trece pe cărările acestei lumi astfel încât se face demn de laudă. El zoreşte (către virtute) din 

teamă de năravuri. În tot timpul scurt (al vieţuirii în această lume) el se mişcă sprinten. El se 

dedică cu totul căutării (adevărului veşnic) şi se fereşte de rău. Astăzi poartă de grijă zilei de 

mâine, având mereu în gând ceea ce va să vină, Cu siguranţă, raiul este cea mai de preţ răsplată 

şi izbândire, în vreme ce iadul este pedeapsa şi suferinţa cuvenite. Allah este cel mai de seamă 

Făcător de dreptate şi Susţinător, iar Coranul este îndeajuns ca pilduitor şi înfruntător. 

Prevenirea asupra şoaptelor Diavolului 

Vă poruncesc să vă temeţi de Allah, cel ce nu lasă loc de dezvinovăţire pentru ceea ce El 

a prevenit, cel ce dă pildă (de călăuzire) întru calea (cea dreaptă) pe care El v-a arătat-o. El vă dă 

veste despre duşmanul care vi se strecoară în suflet şi care vă şopteşte pe furiş la ureche, 

ducându-vă astfel pe o cale greşită şi aducând asupra-vă prăpădul, care vă face făgăduinţe 

(deşarte) şi vă ţine în gânduri greşite, căci el vă înfăţişează răul în culori ispititoare, zugrăvindu-

vă în culori de lumină chiar şi omorurile cele aprige. De îndată ce şi-a amăgit tovarăşii, şi şi-a 

încheiat făgăduinţa, el începe a găsi vina în ceea ce el însuşi zugrăvise drept bun, luând drept 

grav ceea ce însuşi zugrăvise drept luminos, şi ameninţând cu ceea ce arătase ca fiind lipsit de 

primejdie. 

Minunile creării omului 

Sau priviţi la omul pe care l-a creat Allah în pântecele întunecate şi în falduri de perdele 

din ceea ce a fost sămânţă revărsată, apoi un boţ lipsit de formă, făt, sugar, copil şi tânăr copt.  

Tot El l-a înzestrat cu inimă păstrătoare, limbă grăitoare, privire pătrunzătoare, încât să priceapă 

şi ia învăţătură de la tot ce-l înconjoară, să se ferească de rău şi să urmeze poveţele.  
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Atunci când a ajuns la creşterea ce i s-a hărăzit, iar alcătuirea sa a căpătat potriveala, el s-

a semeţit şi s-a mirat foarte.  

El a deşertat căldări nenumărate de dorinţe, s-a cufundat cu totul în împlinirea poftelor 

sale de plăceri lumeşti şi de ţeluri (mârşave). Nu s-a temut de nici un rău şi nici nu s-a 

înspăimântat de vreo nelinişte.  

El a murit cu semeţia năravurilor sale. Aşadar, scurta viaţă şi-a petrecut-o în îndeletniciri 

jostnice. Nu şi-a câştigat nici o răsplată şi nici nu a dus la îndeplinire vreo obligaţie.  

Boala cea necruţătoare l-a împresurat atunci când el încă huzurea în plăceri şi l-a mirat 

întru totul. 

Luarea în seamă a morţii 

El şi-a petrecut întreaga noapte fără să închidă ochii, răpus de caznele durerii şi chinuit de 

suferinţe şi beteşuguri, alături fiindu-i fratele cel adevărat, tatăl cel iubitor, muma cea jelindă, 

sora cea plângândă, în vreme ce el se zbătea într-o nelinişte înnebunitoare, într-o beţie gâfâitoare, 

chinuri cumplite, gemete sfâşietoare, sângerări năvalnice, ultime suflări istovitoare. 

Mai apoi, a fost învelit în giulgiu şi a rămas tăcut şi întru totul supus în faţa celorlalţi. L-

au pus pe scânduri, aflându-se într-o asemenea stare căci fusese doborât de greutăţi şi vlăguit de 

cazne. Mulţimea de tineri şi fraţi întru ajutor l-au dus la căminul singurătăţii sale, acolo unde 

orice legătură cu vizitatorii este neînduplecată. După aceea, toţi cei ce l-au însoţit duşi au fost, iar 

toţi cei ce l-au jelit au plecat, în vreme ce el a fost lăsat să zacă în mormântu-i pentru întrebările 

cele înspăimântătoare şi pentru încercările cele alunecoase. Marea nenorocire a acelui loc este 

apa cea fierbinte şi intarea în iad, flăcările focului cel veşnic şi arşiţa pălălăilor. Nu este timp de 

odihnă, nu-i vreme de tihnă, nu-i nici o putere ce ar putea mijloci, nici moarte care să aducă 

mângâierea, nici somn ce ar aduce uitarea chinurilor. 

El chiar are mai multe morţi felurite asupră-şi, tot astfel cum este împresurat de pedepse 

clipă de clipă. Noi la Allah căutăm adăpost. 

Învăţătura ce trebuie luată din soarta celor duşi. 

O, voi, robi ai lui Allah! Unde sunt cei cărora le era îngăduit a trăi viaţă (lungă) 

bucurându-se de plăceri. Au fost învăţaţi şi au priceput, li s-a dat să vadă, însă s-au uitat în van, 

au avut parte de sănătate, însă ei şi-au uitat îndatoririle. 
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  Ei s-au bucurat de un trai îndelungat (în viaţă), au fost tare dăruiţi, au fost preveniţi cu 

privire la pedepse şi li s-a făgăduit o mare răsplată. Luaţi aminte la păcatele care atrag mânia (lui 

Allah)! 

O voi oameni care aveţi şi ochi, şi urechi, şi sănătate şi bogăţie! Există oare, vreun loc cu 

pavăză, vreun adăpost sigur, vreun refugiu sau liman, sau vreo împrejurare de a fugi sau de a te 

întoarce (în această lume)? Dacă nu „de ce vă întoarceţi de la El?” şi cum de poţi fi abătut de la 

drum? 

Prin ce anume fost-ai oare înşelat? Cu siguranţă, partea fiecăruia dintre voi în această 

lume nu este altceva decât o bucată de pământ pe măsura propriei înălţimi şi lăţimi, unde va sta 

întins cu obrajii acoperiţi cu ţărână. Acum este clipa potrivită pentru faptă! 

O, voi, robi ai lui Allah, atâta vreme cât grumazul nu vă este prins în laţ, iar duhul va 

rămâne şi el descătuşat, aveţi chiar răgaz să căutaţi îndrumare; aveţi tihna trupului şi vă puteţi 

aduna în mulţimi, iar tot restul vieţii vă este înainte; aveţi prilejul de a făptui după propria 

vrere; aveţi prilejul de a vă căi şi aveţi parte de împrejurări paşnice. 

Însă tu trebuie să faci ceva mai înainte ca să fii copleşit de împrejurări grele sau de 

nenorociri, de teamă sau de slăbiciune, mai înainte ca moartea cea aşteptată să îţi fie în preajmă 

şi înainte ca cel Atotputernic, cel Măreţ să te ia. 

Calităţile lui Allah 

Mărturisesc că nu există alt zeu în afară de Allah, El este Unul, fără de nimeni alături. El 

este cel Dintâi, deşi nimic nu a fost înainte de El. El este cel din Urmă, deşi pentru El nu există 

hotar. Închipuirea nu are putinţa de a prinde vreuna din calităţile Sale. Inimile nu pot închega 

felul Său de a fi. Nu poate fi nici împărţit, nici fărâmiţat. Nici ochiul şi nici inima nu Îl pot 

cuprinde. 

Descrierea raiului 

În rai vor fi trepte înălţate şi popasuri deosebite. Binele său nu are sfârşit. Cel ce va sta în 

el nu îl va mai părăsi. Cel cel veşniceşte în el nu va îmbătrâni, cel ce locuieşte în el nu va fi 

deznădăjduit. 

Ştiinţa dumnezeiască 

Allah ştie cele tainice şi cunoaşte cele lăuntrice. 

El cuprinde în ştiinţa Sa totul 

şi asupra tuturor are putere. 
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Cei mai iubiţi robi ai lui Allah 

O, robi ai lui Allah! Cel mai iubit rob al lui Allah este acela căruia Allah i-a dat în ajutor 

să lupte împotriva sinelui, astfel încât lăuntrul său să fie (cufundat în) mâhnire, iar pe de afară să 

fie înveşmântat în frică. 

Lampa bunei îndrumări îi luminează inima. 

el şi-a pregătit merindele pentru ziua ce va coborî asupra lui. 

el îşi apropie îndepărtatul, şi face greul uşor. 

el priveşte şi ia aminte; el Îl aminteşte (pe Allah) şi sporeşte faptele sale (bune). 

el se adapă la apa cea dulce, al cărei izvor a făcut ca drumul să îi fie lin. 

Astfel, el bea pe pofta inimii sale şi se îndreaptă pe calea cea dreaptă. 

el a renunţat la straiele dorinţei şi s-a dezbrăcat de griji, mai puţin de una singură, 

deosebită pentru sine. 

Nu are a se îngrijora cu privire la îndrumarea cea greşită şi tovărăşia celor ce dau frâu 

patimilor. 

el a ajuns să fie cheie a porţilor bunei călăuziri şi lacăt al porţilor ruinării. 

el a văzut care îi este drumul şi acum îl străbate. 

el ştie care îi este farul ce-l luminează şi [ştie] a trece apa cea adâncă până la el. 

el s-a prins cu nădejde de cea mai tare toartă şi s-a încleştat de cele mai tari frânghii. 

Convingerile sale sunt precum strălucirea soarelui. 

el s-a pregătit întru Allah – mărire Lui – spre îndeplinirea celor mai glorioase fapte, 

înfruntând ceea ce îi este sortit şi făptuind ceea ce este trebuincios. 

el este făclia din întunecime. 

el înlătură orbirea, 

el este cheia către nevăzut, cel fără de sfârşit. 

De vorbeşte, te face să înţelegi, iar de rămâne tăcut, atunci este bine să faci întocmai. 

Tot ceea ce a făcut, a făcut numai şi numai pentru Allah, 

iar astfel Allah l-a făcut să fie al Său. 

Aşadar, el este asemenea minelor religiei Sale, 

asemenea unui stâlp de siguranţă pe pământul Său. 

el şi-a impus sieşi să ţină dreptatea. 

Prima sa dovadă de dreptate a fost alungarea patimilor din inima sa. 



17 
 

el zugrăveşte ceea ce este drept şi în ceea ce făptuieşte se bizuieşte pe sine. 

Nu există vreun bine spre atingerea căruia să nu fi năzuit, 

nu există vreo bună gândire spre care să nu se fi îndreptat. 

Aşadar, Coranul i-a dat putere asupra zăbalei, fiindu-i ocârmuitor şi înainte-stătător. 

el poposeşte acolo unde Coranul îşi lasă povara şi rămâne acolo unde acesta rămâne. 

Câteva calităţi dumnezeieşti 

Slavă lui Allah, Cel ce este bine cunoscut, deşi nu poate fi văzut, Cel ce făureşte fără a 

cugeta, cel ce a existat dintotdeauna, chiar şi când nu erau ceruri cu zodii, nici perdele la uşi 

înalte, nici nopţi întunecate, nici mări liniştite, nici munţi cu poteci înguste, nici cărări şerpuite, 

nici pământ cu podini întinse şi nici făpturi care să se bizuiască doar pe ele însele.  

El este Obârşitorul făpturii şi al ei Moştenitor. 

El este Dumnezeul făpturii şi al ei Înzestrator. 

Soarele şi luna se mişcă încontinuu întru căutarea mulţumirii Lui, făcând ca fragedul să 

îmbătrânească, şi îndepărtatul să se apropie. 

El le-a împărţit înzestrările, le-a socotit urmele şi faptele, le-a numărat suflările şi 

căutăturile pe furiş, precum şi tot ce se ascunde în piepturile lor. 

El cunoaşte unde se află şi care le este ultimul locaş, de la şale până în pântec, şi până la 

capătul la care ajung. 

El îi pedepseşte pe duşmani cu asprime, în pofida milei Sale, iar mila ce El o nutreşte 

către prietenii Săi este neţărmuită, în pofida pedepsei Sale aspre. 

El Îl înfrânge pe cel ce vrea să învingă, şi îl nimiceşte pe cel ce Îl înfruntă. 

El aduce ruşinea celui ce I se împotriveşte, şi îl biruie pe cel ce Îi este potrivnic. 

El este îndeajuns pentru cel ce îşi caută reazemul la El. 

El dăruieşte aceluia care Îi cere. 

El îl răsplăteşte pe cel care Îl împrumută. 

El îl răsplăteşte pe cel ce Îi mulţumeşte. 

Poveţe şi preveniri 

O, voi, robi ai lui Allah, cântăriţi-vă pe voi înşivă înainte de a fi voi înşivă cântăriţi şi 

preţuiţi-vă voi înşivă înainte de a fi preţuiţi. Trageţi aer înainte de a vi se înfunda gâtlejul. Fiţi 

supuşi înainte de a fi mânaţi cu asprime. Să ştiţi că atâta vreme cât nu vă ajutaţi pe voi înşivă şi 

avându-vă vouă înşivă de grijă, altcineva nu vă poate, cu adevărat  povăţui sau preveni. 
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Cunoaşterea lui Allah 

Slavă lui Allah care Îşi dovedeşte existenţa prin creaţia Lui, prin noutatea creaţiei Sale 

faţă de veşnicia Sa, prin asemănarea pe care i-o aduc toate, cu toate că nimic nu Îi este asemenea. 

Simţurile nu Îl pot atinge, iar perdelele nu Îl pot învălui, căci este o mare deosebire între 

Creator şi creat, între Mărginitor şi mărginit, între Îngrijitor şi îngrijit. 

El este Unul, dar fără a fi cuprins într-un număr, 

El este Creatorul, însă nu în sensul de trudă, 

El este Cel care aude, însă fără auz, 

El este Cel care vede, însă fără baterea pleoapelor, 

El este Martor, însă nu prin apropierea prezenţei, 

El este Cel fără egal însă nu prin asemănarea cu ceva, 

El este Cel vădit însă nu la vedere, 

El este Cel tainic, însă nu din slăbiciune [de a fi văzut] . 

El este aparte faţă de lucruri, căci El le copleşeşte şi Îşi întinde puterea asupra lor, 

iar lucrurile sunt deosebite de El, căci ele sunt supuse Lui şi către El se întorc. 

Acela care Îl descrie, Îl mărgineşte. 

Acela care Îl mărgineşte, Îl pune într-o numărătoare. 

Acela care Îl pune într-o numărătoare, Îi şterge veşnicia. 

Acela care a spus „cum” a căutat să Îi facă o descriere, 

iar acela care a spus „unde” a încercat să Îl cuprindă între margini. 

El este Ştiutorul, chiar dacă nu ar fi nimic de ştiut. 

El este Îngrijitorul chiar dacă nu ar fi nimic de îngrijit. 

El este Puternicul, chiar dacă nu ar fi nimic de biruit. 

Trăsăturile Coranului 

El [Coranul] ţi-a dezvăluit dovezi prin ştiinţa celor văzute şi prin înţelepciunea celor 

lăuntrice. Surprizele sale nu vor secătui, minunile sale nu se vor sfârşi. El cuprinde daruri fără 

seamăn şi făclii pentru întuneric. Bunătăţile lui nu pot fi descuiate decât cu cheile sale, 

întunericul nu poate fi împrăştiat decât cu făcliile sale. Allah l-a ocrotit, şi l-a dat păstorilor Săi 

pe păşunile  Sale. El [Coranul] este tămăduire celui ce caută tămăduire şi îndestulare celui ce 

caută îndestulare. 
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Trăsăturile Creatorului 

Slavă lui Allah a Cărui descriere nu Îl poate face cunoscut în esenţa Sa, a Cărui măreţie 

face minţile neputincioase, căci ele nu pot afla vreo cale de a se apropia de hotarul împărăţiei 

Sale. El este Allah, Adevărul cel doveditor, mai adevărat şi mai limpede decât pot vedea ochii. 

Minţile nu Îl pot cuprinde prin punerea Sa în hotare, căci astfel I s-ar da o formă. Închipuirea nu 

Îl poate măsura, căci astfel i s-ar da o înfăţişare. El a făcut creaţia fără să aibă un model, fără 

povăţuirea unui sfătuitor, fără sprijinul unui ajutor. Creaţia Lui s-a împlinit la porunca Sa şi s-a 

aplecat întru ascultare către El. 

Minunata făptură a liliacului 

Din gingăşiile făuririi Sale şi minunăţiile creaţiei Sale, din adâncimile înţelepciunii, El 

ne-a dat la iveală liliecii pe care îi ţine ascunşi lumina şi îi eliberează bezna; ochii le sunt orbiţi 

aşa că nu se pot bizui pe soarele strălucitor, cu lumina sa călăuzitoare, în mişcările lor şi nici pe 

semne vădite spre a ajunge la locurile ştiute doar de ei. Allah i-a oprit de la mişcare în strălucirea 

soarelui şi i-a închis în locurile lor de ascunziş, în loc să iasă afară la vremea când soarele 

luceşte. Aşadar, ei îşi ţin pleoapele în jos la vreme de zi şi folosesc noaptea ca pe o făclie, 

mergând cu ajutorul ei să îşi caute hrana. Întunericul nopţii nu le împiedică vederea, iar negurile 

nopţii nu le limitează mişcările. Deîndată ce soarele îşi ridică vălul şi se iveşte lumina zilei, ei se 

năpustesc din razele luminii sale peste şopârlele din văgăuni; îşi închid pleoapele peste ochi şi 

trăiesc cu ceea ce au adunat în întunericul nopţii. Mărire Celui ce le-a făcut noaptea zi, pentru ca 

ei să îşi caute hrană, şi le-a făcut ziua pentru a se odihni şi a se potoli. 

El le-a dat aripi din carne, cu care la nevoie, ei se ridică şi zboară. Ele arată asemenea 

vârfurilor de ureche şi nu au nici fulgi, nici pene. Venele li se văd desluşit ca nişte semne. Ei au 

două aripi, care nu sunt nici prea subţiri, astfel încât să se răsucească în zadar, şi nici prea groase, 

astfel încât să fie prea grele. Atunci când zboară, cei mici se ţin după ei, şi îşi caută adăpost 

alături de ei, coborând atunci când ei coboară, înălţându-se atunci când se înalţă. Nu îşi părăsesc 

puii până ce nu au mădularele îndeajuns de viguroase, aripile, să îi poată cara la ridicare, şi până 

când ei încep să recunoască locul în care vieţuiesc şi de cele de care au nevoie. 

Mărire Celui care a creat totul fără vreun model. 

Cunoaşterea lui Allah 

Slavă lui Allah, Creatorul oamenilor, Întinzătorul pământului, Creator al curgerii pe văi, 

Îmbelşugător al ţinuturilor înalte. Întâietatea Sa nu are început, veşnicia Sa nu are sfârşit.  



20 
 

El este Cel dintâi şi Cel dintotdeauna. El este Cel veşnic, fără de hotar. Frunţile se înclină 

în faţa Lui, iar buzele mărturisesc unicitatea Sa. El a hotărât limitele lucrurilor, în clipa facerii 

lor, ţinându-se departe de orice asemănare cu ele. 

Închipuirea nu Îl poate măsura prin hotare sau mişcări, măruntaie sau părţi anatomice. 

Despre El nu se poate spune „de unde”, şi nu I se poate pune nici o limită de timp, prin „până 

când”. El este vădit însă nu se poate spune „din ce anume”. El este ascuns, însă nu se poate spune 

„în ce anume”. El nu este un trup care să poată muri, şi nu este nici ascuns spre a putea fi 

conţinut întru acesta. El nu este aproape de lucruri prin lipre, nici departe de ele prin separare. 

Privirea ochilor oamenilor nu Îi este Lui ascunsă, şi nici repetarea cuvintelor, ori licărirea 

tremurătoare a vreunui dâmb, sau urma vreunui pas în noaptea întunecată ori în bezna cea 

adâncă, atunci când luna sclipitoare îşi revarsă lumina, iar soarele cel strălucitor îi calcă pe urme, 

la apus, şi ivindu-se, iar şi iar, odată cu rotaţia timpului şi a perioadelor, la apropierea nopţii ce 

vine sau la trecerea zilei de azi.  

El este înaintea fiecărui capăt şi soroc, a fiecărei socoteli şi numărări. El este mult 

deasupra a toate cele ce I se atribuie de către cei a căror privire este limitată. 

Descrierea universului 

El nu a creat lucrurile din obârşii veşnice şi nici după calapoade veşnic existente, ci a 

creat cele create, hotărându-le hotare, şi a plăsmuit cele plăsmuite, dăruindu-le cele mai bune 

chipuri. Nimic nu poate să nu îi dea ascultare, însă ascultarea faţă de El nu îi este Lui de folos. 

Ştiinţa Sa despre cei ce au murit în trecut este deopotrivă cu ştiinţa Sa despre cei ce trăiesc, ce 

sunt încă, după cum ştiinţa Sa despre ceea ce se află în cerurile cele mai înalte este deopotrivă cu 

ştiinţa Sa despre pământuri. 

Minunăţii în făptura omului 

O, tu, făptură bine cumpănită, ce ai fost o plăsmuită şi îngrijită creaţie în întunecimile 

pântecului cu nenumărate văluri. Tu ai fost creată „din lut curat” (Coran 23:12) şi pusă „într-un 

vas trainic până la un soroc ştiut” (Coran, 77:21-22), pentru un răgaz cunoscut. Tu te-ai mişcat 

în burta mamei tale ca făt, fără să te tulbure vreo rugăminte şi fără să auzi vreo chemare.  

Apoi, ai fost scos din locul tău trainic în care te aflai şi dus într-un loc pe care tu nu l-ai 

mai văzut şi ale cărui căi către el nu le ştiai.  

Cel care te-a călăuzit către găsirea hranei la sânul mamei, cunoaşte nevoia ta şi locul spre 

care tinzi.  
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Vai! Cu siguranţă, acela, care nu are putinţa de a înţelege însuşirile unei făpturi cu chip şi 

mădulare, are şi mai puţin capacitatea de a înţelege însuşirile Creatorului său şi [e] mult mai 

departe de a Îl putea pricepe prin limitele făpturilor. 

Slavă lui Allah care s-a înveşmântat în Putere şi Măreţie, pe care le-a ales doar pentru El, 

nu şi pentru creaţia Sa. El le-a făcut pentru altcineva, în afara Lui, de neajuns, oprite fiind 

celorlalţi. El le-a ales pentru strălucirea Sa şi a pus blestem asupra robilor Săi care I le pun la 

îndoială. 

Aşadar, i-a pus la încercare cu ele pe îngerii Săi apropiaţi ca să îi deosebească pe cei 

umili de cei îngâmfaţi. Atunci, Allah – mărire Lui! – Cunoscător al celor tăinuite în inimile lor şi 

al celor ascunse în nevăzut, spuse: 

38:71-74 

[…] Eu voi crea din lut un om. După ce îi voi da chip desăvârşit şi voi sufla în el din 

duhul Meu, să cădeţi cu faţa la pământ înaintea lui! Toţi îngerii s-au aruncat cu faţa la pământ, 

afară de Iblis care s-a îngâmfat. 

* 

 

Îngâmfarea Diavolului şi învinuirea acestei purtări 

Aşadar, el s-a simţit mândru faţă de Adam pentru creaţia sa şi s-a fălit faţă de el cu 

originea sa. Acest duşman al lui Allah este căpetenia celor ce se fudulesc, întâiul celor ce se 

sumeţesc. El este cel ce a pus temelia dezbinării, i-a tăgăduit lui Allah straiul măreţiei, s-a 

împlătoşat prea-mândriei şi şi-a scos acoperământul umilinţei. Nu vezi oare cum Allah îl face 

mic prin îngâmfarea sa şi îl înjoseşte prin înălţarea sa? În lumea aceasta îl sorteşte pieirii, iar pe 

lumea cealaltă îl pregăteşte de focul arzător. 

 

Leacul îngâmfării 

Dacă Allah ar fi vrut să îl creeze pe Adam din lumină orbitoare a privirilor, de o 

frumuseţe răpitoare a minţilor, cu o mireasmă tăietoare a răsuflării, atunci l-ar fi făcut aşa. Şi 

dacă l-ar fi făcut aşa, oamenii şi-ar fi plecat grumajii dinaintea lui în supuşenie, iar punerea la 

încercare a îngerilor prin el ar fi fost mai uşoară.  

Însă Allah – mărire Lui! – îşi încearcă creaturile prin cei a căror origine ei nu o cunosc, 

pentru a-i deosebi prin această încercare, pentru a-i îndepărta pe cei închipuiţi [şi falşi] dintre ei. 
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Trageţi învăţăminte din ceea ce a făcut Allah cu Iblis: El i-a şters toate faptele sale măreţe şi 

toate strădaniile grele pentru o clipă de îngâmfare, deşi Îl slujise pe Allah vreme de şase mii de 

ani, recunoscuţi deopotrivă din anii lumii acesteia şi din anii lumii celeilalte.  

Cine, după ce Iblis a săvârşit această neascultare, va mai fi lăsat în tihnă de către Allah? 

Nimeni!  

Allah Preaînaltul nu va lăsa nici un om să intre în rai care nu dă ascultare poruncii pentru 

neascultarea căreia un înger a fost alungat. Judecata Sa este una şi aceeaşi pentru cei din cer şi 

pentru cei de pe pământ. Nu există între Allah şi cineva din creaţia Sa vreo învoială prin care să 

îi fie îngăduit un lucru nedorit pe care El l-a oprit tuturor lumilor. 

Prevenire faţă de duşmănia Diavolului 

O, voi, robi ai lui Allah! Băgaţi de seamă ca duşmanul lui Allah să nu vă potopească cu 

boala lui, cu chemările sale să nu vă ispitească, să nu vă năpădească cu armiile lui, călare ori pe 

jos, căci – pe viaţa mea! – el şi-a pus săgeata în arc pentru voi, a întins arcul cu putere şi vă 

ţinteşte îndeaproape, fiindcă: 

15:39 

El [Diavolul] spune: Domnul meu! Pentru că Tu m-ai dus în greşeală, eu le voi arăta 

răul pe pământ sub înfăţişări înşelătoare şi pe toţi îi voi aduce în greşeală. 

Diavolul a spus aşa încercând să ghicească viitorul tainic şi să bănuiască fără să 

nimerească.  

Însă fiii preaplinului de sine, fraţii dezbinării, călăreţii îngâmfării şi ai neştiinţei au 

dovedit că spusele sale sunt adevărate, când un rătăcit dintre voi este mânat către el, când 

lăcomia lui şi-a făcut loc printre voi, atunci taina ascunsă este dată la iveală, şi el pune stăpânire 

pe de-a-ntregul peste voi şi porneşte asupra voastră cu toată puterea ce o are, cu toate armiile 

sale. 

Aşadar, diavolii vă împing în câmpul nenorocirii, vă aruncă în prăpastia morţii, vă 

acoperă cu plăgi, vă crapă ochii, vă spintecă beregata, vă rup nările, vă smulg mădularele şi vă 

târăsc în frânghii către focul încins. Astfel, Diavolul este şi mai înverşunat împotriva religiei 

voastre aţâţându-vă patimile în lumea aceasta mai mult decât duşmanii voştri făţişi către care 

mărşăluiţi. 
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Voi trebuie să vă cheltuiţi toată vlaga împotriva lui şi toată strădania voastră să fie 

împotriva lui, căci, pe Allah, el se fuduleşte faţă de obârşia voastră, vă pune totul la socoteală, îi 

necinsteşte pe strămoşii voştri. El înaintează asupra voastră cu armiile sale călare şi vă aţine 

calea cu armiile sale pe jos. Cu ele vă vânează în tot locul şi vă plesnesc peste fiece falangă. Voi 

nu aveţi putinţa de a vă apăra în vreun fel, nici nu le puteţi împinge înapoi oricât de hotărâţi aţi fi. 

Voi vă aflaţi în toiul umilinţei, în cercul strâmtorii, în curtea morţii, în iureşul năpastei. 

Aşadar stingeţi focurile dezbinării şi ale ranchiunei neştiinţei ce mocnesc în inimile 

voastre. Preaplinul de sine nu poate fi într-un musulman decât prin vicleniile Diavolului şi 

şoaptele sale. Puneţi-vă umilinţa deasupra capetelor voastre, aruncaţi-vă mândria de sine sub 

tălpi, smulgeţi-vă îngâmfarea de la gâturi! Faceţi din umilinţă o armă între voi şi duşmanul 

vostru, Iblis şi armiile sale. El are împotriva fiecărui om luptători, ajutoare, călăreţi şi pedestraşi. 

Nu fi ca acela care se crede mai bun decât fiul propriei sale mame cu toate că Allah nu i-a dăruit 

nimic deosebit în afara pizmei, pe care îngâmfarea sa l-a făcut să o simtă, şi de focul furiei încins 

în inima lui. Diavolul i-a suflat în nas din propria sa îngâmfare după ce Allah l-a făcut să îi pară 

rău şi l-a pus răspunzător pentru păcatele tuturor ucigaşilor până în Ziua Judecăţii de Apoi. 

Evitarea purtărilor dinainte de islam 

Băgaţi de seamă! V-aţi adâncit în încălcarea legii şi aţi semănat stricăciune pe pământ, 

împotrivindu-vă făţiş lui Allah şi sfidându-i pe credincioşi să intre la război. Allah! Allah!  

Mândria voastră şi semeţia voastră în necunoaştere nu sunt decât rădăcinile duşmăniei şi 

răsuflările Diavolului prin care a dus în amăgire şi popoarele de altădată, din veacuri scrise, încât 

au căzut în bezna necunoaşterii sale, în suflul rătăcirii sale, înrobindu-i mânării sale, făcându-i să 

primească porunca sa. În această privinţă, inimile tuturor oamenilor sunt deopotrivă, în veacurile 

scurse unul după altul, mereu la fel, cu preaplinul de sine strâmtorând piepturile. 

Prevenire asupra ocârmuitorilor preaplini de ei 

Băgaţi de seamă! Băgaţi de seamă să nu daţi ascultare domnilor şi mai-marilor voştri care 

se sumeţesc cu privire la faptele lor şi se socotesc mult mai sus decât obârşia lor. Ei aruncă 

nedreptăţile lor pe seama Domnului şi neagă binefacerile pe care Allah li le-a dăruit, se socotesc 

deasupra hotărârilor Lui şi se ceartă asupra darurilor Sale. Cu siguranţă, ei sunt chiar temeiul 

dezbinării, şi proptelile stâlpilor zâzaniei, şi săbiile răzbunărilor tribale dinainte de islam.  
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Aşadar, temeţi-vă de Allah, nu fiţi potrivnici binefacerilor Sale asupra voastră, nu fiţi 

pizmaşi faţă de harul Său asupra voastră şi nu daţi ascultare celor pretinşi, care vă tulbură 

limpezimea apei pe care o beţi, ale căror boli se învălmăşesc în sănătatea voastră, ale căror 

zădărnicii năpădesc adevărul vostru. 

Ei sunt temelia dezmăţului şi obârşia nerecunoştinţei. Iblis i-a făcut dobitoace de povară 

pentru rătăcire şi oştiri pe care le asmute asupra oamenilor. Ei sunt tălmăcitorii celui ce grăieşte 

cu limbile lor ca să se furişeze către minţile voastre, să vă sară în ochi, să vă pătrundă în auz. 

Astfel, Diavolul a făcut din voi ţinta săgeţilor sale, locul pe care calcă piciorul lui, puterea 

mâinilor sale. 

Luarea în consideraţie a celor ce au trecut (prin această lume) 

Luaţi aminte la nenorocirea cu care i-a lovit Allah pe cei preaplini de ei dintre popoarele 

de dinaintea voastră, la întâmplările şi urmările lor. Trageţi învăţăminte din înţepeneala obrajilor 

lor şi zbaterea mădularelor lor şi căutaţi oblăduire la Allah în faţa pericolului îngâmfării aşa cum 

căutaţi oblăduirea Lui în faţa tuturor mizeriilor vremii. 

Dacă Allah ar fi îngăduit îngâmfarea vreunuia dintre robii Săi, atunci ar fi [fost] îngăduită 

aleşilor Săi, profeţi şi apropiaţi. Însă El – mărire Lui! – a făcut urâtă mândria lor, şi a fost 

mulţumit de umilinţa lor. Aşadar, ei şi-au lipit obrajii de ţărână, şi-au tăvălit chipurile prin praf, 

şi-au coborât aripile pentru credincioşi şi au rămas oameni simpli, nevoiaşi. Allah i-a pus la 

încercare cu foametea, i-a pus la încercare cu cazna, i-a supus probei cu fricile şi i-a pus să lupte 

cu urile. Aşadar, nu socotiţi ca fiind mulţumire sau nemulţumire a lui Allah avuţiile şi urmaşii 

voştri căci altfel nu veţi lua în seamă rătăcirea care vă pândeşte şi nici punerea la încercare prin 

bogăţie şi putere, aşa cum Preaînaltul a spus: 

23:55-56 

Ei socotesc că dacă le dăruim averi şi copii îi grăbim către cele bune? Ba nu ! Ei nu-şi 

dau însă seama. 

Înţelepciunea punerii la încercare 

Allah îi pune la încercare pe robii Săi preaplini de ei prin cei apropiaţi Lui, neînsemnaţi 

în ochii lor. Atunci când Moise, fiul lui Imran, s-a înfăţişat dinaintea Faraonului împreună cu 

fratele său Aron, îmbrăcaţi în cămăşi aspre de lână şi cu ciomege în mână, i-au cerut să se supună 

(lui Allah) ca să îşi păstreze regatul şi puterea, însă el a spus:  
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„Nu vă miraţi oare cum aceşti doi bărbaţi îmi asigură mie continuitatea regatului şi 

puterea mea asupra lui, atâta vreme cât vedeţi sărăcia şi umilinţa lor? De ce nu au brăţări de aur 

pe braţe?” El spuse acestea din mândrie pentru aurul său şi pentru avuţiile strânse şi din dispreţ 

faţă de lână şi hainele făcute din aceasta. 

Atunci când Allah şi-a ales trimişii, dacă ar fi vrut le-ar fi dezvăluit comori şi mine de aur 

şi le-ar fi dat împrejurul lor grădini cu bolte în care să fie strânse păsările cerului şi fiarele 

pământului. Dacă ar fi vrut, aşa ar fi făcut. Dacă ar fi făcut aşa, nu ar mai fi fost nici o punere la 

încercare şi ca atare nici o răsplată şi nici o bună vestire. În acea clipă, cei ce au primit solia Sa 

nu vor mai primi răsplata pusă deoparte pentru cei puşi la încercare, credincioşii nu vor mai 

merita răsplata făgăduită celor ce săvârşesc fapte bune, iar toate aceste cuvinte ar fi lipsite de 

tâlc. Însă Allah i-a făcut pe trimişii Săi tari în hotărârea lor, însă le-a dat slăbiciunea înfăţişării, 

cea văzută cu ochii, dimpreună cu o mulţumire ce umple inima şi ochii născută din jertfa de sine, 

iar modestia lor tulbură ochii şi urechile. 

Dacă trimişii ar fi avut o putere de nesupus, o cinste care nu ar fi putut fi ştirbită, o 

stăpânire care ar fi sucit toate gâturile, ar fi fost foarte lesne pentru popor să ia aminte şi foarte 

greu să se împăuneze. Ei ar fi primit atunci credinţa de frica unei puteri covârşitoare ori în 

nădejdea vreunui câştig intenţiile lor ar fi fost aceleaşi, chiar dacă faptele ar fi fost altele.  

Astfel, Allah a hotărât ca credinţa în cărţile Sale, umilinţa dinaintea feţei Sale, ascultarea 

poruncii Sale, primirea supunerii faţă de El să fie făcute cu o sinceritate în care să nu fie 

amestecat nimic altceva. Cu cât punerea la încercare şi pilduirea sunt mai grele, cu atât răsplata şi 

dăruirea sunt mai mari. 

Ka’ba cea Sfântă 

Nu vedeţi, oare, că Allah i-a pus la încercare pe toţi oamenii care au fost înaintea voastră, 

începând cu Adam până la ultimii din această lume cu pietre care nu fac nici bine, nici rău, care 

nu văd şi nici nu aud?  

El a pus aceste pietre în Casa Sa cea Sfântă pe care a făcut-o un sprijin pentru oameni.  

El a aşezat-o în cel mai aspru ţinut pietros din lume, pe o ridicătură cu puţin pământ, între 

cele mai înguste văi, printre munţi pleşuvi şi nisipuri mişcătoare, lângă izvoare sărace în apă, cu 

locuinţe împrăştiate unde nu se pot aciua nici cămile, nici cai, nici vaci, nici oi.  

Apoi, El i-a poruncit lui Adam şi urmaşilor săi să se întoarcă spre ea.  
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Aceasta a devenit astfel un popas pentru călătoriile lor în căutare de păşuni şi un loc de 

întâlnire pentru dobitoacele lor de povară, aşa încât oamenii vin din cele mai îndepărtate şi uscate 

pustiuri, din văi adânci şi joase, din insule împrăştiate şi mări. Ei îşi pleacă umerii cu supunere, Îl 

preamăresc pe Allah, mergând în jurul ei, cu părul încâlcit şi chipurile colbuite. Ei au lăsat 

deoparte hainele frumoase, şi şi-au lăsat părul neîngrijit ca semn al renunţării lor totale.  

Ce încercare aspră, ce ispită cumplită, ce probă făţişă!  

Allah a făcut din aceasta pricina milostivirii Sale şi calea de a ajunge în raiul Său. Dacă 

Allah ar fi aşezat Casa Sa cea Sfântă şi măreţe Sale pravile printre grădini şi râuri, câmpii şi 

ţinuturi întinse, pline de pomi cu roade la îndemână, cu multe locuinţe, cu cetăţi una după alta, cu 

grâne aurii în grădini verzi, cu ape îmbelşugate, cu curţi atrăgătoare, cu străzi pline de viaţă, 

atunci răsplata ar fi fost împuţinată pe măsura uşurinţei încercării. Dacă temeliile care o ţin şi 

pietrele din care a fost ridicată ar fi fost din smaralde verzi şi rubine roşii, cu luminări şi 

străluciri, atunci lupta cu şovăiala ar fi fost mult mai uşoară în suflete, străduinţa împotriva 

lucrării Diavolului ar fi lâncezit în inimi, iar împotrivirea faţă de îndoială ar fi dispărut de la 

oameni. Allah, însă, îi pune la încercare pe robii Săi cu greutăţi de tot felul. El cere ca slujirea 

Lui să fie prin strădanii felurite şi de aceea îi pune la încercare cu neplăceri ca să le scoată 

îngâmfarea din inimi şi să le sădească umilinţa în suflete, deschizându-le astfel porţi către harul 

Său şi putinţa de a se bucura de iertarea Sa. 

Îmboldirea de a evita nedreptatea 

Allah! Allah! Cât de grăbit eşti să pedepseşti încălcarea de lege, să dai un soroc celui fără 

de lege şi o aspră pedeapsă celui semeţ, căci aceasta este teribila capcană a lu Iblis şi momeala 

lui cea mare care învăluie inimile bărbaţilor cu otrăvuri ucigătoare. Niciodată nu se iroseşte şi 

nimeni nu scapă de atingerea sa, nici învăţatul cu toată ştiinţa sa, nici sărmanul în zdrenţe. 

Înţelepciunea slujirii (lui Allah) 

Împotriva lui celui rău, Allah i-a pus la adăpost pe robii Săi cu ajutorul rugăciunilor şi 

daniilor, a străduinţei de a ţine postul în zilele obligatorii, pentru a da măruntaielor lor răgaz de 

odihnă, de a le pune pioşenia în priviri, umilinţa în suflete, sfiala în inimi şi îndepărtarea 

închipuirilor. Toate aceastea sunt săvârşite prin tăvălirea gingaşelor chipuri în ţărână ca umilinţă, 

prin punerea nobilelor mădulare pe pământ ca smerenie, prin lipirea burţilor de spate ca urmare a 

postului ca supunere (dinaintea lui Allah).  
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Pe lângă acestea, omul trebuie să adauge la danie dăruirea de roade ale pământului şi 

altele asemenea lor celor nevoiaşi şi săraci. Vedeţi că toate aceste fapte duc la reprimarea arătării 

mândriei şi la ştergerea semnelor îngâmfării. 

Zelul lăudat şi zelul înfierat 

Eu am privit cu luare aminte şi nu am aflat pe nimeni în această lume care să fie zelos 

faţă de un lucru fără să nu facă din aceasta un drum al prostirii celor fără de ştiinţă, sau pricină 

care să le ia minţile neghiobilor, alţii decât voi, căci voi dovediţi zel faţă de o treabă ale cărui 

cauză şi temei nu sunt cunoscute. Iblis s-a simţit mândru faţă de Adam din pricina obârşiei sale şi 

l-a înjosit pentru felul în care a fost creat, spunând „Eu sunt din foc pe când tu eşti din lut”. Tot 

la fel şi cei bogaţi din popoarele înstărite s-au simţit preaplini de ei din pricina bogăţiilor, aşa 

cum a spus Preînaltul: 

34:35 

Şi au zis ei: Noi avem din belşug averi şi copii, aşa că nu vom fi osândiţi. 

Dacă este neapărat necesar să fie un zel de grup, atunci zelul vostru să fie pentru însuşiri 

de cinste, fapte de laudă, şi treburi de admirat pentru care au ieşit în evidenţă nobilii şi cavalerii 

caselor arabe şi căpeteniile triburilor prin moravurile lor demne de adoraţie, prin gândurile lor 

măreţe, prin părerile strălucitoare şi pildele lor de toată lauda. Şi tu trebuie să arăţi zel în fapte de 

laudă precum ocrotirea vecinului, ţinerea învoielilor, ascultarea celui preacurat, respingerea 

semeţirii, oprirea nelegiurii, abţinerea de la vărsarea de sânge, împărţirea de dreptate poporului, 

înfrânarea mâniei, evitarea răspândirii stricăciunii pe pământ. 

Cauzele biruinţei popoarelor şi ale înfrângerii lor 

Luaţi aminte la nenorocirile care s-au abătut asupra popoarelor de dinaintea voastră 

pentru faptele lor rele, pentru treburile lor urâte. Aminţiti-vă, în împrejurări bune sau rele, ce li s-

a întâmplat şi fiţi cu băgare de seamă să nu deveniţi asemenea lor. 

Dacă chibzuiţi la deosebirea dintre cele două împrejurări, ţineţi-vă de orice purtare de-a 

lor prin care poziţia lor a devenit mai tare, prin care duşmanii lor au fost îndepărtaţi, asigurându-

le tihna, atrăgând asupra lor binefacerile, şi care au fost ţinute în cinste mulţumită faptului că s-

au prins strâns uniţi de frânghie evitând astfel dezbinarea şi făcând să biruie prietenia; voi trebuie 

să evitaţi orice purtare care le-a rupt şira spinării şi a făcut să le slăbească vigoarea, precum 

ranchiuna din inimi, duşmănia din piepturi, nepăsarea unora faţă de alţii, luarea mâinilor unora 

de pe alţii, înmuierea legăturilor de întrajutorare. 
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Chibzuiţi la credincioşii care au fost înaintea voastră şi la împrejurările în care au fost 

puşi la cazne şi încercări! Nu erau ei oare robii cei mai copleşiţi de poveri dintre făpturi, robii cei 

mai căzniţi, cei mai strâmtoraţi oameni din lume? Faraonii i-au luat în robie hărăzindu-le o rea 

osândă şi făcându-i să înghită multă amărăciune. Ei au stat astfel în dispreţul sortit celor daţi 

pieirii şi în mâhnirea celor învinşi, fără să afle vreun mijloc de scăpare sau vreo cale de protejare 

până când Allah – mărire Lui ! – a socotit că ei au îndurat cazne din dragoste pentru El şi au avut 

tăria să îndure urâciuni din teamă faţă de El. Atunci, El le-a făcut din strâmtoarea încercării lor 

propria lor izbăvire, schimbându-le înjosirea în preacinstire, şi frica în siguranţă. Ei au devenit, 

după aceea, regi, ocârmuitori şi întâi-stătători de seamă. Dărnicia lui Allah faţă de ei a ajuns la 

hotare la care nici nădejdiile lor nu ajunseseră. 

Vedeţi cum erau atunci când aleşii lor erau uniţi, când sentimentele le erau în bună 

potrivire, inimile, cumpătate, mâinile gata de întrajutorare, săbiile laolaltă biruitoare, privirile 

agere şi ţintele aceleaşi pentru toţi. Nu erau ei atunci stăpâni în ţinuturile pământului şi regi peste 

grumazul lumilor? Vedeţi, apoi, ce s-a întâmplat cu ei când au fost în dezbinare, când unitatea li 

s-a frânt, iar între vorbe şi inimi s-au ivit nepotriveli. Ei s-au împărţit în cete felurite şi au prins a 

se război între ei. Atunci, Allah, a ridicat de la ei podoaba cinstirii Sale şi i-a lipsit de bunăstarea 

dată de binefacerile Sale. Din ei, nu au mai rămas decât poveştile ca pilde celor ce vor să tragă 

învăţăminte din ele. 

Trageţi învăţăminte din ceea ce s-a întâmplat cu stirpea lui Ismail, cu fiii lui Isaac şi cu 

fiii lui Israel – pace asupra tuturora! Ce situaţii asemănătoare, ce pilde apropiate. Chibzuiţi la 

soarta lor când s-au răzleţit, s-au dezbinat, pe vremea lui Chosroe în Persia şi a Cezarului la 

Roma care le-au ajuns stăpâni. Ei i-au îndepărtat din ţinuturile îmbelşugate, de apele Irakului, de 

plaiurile înverzite, mânându-i spre locuri mărăcinoase, cu vânt arzător şi trai plin de cazne, 

părăsindu-i apoi în sărăcie, doar cu cămilele lor. Locuinţele lor erau cele mai umile faţă de-ale 

altor popoare, ţinuturile lor cele mai pustii. Nu mai aveau nici o aripă îmbietoare sub care să se 

adăpostească laolaltă, nici o umbră de prietenie în puterea căreia să îşi afle sprijin. Situaţia lor a 

devenit de fiori-dătătoare, mâinile lor s-au despreunat, mulţimea s-a împrăştiat. Puşi la veşnică 

încercare, într-o adâncă necunoaştere; unii îşi îngropau de vii nou-născutele, alţii se închinau la 

idoli, alţii călcau înrudirea şi propovăduiau jefuirea. 
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Câştigurile propovăduirii profetice 

Priviţi întinderea binefacerilor lui Allah asupra lor, atunci când le-a ridicat dintre ei un 

trmis care le-a propovăduit ascultarea faţă de el şi i-a strâns laolaltă prin chemarea sa.  

Vedeţi cum bunătatea lui Allah şi-a coborât aripile binefacerilor sale asupra lor, vărsând 

asupra lor râuri de belşug, şi tot poporul s-a bucurat de câştigurile binecuvântării.  

 Au fost copleşiţi de bunătate şi s-au bucurat de un trai îndestulat.  

Treburile le-au fost puse sub ocrotirea unei puteri biruitoare, şi toate situaţiile le oferă 

cinstire, toate lucrurile le-au devenit uşoare sub pavăza unei ţări închegate.  

Ei au devenit ocârmuitorii lumilor şi regi în colţurile pământului.  

Ei au devenit ocârmuitorii celor ce le-au fost cândva ocârmuitori, şi au dat porunci celor 

care le-au poruncit cândva.  

Ei au fost atât de puternici încât nimeni nu dorea să le încerce armele şi nici să se 

aventureze peste zidurile lor. 

Pricinile învinuirii celor din al-Kufa 

Băgaţi de seamă! Voi v-aţi scuturat mâinile, luându-le de pe frânghia ascultării şi aţi spart 

întăriturile lui Allah care vă ocroteau prin reîntoarcerea la legile de dinainte de islam. Allah a 

dăruit acestui popor în întregul său binecuvântarea de a fi unit prin frânghia prieteniei sub umbra 

căreia merg şi la care se adăpostesc. Acesta este un dar pe care nimeni din această lume nu îi 

cunoaşte valoarea, căci este mai mare decât orice preţ şi mai înalt decât orice gând. 

Să ştiţi că după plecarea în pribegie, v-aţi întors la starea de nomazi arabi şi veţi fi 

împărţiţi în grupuri după ce aţi avut o singură stăpânire. Voi nu aveţi nimic a face cu islamul în 

afară de numele său şi nu cunoaşteţi nimic din credinţă decât ceea ce este pe din afară. Voi 

spuneţi: „Mai bine Focul decât ruşinea!”  

Prin aceasta, voi aruncaţi islamul în loc pentru a nimici barierele sale şi pentru a rupe 

legământul pe care Allah vi l-a pus ca ocrotire a voastră pe pământul Lui şi ca siguranţă pentru 

făpturile Sale. Voi însă dacă vă adăpostiţi la alţii în afara lui (islamului): vi se va răspunde cu un 

război din partea celor aflaţi în necredinţă. Atunci nu vor mai fi nici Gabriel, nici Mihail, nici 

pribegi susţinători care să vă ajute, ci doar zdrăngănitul săbiilor până ce Allah va hotărî peste voi. 

Cu siguranţă, voi aveţi mărturii de năpaste date de Allah, de lovituri, de zile ale Sale de încercări, 

de întâmplări de neuitat.  
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Aşadar, nu desconsideraţi făgăduinţele Sale, nu vă faceţi că nu ştiţi despre osânda Sa, nu 

luaţi în derâdere lovitura Sa, nu uitaţi năpasta Sa, căci Allah nu a blestemat leaturile trecute de 

dinaintea voastră decât pentru că au încetat să mai poruncească cele ce se cuvin şi să oprească 

cele urâte. Allah i-a blestemat pe neghiobi pentru săvârşirea de neascultare, şi pe cei blânzi 

pentru că nu s-au împotrivit. 

Băgaţi de seamă! Voi aţi rupt legăturile cu islamul, i-aţi încălcat hotarele, i-aţi nimicit 

legile. 

Statornicia Imamului Ali  ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  în lupta cu cei ce se abat 

Băgaţi de seamă! Allah mi-a poruncit să mă războiesc cu rătăcitorii de la adevăr, cu 

încălcătorii de lege şi cu răspânditorii de stricăciune pe pământ. În ceea ce îi priveşte pe 

încălcătorii de lege eu m-am luptat cu ei, în ceea ce îi priveşte pe rătăcitorii de la adevăr, eu am 

pornit război împotriva lor, iar pe cei care au ieşit din credinţă, i-am buimăcit. Pe Diavol l-am 

pocnit de abia i se mai auzeau bătăile inimii şi mişcările pieptului. Puţini dintre răzvrătiţi au mai 

rămas. Dacă Allah îmi mai îngăduie un prilej am să îi stârpesc în afara câtorva ascunşi pe la 

marginile cetăţilor. 

Chiar din copilărie, am lupta împotriva marilor bărbaţi ai arabilor şi le-am rupt coarnele 

celor din triburile Rabi’a şi Mudar.  

Voi ştiţi foarte bine locul meu faţă de trimisul lui Allah  şi legătura mea de rudenie 

apropiată cu el şi rangul aparte. Pe când eram doar un prunc a avut grjiă de mine; mă lua pe 

genunchi şi mă strângea la piept. Mesteca pentru mine ceva cu care mă hrănea apoi. El nu a auzit 

niciodată vreo minciună în spusele mele şi nu a văzut niciodată vreo slăbiciune în faptele mele. 

[ştiu că] Allah i-a dat un înger puternic cu care să străbată calea lucrurilor preacinstite şi a 

purtărilor preafrumoase, noapte şi zi, pe când eu mă ţineam după el precum un pui de cămilă 

după urmele mamei sale. În fiece zi, el îmi dezvăluia una din înaltele sale însuşiri şi îmi poruncea 

să îl urmez. În fiece an se retrăgea în peştera Hira, unde îl vedeam doar eu şi nimeni altcineva.  

În acele zile, islamul nu exista decât în casa trimisului lui Allah , şi a Khadijei, iar eu 

eram al treilea după ei doi.  

Eu am văzut lumina inspiraţiei şi a soliei dumnezeieşti şi am respirat din suflul profeţiei. 
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Când inspiraţia a pogorât asupra lui , am auzit scrâşnetul Diavolului. 

Atunci am zis: „O, Trimis al lui Allah, ce este scrâşnetul acesta?” 

iar el mi-a răspuns: 

„Acesta este Diavolul care şi-a pierdut nădejdea de a mai fi slujit. O, Ali, tu vezi ceea ce 

eu văd şi auzi tot ceea ce eu aud, doar că tu nu eşti profet, însă eşti un locţiitor, căci, cu siguranţă, 

te afli pe calea cea bună.” 

Duşmănia quiraş-iţilor şi amăgirea lor 

Eram împreună cu el  când o parte dintre Quraiş au venit la el i-au spus: 

O Muhammad, tu pretinzi o grozăvie pe care n-au pretins-o nici strămoşii tăi şi nici 

altcineva din familia ta. Te întrebăm un singur lucru; dacă ne dai un răspuns la el sau dacă ni-l 

arăţi, noi vom crede că tu eşti profet şi trimis, însă dacă nu vei putea să faci aceasta, atunci vom 

şti că eşti doar un vrăjitor şi un mincinos. 

Atunci, el   a spus: Care este cererea? 

Ei au spus: Cere-i acestui copac să se smulgă din rădăcini şi să se oprească dinaintea ta. 

Profetul  a răspuns: Cu adevărat Allah este Atotputernic. Dacă Allah face acest lucru 

pentru voi, atunci veţi crede şi veţi mărturisi adevărul? 

Ei au răspuns: Da. 

Atunci el   a spus: Vă voi arăta ceea ce cereţi, însă eu ştiu că voi nu vă obişnuiţi cu 

binele, că unii dintre voi sunt împotrivă, că alţii sunt în felurite cete. 

Apoi el  a spus: Copacule, dacă tu crezi în Allah şi în Ziua de Apoi şi ştii că eu sunt 

Trimisul lui Allah atunci smulge-te din rădăcini şi opreşte-te dinaintea mea cu îngăduinţa lui 

Allah! 

Pe Cel ce l-a trmis pe Profet cu adevărul! Copacul s-a smuls din rădăcini şi a venit cu 

vuiet mare, smucindu-se precum aripile unei păsări; şi s-a oprit chiar în faţa trimisului lui 

Allah  dând din crengi. Crengile din vârf s-au aplecat către trimisul lui Allah  iar altele 

mi-au coborât mie pe umeri, eu stând atunci la dreapta lui. Când oamenii au văzut aceasta, i-au 

zis cu semeţie şi îngâmfare: Acum porunceşte-i să vină jumătate la tine şi jumătate să rămână pe 

loc. 
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Şi i-a poruncit întocmai. Atunci jumătate din copac a venit către el într-un fel ciudat, cu 

un vuiet năprasnic, gata să îl atingă. 

Ei au spus, tăgăduitori şi revoltaţi: cere-i acestei jumătăţi să se întoarcă la cealaltă şi să se 

facă precum a fost. 

I-a poruncit şi s-a întors. 

Atunci, eu am spus: Nu este altă divinitate în afara lui Allah! O trimis al lui Allah, eu sunt 

cel dintâi care crede în tine şi cel dintâi care mărturiseşte că acest copac a făcut ceea ce a făcut la 

porunca lui Allah , ca dovedire a profeţiei tale şi ca preamărire a cuvântului tău. 

Toţi au spus atunci: Chiar că eşti un vrăjitor, un mincinos, o vrajă năucitoare la care 

te pricepi, şi numai unul ca el (şi arătară către mine) poate crede în aceste treburi ale tale. 

Tiparul credinciosului desăvârşit 

Cu siguranţă, eu sunt dintre acei oameni care nu învinovăţesc pe nimeni cu privire la 

Allah, a căror vrajă este vraja adevărului, a căror vorbă este vorba celor neîntinaţi. Ei, noaptea, 

veghează şi, ziua, călăuzesc. Ei ţin strâns de frânghia Coranului şi dau viaţă legilor lui Allah şi 

ale trimisului Său. Ei nici nu se socotesc mari şi nici nu se semeţesc, nu fac abuz şi nici 

stricăciune. Inimile lor sunt în rai, iar trupurile săvârşesc fapta cea bună. 

Descrierea lui Allah 

Slavă lui Allah, Cel pe care refuzul şi reţinerea nu Îl îmbogăţesc, dăruirea şi bunătatea nu 

Îl istovesc, cu toate că orice dă va fi lipsit de măsură, iar orice retrage va fi învinuit pe măsura 

golului lăsat! El nu doreşte decât foloasele binefacerilor Sale, şi a le spori. Făpturile toate de la 

El au traiul. El le-a asigurat înzestrările şi le-a învigorat puterile. El a pregătit calea pentru cei ce 

caută către El, şi pentru cei ce doresc ceea ce este la El. El este tot atât de darnic şi cu ceea ce I se 

cere, ca şi cu ceea ce nu I se cere. El este Întâiul pentru care nu există „mai înainte”, căci putea fi 

orice înainte-I. El este Ultimul pentru care nu există „mai apoi”, căci ar putea fi orice după El. El 

nu îngăduie pupilelor să Îl vadă sau să Îl perceapă. Timpul nu Îl schimbă, astfel încât să 

recunoască la El vreo schimbare a stării Sale. El nu se află în nici un loc, aşa că nu se poate 

spune că se mişcă. 

Dacă El ar dărui tot ce iese din minele din munţi precum arama, argintul şi aurul curat, tot 

ceea ce dezvăluie scoicile mării, precum mărgăritare neînşirate şi mărgean cules, toate acestea nu 

Îi vor afecta bunătatea, şi nici nu Îi vor micşora întinderea a ceea ce are.  
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El are comori de binefaceri care nu se vor epuiza cu cererile supuşilor Săi, căci El este 

Bunul dăruitor pe care cererea celor ce se roagă nu Îl istoveşte, şi nici stăruinţa celor ce stăruie 

nu îl sărăceşte. 

Calităţile lui Allah în Coran 

Ia aminte, întrebătorule, la acele calităţile ale Sale pe care Coranul le-a zugrăvit şi 

caută lumina călăuzirii Sale. Lasă-i, apoi, lui Allah acea cunoaştere pe care Diavolul v-a 

îndemnat să o căutaţi, pe care nici Coranul nu vă prescrie să o căutaţi, şi care nu are nici o urmă 

în faptele sau zicerilor Profetului sau a celorlalţi întâi-stătători întru călăuzire. Acesta este dreptul 

suprem al lui Allah asupra voastră. Nu uitaţi că cei înrădăcinaţi întru cunoaştere sunt cei ce se 

abţin să dea la o parte perdelele ce stau înaintea celor tainice, iar recunoaşterea neştiinţei cu 

privire la amănunte despre cele tainice îi opreşte de la a scormoni în continuare. Allah îi laudă pe 

cei ce recunosc că nu pot dobândi cunoaşterea ce lor nu le este îngăduită. Ei nu se adâncesc în 

discutarea a ceea ce nu li se porunceşte cu privire la cunoaşterea Lui, ceea ce ei numesc 

statornicie. Mulţumiţi-vă cu aceasta şi nu ţărmuiţi măreţia lui Allah după măsura minţii voastre, 

căci altfel vă veţi număra printre cei pierduţi. 

El este Puternic, într-atât încât atunci când închipuirea se aruncă spre a pătrunde hotarul 

puterii Sale şi a conştiinţei Sale, eliberându-se de pericolele gândurilor rele, încearcă să Îl 

găsească în adâncurile împărăţiei Sale, şi deschiderea inteligenţei să pătrundă dincolo de 

descriere, spre a căpăta ştiinţă despre Fiinţa Sa, trecând de capcanele necunoscutului şi punându-

şi toată stradania întru El: El îi va da înapoi, iar ei se vor întoarce înfrânţi, recunoscând că 

adevărul ştiinţei Lui nu poate fi cuprins prin strădanii la întâmplare, şi nici nu poate vreo iotă din 

sublimul Cinstei Sale să pătrundă în înţelegerea celor ce gândesc. 

El a obârşit facerea fără vreo mostră pe care să o poată urma, şi fără vreun tipar pregătit 

de vreun creator slujit înaintea Lui. El ne-a arătat împărăţia tăriei Sale şi nenumărate minuni ce 

grăiesc despre înţelepciunea Sa. Recunoaşterea nevoii creaţiei de a fi ţinută prin puterea Sa 

dovedeşte trebuinţa de a avea o pricină pentru a se face cunoscut. Minunăţiile făcute prin 

lucrurile pe care El le-a făurit şi semnele înţelepciunii Sale au fost date astfel la iveală, Tot ceea 

ce El a creat este dovadă pentru El şi o călăuză înspre El. Chiar şi creaţia Sa necuvântătoare este 

o dovadă ce se poartă de parcă ar avea grai, iar călăuzirea către Plăsmuitor este dreaptă. 
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Mărturisesc că cel care Te asemuieşte cu făpturile Tale cu mădulare limpede distinse, cu 

încheieturi bine strânse, nu leagă tainicul lăuntrului său de cunoaşterea Ta, iar inima sa nu i-a 

fost învăluită de siguranţa că Tu nu ai nici un tovarăş. Este ca şi cum nu i-ar fi auzit pe cei ce i-au 

urmat pe alţii cum se leapădă de cei urmaţi, spunând: 

26:97-98 

Pe Allah! Noi am fost în rătăcire vădită când ne socoteam deopotrivă cu Domnul lumilor. 

Mint cei ce Îţi fac asemănare, asemuindu-Te idolilor lor şi înveşmântându-Te, în 

închipuirile lor, în straiele făpturilor Tale, Îţi atribuie, după gândurile lor, părţi ca ale celor 

înzestraţi cu trupuri şi Îţi măsoară puterea, cu puţinătatea minţilor lor, cu făpturile cărora li s-a 

dat putere. Mărturisesc că oricine Te socoate deopotrivă cu creaţia Ta, Te face egalul idolilor, iar 

cel care Te face egalul idolilor este un tăgăduitor al versetelor pline de înţelepciune ce au fost 

pogorâte şi al mărturiilor care vorbesc despre temeiurile dovezilor Tale vădite. După cum 

mărturisesc că Tu eşti Allah, Cel care nu poţi fi mărginit de către minţi, astfel încât să fii la 

cheremul gândului cel schimbător şi nici de către părerile ce le trec prin cap, aşa încât să fii 

limitat şi schimbat. 

Calităţile Creatorului 

El a pus măsură în tot ceea ce a creat, iar măsurile [Sale] sunt trainice. El a orânduit 

creaţia pe care a făcut-o gingaşă. El a hotărât îndrumarea către El, iar aceasta nu încalcă hotarele 

demnităţii Sale şi nici nu ajunge să nu împlinească ţelul Său. Nu îi este greu celui ce i s-a 

poruncit să meargă potrivit voinţei Lui; şi cum ar fi fost altfel de vreme ce toate poruncile sunt 

date din voinţa Lui. El este Făuritorul feluritelor lucruri fără a recurge la închipuire, fără 

trebuinţa vreunui imbold, ascuns în El, fără rodul vreunei încercări dată de frământările 

veacurilor, şi fără vreun tovarăş care să Îl fi ajutat la plăsmuirea de lucruri minunate. 

Astfel creaţia s-a împlinit la porunca Sa şi s-a înclinat întru supunere faţă de El, şi a 

răspuns chemării Sale. Nu i s-a împotrivit nici trândăvia vreunui melc lipsit de cochilie, sau 

lâncezeala celui ce tot găseşte dezvinovăţiri. 

El a pus în bună rânduială rotunjirile lucrurilor şi le-a stabilit hotarele. Cu puterea Sa, a 

împăcat cele potrivnice şi a legat băierile celor asemănătoare. Apoi, El le-a separat pe speţe, 

deosebite prin margini şi măsuri, prin însuşiri şi forme. Aceasta a fost obârşia făpturilor pe care a 

hotărât să le facă. Le-a dat forma pe care a vrut-o şi le-a plăsmuit. 
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Cum au fost create cerurile 

El le-a orânduit fără să anine marginile deschiderilor lor, a alăturat lărgimile crăpăturilor 

şi le-a legat unele cu altele. El a făcut astfel încât apropierea de înălţimile sale să fie uşoară 

pentru acei (îngeri) care s-au pogorât cu poruncile Sale, ca şi pentru acei (îngeri) care se înalţă cu 

faptele făpturilor (Sale). El le-a chemat atunci când erau încă precum un fum. Deodată, toartele 

despicăturilor s-au prins unele de altele, iar Allah a deschis uşa cea închisă şi a pus paznici 

meteorilor la acele scobituri şi le-a ţinut cu mâinile Sale (adică, cu puterea Sa) împiedicându-le 

să cadă în hăul văzduhului. 

El le-a poruncit să rămână supuse poruncilor Sale. El a făcut ca soarele să le fie semn 

văzător pentru zi, iar luna – semn umbrit pentru noapte. Apoi le-a pus în mişcare pe albiile lor, şi 

le-a hotărât iuţeala mersului pentru treptele călătoriei astfel ca să se facă, cu ajutorul lor, 

deosebirea între noapte şi zi, şi să se poată număra anii, a căror socoteală să poată fi ştiută după 

măsura lor. 

A aninat apoi bolta în vastitatea aceasta, şi i-a pus podoabe din mărgăritare strălucitoare 

şi stele aidoma făcliilor. El i-a ţintit pe cei ce trăgeau cu urechea cu meteori strălucitori. Apoi, a 

făcut-o şă-şi urmeze drumul hotărât, supunându-i stelele nemişcătoare, stelele mişcătoare, stelele 

căzătoare şi stelele urcătoare, stelele de rău prevestitoare şi stelele de bine prevestitoare. 

Apoi Allah a creat spre a umple cerurile Sale şi a popula catul cel mai de sus al împărăţiei 

Sale, făpturi minunate şi anume îngerii. Cu aceşti îngeri El a umplut hăurile cerului şi a populat 

nemărginirea văzduhurilor sale. În lăuntrul acestor hăuri răsună glasurile îngerilor care Îl 

preamăresc, în împrejurimile sfinţeniei, îndărătul perdelelor acoperitoare şi corturilor slavei. 

Îndărătul acestui răsunet care asurzeşte urechile, sălăsluieşte splendoarea luminii care desfide 

privirea ce se apropie de ea, iar privirea rămâne neputincioasă la hotarul ei. 

El i-a creat în felurite forme şi cu felurite însuşiri. Ei (îngerii) au aripi.  

Ei preamăresc sublimul Gloriei Lui.  

Ei nu îşi însuşesc măiestria Lui care se întrupează în creaţie şi nici nu pretind că ar fi 

creat ei ceva din ceea ce El a creat, fiecare cu însuşirea sa aparte. 

21:26-27 

Ei [îngerii] sunt numai robi cinstiţi ce nu Îi ies din Cuvânt şi după porunca Lui trudesc. 

El i-a făcut păstrători ai revelaţiei Lui, şi i-a însărcinat să o ducă trimişilor Săi, ca 

apărători ai poruncii şi opreliştii Sale.  
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El i-a ţinut departe de îndoiala asemuirilor, aşa că niciunul dintre ei nu se abate de la 

calea mulţumirii Sale.  

El le-a dăruit foloasele ajutorului Său şi le-a făcut inimile să simtă supuşenie şi pace. El 

le-a deschis poarta supunerii faţă de slava Sa. 

  El le-a înălţat minarete luminoase ca semne ale unicităţii Sale. Greutatea păcatelor nu îi 

împovărează, iar rotirea zilelor şi nopţilor nu îi face să plece în bejenie. Îndoielile nu au săgeţi 

care să le atace temeinicia credinţei lor. Neliniştile nu le împresoară temeliile convingerii lor. 

Ura înverşunată nu s-a aprins printre ei, buimăceala nu le-a răpit ceea ce au strâns din ştiinţa Lui 

în inimi şi nici ceea ce a poposit în piepturile lor din măreţia strălucirii Sale. Gândurile cele rele 

nu le dau târcoale, înceţoşându-le judecata cu rugina lor. 

Felurile îngerilor 

Printre ei sunt unii învăluiţi în nori grei, alţii în semeţia munţilor înalţi, alţii în 

întunecimea beznei cotropitoare. Mai sunt şi aceia ale căror tălpi au găurit cele mai de jos hotare 

ale pământului. Acele tălpi sunt aidoma unor steaguri albe ce ajung până în pustiurile 

văzduhului, iar dedesubtul lor suflă vântul cel lin, care îi susţine până la ultimul hotar. 

Însuşirile îngerilor 

Ocupaţi cu slujirea Lui, ei au ajuns să fie lipsiţi de griji, iar adevărurile credinţei au făcut 

legătura între ei şi cunoaşterea Sa. Convingerea lor întru El i-a făcut să se dedice întru totul Lui. 

Ei tânjesc după ceea ce este de la El, şi nu după ceea ce ar exista la un altul. Ei au gustat dulceaţa 

cunoaşterii Sale şi au băut din cupa îndestulătoare a dragostei Sale. Rădăcinile evlaviei faţă de El 

au fost sădite în adâncimea inimilor lor.  

Aşadar ei şi-au îndoit spinările cele drepte întru proslăvirea Sa, însă tot dorul lor de El , 

întreaga lor supuşenie şi marea lor apropiere nu a îndepărtat de la ei frânghia temerii lor. Ei nu 

sunt stăpâniţi de admiraţia de sine, astfel încât să se sumeţească pentru ceea ce au făcut. Umilinţa 

lor dinaintea strălucirii lui Allah nu îi lasă să îşi preţuiască propriile fapte bune.  

Trândăvia nu îi afectează, în pofida îndelungii lor întristări. Dorul lor (către El) nu se 

micşorează, astfel ca ei să îşi întoarcă faţa de la nădejdea în Sprijinitorul lor. Vârful graiului lor 

nu se usucă de la rugăciunile cele prelungite (către Allah). Alte ocupaţii nu pun stăpânire pe ei 

într-atât încât să le preschimbe glasurile (puternice) întru El în glasuri abia şoptite.  
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Umerii nu li se scrântesc atunci când se aşează pentru săvârşirea ascultării, iar ei nu îşi 

îndoaie gâturile (într-o parte sau alta) spre a găsi tihnă în neascultarea poruncii Sale. Nesăbuinţa 

nepăsării nu năpădeşte hotărârea lor de a se sforţa, iar înşelăciunile poftelor nu le biruie curajul.  

Ei îl privesc pe Stăpânul Tronului ca pe depozitarul Zilei în care vor fi în nevoie. 

Mulţumită iubirii lor (pentru Allah) ei se întorc către El chiar şi atunci când alţii se întorc către 

făpturile create.  

Ei nu se opresc nicicând din slujirea Sa. Iubirea lor adâncă pentru trebuinţa ascultării Sale 

nu îi îndreaptă decât înspre izvoarele propriilor inimi, izvoare ce nu se golesc nicicând de 

nădejdea întru El şi teama de El. Teama (de Allah) nu îi părăseşte niciodată, astfel încât să îşi 

poată domoli strădaniile, şi nici ispitele nu i-au biruit astfel încât să îi facă să aleagă o căutare 

lesnicioasă în locul eforturilor lor serioase.  

Ei nu socot că faptele lor trecute sunt măreţe, căci de le-ar fi socotit măreţe, nădejdea le-

ar fi şters mila din suflet. 

Curăţirea îngerilor de josnicii 

Ei nu au păreri diferite (unii de ceilalţi) faţă de Domnul lor, ca urmare a stăpânirii 

Diavolului asupra lor. Nu i-a despărţit pe unii de alţii obiceiul prost de a rupe legăturile. 

Pizmuirea nu i-a luat în stăpânire, îndoiala nu i-a trimis pe căi diferite. Treptele vitejiei nu i-a 

împărţit. Astfel ei sunt captivi ai credinţei a cărei frânghie nu le-o desface nici îndepărtarea, nici 

luarea pe scurtătură, nici istovirea, nici trândăveala. Nu se află nici cel mai mic loc – fie el de 

mărimea unei pieli – în tăriile cerului fără ca vreun înger să nu fie prosternat pe el, sau 

înfăptuirea degrabă (a poruncilor Sale). Prin îndelunga ascultare a Domnului lor, ei îşi sporesc 

cunoaşterea, iar preacinstirea Domnului lor le sporeşte măreţia în inimi. 

 

Cum a fost făcut pământul 

Allah a învârtoşat pământul pe tumultul unor nărăvaşe talazuri, pe vastele ape ale mărilor 

revărsătoare, unde valurile se ciocnesc, plesnindu-se şi aruncându-se unele asupra altora cu 

crestele lor, iscând spumă.  

Astfel, zbuciumul apei răscolite s-a supus sub greutatea poverii ce i-a fost dat să o care, 

agitaţia ei ţâşnitoare s-a domolit; pământul a strâns-o la pieptul său, iar ea s-a supus ruşinată.  
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Pusă în chingi, apa s-a potolit, biruită, după un ultim muget al valurilor sale, mânată ca un 

captiv, iar pământul s-a liniştit, închegându-se în vastitatea acestei ape. (Şi astfel) pământul a pus 

capăt mândriei, înfumurării, rangului înalt şi trufiei apei, şi a domolit cutezanţa curgerii sale, 

aşadar, ea s-a oprit după năvala sa furtunoasă şi s-a liniştit după agitaţia sa fierbătoare. 

Atunci când tumultul apei s-a potolit sub marginile pământului şi sub povara munţilor 

celor înalţi şi semeţi de pe umerii săi, Allah a făcut să ţâşnească izvoare de apă din vârfurile 

nasurilor lor, şi le-a răspândit pe întinderile şesurilor şi văilor lor brăzdătoare, apoi le-a domlit 

curgerea cu steiuri de piatră rostuite şi stânci cu colţuri lungi şi tari. S-a oprit, apoi, din uşorul 

său tremurat când munţii au fost stabiliţi în locuri diverse pe faţa sa, înfigându-i şi acoperind cu 

ei crăpăturile întinderilor.  

Atunci, Allah a creat imensitatea dintre pământ şi boltă şi a făcut vântoase care să bată 

pentru locuitorii săi. După aceea i-a îndemnat pe locuitorii săi să se răspândească pretutindeni, la 

loc potrivit lor. După aceea, El nu a lăsat în părăsire fâşiile goale de pământ, acolo unde porţiuni 

mari duceau lipsă de izvoare de apă, iar râurile nu-şi puteau găsi albia către ele, ci a creat nori 

plutitori care dau viaţă ţinuturilor neroditoare şi fac ca verdeaţa să crească. 

El a făcut un nor mare adunând laolaltă norişori. Atunci când apa s-a strâns în el, iar 

fulgerul a început să lumineze pe margini şi luminarea s-a lăţit şi sub norii cei albi, ca şi sub cei 

grei, El a trimis cu tărie ploaia cea îmbelşugată. Norul atârna spre pământ, iar vânturile dinspre 

miazăzi îl storceau spre a-şi revărsa apa precum cămila care se îndoaie pentru mulgere. Când 

norul s-a secătuit pe pământ şi a dat drumul întregii ape pe care o purta cu sine, Allah a făcut să 

crească ierburi pe pământul gol, şi pe munţii cei uscaţi. 

Frumuseţea naturii 

Ca atare, pământul s-a simţit mulţumit că a fost împodobit cu grădinile sale şi s-a minunat 

de veşmintele sale de verdeaţă moale şi de podoabele înfloririi sale. Allah a făcut toate acestea ca 

mijloace de întreţinere a oamenilor şi ca hrană pentru fiare. El a tăiat cărări largi pe tot cuprinsul, 

şi a înălţat minarete (de îndrumare) pentru aceia care merg pe cărările Sale. 

Povestea lui Adam şi trimiterea profeţilor 

După ce a lăţit pământul şi i s-au împlinit poruncile, El l-a ales pe Adam drept cel mai 

bun din făpturile Lui şi l-a făcut cel dintâi din toată creaţia. I-a dat să locuiască în Rai şi a făcut 

toate orânduielile ca el să mănânce în el (în Rai) şi i-a arătat şi din ce anume El i-a oprit.  
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El i-a spus că dacă se îndreaptă înspre aceasta (oprelişte), acest lucru înseamnă 

nesocotirea Lui şi primejduirea locului său. Adam însă a făcut ceea ce fusese înfrânat să facă, 

întocmai precum Allah ştiuse de dinainte. În cele din urmă, Allah l-a trimis jos [pe pământ], după 

primirea căinţei sale, spre a popula pământul Său cu urmaşii lui şi spre a sluji drept dovadă şi 

apărare a Sa printre făpturile Sale. 

Chiar şi atunci când a făcut ca Adam să moară, El nu i-a lăsat pe ceilalţi fără cineva care 

să le întărească mărturia întru domnia Sa, şi să slujească drept legătură între ei şi Ştiinţa Sa, 

aşadar El le-a oferit dovezi prin trimişii Săi aleşi şi purtători ai nădejdii cuvântului Său, veac 

după veac, până ce şirul s-a încheiat cu profetul nostru Muhammad  ca dovadă a Lui şi prin 

care prevenirile Sale şi-au atins ţinta. 

Dăruirea celor trebuincioase traiului 

El a orânduit cele trebuincioase traiului cu belşug şi cu sărăcie.  

El le-a împărţit şi cu puţinătate şi cu abundenţă.  

El a făcut aceasta cu dreptate, pentru a pune la încercare pe oricine a dorit El, cu înlesnire 

sau cu greutate, spre a vedea prin aceasta mulţumirea şi răbdarea celui bogat şi celui sărac.  

El a însoţit, apoi, belşugul cu nenorocirile mizeriei, siguranţa, cu hărţuielile năpastelor, şi 

plăcerea bucuriilor, cu amarurile mâhnirilor.  

El a hotărât soroacele pe care le-a făcut scurte sau lungi, mai timpurii sau mai târzii, şi le-

a încheiat cu moartea.  

El a făcut ca moartea să poată trage sforile vârstelor şi să le reteze în bucăţi. El cunoaşte 

tainele celor ce le tăinuiesc, sfatul secret al celor ce iau parte la el, simţămintele lăuntrice ale 

celor ce se complac în a ghici, certitudinile stabilite, bănuielile vagi ale ochilor, conţinutul 

lăuntric al inimilor şi adâncurile necunoscutului. Şi tot El este Cel ce ştie ce se poate auzi prin 

simpla aplecare a urechilor, fojgăiala văratică a furnicilor şi locaşul iernatic al gâzelor, răsunetul 

plânsetelor femeilor bocind şi foşnetul paşilor, El ştie, totodată, rodul din lăuntrul tecilor, 

ascunzişurile sălbăticiunilor din văgăunile munţilor şi ale văilor, locurile dosite în care se strâng 

ţânţarii pe trunchiurile copacilor şi în ierburi, mugurii care dau frunzele pe ramuri, jgheaburile 

prin care picură sămânţa din şale, norii abia întremaţi ca şi cei mari, laolaltă adunaţi, picăturile de 

ploaie din norii cei vălătuciţi, firele de praf împrăştiate de vârtejuri din poalele lor, urmele şterse 

de ploi cu şuvoaiele lor, forfoteala gângăniilor pe dunele de nisip, cuiburile înaripatelor pe 

stâncile munţilor şi cântul păsărilor gureşe în bezna culcuşului în care clocesc.  
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El ştie tot ce au strâns scoicile, şi învelit valurile mărilor, tot ce se ascunde în bezna 

nopţii, şi tot ce asupra sa aduce lumina zilei strălucire, precum şi toate cele asupra cărora uneori 

noaptea este atotputernică, iar alteori lumina zilei aduce strălucire, urma fiecărui pas şi simţirea 

fiecărei mişcări, ecoul fiecărui sunet şi mişcarea oricărei buze, căminul fiecări fiinţe vieţuitoare, 

greutatea fiecărui fir de praf, tresărirea fiecărei inimi ce tresaltă şi tot ce se află pe pământ, 

precum roadele copacilor sau frunza care pică, sau locul în care se opreşte sămânţa, sau apa în 

care dospeşte sângele şi apoi boţul de carne, întremarea facerii şi naşterea fătului. Cu toate 

acestea, El nu are a suferi nici o cheltuială şi nici o piedică nu Îl zădărniceşte în păstrarea a ceea 

ce El a creat, şi nici o năpastă sau mâhnire nu Îl împiedică în împlinirea Poruncilor şi 

gospodărirea făpturilor Sale. Ştiinţa Sa le pătrunde, iar ele se află în numărătoarea Sa. Dreptatea 

Sa se întinde asupra tuturor iar mărinimia Sa le cuprinde pe toate, cu toate că rămân în urmă cu 

ceea ce Lui i se cuvine. 

Cuvinte adresate lui Allah, Unul 

Allah! Ţie ţi se cuvine prea-frumoasa descriere şi Ţie Ţi se cuvine prea-înalta cinstire. 

Dacă nădejdea se îndreaptă către Tine , Tu eşti cel mai bun în care să se nădăjduiască. 

Dacă se aşteaptă ceva de la Tine, Tu eşti cel mai bun de la care se poate aştepta. 

Dumnezeule ! Ai pogorât asupra mea o asemenea putere, încât eu nu preamăresc pe altul 

în afara Ta, şi nici nu slăvesc pe nimeni în afara de Tine. 

Eu nu îmi îndrept lauda către acei alţii care sunt ocne de neizbândă şi locuri de îndoială. 

Tu mi-ai ţinut departe limba de laude către fiii lui Adam şi preamăriri ale robilor creaţi. 

Dumnezeule! Oricare din cei ce slăvesc are de la cel pe care îl slăveşte răsplată şi dăruire. 

Eu în Tine mi-am pus nădejdea, călăuzit de comorile milei Tale şi de prinosul iertării 

Tale. 

Dumnezeule! Aici (în faţa Ta) stă în picioare cel ce Te socoate ca fiind Unul aşa cum Ţie 

Ţi se cuvine şi nu a privit pe nimeni altcineva care ar fi fost demn de aceste laude şi preamăriri, 

pe nimeni altcineva în afară de Tine. 

Dorinţa mea către Tine spune că nimic altceva în afară de bunătatea Ta nu îi poate 

vindeca sărăcia şi nici nu îi poate împlini nevoile, nimic altceva decât harul Tău şi fă-ne să nu 

avem nevoie să întindem mâinile spre nimeni altcineva în afară de Tine, pentru că, 

66:8 

Tu eşti Atotputernicul 
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* 

 

Definirea cuprinzătoare a islamului 

 

Slavă lui Allah, Cel ce a creat islamul şi a făcut lesnicioase legile sale celor ce se apropie 

de el [de islam] şi i-a întărit stâlpii împotriva oricui încearcă să îl biruie. Aşadar, Allah l-a făcut 

loc de siguranţă celui ce se agaţă de el, tihnă celui care intră în el, dovadă limpede celui care 

vorbeşte despre el, martor celui se luptă pentru el, lumină celui ce caută lumina la el, înţelegere 

celui care pricepe, agerime celui care trudeşte întru el, semn celui ce se însemnează cu el, 

iluminare celui ce judecă în temeiul lui, învăţătură celui care caută povăţuire la el, izbăvire celui 

care îl socoate cu adevărat, încredere celui care îşi pune nădejdea în el, tihnă celui ce se lasă în 

seama lui, scut celui ce îndură întru el.  

El (islamul) este cel mai luminos dintre toate drumurile, cea mai desluşită dintre toate 

cărările. Are minarete semeţe, drumuri luminoase, făclii arzânde, o preacurată îngrijire, şi un ţel 

înalt. Primirea adevărului este calea sa, faptele cele bune îi sunt turnuri, viaţa veşnică îi este ţintă, 

această lume îi este loc de întrecere , învierea este arena sa, iar raiul, capătul întrecerii sale. 

Implorare pentru Profet  

El  i-a dat tăciune aprins celui ce căuta foc, a orânduit semne luminoase celui captiv. 

Aşadar, el  îţi este ţie îndrumător demn de încredere, martor, în Ziua Judecăţii de Apoi, trimis 

ţie cu binefaceri, sol întru adevăr ca milostenie. 

O Allah! Fă-i parte din dreptatea Ta, răsplăteşte-l, înmulţindu-i binele prin harul Tău! 

Allah! Înalţă-i zidirea asupra zidirii celorlalţi ziditori, înnobilează-i venirea dinaintea Ta, dă-i un 

loc de cinste la Tine, dăruieşte-i vrednicie, şi dă-i înălţare şi virtute, şi nu ne pune pe noi (în Ziua 

Judecăţii de Apoi) printre cei ce sunt cu el, nici ruşinaţi, nici plini de căinţă, nici mergători pe 

ocolişuri, nici încălcători de legământ, nici rătăciţi, nici rătăcitori, nici de alţii amăgitori. 

  

Roadele propovăduirii profetice 

Prin mărinimia lui Allah îndreptată asupra voastră, v-aţi căpătat un loc şi roabele voastre 

sunt onorate, iar vecinii vă sunt bine omeniţi. Chiar şi cel asupra căruia nu vă bucuraţi de nici o 

cinstire şi care nu are faţă de voi nici o obligaţie vă va preamări.  
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Le va fi teamă de voi chiar şi  cel faţă de care nu aţi avut nici un imbold de duşmănie şi 

asupra căruia nu aveţi nici o stăpânire. 

Pricinile decăderii poporului 

Voi vedeţi acum cum legămintele faţă de Allah sunt rupte fără să vă mâniaţi, cu toate că 

vă mâhniţi şi vă încruntaţi la ruperea tradiţiilor strămoşilor voştri.  

Poruncile lui Allah au venit la voi şi au plecat, şi iarăşi s-au întors la voi ; însă voi i-aţi 

lăsat în locul vostru pe făcătorii de rele, şi le-aţi aruncat lor frâiele, părăsind poruncile lui Allah 

în mâinile lor, ei cei ce făptuiesc totul cu îndoieli şi merg înainte cu poftele lor. Pe Allah! Chiar 

şi dacă ei vă vor împrăştia sub fiecare stea, Allah, negreşit, vă va strânge la loc în acea zi: care 

pentru ei va fi cea mai rea dintre zile. 

Lăudarea lui Allah 

Slavă lui Allah Cel la care este întoarcerea întregii făpturi şi capătul tuturor lucrurilor. Îl 

slăvim pentru măreţia dărniciei Sale, pentru luminozitatea dovezilor Sale, pentru revărsarea 

harului Său şi a darurilor Sale, slavă care este o împlinire a dreptului Său, şi o mulţumire dată 

Lui, o apropiere de răsplata Sa, şi o sporire a bunătăţii Sale.  

Noi Lui îi cerem ajutorul nădăjduind în harul Său şi dorind bunătatea Sa, încrezători în 

ocrotirea Sa, cunoscând darurile Sale, supuşi Lui în vorbă şi faptă.  

Noi credem în El cu toată nădejdea şi siguranţa, ne înclinăm în faţa Lui cu credinţă, umili 

dinaintea Lui cu supunere, convinşi de unicitatea Sa, preamărindu-i Gloria, cerându-i ocrotirea 

cu dorinţă şi suferinţă. 

Căile cunoaşterii lui Allah 

El – mărire Lui – nu a fost născut aşa încât să împartă Gloria Sa cu cineva. Nici nu a dat 

naştere cuiva aşa încât să fie moştenit după pieire. Nici un fel de timp nu a existat înaintea Lui. 

Nici creştere, nici descreştere nu Îl afectează.  

El apare minţilor prin semnele stăpânirii Sale puternice şi hotărârilor de nezdruncinat pe 

care ne face să le vedem. Printre mărturiile creaţiei Sale se află facerea cerurilor care sunt 

susţinute fără stâlpi. Le-a chemat şi ele I-au răspuns umile, fără lene sau încetineală. Dacă nu i-ar 

fi recunoscut Măreţia şi nu I s-ar fi supus, nu le-ar fi făcut loc în preajma tronului Său, sălaşul 

îngerilor Săi, şi nici locul unde se înalţă cuvântul curat şi faptele cele drepte ale făpturilor Sale. 

El a pus stelele pe cer ca semne întru călăuzirea călătorilor buimaci pe drumurile 

feluritelor ţinuturi.  
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Bezna perdelelor nopţii celei întunecoase nu le poate opri lumina, după cum faldurile 

negre ale nopţii nu pot face să dea înapoi lumina lunii când se răspândeşte pe ceruri. Mărire 

Celui care nu Îi sunt ascunse nici întunecarea din amurg şi nici bezna adâncă a nopţii în cele mai 

de jos caturi ale pământului sau pe cele mai înalte piscuri ale munţilor, nici bubuitul tunetului la 

margine de cer şi nici străfulgerările ce se fac iute nevăzute ale norilor, nici căderea unei frunze 

smulsă de la locul ei de furtuni aprige ori de ploi năprasnice din cer. 

El ştie când cade un strop sau când stă la locul lui, când un fir de grăunte e târât, după 

cum ştie ce putere îi este de ajuns unui ţânţar şi ce poartă o femeie în pântecele ei. 

Cunoaşterea lui Allah 

Slavă lui Allah Cel ce exista înainte de a exista tron, cer, pământ, jinn sau om.  

El nu poate fi perceput cu închipuirea şi nici măsura cu înţelegerea.  

Cel ce Îi cere ceva nu Îl abate (de la alţii), şi nici cel care ia de la El ceva nu Îi 

pricinuieşte vreun neajuns. 

  El nu poate fi văzut cu ochiul, şi nici nu poate fi mărginit într-un loc. Nu poate fi descris 

ca având tovarăşi.  

El nu a creat cu ajutorul mădularelor.  

El nu poate fi perceput prin simţuri şi nu poate fi măsurat cu oamenii. 

El este Cel care i-a vorbit limpede lui Moise şi i-a arătat marile Lui semne, fără să se 

folosească de membrele trupului sau de unelte, de vorbire sau de gesticulare.  

O, tu, cel care iei asupra ta descrierea Domnului tău, dacă eşti serios, încearcă mai întâi să 

îi descrii pe Gabriel, pe Mihail, sau oştirile de îngeri apropiaţi (lui Allah) ce veghează înarmaţi în 

încăperile sfinţeniei. Minţile lor nu se perpelesc, căci cum ar putea să Îl descrie pe Bunul 

Creator?  

Descrierile nu pot fi făcute decât lucrurilor care au forme şi părţi ce pot fi percepute şi 

care mor atunci când ajung la hotarul timpului. 

  Nu este nici un zeu afară de El, Cel ce luminează toate întunecimile cu lumina Sa, şi 

întunecă toate luminile cu întunecimea Sa. 

Povaţa de a fi pioşi 

Vă povăţuiesc, o, robi ai lui Allah să vă temeţi de Allah – Cel care v-a înveşmântat cu 

straie frumoase şi v-a dăruit un trai din belşug.  
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Dacă cineva ar fi putut să găsească o scară către veşnicie sau o cale de a respinge 

moartea, acela ar fi fost Solomon, fiul lui David, căruia i se dăduse stăpânirea peste jinni şi peste 

oameni, dimpreună cu darul profeţiei şi o înaltă demnitate (dinaintea lui Allah) însă când i s-a 

terminat mâncarea şi i-a ajuns la capăt sorocul, arcul pieirii l-a ţintit cu săgeata morţii. Casele lui 

au rămas goale în urma lui, iar locurile sunt pustii. Alţi oameni i-au urmat, moştenindu-l. 

Veacurile scurse ar trebui să vă fie vouă învăţătură. 

Unde sunt amalekiţii şi fiii amalekiţilor? Unde sunt faraonii şi fiii faraonilor? Unde sunt 

locuitorii cetăţilor din ar-Rass, cei care i-au omorât pe profeţi, au înăbuşit legile trimişilor lui 

Allah şi au înviat legile despoţilor? Unde sunt cei care veneau cu oştiri, care au biruit mii, au 

întemeiat armate şi au populat cetăţi? 

Trăsăturile imamului Mahdi  ُم ِ ٱَسلَٰ َعلَْيهِ  َللهٰ  

El va fi înveşmântat în straiul înţelepciunii, pe care l-a luat cu toate foloasele lui, cu toată 

atenţia pentru El, cu toată cunoaşterea lui, cu toată dedicarea pentru El. Pentru el este precum [ar 

căuta] un lucru pe care l-a pierdut şi pe care l-a căutat sau precum o nevoie căreia încearcă să îi 

răspundă. El va fi înstrăinat, dacă islamul se va înstrăina sau va fi ca o cămilă istovită care abia 

mişcă din vârful cozii, cu gâtul lipit de pământ. El este ultima dovadă a lui Allah şi un urmaş al 

profeţilor Săi. 

 

Reprimarea însoţitorilor 

O, oameni! Eu v-am dezvăluit predicile pe care profeţii le-au ţinut dinaintea popoarelor 

lor, şi v-am împărtăşit ceea ce urmaşii lor le-au împărtăşit celor ce au venit după ei. Am încercat 

să vă şlefuiesc cu biciul, însă nu v-aţi putut îndrepta.  

Am încercat să vă conduc certându-vă însă nu aţi învăţat a vă purta. Rămâneţi în seama 

lui Allah! Vreţi un alt imam în afară de mine care să vă ducă pe calea cea dreaptă şi să vă arate 

drumul cel corect? 

Luaţi aminte! Ceea ce era în spate în această lume a venit în faţă, iar ceea ce era în faţă a 

rămas în spate. Robii cei buni ai lui Allah sunt pregătiţi de plecare. Cu puţin şi vremelnic din 

lumea aceasta au cumpărat mult şi nepieritor din lumea cealaltă. 

Pomenirea martirilor dintre însoţitori 

Ce rău li s-a făcut fraţilor noştri cărora le-a fost vărsat sângele la Siffin în afară de acela 

de a fi vii astăzi? Numai că ei nu se îneacă cu lucruri amare şi nici nu beau apă mâloasă.  
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Pe Allah! Ei l-au aflat pe Allah, iar El le-a dăruit răsplăţile lor şi le-a dat să locuiască în 

casele tihnei după frica pe care au avut-o. Unde sunt fraţii mei care au apucat-o pe calea cea 

dreaptă şi au mers întru dreptate? Unde este ‘Ammar? Unde este Ibn at-Tayyihan? Unde este Du 

şahadatayn? Unde sunt cei asemenea lor, dintre fraţii lor, care au făcut legământ cu moartea şi 

ale căror capete au fost retezate de încălcătorii învoielii?  

Padişahul dreptcredincioşilor şi-a mângâiat barba cu mâna, a plâns îndelung, şi, apoi, a 

spus: O! Fraţi ai mei! Cei ce psalmodiază Coranul şi îl socot drept în toate cerinţele sale şi le 

împlinesc, revigorează tradiţia şi nimicesc născocirile. Atunci când sunt chemaţi să lupte ei 

răspund şi sunt încrezători în ocârmuitorii lor pe care îi urmează: 

Apoi Emirul credincioşilor a strigat cu glast puternic:  

La luptă, la luptă! O voi robi ai lui Allah! Pe Allah! Eu îmi adun oştirea astăzi. 

Cel ce vrea să meargă la Allah să iasă (cu noi)! 

Nawf a spus: Emirul dreptcredincioşilor l-a pus pe Husayn peste o oştire de zecii mii, pe 

Qays bin Sa’d peste zece mii, pe Abu Ayyub al-Ansari peste zece mii, pe alţii peste oştiri cu un 

număr diferit de ostaşi, cu intenţia de a se întoarce la Siffin, însă nici nu se făcuse de vineri că 

blestematul de Ibn Mulgham (un kharigit) l-a şi ucis (asasinarea imamului Ali în anul 661). 

Oştirile s-au întors de-a valma ca turmele de oi rămase fără cioban, hărţuite de lupi din toate 

părţile. 

* 

 

Semnele vădite ale lui Allah 

Slavă lui Allah care face să se ivească mărturii ale atotputerniciei Sale şi ale strălucirii 

măreţiei Sale şi prin minunile puterii Sale ce uimeşte luminiţele ochilor şi aţâţă minţile să 

priceapă adevărul trăsăturilor Sale. Mărturisesc că nu există altă divinitate în afară de Allah, ca 

mărturie de credinţă, siguranţă, sinceritate şi convingere.  

După cum mărturisesc că Muhammad  este robul şi trimisul Său pe care El l-a trimis 

atunci când semnele dreptei călăuziri erau uitate şi căile religiei pustii. Aşadar, el a vestit 

adevărul cu tărie, a sfătuit poporul, l-a călăuzit întru dreptate şi le-a poruncit să meargă spre El. 

Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa şi a urmaşilor săi! 

Să ştiţi voi, robi ai lui Allah, că El nu v-a creat degeaba şi nici nu vă va lăsa slobozi. 
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El cunoaşte întregul harurilor Sale asupra voastră şi numărul binefacerilor Sale pentru 

voi. Aşadar, Lui cereţi-I izbânda şi atingerea ţelurilor voastre.  

Imploraţi-L şi rugaţi-L să vă dăruiască.  

Nici un acoperământ nu vă desparte de El, nici o poartă nu se închide pentru voi şi El. El 

este în tot locul, în tot timpul, în fiece clipă. El este cu fiece om şi cu fiece jinn.  

Darea de mână nu Îl păgubeşte. Dăruirea nu Îl împuţinează. Cel care cere nu Îl epuizează 

şi cel care primeşte de la El nu Îi ajunge la sfârşit. 

Nimeni nu Îl poate întoarce de la altcineva, un glas nu Îl distrage de la alt glas, un dar al 

Lui nu Îl împiedică de la un alt dar.  

Mânia nu Îl îndepărtează de la milostenie, iar milostenia nu Îl îndepărează de osândire. 

Nevăzutul Său nu Îl ascunde văzutului, şi nici văzutul Său nu Îl separă de nevăzut.  

El este aproape şi totodată departe. 

El este sus şi totodată jos.  

El este văzut şi totodată nevăzut. 

El este ascuns şi totodată cunoscut.  

El dă cu împrumut, însă nu ia nimic cu împrumut.  

El nu a făcut creaturile după un plan şi nici nu le-a cerut ajutorul de-ar fi fost să fie 

obosit. 

Amintirea Zilei de Apoi 

Vă sfătuiesc pe voi, robi ai lui Allah, să aveţi pioşenie faţă de Allah, căci ea este frâul şi 

îndreptarul. Ţineţi cu nădejde de trăiniciile ei şi prindeţi-vă bine de adevărurile sale! Ea vă va 

duce către sălaşe ale înlesnirii, ţinuturi ale largheţei, cetăţi ale siguranţei, case ale cinstirii, 

până când bezna va cuprinde ţinuturile toate, când cămilele în zece luni vor lepăda; când se va 

sufla în trâmbiţă, când fiece făptură va muri, când fiece glas va amuţi, când munţii cei semeţi se 

vor prăbuşi, când stâncile cele tari se vor sfărâma, iar pietrele lor se vor preface în nisipuri 

spulberate, iar temeliile lor vor fi câmpuri nivelate.  

În ziua aceea nu va fi nici un mijlocitor care să mijlocească, nici un prieten care să 

folosească, nici o scuză care să ocrotească. 

Ştiinţa divină 

Allah cunoaşte fremătul fiarelor în pustie, păcatele oamenilor în singurătate, mişcarea 

peştilor în adâncul mărilor, tălăzuirea apei de vânturile furtunoase.  
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Eu mărturisesc că Muhammad este alesul lui Allah, aducătorul revelaţiei Sale, trimisul 

milostivirii Sale. 

Valoarea pioşeniei 

Aşadar eu vă sfătuiesc să vă temeţi de Allah Cel ce v-a creat pentru prima dată şi la care 

vă veţi întoarce, cu care veţi izbândi în scopurile voastre, întru El se vor sfârşi dorinţele voastre, 

către El ducea calea cea dreaptă pe care o urmaţi, şi la El căutaţi ocrotire de fricile voastre. 

Pioşenia faţă de Allah este leac pentru boala inimilor voastre, vedere pentru sufletele voastre 

oarbe, tămăduire pentru boala trupurilor voastre, curăţenie pentru murdăria minţilor voastre, 

lumină pentru bezna ochilor voştri, alinare pentru frica din inimile voastre şi strălucire pentru 

negrul beznei voastre. 

Aşadar faceţi din ascultarea faţă de Allah o pravilă şi nu doar un acoperământ pentru 

afară, faceţi din ea ceva lăuntric şi nu ceva în afara voastră, ceva gingaş care să stea între coastele 

voastre, călăuza tuturor treburilor voastre, loc de adăpat pentru plecarea voastră (la Ziua 

Judecăţii), mijlocirea pentru cererile voastre, refugiu pentru ziua spaimei voastre, lămpile din 

lăuntrul mormintelor voastre, alinare pentru singurătatea voastră, izbăvire de neliniştea sălaşelor 

voastre. Cu siguranţă, ascultarea faţă de Allah dă ocrotire în faţa spaimelor a ceea ce se aşteaptă, 

a flăcărilor focurilor arzătoare. 

Aşadar, pentru cine are pioşenie, greutăţile se duc de la el după ce fuseseră aproape, 

treburile se îndulcesc după amar, valurile (nenorocirilor) se sparg după ce se adunaseră asupra 

lui, greutăţile devin uşoare după ce se învârtoşaseră, preaplinul generozităţii va ploua asupra lui 

după uscăciune, binefacerile vor ţâşni asupra sa după uscăciune, binecuvântarea va pogorî asupra 

lui copleşindu-l după ce abia picura.  

Temeţi-vă de Allah care v-a privilegiat cu sfatul Său, care v-a predicat prin Trimisul Său, 

care v-a copleşit cu darurile Sale. Hărăziţi-vă slujirii Sale şi împliniţi-vă obligaţia de a-i da 

ascultare! 

Meritele islamului 

Islamul este religia lui Allah pe care El a ales-o pentru Sine, pe care a pus-o sub ocrotirea 

ochilor Săi, pe care a socotit-o ca cea mai bună din creaţia Sa, ai cărei stâlpi i-a ridicat pe 

dragostea Sa. El a pus mai jos celelalte religii prin măreţia pe care i-a dat-o. Toate seminţiile le-a 

pus sub semeţia sa [a islamului]. I-a umilit pe duşmanii săi prin preacinstirea sa şi i-a izolat pe 

sfidătorii săi prin triumful său. El a dărâmat stâlpii rătăcirii cu stâlpii ei (ai religiei islamice).  
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A ostoit setea celui însetat din havuzurile ei, şi a umplut havuzurile apoi cu ajutorul celor 

drămuitori. 

 El a făcut islamul în aşa fel încât toarta sa să nu se desprindă, ca zalele sale să nu se 

desfacă, temeiul său să nu se prăbuşească, stâlpii săi să nu cedeze, copacul său să nu fie smuls, 

timpul său să nu se sfârşească, legile sale să nu decadă, felul său de-a fi să nu slăbească, ramurile 

sale să nu se îngusteze, înlesnirea sa să nu se preschimbe în povară, limpezimea sa să nu fie 

tulburată de beznă, felul ei drept să nu se strâmbe, lemnul său să nu se îndoaie, calea cea largă să 

nu se îngusteze, lămpile sale să nu se stingă, dulceaţa sa să nu aibă amărăciune.  

El (islamul) este din stâlpi ale căror capete Allah le-a înfipt în adevăr, a căror temelie a 

făcut-o de neclintit, izvoare cu apă bogată, lămpi cu flăcări luminoase, semne ce îi ajută pe 

călători să se călăuzească, locuri de adăpare pentru cei ce vin la ele.  

Allah a pus în islam desăvârşirea mulţumirii Sale, prea-înaltul stâlpilor Săi, ridicătura 

ascultării Sale. El [islamul], înaintea lui Allah, este trainic la stâlpi, înălţat ca zidire, strălucitor ca 

dovadă, luminos la flăcări, sus înălţat ca loc de veghere, tare ca putere, cu neputinţă de doborât.  

Preacinstiţi-l şi urmaţi-l, daţi-i ce este al lui, puneţi-l la locul cuvenit! 

Trimiterea Profetului  şi greutăţile dinaintea islamului 

Allah – mărire Lui – l-a trimis pe Muhammad  cu adevărul în vremea când pieirea 

lumii acesteia se apropiase, iar lumea de apoi prinsese a se iţi, când bucuria ei se preaschimbase 

în beznă după strălucire, când locuitorii ei ajunseseră să stea într-un picior, când popasurile ei 

deveniseră neprimitoare, când căpăstrul îi era aproape pus, când timpul său era pe sfârşite, când 

semnele sale erau tot mai aproape, când locuitorii ei erau pe ducă, când zalele erau pe desfăcute, 

când temeiurile sale erau pe împrăştiate, când semnele sale călăuzitoare erau pe uitate, când cele 

ascunse erau date în vileag, când lungimea îi erau scurtată, Allah l-a făcut [pe Muhammad ] 

vestitor al soliei Sale şi o cinste a poporului său, o primăvară pentru cei din vremea sa, o înălţare 

pentru ajutoarele sale, o onoare pentru susţinătorii săi. 

Valorile morale şi particularităţile Coranului 

Aşadar, Allah a pogorât asupra sa Cartea ca lumină ale cărei lămpi nu se sting niciodată, 

ca luminător a cărui ardere nu dispare, ca mare a cărei adâncime nu poate fi cuprinsă, ca drum în 

care nu încape rătăcire, ca rază a cărei strălucire nu se întunecă, precum o despărţitoare (a binelui 

de rău) a cărei dovadă nu se moleşeşte, ca limpezitoare ai cărei stâlpi nu se prăbuşesc, ca 
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tămăduire ce face ca bolile să nu mai fie temute, ca putere ce îi face pe susţinătorii săi de 

neînvins, ca adevăr ce le face ajutoare de nepărăsit. Aşadar, ea [Cartea Glorioasă] este cariera 

credinţei şi pivotul său, izvorul cunoaşterii şi mările sale, grădinile dreptăţii şi eleşteiele sale, 

piatra de temelie a islamului şi zidirea sa, văile adevărului şi câmpiile sale, marea din care cei ce 

scot apă nu o pot goli, izvoarele de la care cei ce beau nu le pot seca, locuri de adăpat a căror apă 

nu se sfârşeşte, popasuri către care cei ce se îndreaptă nu se rătăcesc, semne pe care cei se 

călăuzesc după ele nu pot să nu le vadă, o înălţime pe care cei ce se îndreaptă către ea nu o pot 

trece. Allah a făcut-o [Cartea Glorioasă] o potolire a setei învăţaţilor, o primăvară pentru inimile 

juriştilor, un drum larg pentru drumeţiile celor drepţi, un leac după care nu mai există boală, o 

lumină neînsoţită de beznă, o frânghie cu trainică strânsoare, o fortăreaţă a cărei creastă este de 

netrecut, o mândrie pentru cel ce o urmează, o tihnă pentru cel ce o pătrunde, o călăuzire pentru 

cel ce o urmează, o noimă pentru cel ce şi-o însuşeşte, o doavdă pentru cel ce vorbeşte în temeiul 

ei, o izbândă ce o aduce ca pricină, un cărător de poveri pentru cel ce caută calea, o platoşă 

pentru cel ce se înarmează (împotriva rătăcirii), o cunoaştere pentru cel ce o pricepe, o spusă 

înţeleaptă pentru cel ce o povesteşte, o sentinţă pentru cel ce judecă în temeiul ei. 

Mulţumire şi prevenire 

Slavă lui Allah, Întâiul înaintea oricărui întâi, Ultimul după oricare ultim. Întâietatea Sa 

înseamnă că nu există un alt întâi înaintea Lui, ultimitatea Sa înseamnă că nu există nici un alt 

ultim după El. Mărturisesc că nu este altă divintate afară de Allah, depotrivă la vedere şi în taină, 

deopotrivă cu inima şi limba. 

O, voi oameni! Nu săvârşiţi crima de a vă despărţi de mine, şi nici nu vă împătimiţi în a 

nu îmi da ascultare şi nu vă aruncaţi priviri unii altora atunci când mă ascultaţi! 

Vestirea unor întâmplări ciudate 

Pe Cel ce face sămânţa să încolţească şi vântul să adie, ceea ce vă propovăduiesc este de 

la Profetul  neştiutor de carte; nicicând un vestitor (al lui Allah) nu a minţit şi nicicând vreun 

ascultător nu a înţeles. 

Aşadar, văd aievea un rătăcit care rage în Siria şi care şi-a înfipt steagurile în 

împrejurimile al-Kufei. Când îşi va deschide gura de tot, neascultarea sa va fi şi mai mare, paşii 

îi vor deveni grei (şi tiranici) pe pământ, iar zâzania îi va muşca cu colţii ei pe oameni, războiul 

se va tălăzui cu toate valurile sale, zilele vor fi crunte, nopţile, sfâşietoare. 



50 
 

Când semănătura sa se va da în pârg, dreaptă în picioare, răcnetul său se va revărsa, 

armele vor străfulgera, stegurile neascultării rătăcitoare vor fi legate (pe băţ) şi vor veni precum 

noaptea întunecată şi marea tălăzuindă. Pe lângă aceasta, de câte ori nu va fi al-Kufa călcată în 

picioare, de câte ori nu vor trece peste ea furtuni! Curând, coarnele se vor încleşta cu alte coarne, 

cel aflat în picioare va fi secerat, cel secerat va fi zdrobit. 

Cum poate fi înfruntată această lume 

O, voi oameni! Uitaţi-vă la această lume precum cei care se abţin şi îi întorc spatele. Pe 

Allah! Curând, ea va pune capăt sălăşluitorului de griji lipsit şi îl va întrista pe îndestulatul tihnit. 

Cel ce o părăseşte nu se mai întoarce nicicând; niciodată nu se ştie ce poate veni de la ea, ci doar 

se aşteaptă. Bucuria sa este împletită cu tristeţea, iar dârzenia bărbaţilor se înclină către 

slăbiciunie şi lâncezeală. Să nu vă amăgească cele multe care vă plac aici căci puţine sunt cele 

care vă vor însoţi dincolo. 

Miluiască-l Allah pe omul care cugetă şi trage învăţăminte, iar atunci când trage 

învăţăminte, vede departe. Tot ce este în această lume curând nu va mai fi, iar orice urmează să 

fie în lumea cealaltă nu va pieri. Orice se poate socoti va pieri. Orice aşteptat, va veni, orice vine, 

este foarte aproape. 

Locul învăţatului 

Învăţat este acela care îşi cunoaşte puterea. Este îndeajuns unui om să rămână neştiutor 

dacă nu îşi cunoaşte puterea. Cu siguranţă, omul cel mai urât dinaintea lui Allah este robul pe 

care Allah l-a dat în seama sinelui său. 

 El se îndepărtează de calea cea dreaptă, şi merge fără nici o călăuză. De este chemat 

către ogorul acestei lumi, se hărniceşte; de este chemat către ogorul lumii celeilalte, se leneveşte, 

ca şi cum pentru ceea ce se hărniceşte i-ar fi obligaţie, iar pentru ceea ce trândăveşte, ar fi căzut 

din povara lui. 

Vorbe despre vremuri viitoare 

Va veni o vreme în care numai credinciosul adormit va fi în siguranţă, căci dacă este de 

faţă, nu este recunoscut, iar dacă este absent, nu este căutat. Aceştia sunt făcliile călăuzirii şi 

steagurile călătoriilor în noapte. 

  Ei nu împrăştie huliri, şi nici nu dau pe faţă taine sau ponegriri. 

Ei sunt aceia cărora Allah le deschide porţile milosteniei Sale, ţinând departe de ei 

greutăţile mustrării Sale. 
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O, voi oameni! Va veni o vreme în care islamul va fi răsturnat, precum se răstoarnă un 

ulcior cu tot ce are în el. 

O, voi oameni! Allah v-a apărat de tot ceea ce El ar putea face să vă fie greu, însă El nu 

v-a ferit de încercări. Allah, Cel mai presus de oricare, a revelat în Gloriosul Coran: 

23:30 

Întru aceasta sunt semne, iar Noi suntem ispititori [încercând robii] 

Trăsăturile lui Allah 

Binecuvântat este numele lui Allah, Cel pe care iuţeala minţii nu Îl poate ajunge, gingăşia 

isteţimii nu Îl poate găsi. 

El este Întâiul, Cel fără de hotar la care să se sfârşească, Cel ce nu are un altul după el la 

care să îşi pună hotarul. 

Trăsăturile trimişilor 

Allah i-a ţinut pe trimişi păstrându-i ca zălog din cel mai bun, şi lăsându-le a poposi în cel 

mai bun popas.  

El i-a făcut să vină unul după altul, din şale preacinstite şi pântece preacurate.  

De fiece dată când un înaintaş s-a dus, s-a ridicat un urmaş întru legea lui Allah. 

Trăsăturile Profetului  şi a celor din familia sa 

Până când această cinstire a lui Allah a ajuns la Muhammad  , pe care l-a adus la 

lumină din cele mai distinse sorginţi şi cele mai onorabile locuri de sădit, anume din acelaşi 

arbore din care i-a scos la lumină [pe] profeţii Săi şi din care El şi i-a ales pe cei de nădejde. 

Urmaşii lui Muhammad  sunt cei mai de seamă urmaşi, neamurile sale sunt cele mai 

de seamă neamuri, iar arborele obârşiei sale este cel mai bun arbore, ce a răsărit în sfinţenie şi s-a 

înălaţt în cinste, cu ramuri sus ridicate, cu roade ce nu pot fi apucate. 

El este înainte-stătătorul (imamul) tuturor celor cu frică (de Allah), vederea celor ce caută 

îndrumare, făclia cu lumină strălucitoare, steaua cu lumină revărsătoare, amnarul cu scânteie 

scăpărătoare. Ţinuta îi este dreaptă, purtarea călăuzitoare, vorbirea convingătoare, iar judecata, 

de dreptate-dătătoare. Allah l-a trimis la ceva vreme după profeţii de dinaintea lui, atunci când 

oamenii căzuseră în greşeala faptei şi în neghiobia altor seminţii. 
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Poveţe de urmat 

Trudiţi, milui-v-ar Allah după semnele desluşite, căci calea este dreaptă şi duce către casa 

păcii, iar voi sunteţi încă în casa în care vă puteţi bucura de răgazul şi prilejul pentru aceasta. 

Cărţile (faptelor voastre) sunt deschise, condeiele (îngerilor) sunt prinse (cu însemnarea 

faptelor voastre), trupurile vă sunt sănătoase, limbile, slobode, căinţa auzită, faptele primite. 

Despre proslăvire 

Lui îi înalţ laude căutând împlinirea binecuvântării Sale, supunându-mă dinaintea Puterii 

Sale, cerând ocrotire faţă de neascultarea Lui. Lui Îi cer ajutorul căci El este de ajuns. El nu duce 

în rătăcire pe cel pe care Îl călăuzeşte. El nu îl ocroteşte pe cel pe care Îl duşmăneşte. Cel ce 

primeşte cele trebuincioase de la El nu este în nevoie niciodată. Preamărirea Lui are mai multă 

greutate decât orice altceva şi este mai preţioasă decât orice comoară. 

Mărturisesc că nu există altă divinitate în afară de Allah, Unul, Cel fără de seamăn. 

Mărturia mea este făcută cu toată sinceritatea, căci esenţa sa este credinţa noastră. Noi ţinem 

strâns de ea mereu atât cât trăim şi o păstrăm cu grijă în faţa năpastelor ce se abat asupra noastră, 

căci ea este temeiul credinţei şi deschizătoarea drumului către faptele bune, mulţumirea lui Allah 

şi înfrângerea Diavolului. 

De asemenea mărturisesc că Muhammad   este robul şi trimisul Său. 

Allah l-a trimis cu o lege vestită, cu o însemnare de seamă, cu o carte scrisă, cu o lumină 

scânteietore, o strălucire scăpărătoare, o poruncă hotărâtoare menită să împrăştie îndoielile, 

dovezi convingătoare pentru argumentare, prevenire prin semne vădite, înspăimântare cu 

pedepse. 

La acea vreme poporul a căzut pradă amăgirilor, iar frânghia religiei s-a rupt, stâlpii 

certitudinii s-au clătinat, legile au fost încălcate, porunca împrăştiată, ieşirea (din impas) s-a 

îngustat, trecerea s-a întunecat, călăuzirea a fost dată uitării şi întunericul a pus stăpânire pe 

toate. Milostivul nu a mai fost ascultat, Diavolul a fost astfel ajutat, credinţa a fost părăsită. Ca 

atare, stâlpii religiei s-au prăvălit, urmele lor nici nu se mai zăresc, căile sale au căzut în 

paragină. Poporul i-a dat ascultare Diavolului şi i-a urmat cărările. Au început să ia apă de la 

locurile sale de adăpare. Datorită lor, semnele Diavolului se răspândeau peste tot, iar steagul lui 

era peste toate amăgirile sub încălţările cărora erau călcaţi, afundaţi sub tălpile lor. Amăgirile 

apăreau cu cele mai mici amănunte, iar ei mergeau către ele, rătăciţi, uimiţi, neştiutori, vrăjiţi. 

Bună casă, răi vecini. 
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În loc să doarmă, stau de veghe, iar în loc de antimoniu, ochii le erau plini de lacrimi. 

Sunt într-un ţinut unde învăţatul are gura pecetluită, în vreme ce neştiutorul este 

preacinstit. 

Virtuţile familie Profetului   şi a urmaşilor săi 

Ei sunt păstrătorii tainelor Sale, adăpostul poruncilor Sale, izvorul cunoaşterii Sale, 

centrul înţelepciunii Sale, peşterile pentru cărţile Sale, munţii religiei Sale.  

Prin ei, Allah îndreaptă spatele încovoiat (al religie) şi îndepărtează tremurul mădularelor 

sale. 

Faptele celor perverşi 

Au semănat ruşinea, au udat-o cu iluzii, apoi au secerat pieirea. 

Rangul stirpei lui Muhammad  

Nimeni din obştea (umma) musulmanilor nu poate fi comparat cu cineva din stirpea lui 

Muhammad . Cineva care a avut parte de bunăvoinţa lor nu poate fi egal. Ei sunt remediul 

religiei şi stâlpul credinţei. Cel ce i-a depăşit trebuie să se întoarcă la ei, cel ce este în urma lor 

trebuie să îi ajungă. Ei au trăsăturile necesare pentru guvernare. În fiinţa lor există testamentul şi 

moştenirea Profetului  .  

Acum adevărul s-a întors la ai săi. 

Cunoaşterea lui Allah 

Slavă lui Allah, Cel ce apare creaţiei Sale prin creaţia Sa, ce se vădeşte inimilor lor prin 

dovada Sa cea limpede, care a creat întreaga făptură fără să o gândească, căci gândirea se 

potriveşte doar celor ce au conştiinţe şi nu Aceluia care este însăşi conştiinţa. Ştiinţa Sa pătrunde 

lăuntrul tainei celor ascunse şi învăluie în nedesluşire credinţele cele adânci. 

Particularităţile Profetului  

Allah l-a ales din arborele profeţilor, din firida luminii, din fruntea măreţiei, din cea mai 

aleasă parte a văii al-Batha, din făcliile luminătoare ale întunericului, şi din izvoarele 

înţelepciunii. El a fost asemenea unui tămăduitor ambulant care şi-a pregătit balsamurile şi şi-a 

încălzit uneltele. El le foloseşte oriunde este nevoie să vindece inimi oarbe, urechi surde şi limbi 

nătânge. El a urmat, cu leacurile sale, locurile nepăsării şi cele ale buimăcelii. 
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Pricinile răzleţirii omeiazilor 

Ei nu au luat lumină din lumina înţelepciunii, şi nici nu au aprins focul cu amnarul 

ştiinţelor scăpărătoare. Aşadar, în această privinţă, ei sunt precum dobitoacele păscătoare şi 

stâncile nemişcătoare. Cu toate acestea, lucrurile tainice au apărut pentru aceia care percep, 

chipul binelui s-a arătat limpede celui ce se întreabă, iar clipa ce se apropie a ridicat vălul de pe 

chipu-i, în vreme ce s-au iţit semnele pentru cel ce este în căutarea lor. 

Învinuirea celor din al-Kufa 

Ce se întâmplă, oare, cu mine! Vă văd doar trupuri lipsite de duh, şi duh fără de trup, 

învăţăcei fără de bine, negustori fără de câştig, veghetori adormiţi, prezenţi nevăzuţi, auzitori 

surzi, cuvântători muţi. Bag seamă că rătăcirea s-a aşezat în mijloc şi s-a răspândit (pretutindeni) 

prin mlădiţele sale, te măsoară cu propriile-i măsuri şi te coboară la propriile cerinţe. Cârmuitorul 

ei este departe de obşte, în plină rătăcire. 

Prevestirea agoniei omeiazilor 

Aşadar, în acea zi, nu va rămâne din voi nici cât rămâne pe fundul oalei de gătit sau nici 

cât praf rămâne într-o cergă bine scuturată. Vă vor răzui aşa cum se răzuieşte pielea, vă vor călca 

în picioare aşa cum se calcă secerătura, îl vor da deoparte pe credinciosul dintre voi aşa cum o 

pasărele ciuguleşte grăuntele cel mare dintre cele pricăjite. 

Insistarea pe ascultarea celor ai Casei 

Încotro vă duc oare, aceste căi, încotro vă rătăceşte bezna şi spre ce vă amăgeşte 

minciuna? Dincotro sunteţi, oare, aduşi şi încotro sunteţi duşi? Pentru fiece vreme este o carte, 

pentru fiece absenţă o întoarcere. Aşadar, daţi ascultare domnului vostru cel evlavios şi dăruiţi-i 

inimile voastre. Dacă vă strigă, treziţi-vă. Înainte-mergătorul trebuie să fie crezut de ai săi, 

trebuie să-şi ţină mintea întreagă şi să îşi păstreze agerimea. El v-a desluşit încurcătura tot astfel 

precum firul se descâlceşte şi a râcâit-o precum se râcâie cleiul (de pe copac). 

Prevestire asupra sluţirii valorilor sub ocârmuirea omeiazilor 

La vremea aceea, deşertăciunea şi-a intrat în drepturi, iar neştiinţa este călare pe 

animalele sale. Nesupunerea s-a înteţit, chemarea la bine a slăbit. Timpul s-a năpustit asemenea 

unei fiare hrăpăreţe, iar deşertăciunea icneşte precum cămila sugrumată. Oamenii s-au înfrăţit 

întru destrăbălare, au lăsat de izbelişte religia şi s-au unit în a huli, împărtăşind o ură făţişă 

împotriva adevărului. Atunci când se întâmplă astfel, fiul va fi pricină de mânie, ploaia, pricină 

de zăduf, nemernicia va fiinţa din belşug, iar cei drepţi se vor împuţina.  
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Oamenii acelor vremuri vor fi precum lupii, cârmuitorii lor, precum fiarele, oamenii de 

mijloc, nesătui şi cei sărmani, morţi. Adevărul va decădea, minciuna se va revărsa, iubirea va fi 

doar în grai, căci oamenii vor fi certăreţi în inimă. Preacurvia va fi cheia odrăslirii, în vreme ce 

neprihănirea va fi rară, iar islamul va fi îmbrăcat pe dos precum se îmbracă blana. 

Puterea lui Allah 

Totul se supune Lui şi totul există prin El. El este bogăţia oricărui sărac, cinstirea oricărui 

umil, puterea oricărui slab, şi adăpostul oricărui oprimat. Oricine ar vorbi, El îi aude vorbele, şi 

oricine ar tăcea, El lui îi ştie taina. De la El este înzestrarea oricui trăieşte şi la El se întoarce 

oricine moare. 

Allah! Ochii nu Te-au văzut astfel încât să povestească despre Tine, însă Tu ai fost 

înainte de cei care au descris creaţia Ta. Tu nu ai făurit creaţia Ta din pricină de singurătate, şi 

nici nu i-ai făcut să trudească pentru a câştiga. Acela pe care Tu îl cercetezi nu Ţi-o poate lua 

înainte, iar cel pe care Tu îl ţii nu poate scăpa de Tine. Cel ce Te nesocoteşte nu Îţi micşorează 

împărăţia, iar cel ce Te ascultă, nu Îţi sporeşte regatul. 

Celui ce nu îi este pe plac porunca Ta nu-Ţi poate întoarce hotărârea, iar cel ce întoarce 

spatele poruncii Tale nu se poate lipsi de Tine. Fiece taină în faţa Ta este dată pe faţă, iar pentru 

Tine orice absent este prezent. 

Tu eşti hotarul, nu există adăpost dincolo de Tine.  

Tu eşti întâlnirea, de care nu există scăpare decât la Tine.  

În mâinile Tale se află chica oricărei făpturi, către Tine este drumul înapoi al fiecărei 

fiinţe ce vieţuieşte. Mărire Ţie!  

Cât de măreaţă este înălțarea Ta!  

Cât de măreaţă este creaţia Ta pe care noi o vedem, însă cât de mică este această măreţie 

pe lângă Puterea Ta.  

Cât de teribilă este împărăţia Ta, însă cât de puţin înseamnă faţă de cele ascunse nouă din 

puterea Ta.  

Cât de mari sunt darurile Tale în această lume, însă cât sunt ele de mici faţă de darurile 

celeilalte lumi. 
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Însușirile îngerilor 

Allah ! Tu i-ai făcut pe îngeri să sălășluiască în cerurile Tale, şi i-ai pus mult deasupra 

peste pământul Tău. Ei au cea mai mare ştiinţă despre Tine şi întreaga Ta creaţie, cea mai mare 

teamă de la Tine, şi cea mai mare apropiere de Tine. Ei nu au stat niciodată în şale şi nici nu au 

zăbovit nicicând în pântece. Ei nu au fost zămisliţi „dintr-o apă lepădată”. Ei nu au fost 

împrăştiaţi de întâmplările îndoielnice ale sorţii. Ei sunt pe locul lor deosebit de-al Tău, şi în 

dregătoria lor alături de Tine. Dorințele lor sunt toate adunate doar întru Tine. Ascultarea lor faţă 

de Tine este multă, iar neglijarea poruncii Tale, mică. Dacă ei văd cu ochii lor ceea ce le-a fost 

ascuns despre Tine, ei își vor dispreţui faptele, se vor certa pe ei înşişi şi vor înţelege că nu Te-au 

slujit potrivit dreptului Tău de a fi slujit şi nu Te-au ascultat potrivit dreptului Tău de a fi 

ascultat. 

Binefacerile dumnezeieşti 

Mărire Ţie, Creator, Venerat de făpturile Tale! Pentru o bună punere la încercare a 

făpturilor tale, Tu ai făcut o casă şi ai pus în ea ospăţ cu băutură şi mâncare, perechi şi servitori, 

palate şi râuri, semănături şi roade. Apoi, ai trimis un chemător care să cheme către acestea, însă 

oamenii nu au dat răspuns celui care i-a chemat, şi nu s-au lăsat povăţuiţi de ceea ce Tu i-ai 

povăţuit, şi nici nu au dorit ceea ce Tu ai dorit, şi nici nu au tânjit după ceea ce Tu i-ai pus să 

tânjească. Ei s-au repezit pe învelișul (acestei lumi) şi s-au umplut de ruşine căci s-au înfruptat 

din ea, şi s-au unit în iubirea pentru ea. 

Primejdia dragostei închipuite 

Atunci când cineva iubeşte ceva, acesta îl orbeşte şi îi îmbolnăveşte inima. Acela priveşte 

cu un ochi nezdravăn, şi aude, însă cu o ureche neauzitoare. Dorințele i-au găurit mintea, iar 

lumea i-a făcut ca inima să-i moară, iar sufletul i s-a aprins după ea. Ori încotro s-ar îndrepta, el 

se întoarce spre ea, şi încotro ar porni, el porneşte către ea. El nu este întrerupt de nimeni ce 

strigă în numele lui Allah, şi nici nu ia povaţă de la nici un povăţuitor. El îi vede, oare, pe aceia 

care au fost prinşi în amăgire, de care nu se pot dezice şi nici nu pot da înapoi cum i-a lovit ceea 

ce nu băgau în seamă, cum ruperea de această lume de care se credeau la adăpost a venit asupra 

lor, cum au ajuns în lumea de apoi așa cum li s-a făgăduit, iar ceea ce i-a lovit nici nu poate fi 

zugrăvit? 
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Stările dinainte de moarte 

Beţia morţii şi mâhnirea de a pierde (această lume) i-au împresurat. Mădularele li s-au 

moleşit, culoarea chipului li s-a schimbat, iar moartea le tot dă ghes. Ea se aşează între unul 

dintre ei şi putinţa lui de a grăi; atunci el, în mijlocul alor săi, priveşte cu ochii, aude cu urechile, 

cu mintea sănătoasă şi sufletul întreg, cugetă cum şi-a irosit viaţa şi în ce şi-a pierdut vremea. El 

își aduce aminte de avuțiile strânse, orbit de căutarea lor, dobândită pe căi cinstite sau 

îndoielnice. Urmările strângerii acestor bogăţii l-au biruit şi, acum, se pregăteşte să renunţe la 

ele, lăsându-le celor ce vor veni după el. Ei se vor bucura de ele şi vor trage foloase din ele. Este 

un câştig uşor pentr alţii, însă o povară pe spatele lui, de care nu are cum să se descotorosească. 

De aceea, el își va muşca mâinile cu dinţii de ruşine pentru ce i s-a spus pe faţă de treburile lui în 

clipa morţii. Lui nu îi va plăcea după ceea ce a jinduit în zilele vieţii sale, şi va dori ca acela care 

l-a pizmuit din această pricină şi l-a invidiat, să fi strâns el toate acelea, în locul lui însuşi. 

Moartea îi va cuprinde neîncetat trupul, până ce graiul i se va amesteca cu auzul. Așa că el va 

zace printre ai săi, fără ca limba să-i grăiască, fără ca urechile să-i audă. El își va roti privirea 

peste chipurile lor, urmărind mișcările limbilor lor, însă fără să audă vorba lor. Apoi moartea se 

va învârtoşa asupra lui, îi va lua văzul așa cum i-a luat şi auzul, iar duhul îi va ieşi din trup.  

El va deveni apoi un stârv printre ai săi. Lor fiindu-le greu în preajma lui, se vor 

îndepărta de lângă el. El nu va ferici vreun bocitor şi nici nu va răspunde vreunui chemător. Ei îl 

vor purta, apoi, către un loc îngust în pământ şi îl vor lăsa acolo spre a-şi înfrunta faptele, 

contenind să-l mai viziteze. 

Descrierea învierii 

Până ce tot ce este scris a se petrece se apropie de sfârşit, faptele își împlinesc limitele 

cele destinate, cel din urmă se alătură celor dinainte, porunca lui Allah va veni cu ceea El vrea să 

reînnoiască din creaţia sa. El va zgudui cerul şi îl va crăpa; va cutremura pământul şi îl va 

zgâlţâi; va scoate din ţâţâni munţii şi îi va nărui. Ei se vor nimici unul pe celălalt din smerenie 

faţă de strălucirea Sa şi din teamă de puterea Sa. El va scoate pe oricine va fi în pământ. El îi va 

împrospăta după ce vor fi vlăguiţi şi îi va aduna după ce vor fi fost împrăştiaţi. Apoi îi va separa 

spre a îi întreba despre faptele cele ascunse şi despre treburile lor cele tainice. El îi va împărţi 

apoi în două mulţimi, răsplătindu-i pe unii şi pedepsindu-i pe ceilalți. Cât despre cei ce dau 

ascultare, El îi va răsplăti cu apropierea Sa, şi îi va ţine pentru totdeauna în casa Sa, de unde cei 

ce sălălşuiesc acolo nu se mai mută.  
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Starea lor nu va mai suferi schimbări, teama nu îi va cuprinde, suferinţa nu îi va atinge, 

primejdiile nu îi vor năpădi, iar călătoria nu îi va sili (din loc în loc). 

Cât despre cei ce nu au dat ascultare, El îi va aşeza în cel mai rău loc, le va lega mâinile 

alături de gât, le va lega tălpile picioarelor cu cârlionţii lor, şi îi va înveşmânta în cămăşi de 

catran şi straie croite din flăcări.  

Ei vor fi daţi unei osânde cu dogoare crescândă, uşa le va fi zăvorâtă, rămânând în focul 

cel plin de strigăte şi vâlvătăi arzânde şi geamăt înspăimântător.  

Cel întemniţat nu poate ieşi, prizonierul dinăuntru nu poate fi eliberat prin răscumpărare, 

iar cătuşele nu îi pot fi tăiate.  

Nu există nici o vârstă pentru această casă, astfel încât ea să poată pieri, şi nici vreun 

soroc pentru oamenii de acolo care s-ar putea împlini. 

Înfrânarea Profetului  

El a privit această lume cu dispreţ şi a socotit-o mică. El a considerat-o jalnică şi a urât-o. 

El a înţeles că Allah a ţinut-o departe de el înadins şi a aşternut-o altora din dispreţ. Așadar, el a 

rămas departe de ea cu inima, a alungat din minte amintirea ei, şi şi-a dorit ca podoabele ei să 

rămână ascunse ochilor săi, astfel ca el să nu capete nici un acoperământ de la ea, ori vreo 

nădejde de a sta în ea. 

El a propovăduit de la Allah făgăduințele, şi-a povăţuit obştea prevenind-o, i-a 

chemat (pe oameni) către rai, dându-le vestea cea  bună. 

Însușirile celor din Casă 

Noi suntem arborele profeției, locul de popas al soliei dumnezeieşti, locul de descindere 

al îngerilor, minele de cunoaştere şi izvoarele înţelepciunii. Sprijinitorului nostru şi celui ce ne 

iubeşte îi este hărăzită îndurarea, în vreme ce dușmanului nostru, ca şi celui ce ne urăşte, îi este 

hărăzită urgia. 

* 

 

Abu Abdallah a povestit că, într-una din zile pe când Emirul drept-credincioşilor, Imamul 

Ali  ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه  َلّلَٰ , le vorbea de la amvon locuitorilor din Kufa, un bărbat s-a ridicat şi i-a spus: 

– O Emir al drept-credincioşilor! Descrieni-L pe Allah tău, pentru ca dragostea noastră 

pentru El şi cunoaşterea noastră în ceea ce-L priveşte să crească. 
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Padişahul drept-credincioşilor s-a mâniat şi a strigat: 

– Adunaţi-vă pentru rugăciune! 

Oamenii s-au adunat până când moscheea s-a umplut. 

Apoi el s-a ridicat, culoarea chipului i s-a schimbat şi a spus: 

Slavă lui Allah al Cărui belşug nu sporeşte prin aceea că refuză să ofere ajutorul cuiva şi 

nici nu sărăceşte prin aceea că dăruieşte, în timp ce bogăţia tuturor celor care dăruiesc, în afară 

de El, se micşorează! 

El deţine pe deplin foloasele binecuvântărilor şi câştigurile plinătăţii.  

Prin generozitatea Sa, El asigură cele trebuincioase creaturilor Sale. 

El netezeşte calea năzuinţelor celor care Îl consideră pe El ţinta căutărilor lor. 

El nu este mai generos în ceea ce se cere de la El decât în ceea ce nu se cere.  

Timpul, în trecerea sa, nu se schimbă pentru El, astfel ca să I se schimbe starea în funcţie 

de acesta. 

Dacă ar da unora dintre slujitorii Săi tot argintul, toate lingourile de aur curat din 

respiraţia minelor din munţi şi toţi sacii de perle din zâmbetul scoicilor, dărnicia Sa nu ar fi 

nicidecum afectată, nici întinderea bogăţiei Sale nu s-ar micşora. 

La El se află comorile răsplăţilor generoase, care nu sunt secătuite de lucrurile cerute şi 

de care nu trebuie să se îngrijească, în ciuda abundenţei lor, pentru că El este Cel Darnic, ale 

Cărui bogăţii nu se împuţinează când dăruieşte, iar El nu devine zgârcit în urma insistenţei 

supărătoare a celor care cer. „Şi porunca Sa când voieşte un lucru este în a spune: Fii! Şi el 

este” (36:82). 

Îngerii, în ciuda apropierii lor de tronul dărniciei Lui, în ciuda dragostei lor mari şi 

arzătoare pentru El, în ciuda slăvirii măreţiei puterii Sale şi în ciuda apropierii lor faţă de 

împărăţia Sa nevăzută, pot cunoaşte numai ceea ce i-a învăţat El din acţiunile Sale, cu toate că, în 

ceea ce priveşte rangul lor, ei aparţin Sfântului Său Regat.  

Aceasta se datorează faptului că ei Îl cunosc în limitele stabilite de El, aşa cum spun: 

Mărire Ţie ! Noi nu avem ştiinţă decât de ceea ce Tu ne-ai învăţat” (2:32). 

Aşadar, ce crezi, o, tu, cel care ai pus această întrebare, despre Cel Care este astfel? 

Slavă şi laudă Lui! 

El nu a luat fiinţă, astfel ca schimbarea şi mişcarea să poată fi posibile în El.  
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El nu este afectat în Esenţa Sa de repetarea stărilor şi a eonilor, iar pentru El nu există 

succesiunea noapte-zi.  

El este Cel care a plăsmuit creaţia fără să aibă vreun model pe care să-l copieze sau să-l 

măsoare, fără să imite o divinitate existentă dinaintea Sa.  

Nu I se pot atribui însuşiri, ca nu cumva să fie mărginit de limite, ca rezultat al definirii 

lor. El – „Nimic nu este asemenea Lui” (din 42:11) – nu încetează să transcendă atributele 

creaturilor. 

Ochii sunt împedicaţi să-L vadă, ca nu cumva să poată fi descris, fiind văzut cu claritate, 

şi ca nu cumva să fie cunoscut de creaturile Sale în Esenţa Sa, pe care nimeni în afară de El nu o 

cunoaşte.  

Prin înălţarea Sa deasupra tuturor lucrurilor, El evită presupunerile celor care şi-L 

imaginează. Esenţa intimă a grandorii Sale transcende cuprinderea gândirii neputincioase a celor 

care meditează la El.  

El nu suportă nici o comparaţie, astfel ca vreo creatură să-I poată semăna. Pentru cei 

care-L cunosc, El este mereu dincolo de asemănări şi contrarii. 

Cei care Îi atribuie rivali lui Allah propovăduiesc minciuni când Îl fac asemeni celor din 

categoria lor, Îl împodobesc în imaginaţia lor cu podoabele creaturilor, Îi atribuie părţi, după 

măsurile rezultate din ideile care-i preocupă pe ei, măsurându-L prin capacitatea puterii 

intelectului lor, fiecare, potrivit aptitudinilor sale intelectuale. 

Şi cum ar putea plăsmuirile imaginaţiei să-L măsoare pe Cel ale Cărui dimensiuni nu pot 

fi determinate, când cu siguranţă conceptele raţiunii au dat greş în înţelegerea Esenţei Sale cele 

mai adânci? Pentru că El este mai măreţ decât ceea ce ar putea delimita minţile oamenilor prin 

cugetare, îngerii neputând să-L înţeleagă, în ciuda apropierii de împărăţia puterii Sale.Slăvit fie 

El, El e mai presus de a avea un egal cu care să fie comparat, pentru că El este Cel Subtil: când 

imaginaţia doreşte să depăşească limitele posibile şi să pătrundă în adâncurile nevăzute ale 

împărăţiei Sale, când gândurile, eliberate de orice insinuare străină, caută să-I cunoască Esenţa, 

când inimile sunt aruncate într-o confuzie năucitoare încercând să-L cuprindă pornind de la 

atributele Sale, când căile raţionale de abordare devin obscure, din moment ce nu-I pot fi ataşate 

atribute prin care ei să poată accede la cunoaşterea divinităţii Sale, atunci ele (imaginaţia, 

gândurile, inimile şi căile de abordare) sunt stăvilite, căzând în dizgraţie, în timp ce traversează 

abisurile întinderilor întunecoase ale lumilor nevăzute, renunţând la toate pentru El –  
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Slăvit fie numele Său! 

Ele (gândurile, imaginaţia) se întorc, fiind împinse înapoi, acceptând faptul că nu se poate 

ajunge la cunoaşterea Esenţei Lui adânci prin rătăcirea şi devierea lor (de la cale) şi că nici o 

noţiune a puterii şi maiestăţii Sale nu se poate forma în mintea celor care cugetă, întrucât El este 

dincolo de a putea fi cuprins de facultăţile intelectuale ale fiinţelor mărginite. Pentru că El este în 

contradicţie cu creaţia Sa şi nu există nimic care să-I semene dintre creaturi, din moment ce 

fiecare lucru este comparat doar cu cel asemenea lui.  

Cât despre ceea ce nu are asemănare, cum poate să fie comparat cu ceva ce este diferit de 

asemănarea sa?  

Iar El este Începutul înaintea căruia nu a existat nimic şi Sfârşitul după care nu va exista 

nimic. 

Ochii nu-L pot vedea în splendoarea puterii Sale. Când El întunecă ochii, acoperindu-i, 

aceştia nu pot pătrunde dincolo de grosimea vălurilor aşezate peste ei, nici nu pot străbate 

dincolo de tăria învelitorilor Sale pentru a putea ajunge la Stăpânul Tronului, din a Cărui voinţă 

provin toate şi în faţa Căruia, din pricina impunătoarei Sale maiestăţi, măreţia celor trufaşi este 

mistuită.  

Capetele se apleacă dinaintea Sa, iar chipurile se smeresc, cu teamă de El. În minunăţiile 

create de El se văd urmele înţelepciunii Sale, iar toată creaţia Sa devine o dovadă a Sa, fiind 

atribuită Lui.  

De ar fi o creaţie tăcută, dovada Lui ar vorbi prin ea, prin cârmuirea Lui. 

El hotărăşte ce să creeze şi face ca hotărârea Lui să fie de neclintit, aşază toate lucrurile la 

locul lor, prin subtilitatea cârmuirii Sale şi le dă un sens. 

Nimic nu ajunge în preajma staţiunii Sale (spirituale) şi nu eşuează mai înainte de a 

săvârşi voia Sa şi nu se dă în lături de la a-I îndeplini dorinţa, atunci când i se porunceşte. 

El nu suferă de oboseală, aceasta nu poate să-L atingă, nici nu este înşelat de cel care-I 

încalcă porunca. 

Aşadar, creaţia Sa este desăvârşită şi I se închină Lui cu supunere. Respectă timpul 

stabilit, când este adusă la viaţă de El, timp care nu poate fi amânat de ezitarea celui zăpăcit, nici 

de întârzierea celui care zăboveşte.  
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El a îndreptat ce era deformat în lucruri, a conturat limitele marginilor lor, a armonizat 

contradicţiile dintre ele prin puterea Sa, a unit mijloacele prin care acestea se leagă între ele, a 

făcut ca diversele lor feluri să fie de dimensiuni diferite şi le-a împărţit în mai multe soiuri, a dat 

creaturilor pe care le-a plăsmuit diferite înclinaţii fireşti şi înfăţişări minunate.  

El le-a creat după cum a dorit şi le-a dat viaţă. Prin cunoaşterea Sa a rânduit felurile 

creaţiei, iar rânduiala Sa le-a dat cel mai bun curs. O, tu, cel care întrebi! Află că oricine Îl 

compară pe Domnul nostru Măreţ cu deosebirea reciprocă a elementelor creaţiei Sale şi cu 

legăturile care le unesc, ascunse prin orânduirea înţelepciunii Sale, cu siguranţă nu şi-a 

consolidat în conştiinţa sa interioară cunoaşterea despre El, iar inima lui nu a mărturisit cu 

convigere că El nu are un tovarăş.  

Este ca şi cum nu ar fi auzit de slujitorii care au tăgăduit ceea ce urmau, spunând:  

Pe Allah ! Noi ne aflam într-o rătăcire vădită când vă socoteam deopotrivă cu Domnul 

lumilor. (26: 97-98). 

Oricine Îl egalează pe Domnul nostru cu ceva, I-a atribuit rivali Acestuia, iar cel care I-a 

atribuit rivali este necredincios, aşa cum au revelat versetele Sale limpezi şi cum au vorbit 

martorii semnelor şi dovezilor Lui clare. Pentru că El este Allah, care nu poate fi definit de 

raţiune, ca să poată fi caracterizat prin puterea cugetului lor sau să fie limitat şi transformat în 

guşa gândirii sufletelor ambiţioase. 

El este Plăsmuitorul feluritelor lucruri fără să fi avut nevoie de o reflecţie anterioară sau 

de o înclinaţie inerentă, sau de o experienţă a evenimentelor câştigată în urma trecerii timpului, 

sau de vreun partener care să-L ajute să creeze minunăţiile lucrurilor. Atunci când cei care Îi 

atribuie rivali Îl compară cu creaturile, ale căror însuşiri sunt împărţite şi limitate şi ale căror 

niveluri deţin zone şi regiuni diferite – iar El, Puternicul şi Măreţul, este Cel existent pentru Sine 

Însuşi, nu prin uneltele Sale – ei nu-L pot măsura cu adevărata Sa măsură. Aşa cum a spus El, 

declarându-Se de necomparat cu eventualii parteneri asociaţi Lui şi deasupra socotelilor celor 

necredincioşi dintre slujitorii Săi, care-L măsoară, delimitându-L, Ei nu i-au dat lui Allah 

adevărata Sa măsură. Pământul întreg, în Ziua Învierii, va fi în pumnul Său, iar cerurile vor fi 

împăturite cu dreapta Sa. Preamărire şi Înălţare Lui asupra celor care I-i alăturaţi (39:67). 
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Aşadar, urmaţi Coranul în ceea ce vă îndrumă cu privire la atributele Sale, pentru a stabili 

o legătură între voi şi cunoaşterea Lui. Luaţi-l ca exemplu şi căutaţi să vă luminaţi prin lumina 

călăuzirii sale; cu siguranţă, el este o binecuvântare şi o sursă a înţelepciunii care v-a fost dată, 

deci primiţi ceea ce vi s-a dăruit şi fiţi recunoscători. 

Iar în ceea ce priveşte lucrurile la care vă îndrumă Satana, cele în care Coranul nu vă 

obligă şi la care nu există aluzii în tradiţia Profetului şi a Imamilor călăuzirii, lăsaţi cunoaşterea 

lor Puternicului şi Măreţului Allah. Cu siguranţă aceasta este limita a ceea ce vă cere Allah. 

Să ştiţi că cei înrădăcinaţi în ştiinţă sunt cei pe care Allah i-a eliberat de nevoia de a lua 

cu asalt porţile ferecate în spatele cărora se află cele nevăzute, recunoscând toate cele învăluite, a 

căror interpretare nu o cunosc, spunând: Noi credem! Totul vine de la Domnul nostru!  

Astfel că Allah a lăudat faptul că au recunoscut neputinţa lor de a înţelege ceea ce nu pot 

cuprinde cu ştiinţa lor şi a numit înrădăcinarea în ştiinţă renunţarea lor la dorinţa de a pătrunde 

acolo unde nu este nevoie şi nu li se cere.  

Aşadar, limitaţi-vă la aceasta (la aceeaşi atitudine) şi nu măsuraţi puterea lui Allah 

potrivit puterii raţiunii voastre, devenind astfel dintre cei care vor pieri. 

Minunile creaţiei 

Doar prin puterea măreţiei Sale şi minunata delicateţe a facerii Sale, El a făcut din apa 

mării cea înspumată, din valuri peste valuri adunată, adânc învolburată, pământ uscat şi tare. 

El a făcut, apoi, din ea straturi şi le-a separat în şapte ceruri după ce au fost unite la un 

loc. Astfel, ele au devenit nemişcate la porunca Sa şi s-au oprit la marginea hotărnicită de El. 

Astfel El a ancorat pământul cărat pe apa albastră adâncă, înconjurată şi aninată, care 

ascultă de porunca Sa şi se se supune întru cinstirea Sa, iar curgerea ei s-a oprit din teamă faţă de 

El.  

El a creat, apoi, dealuri înalte, stânci de piatră şi munţi semeţi. Le-a pus la locul lor şi a 

făcut să rămână nemişcate. Vârfurile lor se ridică în văzduh, iar rădăcinile li se adâncesc în apă. 

Astfel, El a ridicat munţii deasupra câmpiilor şi le-a stabilit temeliile în vasta întindere, 

oriunde se aflau. Le-a făcut crestele înalte şi trupurile măreţe. Le-a făcut precum coloanele 

pentru pământ şi le-a înţelenit în el precum ţăruşii. Ca urmare, pământul a devenit nemişcat, 

altfel s-ar fi putut lăsa într-o parte cu locuitorii săi sau s-ar fi putut scufunda înlăuntru cu 

greutatea lui, sau s-ar fi putut sminti de la locul său. 
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Aşadar, mărire Celui ce l-a strunit după tălăzuirea apelor sale şi l-a zvântat după udarea 

părţilor sale. Astfel, El l-a făcut leagăn pentru creaturile sale şi li le-a întins ca pe un aşternut 

deasupra unei mări adânci nemişcate, stătute, deloc curgătoare, mângâiată de vânturi furtunoase, 

deaupra căreia nori plini se ridică. 

79:26 

Întru aceasta este o pildă pentru cel care se teme. 

Îndemnarea poporului să lupte împotriva locuitorilor Siriei 

Dumnezeule! Orice rob dintre robii Tăi care aude spusa noastră cu nimic greşită, 

îndreptătoare şi nu stricătoare, întru religie şi lumea aceasta, şi se leapădă de ea după ce a auzit-o, 

atunci cu siguranţă nu face decât să dea înapoi în faţa ajutorului Tău şi să încetinească întăririi 

religiei Tale. 

Te facem martor asupra lui pe Tine, o, Tu, Cel mai mare dintre martori, precum îi facem 

martori asupra lui pe toţi cei care locuiesc pământul Tău şi cerurile Tale. Tu nu ai nevoie de 

ajutorul lui şi îl poţi lua pentru păcatul lui. 

Cunoaşterea lui Allah 

Slavă lui Allah care este deasupra oricărei asemănări cu creaturile, care este deasupra 

cuvintelor celor ce Îl descriu, care arată minunile împărăţiei Sale celor care privesc, care este 

ascuns gândirii închipuitorilor datorită măreţiei slavei Sale, care este învăţat fără a fi dobândit, 

adăugat ceva sau beneficiat de ceva, şi care este orânduitorul tuturor lucrurilor fără a se frământa 

sau a cugeta.  

El este Cel pe care întunericul nu Îl învăluie, căruia lumina nu Îi dă strălucire, pe care 

noaptea nu Îl înghite, peste care ziua nu curge.  

Priceperea Sa nu este mulţumită vederii, nici ştiinţa Sa mulţumită învăţăturii. 

Binecuvântările Profetului ales 

Allah l-a întărit pe Profet  cu lumină şi i-a dat întâietate asupra celor aleşi. Prin el, 

Allah i-a unit pe cei dezbinaţi, le-a dat mai multă putere celor puternici, a făcut ca greutăţile să 

fie trecute, a netezit pământul bolovănos, înlăturând astfel înşelăciunea de-a dreapta şi de-a 

stânga. 
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Cunoaşterea Profetului  

Eu mărturisesc că El (Allah) este dreptatea şi făcător de dreptate, El este judecătorul ce 

desparte binele de rău. După cum mărturisesc că Muhammad  este robul Său, trimisul Său şi 

domnul robilor Săi. Ori de câte ori Allah ar despărţi facerea în două părţi, pe el  l-ar pune 

întotdeauna în partea cea bună. Aşadar, niciodată nu este laolaltă cu el desfrânatul, şi nici nu 

adastă alături de el destrăbălatul. Cu siguranţă, Allah a făcut pentru bine – oamenii potriviţi, 

pentru adevăr – stâlpi de susţinere, pentru supunere – ocrotire. În orice clipă de supunere, Allah 

va da ajutor prin limbile care vor vorbi, prin inimile care se vor întări. El are îndestulare pentru 

cei care caută îndestularea şi leac pentru cei care caută leac. 

Locul celor învăţaţi 

Să ştiţi că, negreşit, acei robi ai lui Allah care păstrează ştiinţa Lui se îngrijesc de acele 

lucruri pe care El le doreşte îngrijite şi fac izvoarele Lui să tâşnească (în folosul altora). Ei se 

caută unii pe alţii cu prietenie şi se întâlnesc unii cu alţii cu dragoste. Îşi toarnă unii altora apa în 

cupe şi beau din belşug. Îndoiala nu-i tulbură, iar vorbitul pe la spate nu are spor împotriva lor. 

Astfel, Allah a legat felul lor de a fi de buna purtare. De aceea, se iubesc unii pe alţii şi se 

întâlnesc unii cu alţii. Ei sunt precum seminţele păstrate după ce au fost alese, când au fost luate 

unele şi aruncate altele. Alegerea i-a deosebit, curăţirea i-a şlefuit. 

Aşadar, omul ar trebui să-şi păstreze onoarea prin a putea primi aceste calităţi. El ar 

trebui să se teamă de Ziua Judecăţii înainte ca ea să soseacă, şi ar trebui să preţuiască scurtimea 

vieţii sale şi scurtimea şederii sale în locul unde se află, care durează doar pentru cât trece către 

următorul loc. El ar trebui aşadar să înfăptuiască ceva pentru trecerea sa mai departe şi pentru 

treptele cunoscute ale plecării sale. Binecuvântat fie cel care are o inimă curată, care ascultă de 

cel care îl îndrumă, îl ocoleşte pe cel care îl rătăceşte, care nimereşte calea izbăvirii cu privirea 

celui care l-a făcut să vadă şi prin ascultarea poruncii celui ce îl călăuzeşte, care se grăbeşte spre 

buna îndrumare înainte ca porţile ei să se închidă şi legăturile să se rupă, care bate la uşa căinţei 

să i se deschidă, care alungă păcatul. El cu siguranţă a fost pus pe calea cea bună şi îndrumat 

către drumul cel drept. 
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Proslăvire şi implorare 

Slavă lui Allah care mi-a sortit să nu mor încă, nici să fiu beteag, nici ca venele să-mi fie 

năpădite de boală, nici să fiu judecat pentru faptele mele rele, nici să fiu fără urmaşi, nici să-mi 

părăsesc religia, nici să Îi întorc spatele Domnului meu, nici să mi se urască cu credinţa mea, nici 

să-mi fie încâlcită mintea, nici să fiu osândit cu osânda adunărilor dinaintea mea. Sunt un rob 

aflat în stăpânirea Ta, ce singur s-a nedreptăţit pe sine însuşi. Tu ai toate dovezile asupra mea, 

însă eu n-am nici o dovadă în favoarea mea. Nu pot să iau nimic altceva decât ceea ce Tu mi-ai 

dat şi nu mă ocroti în afară de ceea ce Tu m-ai ocrotit. 

Dumnezeule! Caut oblăduirea Ta ca să nu rămân sărac în ciuda bogăţiei Tale, ca să nu fiu 

înşelat în ciuda îndrumării Tale, ca să nu fiu păgubit în ciuda împărăţiei Tale, şi ca să nu fiu 

împilat în ciuda poruncii Tale. 

Dumnezeule! Fie ca sufletul meu să fie primul din acele bunuri pe care Tu le iei de la 

mine şi cea dintâi încredere, dintre binefacerile Tale, dăruite mie. 

Dumnezeule! Căutam oblăduirea Ta, ca să nu ne întoarcem de la porunca Ta sau să nu ne 

răzvrătim asupra legii Tale, sau să ne urmăm patimile fără să ţinem seama de buna călăuzire 

venită de la Tine. 

* 

 

Abu Abdallah a relatat următoarele: 

 

Emirul drept-credincioşilor vorbea în moscheea din Kufa când un om pe nume Dhilib s-a 

ridicat în faţa sa. Avea o limbă ascuţită, o vorbire aleasă şi era curajos.  

El a spus: 

O, emir al drept-credincioşilor ! L-ai văzut pe Domnul tău? 

Acesta  ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه  َلّلَٰ  a răspuns: 

Vai ţie, o Dhilib ! Nu m-aş închina unui Domn pe Care să nu-L fi văzut. 

El a întrebat: 

 O, emir al drept-credindicioşilor: Cum L-ai văzut? 

Ali bin Abi Talib  ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه  َلّلَٰ  a răspuns: 

O Dhilib! Ochii nu-L văd prin puterea de observaţie a privirii, dar inimile Îl văd prin 

adevărurile credinţei.  
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Vai ţie, o Dhilib! Cu adevărat Domnul meu este subtil în subtilitate dar nu poate fi descris 

de subtilitate; imens în imensitate dar nu poate fi caraterizat de imensitate ; grandios în grandoare 

dar nu poate fi descris de grandoare; măreţ în măreţie dar nu poate fi caracterizat de măreţie. 

Înainte de toate lucrurile, El era, nu se poate spune că nimicul exista înaintea Sa. După toate 

lucrurile El va continua să fie, nu se poate spune că El are un „după”. El a voit toate lucrurile, dar 

nu printr-o hotărâre. El percepe toate dar nu prin vreun mijloc. El este în toate lucrurile dar nu 

amestecat cu ele, nici separat de ele. El este evident, dar nu potrivit explicaţiei că ar fi imediat 

(perceptibil prin simţuri), este manifest dar nu înfăţişându-se, este detaşat dar nu prin distanţă, 

apropiat dar nu prin apropiere (fizică), subtil dar nu în ceea ce priveşte corporalitatea, existent 

dar nu după non-existenţă, activ dar fără să fie silit, El hotărăşte dar nu prin mişcare (gesturi), El 

doreşte dar nu în urma unei decizii, El aude dar nu prin intermediul a ceva şi vede dar nu cu 

ajutorul organelor. 

Locurile nu-L cuprind, timpul nu-L petrece, 

atributele nu-L pot delimita, 

iar aţipirea nu-L cuprinde. 

Prin faptul că El a dat simţuri organelor de simţ se poate cunoaşte că El nu posedă organe 

de simţ. Prin faptul că a dat substanţă substanţelor se poate cunoaşte că El nu are substanţă. 

Prin faptul că El a cauzat contraste între lucruri, se poate cunoaşte că El nu are ceva care 

să-I fie opus. Prin faptul că El cauzează ataşament între lucruri se poate cunoaşte faptul că El nu 

are ceva alăturat Lui. 

El a făcut ca întunericul să fie opusul lumii, obscuritatea să fie opusul clarităţii, ceea ce e 

lichid să fie opusul a ceea este solid, iar căldura să fie opusul frigului. 

El îmbină acele lucruri care sunt potrivnice unele faţă de altele şi le separă pe acelea care 

sunt apropiate. 

Acestea dovedesc existenţa Celui care le-a separat prin despărţirea lor şi existenţa Celui 

care le-a îmbinat prin îmbinarea lor. 

Acesta este înţelesul cuvintelor Sale : 

51:49 

Din fiece lucru am creat o pereche. Poate vă veţi aminti. 
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Aşadar, El a separat „înainte” de „după” pentru a se putea cunoaşte că pentru El nu există 

„înainte” sau „după”. Ele dovedesc prin dispoziţiile lor că Cel Care le-a dat o înclinare nu are 

dispoziţii. Ele arată prin faptul că sunt supuse timpului că Cel Care le-a supus pe ele timpului nu 

este , El însuşi, supus acestuia. 

El a ascuns pe unele dintre ele celorlalte, astfel ca să se poată cunoaşte că nu există nici 

un paravan între El şi creaţia Sa, în afară de creaţia Sa. El era Domn când încă nu exista nimic 

peste care să domnească; El era Allah, când nu exista nimeni pentru care să fie Allah ; El era 

Cunoscător când nu exista nimic care să poată fi cunoscut şi El era Cel Care auzea, când nu 

exista nimic care să poată fi auzit. 

Apoi Imamul Ali   ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه  َلّلَٰ  a compus pe loc următoarele versuri: 

Domnul meu este cunoscut întotdeauna prin slava Sa, Domnul meu este descris 

întotdeauna de generozitata Sa. 

El exista când nu era nici o lumină a cărei iluminare să poată fi căutată şi nici un întuneric 

care să se aştearnă peste orizont. 

Prin urmare, Domnul nostru este altfel decât creaturile Sale, toate la un loc, şi altfel decât 

orice poate fi descris de imaginaţie. 

Oricine doreşte să-L descrie comparându-L cu ceva se întoarce învins şi împiedicat de 

propria-i neputinţă. 

Iar urcând treptele spre El, puterea Sa răspândeşte un val care orbeşte ochii spiritului. 

Aşadar, lăsaţi-l pe cel care se ceartă cu voi în ceea ce priveşte religia să se piardă în 

adâncuri pentru că îndoiala sa i-a stricat vederea; şi alăturaţi-vă celui credincios, care este iubit 

de Stăpânul Său, fiind înconjurat de binecuvântările Protectorului său, surâzător el a devenit pe 

pământ însemnul călăuzirii iar în Rai el este împodobit şi recunoscut. 

După aceea – Dhilib a căzut la pământ, leşinând. 

Când şi-a revenit a spus: 

„Nu am auzit niciodată asemenea cuvinte. 

Nu mă voi mai întoarce niciodată la ceea ce credeam înainte.” 

* 

 

Abu Basir a relatat că cineva a venit la Abu Jafar  ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه  َلّلَٰ  şi l-a întrebat pe acesta : 

O, Abu Jafar, spune-mi despre Domnul tău? Când a fost El? 
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Acesta a răspuns: 

Vai ţie! Cu siguranţă „când a fost?” se poate spune despre un lucru care nu era, apoi a 

fost. Dar Domnul meu este Veşnic şi Viu fără să se poată spune sau  „cum” sau „a fost”. Fiinţa 

Sa nu este caracterizată de „cum” (modalitate) nici de „unde” (loc). El nu a fost în ceva sau pe 

ceva. 

El nu a creat loc pentru Fiinţa Sa.  

El nu a devenit mai puternic după ce a dat fiinţă lucrurilor, nici nu era mai slab înainte să 

creeze lucrurile.  

Iar El nu era cuprins de însingurare înainte de crearea lucrurilor. El nu seamănă cu nimic 

din ceea ce fost creat.  

El nu era lipsit de putere asupra împărăţiei Sale, înainte de crearea acesteia, ca să se poată 

spune că va fi lipsit de suvernitate după nimicirea acesteia.  

El rămâne Viu fără să aibă o viaţă (care să fi fost creată), era un Suveran puternic înainte 

de a crea ceva (peste care să domnească) şi rămâne un Stăpânitor atotputernic după ce a creat 

universul. Nu se poate spune despre Fiinţa Sa „cum” sau „unde”, nici nu are vreo limită. 

El nu poate fi cunoscut prin ceva cu care să fie comparat. El nu îmbătrâneşte în decursul 

existenţei Sale îndelungate.  

El nu este trăsnit de nimic şi nimic nu-L face să se înspăimânte – dar toate sunt trăsnite de 

teama Lui. 

El este Viu fără să aibă o viaţă temporală, fără să aibă o fire care să poată fi descrisă prin 

atribute, fără să aibă o stare care să poată fi descrisă de atribute, fără să aibă o stare care să poată 

fi definită, fără o urmă care să poată fi urmărită şi fără un loc asociat.  

El este Cel Viu, Atotcunoscător şi un Rege Veşnic. Ale Lui sunt puterea şi suveranitatea. 

El creează ceea ce doreşte prin voia Sa. El nu este de nimic limitat, nici divizat în mai 

multe părţi iar El nu piere. 

El a fost Cel Dintâi, fără să se poată spune „cum” şi El va fi Cel din urmă, fără să se 

poată spune „unde”.  

Şi Totul este pieritor în afară de Faţa Sa (din 28:88) 
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Vai ţie, cel care ai pus această întrebare! În ceea ce-L priveşte pe Domnul meu, cu 

adevărat închipuirea nu-L poate cuprinde, îndoiala nu-l Atinge, El nu este asuprit de nimeni, nici 

nu există cineva care să-I fie alăturat, fenomenele nu-L afectează, Lui nu i se cere socoteală 

despre ceea ce face iar El nu revine asupra nici unui lucru, 

Allah! Nu există divinitate afară de El, Cel Viu, Veşnicul! Nici aţipirea, nici somnul nu-L 

cuprind! Ale Lui sunt cele din ceruri şi de pre pământ! Cine este acela care ar putea mijloci la 

El fără îngăduinţa Lui? El le ştie pe cele din faţa lor şi pe cele din urma lor. Şi ei nu pricep 

nimic din ştiinţa Sa în afară de ceea ce El voieşte. Tronul Lui se întinde peste ceruri şi peste 

pământ şi nu-i este grea păzirea lor. El este Preaînaltul, Măreţul! (2:255) 

 

Abu Basir a povestit că l-a întrebat pe Abu Abdallah   ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه   َلّلَٰ  : Vorbeşte-mi despre 

Allah, Cel Puternic şi Măreţ; oare credincioşii Îl vor vedea în Ziua Judecăţii? 

Acesta a răspuns: Da, şi L-au văzut chiar înainte de Ziua Judecăţii. 

Abu Basir l-a întrebat: Când? 

Imamul a răspuns: Când El le-a spus : Nu sunt eu Domnul vostru? Ei spuseră : Da, aşa 

mărturisim! 7:172. El   ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه   َلّلَٰ  a rămas tăcut pentru un timp. Apoi a spus: Cu adevărat 

credincioşii Îl văd în această lume înainte de Ziua Învierii. Nu Îl vezi acum? 

Abu Basir l-a întrebat apoi: Să mai spun şi altora asta (în afară de tine): 

El   ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه   َلّلَٰ  a răspuns: Nu, pentru că dacă spui acest lucru, cel care nu cunoaşte înţelesul 

celor spuse de tine, va tăgădui acest lucru. Apoi el va presupune că este vorba de o comparaţie şi 

despre necredinţă. Dar a vedea cu inima nu este la fel cum ai vedea cu ochii. Preaînalt este Allah 

şi dincolo de ceea ce descriu cei care-L compară şi tăgăduitorii. 

 

S-a relatat că Abu Abdallah  ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه  َلّلَٰ  a zis în continuare: 

Numele lui Allah este altceva decât Allah, iar tot ceea ce poate fi numit, dându-i-se 

numele unui lucru, este creat, în afară de Allah. De aceea tot ce exprimă limbile şi tot ceea ce 

lucrează mâinile este creat. Allah este scopul celui care Îl numeşte pe Acesta ca scop al său, dar 

scopul stabilit este altceva decât scopul (real). Scopul posedă însuşiri iar tot ceea ce posedă 

însuşiri a fost plăsmuit. Dar Plăsmuitorul lucruilor nu posedă însuşirile nici unei limite stabilite. 

El nu a luat fiinţă astfel ca Fiinţa Sa să poată fi cunoscută prin plăsmuirea ei de către altcineva în 

afară de El.  
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El nu este determinat de o limită, pentru că aceasta ar fi altceva în afară de El. Cine 

înţelege acest principiu nu va greşi niciodată.  

Aceasta este doctrina autentică a unicităţii (tawhid) aşadar credeţi în ea, confirmaţi-o şi 

înţelegeţi-o bine, cu voia Puternicului şi Măreţului Allah. 

Cine spune că Îl cunoaşte pe Allah prin intermediul vreunui văl sau al vreunei forme sau 

a vreunei înfăţişări, Îi atribuie asociaţi pentru că vălul, înfăţişarea şi forma sunt altceva decât El. 

El este în mod absolut şi este Singurul. Aşadar, cum ar putea să mărturisească Unicitatea cel care 

spune că Îl cunoaşte prin intermediul altor lucruri în afară de El? Cu siguranţă, Îl cunoaşte pe 

Allah numai Cel Care Îl cunoaşte prin intermediul Lui. De aceea oricine Îl cunoaşte prin 

intermediul a altceva în afară de El, nu-L cunoaşte. Dimpotrivă, el cunoaşte doar ceea ce este 

diferit de El. Nu există nimic între Creator şi ceea ce a fost creat. 

Allah este Creatorul lucrurilor, dar nu din ceva, El este numit prin Numele Sale, iar 

Numele Sale sunt diferite de El. Cel Descris este diferit de ceea ce Îl descrie. 

Un lucru creat nu percepe nimic decât prin intermediul lui Allah : cunoaşterea lui Allah 

este realizată numai prin intermediul lui Allah. Dar Allah este nelocuit de creaturile Sale, iar 

creaturile Sale sunt nelocuite de El. 

Când El doreşte un lucru, atunci este aşa cum doreşte El, prin porunca Sa şi fără vorbire. 

Slujitorii Săi nu au unde să fugă de ceea ce hotărăşte El şi nu pot contesta ceea ce este pe placul 

Său. Ei nu au nici o putere să acţioneze sau să trateze ceea ce se produce în trupurile lor, create 

de Allah, decât prin mijloacele puse la dispoziţie de Domnul lor. 

Aşadar cine afirmă că este în stare să îndeplinească o acţiune pe care Puternicul şi 

Măreţul Allah nu o doreşte, a afirmat că voinţa sa triumfă asupra Voinţei lui Allah, Binecuvântat 

fie Allah, Stăpânul lumilor 7:54. 

 

S-a relatat că slujitorul cel drept al lui Allah, Musa ibn Jafar  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  a spus: 

Cu siguranţă Allah (nu există altă divinitate în afară de El) este Cel Viu fără (să se poată 

spune) „cum” sau „unde”. El nu este în ceva, nici nu este pe ceva.  

El nu a creat un loc ca locuinţă a splendorii Sale. Puterea Sa nu a crescut după ce a creat 

lucrurile. 
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Nimic din ceea ce a fost creat nu poate fi comparat cu El. El nu era lipsit de putere asupra 

împărăţiei Sale înainte de plăsmuirea ei, nici nu va fi lipsit de putere (asupra ei) după ce aceasta 

va trece. 

El este un Allah viu fără viaţă temporală, Suveran înainte de a făuri ceva, Stăpân după 

plăsmuirea lucrurilor. Allah nu are limite.  

El nu poate fi cunoscut prin ceva care să-I semene.  

El nu îmbătrâneşte continuând să existe.  

El nu este lovit de teamă în faţa nimănui, dar toate lucrurile sunt fulgerate de teamă faţă 

de El. 

Aşadar Allah este Viu fără să aibă o viaţă temporală, fără să aibă o Fiinţă care să poată fi 

descrisă de atribute, fără o stare care să poată fi definită, fără un spaţiu marcat sau un loc fix.  

El este Viu în El Însuşi, un Stăpân a Cărui putere nu poate fi suprimată. El creează ceea 

ce doreşte şi când doreşte, prin voinţa şi prin puterea Sa.  

El a fost Cel Dintâi, fără (să se poată spune) „cum” şi va fi Cel din urmă, fără (să se poată 

spune) „unde”. Şi totul este pieritor în afară de Faţa Sa (28:88). Nu ale Lui sunt Facerea şi 

Porunca? Binecuvântat fie Allah, Stăpânul lumilor (din 7:54). 

 

* 

 

S-a relatat că atunci când al-Mamun (calif abbasid) a decis să-l instaleze pe imamul Al 

Rida ca succesor al său, i-a strâns pe cei din tribul Banu Haşim şi le-a spus: „Într-adevăr doresc 

să-l numesc pe Al Rida în această funcţie după mine.” 

Cei din tribul Banu Haşim l-au invidiat pe imamul Al Rida   ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه   َلّلَٰ  şi au spus: „Tu ai 

ales un neştiutor lipsit de discernământ să conducă califatul. Cheamă-l aşadar. El va veni la noi şi 

vei vedea cum ignoranţa lui te va face să te răzgândeşti.” 

Astfel, el l-a chemat, iar acesta a venit. 

Cei din Banu Haşim i-au spus: „O, Abul-Hassan! Urcă-te la amvon şi ţine-ne o predică 

prin care să-L adorăm pe Allah.” 

El s-a urcat la amvon şi a stat un timp îndelungat tăcut şi cu capul aplecat. Apoi a fost 

cuprins de o înfiorare care l-a făcut să tremure, s-a ridicat drept în picioare, L-a slăvit şi L-a 

lăudat pe Allah şi s-a rugat Lui să-i binecuvânteze pe Profet  şi pe familia acestuia. 
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Apoi a spus: 

Primul principiu al adorării lui Allah este cunoaşterea Lui, baza cunoaşterii Sale este 

mărturisirea unicităţii Sale, iar modul corect de a mărturisi unicitatea lui Allah este negarea 

atributelor, pentru că raţiunea ne spune că orice atribut şi orice lucru care posedă un atribut este 

creat. Orice lucru care posedă un atribut arată că are un Creator, Care nu este nici acel atribut, 

nici nu are vreun atribut. Orice atribut şi orice lucru care posedă un atribut arată legătura dintre 

acel atribut şi lucrul căruia îi aparţine atributul. Legătura este o dovadă a temporalităţii. Iar 

temporalitatea sa arată că nu poate fi fără de început, pentru că ceea ce este fără de început nu 

permite temporalitatea. 

Aşadar Allah nu este Cel a cărui Esenţă poate fi cunoscută prin comparaţie. Unicitatea Sa 

nu este mărturisită de cei care încearcă să-L măsoare. Realitatea Lui nu este cea la care ajung cei 

care-I găsesc o asemănare. Nu este El cel recunoscut de către cei care declară că El ar avea un 

sfârşit. Nu El este cel la care se referă cei care-L compară cu ceva. El nu este cel în faţa căruia se 

apleacă cei care Îl fragmentează în mai multe părţi. Şi nu este El cel dorit de cei care şi-L 

închipuie prin imaginaţia lor. 

Orice lucru care poate fi cunoscut în sine a fost plăsmuit. Tot ceea ce este separat de el 

reprezintă un efect. Allah poate fi dedus din ceea ce plăsmuieşte El, cunoaşterea Acestuia este 

susţinută de raţiune, iar dovada existenţei Sale este aşezată în natura primordială a omului. 

Acţiunea creatoare a lui Allah este un văl între El şi creaturile Sale. Separarea Lui de ele 

constă în faptul că El este detaşat de spaţialitatea lor (localizarea lor în spaţiu). Faptul că El este 

originea lor este o dovadă pentru ei că El nu are origine, întrucât nimic din ceea ce are origine nu 

poate să creeze celelalte lucruri. Faptul că El i-a creat pe aceştia, iar ei au mijloace (pentru a 

îndeplini anumite lucruri) este o dovadă că El nu are mijloace, pentru că mijloacele vădesc 

nevoia celor care le folosesc. 

Aşadar numele Lui sunt o expresie, acţiunile Lui sunt (o cale) pentru a-L face înţeles, iar 

Esenţa Sa este Realitatea. Esenţa Sa Îl separă de creaţie, iar deosebirea Sa limitează ceea ce este 

diferit de El.  

De aceea cel care întreabă despre cum poate fi El descris nu-L cunoaşte pe Allah. Cel 

care caută să-L cuprindă păcătuieşte împotriva Sa.  

Cel care-şi imaginează că L-a pătruns cu mintea greşeşte. 
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Oricine spune „cum”, L-a comparat (cu ceva). 

Oricine spune „de ce” a declarat că El ar avea o cauză. 

Oricine spune „când” L-a fixat în timp. 

Oricine spune „în ce” L-a mărginit. 

Oricine spune „până la ce” a declarat că El ar avea o limită. 

Oricine spune „până când”, I-a atribuit un sfârşit. 

Oricine Îi atribuie un sfârşit, I-a asociat un sfârşit. 

Oricine Îi asociază un sfârşit, L-a împărţit. 

Oricine Îl divide în părţi, L-a descris. 

Oricine Îl descrie a deviat de la calea cea dreaptă în ceea ce-L priveşte. 

Allah nu se schimbă şi nu trece prin transformările suferite de creaţie, întocmai cum nu 

devine mărginit prin delimitarea a ceea ce este limitat. 

El este Unul, nu în ceea ce pot numerele să explice; 

El este evident, dar nu pentru că ar fi imediat (prin simţuri); 

El este manifest, dar nu prin înfăţişarea Sa; 

El este Interior, dar nu prin separare; 

El este departe, dar nu în ceea ce priveşte distanţa; 

El este aproape, dar nu prin apropiere; 

El este Subtil, dar nu în mod fizic; 

El este Existent, dar nu după non-existenţă; 

El este Activ, dar nu prin constrângere; 

El este Cel care decide, dar nu prin activitatea gândirii; 

El este cel care orânduieşte, dar nu prin mişcare; 

El doreşte, dar nu în urma unei hotărâri; 

El voieşte dar fără direcţionarea atenţiei; 

El cuprinde, dar nu prin atingere; 

El aude, dar nu prin intermediul a ceva şi vede, dar nu prin organe. 

Timpul nu-L însoţeşte, locul nu-L îngrădeşte, aţipirea nu-L cuprinde, atributele nu-L 

defăimează, iar uneltele nu-I sunt de nici un folos. Fiinţa Sa precede timpul, existenţa Sa precede 

nonexistenţa, iar veşnicia Sa precede orice început. 
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Prin faptul că a dat simţuri organelor (de simţ) se poate cunoaşte că El nu posedă organe 

de simţ.  

Prin faptul că a dat substanţă materiei se poate cunoaşte că El nu are substanţă.  

Prin faptul că a creat antagonismul dintre lucrurile care se opun se poate cunoaşte că El 

nu are nici un adversar.  

Prin faptul că El a creat alăturarea dintre lucruri, se poate cunoaşte că El nu are pe nimeni 

alăturat Lui.  

El a creat opoziţia dintre întuneric şi lumină, dintre obscuritate şi claritate, dintre ceea ce 

este lichid şi ceea ce este solid, dintre căldură şi răcoare.  

El îmbină acele lucruri care sunt potrivnice unul altuia şi le desparte pe cele care sunt 

apropiate.  

Acestea dovedesc existenţa Celui care le-a separat, chiar prin despărţirea lor, şi dovedesc 

existenţa Celui care le-a combinat, chiar prin alăturarea lor. Acesta este înţelesul cuvintelor Sale 

(Măreţ şi Maiestuos este El!) : „din fiece lucru am creat o pereche. Poate vă veţi aminti!” 51:49 

Aşadar prin acestea El a separat „înainte” de „după” ca să se poată şti că El nu are un „înainte” 

sau un „după”. Ele dovedesc prin dispoziţiile lor că Cel Care le-a înzestrat cu o anumită 

înclinaţie nu are nici o înclinaţie. Ele dovedesc prin disparitatea lor că Cel care le-a creat nu are 

nici un fel de disparitate. Ele arată prin dependenţa lor faţă de timp că Cel care le-a supus 

timpului nu este, El Însuşi, dependent de acesta. 

El le-a ascuns pe unele dintre ele de celelalte, pentru a se putea cunoaşte că nu există nici 

un văl între El şi ele afară de ele.  

Lui Îi aparţine suveranitatea chiar şi atunci când nu există nimic peste care El să fie 

Suveran, Lui îi aparţine bunătatea chiar şi atunci când nu există nimeni faţă de care să-Şi 

manifeste bunătatea, Lui îi aparţine cunoaşterea, chiar şi atunci când nu exista nimic care să fi 

fost creat şi calitatea auzului, când nu exista nimic care să poată fi auzit. Nu pentru că El a creat 

merită să I se atribuie cuvântul Creator şi nu pentru că a dat viaţă creaturilor merită să I se 

atribuie cuvântul Făuritor. 

Şi cum să nu fie aşa? 

Pentru că „de atunci” (mudh) nu-L ascunde, „deja” (qad) nu-l aduce aproape, „poate” 

(la’alla) nu-L acoperă, „când” (mata) nu-L limitează în timp, „în momentul” (hin) nu-L conţine 

şi „cu” (ma) nu-L asociază cu ceva.  
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Uneltele se mărginesc doar pe ele însele, iar mijloacele trimit doar la cele asemenea lor. 

Activităţile lor se găsesc numai în lucruri. Mudh împiedică lucrurile să fie eterne, qad le 

îndepărtează de veşnicie (de lipsa unui început), iar „numai dacă” (lawla) le îndepărtează de 

perfecţiune.  

Lucrurile se separă şi dovedesc existenţa Celui care le-a separat. Ele devin diferenţiate şi 

dovedesc existenţa Celui care le-a diferenţiat. 

Prin ele, Cel care le-a plăsmuit Se manifestă pe Sine raţiunii (umane). Prin aceste puteri 

ale raţiunii El devine ascuns vederii, la ele apelează imaginaţia pentru a decide, ele dau formă 

numai celor diferite de El, de ele este suspendată dovada şi prin ele El le face cunoscută 

recunoaşterea. 

Confirmarea existenţei lui Allah este grăbită de puterea raţiunii, iar credinţa în El ajunge 

la desăvârşire prin recunoaşterea Lui. Nu există religiozitate decât după ce există cunoaştere, nu 

există cunoaştere decât prin sinceritate şi nu există sinceritate acolo unde există comparaţie. Nu 

există negare a comparaţiei dacă există confirmarea atributelor.  

Aşadar nimic din creaţie nu se găseşte în Creatorul ei. Tot ceea ce este posibil în ce 

priveşte creaţia este imposibil în cazul Plăsmuitorului ei.  

Mişcarea şi liniştea nu-L afectează. Cum s-ar putea ca ceea ce a realizat El în alţii să aibă 

vreun efect asupra Sa sau ceea ce a creat să reapară în El? Atunci Esenţa Sa ar fi disparată, Fiinţa 

Sa ar fi divizată, iar veşnicia i-ar fi interzisă. Şi cum să nu aibă Creatorul un înţeles diferit de cel 

al creaţiei? 

Dacă ceva L-ar limita din spate, atunci ceva L-ar limita şi în faţă. Dacă perfecţiunea L-ar 

putea cerceta pe El, înseamnă că imperfecţiunea L-ar cuprinde. Cum se poate ca ceva ce nu 

transcende temporalitatea să merite numele de „fără început”? Cum se poate ca ceva ce nu 

transcende creaţia să genereze lucrurile acestei lumi? Dacă ar apărea în El un semn că ar fi fost 

creat, El ar deveni o dovadă după ce va fi fost cel dovedit. 

Nu există argumente raportate la opiniile absurde (precum cea de mai sus), nici nu există 

vreun răspuns când se pun astfel de întrebări, iar El nu este slăvit prin aceasta, nici nu există ceva 

care să-L poată deosebi de creaţie, cu excepţia cazului în care Eternul nu admite dualitatea, nici 

Veşnicul (Cel fără de început) nu admite un început. 



77 
 

Nu există altă divinitate în afară de Allah, Preaînaltul, Preamăritul. Cei care I-au atribuit 

vreun egal sunt mincinoşi. Ei au alunecat într-o rătăcire gravă şi au suferit o mare pierdere. Allah 

să-i binecuvânteze pe Muhammad  şi pe familia sa curată. 

 

Muhammad ibn Abdallah al-Khorasani, slujitorul imamului al-Rida   ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه   َلّلَٰ  a relatat că 

un bărbat dintre eretici a venit la Imam în timp ce acesta se afla împreună cu mai mulţi oameni – 

iar imamul  ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه  َلّلَٰ  i-a spus: 

Înţelegi că, dacă punctul tău de vedere ar fi modul corect de a gândi – dar nu este – atunci 

am fi la fel? Toate rugăciunile noastre, tot postul, toate milosteniile şi mărturisirea convingerilor 

noastre nu ne vor dăuna nouă cu nimic. 

Ereticul a rămas tăcut. 

Apoi imamul Abul Hasan   ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه   َلّلَٰ  a spus: Dacă modul corect de a gândi este punctul 

nostru de vedere – şi este – atunci nu vei fi tu cel care va pieri, iar noi vom fi cei salvaţi? 

Acesta a răspuns: Îndurarea lui Allah fie asupra ta! Atunci, spune-mi cum este El şi unde 

este El? 

Imamul i-a răspuns: Vai ţie! Cu siguranţă concepţia adoptată de tine este greşită! El l-a 

creat pe „unde” şi El exista când încă nu exista vreun „unde” şi El este Cel care l-a plăsmuit pe 

„cum”, iar El exista când încă nu era nici un „cum”. Aşadar El nu poate fi cunoscut prin 

intermediul modalităţii sau al spaţiului sau prin vreo formă a percepţiei senzoriale, nici nu poate 

fi măsurat cu nimic. 

Bărbatul i-a spus: Deci El este cu siguranţă nimicul, dacă nu poate fi perceput de nici 

unul dintre simţuri. 

Imamul i-a spus: Vai ţie! Când simţurile tale nu reuşesc să-L perceapă, tu Îi tăgăduieşti 

Suveranitatea. Dar când simţurile noastre nu reuşesc să-L perceapă, noi ştim cu certitudine că El 

este Domnul nostru şi că El este diferit de alte lucruri. 

Bărbatul a spus: Atunci spune-mi când a fost El? 

Imamul i-a răspuns: Spune când nu a existat El, iar apoi îţi voi spune eu când a existat. 

Atunci bărbatul a spus: Care este dovada (existenţei) Lui? 
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Imamul i-a spus: Cu siguranţă, când îmi contemplez trupul şi observ că îmi este cu 

neputinţă să-i măresc sau să-i micşorez mărimea şi înălţimea sau să ţin la distanţă ceea ce este 

nedorit, sau să-i aduc foloase, atunci ştiu că această construcţie are un Plăsmuitor şi Îl recunosc 

pe El, chiar dacă ceea ce am văzut privitor la rotaţia corpurilor cereşti prin puterea Sa, la 

formarea norilor, la rânduirea vânturilor, la mişcarea soarelui, a lunii şi a stelelor şi la alte lucruri 

minunate şi create în mod desăvârşit, mă făcuse deja să cunosc că pentru toate acestea există 

cineva care le hotărăşte şi care le generează. 

Bărbatul a spus: Atunci de ce S-a ascuns pe Sine de privirea oamenilor? 

Imamul i-a răspuns: Cu siguranţă, vălul acoperă creaturile din pricina mulţimii păcatelor 

lor. Iar în ceea ce-L priveşte pe El, nici o taină nu este ascunsă de El, nici în timpul zilei, nici în 

timpul nopţii. 

Bărbatul a întrebat: Atunci de ce văzul nu Îl poate percepe? 

Imamul i-a răspuns: Din cauza diferenţei dintre El şi creaturile Sale care pot fi percepute 

prin privirea ochilor, a lor sau a altora. El este mai Măreţ decât ceea ce poate percepe privirea sau 

decât ceea ce poate cuprinde imaginaţia, sau decât ceea ce poate să contureze puterea raţiunii. 

Bărbatul a spus: Atunci defineşte-mi limtele Sale. 

Imamul a răspuns: El nu are limite. 

Bărbatul a întrebat: De ce? 

Imamul a răspuns: Pentru că orice lucru limitat sfârşeşte la o anumită limită. Dacă 

mărginirea este posibilă, atunci şi creşterea este posibilă. Dacă dezvoltarea este posibilă, atunci şi 

descreşterea este posibilă. Aşadar El nu este nelimitat. El nici nu creşte, nici nu descreşte, nici nu 

poate fi divizat sau imaginat. 

Bărbatul a zis: Ce înţelegi atunci când spui că „El este Cel Subtil, că este Cel care aude, 

Cel care vede, Cel care cunoaşte, Cel Înţelept”. Poate El să fie Cel care aude, dar fără urechi, Cel 

care vede, dar fără ochi, Cel Subtil, dar fără să lucreze cu mâinile şi Cel Înţelept, dar fără 

îndemânare? 

Imamul i-a spus: Cu siguranţă că cineva dintre noi este subtil potrivt îndemânării şi 

măiestriei sale. Nu l-ai văzut pe cel care ia asupra sa o anumită sarcină şi care, fiind subtil în 

felul în care o îndeplineşte, este numit subtil? Atunci cum să nu se poată spune despre Măreţul 

Creator că e Cel Subtil, când acesta făureşte o creaţie subtilă şi impunătoare, dă suflet fiecărei 

creaturi vii, creează pe fiecare diferit de cei din aceeaşi categorie şi nici unul nu se aseamănă cu 
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altul? Fiecare posedă în structura sa marca subtilului de la Creatorul Cel Subtil şi Cunoscător. 

Apoi privim la arbori şi la lucrurile gingaşe cu care sunt încărcaţi ei, fie că acestea sunt 

comestibile sau nu, spunem: într-adevăr Creatorul nostru este Cel Subtil, dar nu se compară cu 

subtilitatea manifestată de creaturile Sale în realizările lor. Şi spunem: cu siguranţă El este Cel 

care aude, întrucât sunetele creaturilor Lui, dintre pământ şi Tron, nu sunt ascunse de El, de la 

cele cât un fir de praf, până la cele mai mari de atât, de pe uscat şi din oceane. Iar cuvintele lor 

nu sunt înţelese greşit de El. Şi mai spunem: cu siguranţă El este Cel care aude dar nu prin 

intermediul urechilor. Apoi mai spunem: cu siguranţă El este Cel care vede dar nu prin 

intermediul ochilor, întrucât El vede urma unui strop negru într-o noapte întunecoasă, pe o piatră 

neagră. El are cheile Tainei pe care nu o cunoaşte nimeni afară de El. El cunoaşte ceea ce este 

pe uscat şi în mare. Nici o frunză nu pică fără ca El să o ştie. Nu este nici măcar un grăunte în 

întunecimile pământului, nici nimic, fie verde, fie uscat, care să nu fie amintit într-o Carte 

desluşită (6:59, Coran). El vede calea unei furnici în întunericul smolit al nopţii. El vede ceea ce 

e dăunător pentru ea şi ceea ce e binefăcător şi rezultatul convieţuirii ei şi larvele ei şi urmaşii ei. 

Şi pornind de la aceasta spunem cu siguranţă: El este Cel care vede dar nu cu o vedere 

asemănătoare creaturilor Lui. 

Bărbatul nu a plecat înainte de a îmbrăţişa islamul. 

Imamul  ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه  َلّلَٰ  a mai spus şi alte lucruri. 

 

Cunoaşterea lui Allah 

Slavă lui Allah pe care nu Îl pot percepe simţurile, pe care nici un loc nu Îl poate 

cuprinde, pe care ochii nu Îl pot vedea, pe care vălurile nu Îl pot acoperi. El Îşi dovedeşte 

veşnicia prin aducerea în fiinţă a făpturilor Sale şi prin aducerea în fiinţă a făpturilor Sale îşi 

dovedeşte de asemenea existenţa, iar prin asemănările dintre ele, El arată că nu are asemănare. El 

spune adevărul în făgăduinţa Sa.  

El este cu mult deasupra nedreptăţirii făpturilor Sale. El împarte dreptatea între făpturile 

Sale şi este just în judecata Sa. El mărturiseşte prin aducerea în fiinţă a lucrurilor asupra 

existenţei Lui dintotdeauna, prin semnele lor de neputinţă, asupra, puterii Sale, şi asupra pieirii 

către care îi sileşte, asupra veşniciei Sale. 

El este Unul, însă nu prin numărare. 

El este veşnic, însă nu prin măsurarea timpului. 
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El există, însă nu prin vreun sprijin. 

Minţile Îl percep, însă nu prin simţuri. 

Cele văzute Îl mărturisesc însă nu prin înfăţişarea Lui. 

Închipuirea nu Îl poate cuprinde. 

El apare în închipuire prin ajutorul dat ei de către El şi refuză să fie închipuit de către 

închipuire.  

El face închipuirea judecătorul acestei privinţe. 

El nu are mărime datorită lungirii marginilor sau mărimii întinderii, nu are măreţie 

datorită hotarelor ce se alungesc, sau a măreţiei întinderii, ci El este mare ca demnitate, măreţ ca 

putere. 

Trăsăturile Profetului  

Mărturisesc că Muhammad  este robul şi trimisul Său ales, păstrătorul sârguincios a 

ceea ce i s-a încredinţat. Allah l-a trimis cu dovezi trebuincioase, cu o limpede izbândă şi o cale 

desluşită. El a adus solia doveditoare a adevărului. El a pus semnele pentru o bună călăuzire şi 

minaretul pentru luminare şi a făcut frânghiile islamului tari şi toartele credinţei trainice. 

Căile cunoaşterii lui Allah 

Dacă ar fi chibzuit la măreţia puterii Sale şi la întinderea dărniciei Sale, s-ar fi întors la 

calea cea dreaptă şi s-ar fi temut de osânda Focului, însă inimile le sunt bolnave şi privirile 

împăienjenite. Nu se uită ei, oare, la micile fiinţe pe care El le-a creat, cât de bine legată este 

făptura lor, cât de desăvârşită, alcătuirea lor! Le-a deschis auzul şi vederea, le-a potrivit oasele şi 

carnea. Uitaţi-vă la furnică, mică la trup, gingaşă la înfăţişare! Abia dacă este văzută cu coada 

ochiului, nebăgată în seamă, ea se târăşte pe pământ în căutarea hranei sale, cară bobul în 

muşuroiul ei, punându-l la păstrare în cămara ei. Ea adună când este cald pentru când va fi frig, 

când este în putere pentru când va fi slabă. Traiul ei este asigurat, căci trăieşte pe măsura trudei 

sale. Allah, Dăruitorul, nu o dă uitării şi nu o lipseşte de cele trebuincioase, chiar dacă ar fi să fie 

pe stânca cea uscată ori în piatra cea seacă. 

Dacă ai chibzui la măruntaiele ei, la partea lor de sus şi cea de jos, la toate îmbinările 

burţii sale, la ochii şi urechile din cap, atunci te-ai mira peste poate de făptura ei şi cu multă 

caznă ai putea s-o descrii. Înălţare Celui ce a pus-o pe picioare şi a zidit-o pe mădulare! Nimeni 

nu a fost alături de El la facerea ei, nimeni nu a avut puterea de a Îl ajuta.  
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Dacă mergi până la capăt cu închipuirea ta, aceasta nu te va duce decât la faptul că 

Plăsmuitorul furnicii este acelaşi cu Plăsmuitorul curmalului, căci toate sunt la fel de gingaşe şi 

de amănunţit făcute şi cu greutate ai putea să îţi dai seama de deosebiri la cele ce vieţuiesc. 

Măreţul şi delicatul, greul şi uşorul, puternicul şi slabul, toate au acelaşi Creator deopotrivă. 

Acelaşi lucru şi pentru cer, văzduh, vântoase şi apă. Uită-te la soare, la lună, la ierburi, la copaci, 

la apă şi la piatră, la deosebirea dintre noapte şi zi, la ţâşnirea acestor ape, la mulţimea acestor 

munţi, la înălţimea acestor piscuri, la felurimea acestor vorbiri, la deosebirea acestor limbi! Vai 

şi amar de cel ce tăgăduieşte Rânduitorul şi se leapădă de Legiuitor! Ei cred că sunt asemenea 

ierburilor ce cresc fără a avea vreun semănător, sau că deosebirea chipurilor lor nu ar avea nici 

un făuritor? Ei nu recurg la nici o dovadă pentru ceea ce pretind, la nici o arătare a adevărului 

pentru ceea ce dau de înţeles. Poate fi, oare, vreo zidire fără Ziditor, ori vreo greşeală fără un 

greşitor? 

Minuni în făptura lăcustei 

Dacă vrei, vorbeşte despre lăcustă. Allah i-a dat doi ochi roşii, şi a pus lumină în pupilele 

lor ca două luni, i-a făcut un auz fin, i-a deschis o gură potrivită. I-a dat apoi un simţ puternic, 

doi colţi cu care să ronţăie şi două picioare ca secera cu care să sară. Plugarii sunt îngroziţi de ea 

pentru semănăturile lor, căci nu pot s-o alunge chiar dacă îşi unesc forţele. Lăcusta le năpădeşte 

ogoarele pentru a-şi potoli poftele cu toate că trupul ei nu este mai mare decât un deget gingaş. 

Mărturii ale existenţei lui Allah în lume 

Mulţumiri lui Allah dinaintea Căruia toţi cei din ceruri şi de pe pământ se prosternează cu 

voie ori fără voie, lipindu-şi obrazul şi faţa de pământ, aruncându-se dinaintea Lui din ascultare, 

împăcare şi slăbiciune, şi lasă frâul în voia Lui de spaimă şi teamă. 

Păsările sunt supuse poruncii Sale. El le-a socotit penele şi răsuflările. Le-a făcut picioare pentru 

a sta pe apă şi pe uscat. El le-a dat cumpătat cele necesare traiului. El ţine socoteala neamurilor 

lor: acesta este un corb, acesta este un vultur, acesta este un porumbel, acesta este un struţ. El a 

chemat fiecare pasăre pe numele ei (când a creat-o) şi i-a asigurat traiul. El a făcut norii cei grei 

de apă şi a făcut să cadă din ei ploaia, răspândind-o în fiece ţinut, udând pământul după ce a fost 

uscat şi a dat la iveală verdeaţa după pustiu. 
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Cunoaşterea lui Allah 

Cei ce nu cred în unicitatea Sa se întreabă cum este El, iar cei care îi fac asemănare nu 

pricep adevărul Său. Cel care Îl compară, nu pe El îl are în vedere. Cel care arată către El şi şi-L 

închipuie, nu la El se referă. Tot ceea ce este ştiut prin el însuşi a fost făcut, tot ceea ce există 

este cauzat de alte lucruri. 

El lucrează, însă nu cu unelte, măsoară fără să aibă nevoie de gândire. 

Este bogat fără să adune foloase. 

Timpurile nu îl întovărăşesc, uneltele nu Îi sunt de ajutor. 

Fiinţa Sa este dinaintea timpurilor. 

Existenţa Sa precede nonexistenţa, iar veşnicia Sa precede începutul. 

Prin crearea simţurilor s-a făcut cunoscut că El nu are simţuri. 

Prin trăsăturile potrivnice din felurite lucruri s-a făcut cunoscut că El nu are potrivnici, iar 

prin asemănarea dintre lucruri s-a făcut cunoscut că nimic nu Îi este Lui asemănător. 

El a făcut lumina potrivnică întunericului, limpezimea potrivnică încâlcelii, uscăciunea – 

umezelii, căldura – frigului. El a stabilit legături între lucrurile ce se împotrivesc unele altora. 

A legat feluritele lucruri unele de altele, a apropiat lucrurile îndepărtate şi a separat 

lucrurile apropiate.  

El nu este mărginit de hotare şi nici socotit prin numărare. Uneltele se mărginesc pe ele 

însăşi, organele pot arăta către lucruri asemănătoare lor. Cuvântul mundu (de la) le neagă 

veşnicia, cuvântul qad (care arată apropierea timpului ocurenţei) neagă existenţa lor 

dintotdeauna, iar cuvântul lawla (dacă ar fi fost) le ţine departe de desăvârşire. Prin ele Creatorul 

se manifestă El însuşi pentru inteligenţă, prin ele El se păzeşte de a fi văzut. 

Nu apare nici mişcare şi nici repaus la El căci cum să apară la El ceea ce El a făcut să 

apară, şi cum să se întoarcă la El ceva ce El a creat întâi şi cum să se arate ceva în El ce a fost de 

către El prima oară scos la iveală. Dacă nu s-ar întâmpla în El ceea ce El a făcut să se întâmple, 

atunci esenţa Sa ar fi dispersată, fiinţa Sa ar putea fi împărţită, iar rostul Său nu ar mai fi veşnic. 

Dacă ar fi un „în spatele Său” ar fi şi un „în faţa Sa”. Nu are nevoie de a fi întregit dacă vreo 

lipsă Îi este atribuită, căci altfel, semne ale creatului ar apărea în El, iar El ar deveni un semn care 

indică alte obiecte, în loc ca semnele să Îl indice pe El. Cu puterea Sa de abţinere, este departe de 

a fi influenţat de lucrurile care îi influenţează pe alţii.  

El nu se schimbă, nici nu încetează, iar somnul nu Îl prinde niciodată. 
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Trăsăturile lui Allah – înălţare Lui! 

El nu a dat naştere nimănui ca şi El să fie născut. 

El nu a fost născut ca să fie mărginit. El este preaînalt pentru a avea fii şi preacurat pentru 

a se atinge de femei.  

Închipuirea nu Îl poate cuprinde şi nici nu Îl poate măsura. Înţelegerea nu Îl poate 

cuprinde şi nici nu Îl poate măsura.  

Înţelegerea nu Îl poate gândi şi nici nu Îi poate da vreo formă. Simţurile nu Îl percep ca să 

poată fi simţit.  

Mâinile nu îl pot atinge ca să Îl poată pipăi. 

El nu se schimbă în nici o împrejurare.  

El nu trece dintr-o stare în alta. Nopţile şi zilele nu Îl îmbătrânesc.  

Lumina şi întunericul nu Îi pricinuiesc nimic. 

Nu se poate spune că El are margine sau sfârşit, nici întrerupere sau capăt şi nici că ceva 

L-ar cuprinde, L-ar micşora sau I-ar trezi patimi, nici ceva nu Îl poartă, nici nu Îl îndoaie şi nici 

nu Îl ţine drept. 

El nu este în lăuntrul lucrurilor şi nici în afara lor. 

El vesteşte, însă nu cu limba ori cu glasul. 

El aude, însă nu cu găurile urechilor şi nici cu alte mădulare. 

El grăieşte, însă nu cu cuvinte. 

El ţine minte, însă nu strânge în memorie. 

El are voinţă, însă nu prin judecata minţii. 

El iubeşte şi mulţumeşte, însă nu prin simţirea inimii. 

El urăşte şi se înfurie, însă fără să sufere. 

Atunci când vrea ca ceva să fie îi spune „Fii, şi el este”, însă nu cu un glas care să 

lovească urechile şi nici printr-un strigăt care să se audă. 

Cuvântul Său – mărire Lui ! este făptuirea zidirii Sale şi înfăţisarea ei. 

Cunoaşterea puterii lui Allah 

Ceva asemenea nu a mai existat înainte de aceasta. Dacă nu ar fi fost veşnic, ar fi fost al 

doilea Allah. Nu se poate spune că El a venit în fiinţă după ce a fost în nefiinţă, căci astfel 

însuşirile făpturilor îi pot fi date şi Lui, iar atunci nu ar mai fi nici o diferenţă între ele şi El ; nu 

s-ar mai deosebi de ele.  



84 
 

Aşadar, Făuritorul şi făuritul ar deveni deopotrivă, Inventatorul şi inventatul ar fi totuna.  

El a făcut întreaga făptură fără să aibă un model făcut de altcineva, fără să ceară ajutorul 

cuiva din făpturile Sale. 

El a făcut pământul şi l-a susţinut fără să fie ocupat, l-a ancorat fără reazăm, l-a făcut să 

se ridice fără picioare, l-a înălţat fără stâlpi, l-a întărit împotriva încovoierii şi a strâmbării, şi l-a 

oprit să se fărămiţeze şi să se desfacă.  

El a pironit munţii pe el precum ţăruşii, a întărit stâncile sale, a făcut izvoarele să 

ţâşnească şi a despicat văile.  

Ceea ce a zidit nu s-a şubrezit, ceea ce a întărit nu s-a slăbit. 

El îşi arată puterea şi măreţia peste întreg pământul. 

El rămâne ascuns prin ştiinţa şi cunoaşterea Sa. 

El are puterea asupra tuturor de pe pământ prin strălucirea şi tăria Sa. 

Nici o cerere nu este peste putinţa Sa şi orice i se împotriveşte, El îl stăpâneşte. 

Nimeni nu poate scăpa prin fugă, căci El ajunge mereu înainte. 

El nu are nevoie de cineva avut ca să Îl înzestreze. 

Toate lucrurile Lui i se supun şi se smeresc, umile, în faţa măreţiei Sale. Ei nu pot fugi de 

puterea Sa la altcineva ca să nu mai aibă parte de folosul sau paguba de la El. 

Nu există nimeni asemenea Lui, niciunul asemenea care să Îi fie deopotrivă. 

Amintirea locului de întoarcere şi învierea făpturilor 

El va nimici pământul după fiinţarea lui, iar tot ceea ce este va fi pierdut. Pieirea lumii 

după ce a fost plăsmuită nu este mai ciudată decât întâia sa zidire şi născocire. Şi cum ar putea 

fi? Chiar şi dobitoacele de pe pământ, fie păsări ori fiare, fie cele din turme ce pasc, de felurite 

obârşii şi specii, oameni neghiobi ori înţelepţi – toţi dacă ar încerca să facă măcar un ţânţar, nu ar 

reuşi să îl aducă la fiinţă şi nu ar percepe care este calea creării. Minţile lor fură buimăcite în faţa 

ştiinţei de a face acest lucru. Puterile lor au fost vlăguite iar ei s-au întors dezamăgiţi şi obosiţi, 

ştiind că au dat greş şi recunoscând neputinţa de a-l face (crea) şi pricepând, de asemenea, că 

sunt prea slabi ca să îl nimicească. 

Desigur, după pieirea lumii, Allah va rămâne singur, cu nimic. El va fi, după pieirea ei, 

precum a fost înainte de facerea ei: fără timp, fără loc, fără clipă, fără perioadă. În acea clipă, nici 

perioadă, nici timp nu va mai exista, anii şi ceasurile vor dispărea. Nu va mai fi nimic în afară de 

Allah, Unul, Atotputernicul. Totul se va întoarce la El.  
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Zidirea dintâi nu a fost făcută prin zidirea ei, iar pieirea ei nu este făcută prin puterea ei. 

Dacă ar fi avut putinţa de a evita acest lucru, atunci ar fi devenit veşnică. Când a făcut orice lucru 

din această lume, aceasta nu I-a pricinuit nici o greutate, iar crearea a tot ceea ce El a creat şi 

plăsmuit nu L-a obosit. El nu a creat lumea pentru înălţarea puterii Sale, nici din teamă de 

pierdere sau lipsă, nici pentru a căuta ajutor împotriva vreunui vrăjmaş cu multă putere, nici 

pentru a se păzi de vreun potrivnic răzbunător cu ajutorul lui, nici pentru a Îşi lărgi împărăţia, 

nici pentru abuzul cuiva din împărăţia Lui, nici pentru că s-a simţit singur şi şi-a dorit tovărăşie. 

Aşadar, El o nimiceşte după ce a făcut-o să fie, nu pentru că vreo nelinişte ar fi pus 

stăpânire pe El cu privire la gospodărirea ei, nici pentru vreo plăcere care L-ar fi pătruns, nici 

pentru vreo tihnă ce L-ar fi cuprins.  

Lungimea vieţii ei nu L-a plictisit încât să Îl facă să o distrugă degrabă. Allah – mărire 

Lui! a ţinut-o mulţumită bunătăţii Sale, a păstrat-o neştirbită prin porunca Sa şi a desăvârşit-o 

prin puterea Sa.  

Aşadar, după pieirea ei, El o va aduce din nou la viaţă, însă nu că ar avea vreo nevoie de 

ea, nici că ar căuta ajutorul lucrurilor ei împotriva ei, nici de a schimba singurătatea pe tovărăşie, 

nici neştiinţa şi orbirea pe ştiinţă şi pricepere, nici sărăcia şi nevoia pe bogăţie şi belşug, nici 

umilinţa şi înjosirea pe cinste şi putere. 

Minunăţii în făptura păsărilor 

Allah a plăsmuit o minunată creaţie cu însufleţite şi neînsufleţite, neclintite şi clintite. El 

a statornicit atâtea mărturii limpezi ale făuririi Sale gingaşe, ale Puterii Sale măreţe, încât minţile 

se apleacă înaintea Sa, în semn de recunoaştere a tuturor acestora, supunându-se Lui, iar dovezile 

privind unicitatea Sa ajung la urechile noastre. El a creat păsări de felurite forme, cărora le-a dat 

să trăiască în scobiturile pământului, în crăpăturile trecătorilor dintre munţi, pe piscurile cele 

înalte. 

Cu aripi felurite şi însuşiri deosebite, ele sunt strunite în frâul supunerii, şi atunci când bat 

din aripi în întinsul bolţii cereşti, în întreg văzduhul. El le-a făcut să fie pe când nici nu erau, în 

înfăţişări măiestre, cu încheieturi bine învelite. Pe unele dintre ele le-a oprit de la un zbor sus pe 

cer, datorită trupului lor greoi, şi le-a îngăduit să îşi folosească aripile doar aproape de pământ.  
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El le-a făurit în felurite culori, prin puterea Sa delicată şi prin forţa Sa creatoare 

deosebită, iar printre ele se găsesc cele care sunt colorate într-o singură nuanţă şi nu au nici o altă 

nuanţă în afară de cea în care au fost vopsite. Şi mai sunt şi altele, care au o singură culoare, dar 

au un colan la gât, într-o culoare diferită de cea în care au fost vopsite. 

Minunăţii în făptura păunului 

Cea mai minunată făptură este păunul căruia i-a dat o desăvârşită cumpănire şi i-a rânduit 

culorile în cea mai frumoasă rostuire, în aripa cea cu pene răsfirate şi în coada atârnândă pe 

pământ. Când se îndreaptă către păuniţa sa, îşi înfoaie coada cea plisată şi o înalţă deasupra 

capului, aidoma pânzei unei bărci ridicate brusc de velar. Se fuduleşte cu culorile sale şi păşeşte 

fălos. El calcă precum cocoşii: sare pe păuniţă spre a o însămânţa asemenea bărbătuşilor aţâţaţi, 

gata de împreunare.  

Îţi dezvălui acestea din văzute, nu asemenea celui ce povesteşte pe o slabă întemeiere, ca, 

de plildă, aşa cum pretinde cineva că păunul ar însămânţa păuniţa printr-o lacrimă pe care o 

varsă ochii săi, pe care păuniţa o înghite când se opreşte între tivurile pleoapelor sale. După 

aceea, face ouă nu prin împreunare cu păunul, ci doar din această lacrimă picurată. Pe lângă 

aceasta, cât de ciudat este ceea ce se spune despre corbii care îşi dau unii altora mâncare în cioc! 

Îţi poţi închipui că penele sale sunt vergele din argint, iar rotocoalele şi sorii ce se iţesc pe 

ele, din aur curat şi smarald din cel verde.  

De le-ai asemui cu ce creşte pe pământ, ai zice că sunt un mănunchi din cele mai 

frumoase flori din toate primăverile.  

De le asemui cu straiele, ai zice că sunt precum ţesăturile vărgate sau precum 

nemaipomenitele pânzeturi în culori pestriţe din Yemen.  

De le asemui unor podoabe, atunci ele ar fi precum nestematele felurite încinse în cununi 

de argint. 

Fălnicia păunului 

Păunul păşeşte ţanţos, cu fălnicie, îşi răsfiră coada şi aripile şi gâlgâie hohotind, 

admirându-şi frumuseţea veşmântului şi apele colierului de nestemate. Dar când îşi aruncă 

privirea către picioare, atunci plânge cu sughiţuri, cu un glas ce parcă strigă după ajutor, mărturie 

a unei mâhniri adevărate, căci picioarele sale sunt subţiri, asemenea picioarelor cocoşilor 

încrucişaţi indo-persani, iar la capătul fluierului piciorului are un pinten abia zărit. 
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Minunăţii ale culorilor păunului 

Pe creştetul capului are un moţ de un verde împestriţat ; gâtul îi este precum gâtul de 

ibric, până spre pântec este cufundat într-o culoare asemenea vopselei de tatuaj din Yemen, sau 

asemenea mătăsii aşezate pe o oglindă bine şlefuită, care arată ca şi cum ar fi fost acoperită cu un 

văl des şi negru, însă, mulţumită apelor sale multe şi strălucirii puternice, pare ca şi cum un verde 

tare s-ar fi amestecat cu negrul. Crăpătura urechilor sale are un tiv, precum vârful de peniţă, de 

culoarea părăluţelor. 

Alb strălucitor! Albul străluceşte pe un câmp negru. 

Puţine sunt culorile din care să nu fi luat măcar un strop, iar celor pe care le-a luat le-a 

înmulţit frumuseţea prin lustru, străfulgerare, ape de mătase şi strălucire. El este, aşadar, precum 

florile împrăştiate, care nu au fost stricate nici de ploile primăverii, nici de arşiţa soarelui verii. 

Penele sale mai şi cad, dezgolindu-se astfel de straiele lui. Pică şi cresc iarăşi. Ele cad unele după 

altele precum frunzele de pe crengi, apoi încep să crească împreună până se fac cum au fost 

înainte de a cădea. Culorile nu sunt altele faţă de cele dinainte şi nici nu se va ivi vreo culoare 

într-un alt loc decât al său.  

Dacă priveşti cu luare aminte la un fir de pană, începând de la lujerul său, atunci vei 

vedea că acesta este roşu de trandafir, apoi verde de smarald, şi uneori, galben opal. 

Neputinţa omului de a percepe realităţile 

Cum poate, oare, agerimea minţii să descrie o asemenea făptură? Sau cum reuşesc, oare, 

fie puterea minţii, fie vorbele ce o zugrăvesc, să povestească despre o asemenea făptură?  

Chiar şi părţile sale cele mai neînsemnate au făcut ca închipuirea să nu o poată descifra, iar 

vorbele să nu o poată descrie.  

Mărire Celui care a făcut ca nici minţile să nu poată descrie creaţia pe care El însuşi a 

pus-o dinaintea ochilor lor, creaţie pe care ei o văd ca având hotar şi formă, ca fiind orânduită şi 

colorată.  

Şi tot El a făcut ca gurile să nu poată nici măcar pe scurt să zugrăvească calităţiile acestei 

creaţii ori să nu mai contenească în a o lăuda. 

Minunile creării gâzelor 

Mărire Celui ce a dăruit picioare furnicilor celor mici şi ţânţarilor, după cum a dăruit şi 

celor de deasupra lor, înotătoare, peştilor, şi, picioare, elefanţilor.  



88 
 

El a făcut drept lege asupra Lui Însuşi ca orice făptură în care a suflat duh să se poată 

mişca, iar moartea să fie tărâmul făgăduit, iar pieirea să fie capătul. 

Trăsăturile raiului 

De vă aruncaţi ochiul minţii asupra celor ce v-au fost zugrăvite despre rai, sufletului 

vostru nu îi vor mai plăcea frumuseţile acestei lumi date la iveală aici, şi anume dorinţele, ca şi 

plăcerile ei, podoabele priveliştilor ei, ci vă veţi pierde în freamătul copacilor ale căror rădăcini 

zac ascunse în colnice pline de mosc pe malurile raiului, veţi fi atraşi de mănunchiurile de 

mărgăritare gingaşe de pe smicelele şi ramurile acelor copaci, şi de feluritele roade de sub 

acoperământul frunzelor lor. Aceste roade pot fi lesne culese căci ele apar după pofta celor ce le 

culeg. Miere din cea curată şi vin fermentat vor fi înmânate celor ce poposesc în ogrăzile 

palatelor sale. 

Ei sunt oameni pe care onoarea întotdeauna i-a însoţit, până în clipa în care ei au fost 

făcuţi să poposească în căminul cel veşnic, căpătând odihnă după toată osteneala călătoriilor. O, 

tu, cel ce mă asculţi ! Dacă eşti prins cu mersul înainte către aceste minunate privelişti, care se 

vor repezi către tine, atunci inima ta va muri de dorul lor, iar tu vei fi purtat de la şederea de aici 

către vecinătatea celor din morminte, zorindu-te către ele. Allah, prin milostenia Sa, să ne pună 

pe noi şi pe voi printre cei ce năzuiesc cu tot sufletul lor către lăcaşurile celor preacuraţi. 

„Omule ce te-a abătut de la Domnul tău cel Sfânt? ” (82:6) 

Prevenire asupra amăgirii 

Cel către care este îndreptat acest verset respinge orice dovadă şi scuza sa este doar 

amăgire. El se ţine pe sine însuşi în necunoaştere. 

Omule! Cine te-a târât pe tine în păcat? Cine te-a amăgit cu privire la Domnul tău şi cine 

te-a făcut să fii împăcat cu propria ta pieire? Nu există leac pentru beteşugul tău şi nici trezire din 

somnul tău? De obicei, când vezi pe cineva sub arşiţa soarelui, îl iei la umbră sau când vezi pe 

cineva pus la încercare printr-o durere ce îi năpădeşte trupul, plângi de mila lui. Ce te face să 

înduri propriul tău beteşug, ce te face să stai pironit în nefericirea ta? Ce ţi-a ostoit plânsul asupra 

ta atâta vreme cât viaţa ta este pentru tine cea mai preţioasă dintre vieţi? De ce frica de boală nu 

te trezeşte noaptea ţinându-te treaz ca la o osândă dată de Allah pentru păcatele tale? 

Tămăduieşte-ţi moliciunea din inimă cu tăria de a hotărî, şi aţipeala nepăsării din ochii tăi 

cu tăria de a sta treaz. Dă ascultare lui Allah, desfată-te cu pomenirea Lui, închipuieşte-ţi că 

atunci când tu fugi de El, El se apropie de tine.  



89 
 

El te cheamă către iertarea Sa, copleşindu-te cu harul Său, în vreme ce tu îi întorci spatele 

ducându-te către alţii. Înălţare lui Allah, Puternicul, Prea-darnicul ! Cât de umil şi slab eşti tu şi 

totuşi cine îţi dă îndrăzneala să nu Îi dai ascultare cu toate că viaţa ta este sub oblăduirea Sa şi tot 

ceea ce se schimbă în ea este mulţumită harului Său? El nu îţi refuză ţie bunătatea Sa şi nici nu 

îndepărtează de la tine oblăduirea Sa. De fapt, tu nu eşti lipsit de bunătata Sa nici măcar o clipită 

; fie că îţi dăruieşte o binefacere, fie că te păzeşte de vreun rău, fie că îndepărtează de la tine vreo 

năpastă. Ce îţi închipui despre El dacă I-ai da ascultare ?  

Pe Allah! Dacă această trăsătură ar fi la doi, deopotrivă la putere, întocmai întru tărie, ai 

fi primul care te-ai judeca pe tine însuţi pentru dezgustătoarea purtare şi pentru faptele aşijderea. 

Dreptatea Imamului Ali  ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  

Adevărat spun: nu lumea aceasta te-a amăgit, ci tu te-ai lăsat amăgit de ea. Lumea ţi s-a 

dezvăluit ţie îngăduindu-ţi ţie întocmai ca şi altora. În spusa ei despre năpădirea trupului tău cu 

neputinţe, despre împuţinarea puterii tale – a fost dreaptă şi de bună credinţă, şi nu te-a minţit şi 

nici nu te-a amăgit. Mulţi sunt cei care te sfătuiesc asupra ei, însă sunt ei înşişi de învinuit, mulţi 

spun adevărul, însă ei înşişi i se împotrivesc. Dacă înţelegi această lume prin casele golite şi 

ţinuturile pustiite, prin buna ta înţelegere şi prin puterea de a trage învăţăminte, o vei găsi ca 

fiind miloasă cu tine, precaută cu tine. Ea este un bun sălaş celui ce nu o place ca sălaş şi un bun 

loc de adăstare atâta vreme cât nu o socoteşte veşnica lui casă. Doar cei care fug de această lume 

astăzi, mâine vor fi fericiţi. 

Omul şi Ziua de Apoi 

Când pământul se va cutremura, iar Ziua de Apoi se va adeveri cu toate grozăviile ei, spre 

orice loc de închinare se vor îndrepta ai săi, spre orice adorat se vor îndrepta adoratorii lui, spre 

orice stăpân se vor îndrepta cei ce îi dau ascultare.  

Atunci, în ziua aceea, chiar şi aruncatul unei priviri în văzduh sau tropăitul unei călcături 

pe pământ vor fi judecate de către El. În ziua aceea, multe dovezi vor fi anulate, multe pricini 

invocate vor fi refuzate. Aşadar, cercetează-ţi pricinile faptelor tale şi stabileşte-ţi pledoaria pe 

ele! Ia ce îţi rămâne din ceea ce a rămas din ele (din faptele bune)!  

Fă-ţi călătoria uşoară, învăluie-te în strălucirea izbăvirii şi pregăteşte-ţi şeile pentru drum! 
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Despre Salman Persanul 

Allah să-l răsplătească pe acel om care a îndreptat îndoiturile, a lecuit boala, şi a înălţat 

tradiţia.  

El a părăsit această lume cu straie neîntinate, cu puţine păcate. El a ţintit doar binele 

acestei lumi, lăsând răul ei în urmă.  

El i-a dat ascultare lui Allah, s-a temut de EL şi L-a slujit. Apoi, s-a dus şi oamenii s-au 

răzleţit pe cărări pe care cel rătăcit nu capătă călăuzire, cel călăuzit nu are siguranţă. 

Despre jurământul de credinţă faţă de Imamul Ali  ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  

Voi mi-aţi pus mâinile asupra voastră pentru legământ, însă eu mi le-am tras înapoi. 

Atunci voi v-aţi întins mâinile şi mi le-aţi prins.  

V-aţi îmbulzit în jurul meu precum se îmbulzesc cămilele însetate la adăpătoare, încât vi 

s-au rupt sandalele, vi s-au desfăcut veşmintele, cel firav a fost călcat în picioare.  

Bucuria poporului pentru jurământul lor faţă de mine era aşa de mare încât au alergat 

veseli şi copiii cei mici, bătrânii au venit bălăbănindu-se, bolnavii au fost căraţi de mulţime, 

fecioarele au ieşit fără de văl. 

Neputinţa omului de a-L cunoaşte pe Allah 

Slavă lui Allah a cărui proslăvire nu poate fi atinsă de vreun vorbitor, ale cărui binefaceri 

nu pot fi numărate de vreun socotitor şi al cărui Drept nu i-L pot lua cei ce se străduiesc, pe care 

nu Îl pot ajunge cele mai ambiţioase gânduri şi nu Îl pot percepe cele mai adânci înţelegeri. 

Descrierea Sa nu este mărginită de vreun hotar sau de vreo proslăvire. Niciun timp nu Îi este 

socotit, niciun răgaz stabilit. El este Cel ce a făcut creaţia cu Puterea Sa, a împrăştiat vântoasele 

cu Milostenia Sa şi a întărit pământul mişcător cu stânci. 

Religia şi cunoaşterea lui Allah 

Întâiul ţel al religiei este de a-L cunoaşte pe El, 

desăvârşirea cunoaşterii Lui este mărturisirea Lui, 

desăvârşirea mărturisirii Lui stă în a crede în Unicitatea Sa, 

desăvârşirea credinţei în Unicitatea Sa stă în Neîntinarea Sa, 

iar desăvârşirea Neîntinării Sale stă în negarea însuşirilor Sale. 

căci fiece însuşire este o doavdă că El nu este cel căruia i se atribuie, 

iar Cel descris printr-o însuşire nu este acea însuşire. 

Cel ce Îl descrie pe Allah prin însuşiri, Îl compară, 
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iar cel ce Îl compară, Îl socoteşte doi, 

iar cel ce Îl socoteşte doi, ajunge să admită părţi ale Lui, 

iar cel ce admite părti ale Lui se înşală asupra Lui, 

iar cel ce se înşală asupra Lui arată spre El, 

iar cel ce arată spre El îi admite limite, 

iar cel ce Îi admite limite, Îi poate măsura, 

Oricine spune „în ce” este El, socoteşte că este cuprins înlăuntru, 

oricine spune „pe ce” este El, socoteşte că este în afară, 

El este Fiinţător însă nu faţă de lumea creată, 

El există însă nu faţă de non-existenţă, 

El este cu fiece lucru însă nu apropiat fizic, 

El este diferit de orice lucru, însă nu separat fizic, 

El lucrează însă nu prin mişcări sau unelte, 

El vede şi atunci când nimeni din creaţia Lui nu este privit, 

El este Unul, astfel încât nu există nimeni care Îi tină de urât, 

nimeni de care să Îi fie dor în absenţă. 

Căile cunoaşterii lui Allah. Crearea lumii 

El a zidit creaţia toată, de la început, plămădind-o din nimic, fără o reflecţie prealabilă, 

fără să recurgă la vreo probă, fără să facă vreo mişcare, fără ca vreo grijă să Îl tulbure.  

El a dat tuturor lucrurilor un timp al lor, a pus laolaltă schimbările lor, le-a dat 

imboldurile, le-a hotărât înfăţişările pe care le cunoştea înainte de a le crea, trăgându-le hotarele 

şi sfârşitul, ştiindu-le înclinaţiile şi urzelile. 

Pe urmă, a creat – mărire Lui! – văzduhurile şi le-a despărţit, a hotărnicit marginile şi a 

tăiat căi pentru vântoase. A făcut să curgă ape în valuri tumultoase, înălţătoare, unele asupra 

altora pe care le-a încărcat pe aripile vânturilor furtunoase şi a uraganelor năpustitoare cărora le-a 

poruncit să le care, le-a dat puterea de a le struni tăria şi de a le înfrâna pornirea. Vântul suflă pe 

dedesubt, iar pe deasupra lui apa se revarsă. 

Apoi, a creat – mărire Lui ! – un vânt cu o suflare stearpă, mereu în acelaşi loc, ce bate cu 

tărie, răspândit până departe. I-a poruncit vântului să înalţe preaplinul apelor şi să stârnească 

valurile mărilor.  
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Aşadar, el le-a bătut cum se bate untul în putinei, apoi le-a împins cu putere în văzduh, 

învârtejindu-le pe cele de început cu cele de sfârşit până când au prins să se reverse în dune de 

spumă. Atunci El – mărire Lui! – a ridicat spuma în văzduh şi a făcut din ea şapte ceruri. Pe cel 

mai de jos dintre ele l-a pus ca val nemişcat, iar pe cel mai de sus ca acoperiş ocrotitor, o zidire 

înălţată fără ca vreun stâlp s-o sprijine, fără ca vreun cui să o pironească. Le-a împodobit apoi cu 

stele şi iluminări de focuri arzătoare, şi a pus să plutească un soare strălucitor şi o lună luminoasă 

pe un rotund rotitor, un acoperiş mişcător, o tablă zbătătoare. 

Minunea creării îngerilor 

Apoi, El a despărţit cerurile cele de sus şi le-a umplut cu îngerii Săi de toate felurile. Unii 

se prosternează fără să îngenuncheze, alţii îngenunchează fără să se ridice, alţii stau în rânduri 

strânse, alţii aduc laude lui Allah fără să se plictisească şi fără ca somnul să le închidă ochii, fără 

ca mintea să le hălăduiască, fără ca trupurile să li se moleşească, fără să fie prinşi de uitare. 

Printre ei, sunt păstrătorii revelaţiei Sale, solii Săi către profeţi, aducătorii la îndeplinire a 

hotărârilor şi poruncilor Sale. Printre ei, sunt ocrotitorii robilor Săi şi paznicii de la porţile 

raiului. Printre ei, sunt cei care au picioarele bine înfipte în pământ, în vreme ce gâturile le ajung 

în cerul de sus, trupurile lor depăşesc orice măsură, umerii lor se potrivesc cu stâlpii Tronului. Ei 

îşi ţin privirile aplecate dinaintea lui, aripile strânse sub el (tron), despărţiţi de cei aflaţi sub ei de 

voaluri de glorie şi perdele de putere. Ei nu şi-L închipuie pe Domnul lor cu un anume chip, nu Îi 

atribuie nici o trăsătură a făpturilor Sale, nu Îl mărginesc cu vreun loc şi nu Îi fac asemănare. 

Minunile creării omului 

Allah a pus laolaltă lut tare şi moale, dulce şi sărat de pe tot pământul şi l-a înmuiat în apă 

până ce a devenit curat, apoi l-a frământat, astfel umezit, până ce a devenit cleios. Din el a 

plăsmuit apoi un chip cu coaste, tendoane, mădulare, încheieturi. Apoi, l-a întărit încât să se ţină, 

l-a învârtoşat până a trosnit, şi i-a dat un timp mărginit şi un soroc cunoscut. Apoi, a suflat în el 

din duhul Său, iar acesta a devenit om dăruit cu minte care să-l îndrume, cu deşteptăciune de care 

să se folosească, măruntaie de care să se slujească, mădulare care să-l poarte, o iscusinţă prin 

care să deosebească adevărul de deşertăciune, să perceapă gusturile şi mirosurile, culorile şi 

feluritele soiuri. El este un aluat din luturi de felurite culori, de asemănări armonioase, de 

contraste îndepărtate, de amestecuri contrarii ce cuprind şi caldul şi recele, şi moliciunea şi tăria. 

Atunci, Allah le-a cerut îngerilor să-l ia printre ei (pe om), să îndeplinească porunca pe care le-a 

dat-o de a se prosterna în faţa lui şi de a i se supune, preacinstindu-l.  
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Allah a spus: 

Prosternaţi-vă dinaintea lui Adam! 

 ei s-au prosternat în afară de Iblis (2:34, 7:11, 17:61, 18:50, 20:116, Coran). 

Îngâmfarea a pus stăpânire pe el, iar depravarea l-a copleşit. Mândru că a fost creat din 

foc, şi-a arătat dispreţul pentru făptura din lut. Allah, atunci, i-a dat un răgaz ca să-şi împlinească 

sfidarea, să-l pună la încercare pe om şi să-şi îndeplinească făgăduiala.  

El a spus : Ai acest răgaz până în ziua timpului cunoscut (de Noi) (15:38, 38:81, Coran). 

După aceea, Allah i-a dat lui Adam să locuiască într-o casă în care i-a făcut un trai 

îndestulat şi o viaţă tihnită, prevenindu-l asupra lui Iblis şi duşmăniei sale. Amăgit de către Iblis 

care nu i-a iertat că trăieşte în rai în tovărăşia celor drepţi, Adam a dat siguranţa pe îndoială, 

hotărârea pe slăbiciune, fericirea pe nelinişte, mândria pe remuşcare. Totuşi, Allah i-a dat lui 

Adam prilejul de a se căi, învăţându-l cuvintele Milei Sale, făgăduindu-i că îl va aduce din nou în 

raiul Său după ce l-a trimis jos, în locul ispitelor, ca să-şi înmulţească stirpea. 

Scopul trimiterii profeţilor 

Allah – mărire Lui ! – a ales din stirpea lui Adam profeţi care au luat în chezăşie revelaţia 

Sa pentru a păstra propovăduirea Sa cu credinţă. Atunci când majoritatea oamenilor au trădat 

legământul lor faţă de Allah, nepăsându-le de dreptul Său, făcându-i Lui semeni, diavolii i-au 

abătut de la cunoaşterea Lui şi i-au ţinut departe de slujirea Sa. Aşadar, Allah le-a trimis soli şi 

profeţi pentru a îndeplini legământul faţă de creaţia Sa, pentru a le reaminti binefacerile uitate, 

pentru a-i îmboldi cu propovăduirea, pentru a le dezvălui virtuţile ascunse ale înţelepciunii şi 

pentru a le arăta semnele Atotputerniciei Sale, adică bolta cerească aninată deasupra lor, 

pământul care le slujeşte drept locuinţă, mijloacele care le asigură viaţa, destinul care îi duce la 

moarte, durerile care-i fac să îmbătrânească, întâmplări ce urmează unele după altele asupra lor. 

Niciodată Allah nu şi-a lăsat creaţia fără un profet trimis de către El, sau fără o carte 

pogorâtă de către El, sau fără o dovadă convingătoare sau fără un drept temei. Trimişilor nu li se 

micşorează însemnătatea din pricina numărului lor mic sau din pricina numărului mare al 

hulitorilor lor. Cel dinainte îl vesteşte pe cel care îi urmează sau cel ce urmează este vestit de 

către cel dinaintea sa. 
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Trimiterea profetului Muhammad  

Şi astfel s-au scurs veacurile şi au trecut vremurile, taţii ducându-se şi în locul lor venind 

fiii până când Allah l-a trimis pe Muhammad  ca profet al Său, ca să Îi îndeplinească 

făgăduiala şi să Îi ducă la bun sfârşit profeţia. Angajamentul său a fost luat de la profeţi, 

trăsăturile firii sale faimoase, naşterea sa preţioasă. La vremea aceea, oamenii de pe pământ erau 

împărţiţi în gloate răzleţe, cu dorinţe împrăştiate, urmând căi felurite. Unii dintre ei Îl confundau 

pe Allah cu propria Sa creaţie, alţii Îi luau numele în derâdere sau se îndreptau către alţii în afara 

Lui. Prin Muhammad , Allah i-a călăuzit pe oameni scoţându-i din rătăcire şi i-a izbăvit prin 

puterea Sa de necunoaştere. 

Aşadar, Allah a ales ca Muhammad  să Îl întâlnească, să fie mulţumit de a-l avea pe 

El, să-l preacinstească pentru că a stat în această lume trecătoare, să-l scoată apoi din acest loc al 

ispitelor, luându-l la El în preacinstire. 

Necesitatea imamatului 

Profetul  v-a lăsat vouă ceea ce şi ceilalţi profeţi au lăsat popoarelor lor, căci ei nu le 

lasă de izbelişte, ci le arată o cale limpede şi le dă o pravilă dreaptă. 

Coranul şi prevederile legislative 

Cartea Domnului vostru este la voi. Ea arată limpede îngăduitul şi opritul, obligaţiile şi 

virtuţile, veşnicul şi trecătorul, îngăduielile şi hotărârile de nezdruncinat, particularul şi 

generalul, exemplele şi pildele, limtele şi depăşirea lor, precisul şi ambiguul. 

Allah deluşeşte totul, limpezind ceea ce nu este precis, arătând ceea ce este obligatoriu de a fi 

ştiut şi ceea ce le este îngăduit robilor săi să nu ştie. De asemenea, arată ceea ce este obligatoriu 

de făcut în temeiul Cărţii, însă care este anulat de către tradiţie, sau care este obligatoriu de făcut 

în temeiul tradiţiei, însă care este îngăduit a fi lăsat deoparte în temeiul Cărţii. Totodată, arată 

ceea ce este obligatoriu pentru o vreme anume, însă nu şi după aceea. Între opreliştile Sale sunt 

deosebiri: unele sunt grave şi încălcarea lor duce la chinul Focului, iar altele sunt mici şi pot fi 

iertate. El stabileşte astfel pragul de jos şi pragul de sus pentru fiece faptă. 
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Despre pelerinaj 

Allah v-a făcut vouă ca obligaţie pelerinajul la Casa Sa cea Sfântă care este locul către 

care se întorc (oamenii) precum turmele şi porumbeii la apele de primăvară. Allah – mărire Lui! 

– a făcut-o un semn pentru micimea lor dinaintea măreţiei Sale şi pentru plecăciunea lor 

dinaintea Maiestăţii Sale. El a ales dintre creaturile Sale pe cei care Îi aud chemarea şi Îi răspund, 

pe cei care cred în adevărul Cuvântului Său. Ei îşi însuşesc felul de-a fi al profeţilor Săi şi 

seamănă cu îngerii care înconjoară tronul Său, având toate foloasele închinării la El şi căutând la 

El iertarea făgăduită. Allah – mărire Lui ! – a făcut-o un semn al islamului şi un loc sfânt pentru 

cei ce se întorc către ea. El a impus acest drept, făcând din pelerinaj o obligaţie şi v-a sortit vouă 

să veniţi la ea. Allah a spus : Oricine intră acolo se află în tihnă. Oamenii, cei care pot face 

drumul, trebuie să meargă pentru Allah în pelerinaj la Casă. Cel care tăgăduieşte, să ştie că 

Allah este Bogat şi fără lumile acestea (3:97, Coran). 

Cel ce merge către Allah 

El (credinciosul) îşi ţine mintea vie şi işi omoară toate patimile sufletului până când este 

învăluit de strălucire, grosolăniile devin gingaşe, lumina sa străfulgeră cu tărie. Ea îi dezvăluie 

lui calea şi îl ajută să străbată drumul cel drept. Poartă după poartă, este condus către poarta 

păcii, către sălaşul unde va sta. Picioarele îi devin sigure prin tihna trupului său, prin tăria 

siguranţei sale, prin liniştea inimii sale pline de fapte bune, prin mulţumirea Domnului său. 

102 : 1-2 

Mirajul bogăţiei vă ia în stăpânire până când la morminte veţi merge în ospeţie. 

Prevenirea faţă de cei nepăsători 

Cât de departe este ţinta lor, cât de nepăsători sunt aceşti vizitatori, cât de grea este 

împlinirea gândurilor lor! Ei nu au tras învăţăminte din cele ce se pomenesc, ci le-au luat ca fiind 

dintr-un loc îndepărtat. Oare cu trupurile fără de viaţă ale taţilor lor se mândresc sau pe cei pieriţi 

îi adaugă la numărul lor? Ar vrea să dea din nou viaţă trupurilor fără de suflare şi lipsite de 

mişcare? Ei sunt mai îndreptăţiţi să fie o pildă decât o pricină de mândrie. Este mult mai potrivit 

pentru ei să fie acoperiţi de umilinţă decât suiţi în cinstire. 

Ei se uită la ei înşişi cu ochii acoperiţi de văl şi se hotărnicesc într-o adâncă necunoaştere. 

Dacă li se cere să vorbească despre acele curţi golite şi acele case prăduite, vor spune că au mers 

pe acest pământ în rătăcire, iar voi i-aţi urmat, neştiutori, întru tocmai.  
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Voi le zdrobiţi ţeasta, ridicaţi din trupurile lor o zidire, paşteţi ceea ce au lăsat în urmă, 

locuiţi în casele lăsate de ei goale. Zilele care zac între ei şi voi jelesc şi bocesc asupra voastră. 

Ei sunt cei care v-au luat-o înainte către ţintă, care au ajuns înaintea voastră la locurile de 

adăpat. Ei au avut locuri de cinste şi de mândrie. Au fost avuţi şi mânători de la spate. Acum au 

străbătut drumul către adâncimile istmului unde pământul îi ia în stăpânire, mâncându-le carnea 

şi bându-le sângele. Zac în gropile mormintelor lor ţepeni, fără să mai crească, ascunşi, fără să 

mai fie de găsit. Grozăviile ce vin nu îi mai înspăimântă, împrejurările duşmănoase nu îi mai 

mâhnesc. Nu le mai pasă de cutremure şi nici nu mai sunt cu băgare de seamă la tunete. S-au dus 

şi nu mai sunt aşteptaţi. Ei sunt martori, însă nu mai pot fi de faţă. Au fost împreună, acum sunt 

răzleţiţi. Au fost prieteni, acum sunt despărţiţi. Veştile despre ei au încetat, casele lor în tăcere s-

au cufundat, nu din pricina timpului îndelungat sau a locului îndepărtat, ci fiindcă au băut din 

pocalul (morţii) care le-a schimbat vorba în muţenie, auzul în surzenie, mişcarea în repaus.  

Parcă ar fi căzut într-o adâncă adormire.  

Chiar dacă sunt vecini nu simt nimic unii pentru alţii, chiar dacă sunt iubiţi nu se mai 

vizitează. Putinţa de a se cunoaşte unii de alţii a dispărut, băierile frăţiei lor s-au rupt. Fiecare 

dintre ei este acum singur chiar dacă se află laolaltă, sunt acum străini, chiar dacă au fost 

prieteni. Nu mai deosebesc noaptea de zi şi nici ziua de noapte. Noaptea sau ziua când ei au 

plecat devin veşnice pentru ei. 

Ei mărturisesc că primejdiile care erau în lumea lor de aici erau mult mai grozave decât 

se temeau şi văd că semnele ei erau mult mai mari decât socoteau.  

Ambele ţinte (raiul şi iadul) le-au fost înfăţişate pentru a le da teamă şi nădejde.  

Dacă ar fi putut să vorbească, ar fi amuţit de spaima de a descrie ceea ce au aflat şi au 

văzut cu ochii lor. 

Starea morţilor 

Chiar dacă urmele lor au fost şterse, veştile despre ei întrerupte, ochii tot au putinţa de a 

trage învăţăminte ca şi cum s-ar uita la ei, urechile minţii îi aud pe când ei grăiesc cu vorbe 

nerostite. Aşadar, ei spun că frumoasele chipuri au fost nimicite, că gingaşele trupuri au fost 

secătuite. Noi purtăm un giulgiu ponosit. Îngustimea sălaşului nostru ne istoveşte şi urâtul se 

strecoară printre noi. Ţinuturile tăcerii ne năpădesc. 

Frumuseţea trupurilor noastre se şterge.  

Trăsăturile cunoscute ale chipurilor noastre se sluţesc.  
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Rămânerea noastră în aceste locuri ale urâtului este tot mai lungă.  

Nu aflăm nici o scăpare de năpastă, nici o lărgire a strâmtorii. 

Dacă ţi-i închipui în mintea ta sau dacă acoperământul care îi ascunde este dat la o parte 

pentru tine, cu siguranţă ai băga de seamă mohorârea inimilor lor şi murdăria ochilor lor, acum 

când urechile lor şi-au pierdut puterea rămânând surde, ochii le-au fost umpluţi cu ţărână şi 

acoperiţi de beznă, limbile lor cândva zglobii în gurile lor au fost făcute bucăţi, inimile lor veşnic 

treze au încremenit în piepturile lor, fiece mădular al lor a fost pocit, înlesnit drumul 

nenorocirilor către el, acum toate acestea zac neputincioase, fără ca vreo mână să le dea ajutor, 

fără ca vreo inimă să se mâhnească pentru ele. 

Despre cei odinioară 

Orice caznă de-a lor nu se mai schimbă, orice apăsare nu se mai uşurează. Câte trupuri 

puternice, câte frumuseţi răpitoare, nu a mâncat pământul, ce odinioară se bucurau de plăcerile 

lumii şi de o înaltă preacinstire. El afla plăcere chiar şi la ceas de mâhnire. Dacă o năpastă îl 

lovea, găsea alinare în plăcerile vieţii, în desfătări şi jocuri. El râdea vieţii, iar viaţa îi râdea lui 

într-un trai plin de iertare. Apoi, timpul a început să îl pişte cu ţepii lui, zilele să îl sleiască de 

puteri, iar moartea să-l pândească îndeaproape. Atunci a fost învăluit de o posomorâre cum n-a 

mai simţit niciodată, iar beteşuguri de tot felul i-au năpădit sănătatea de care se bucura. Atunci 

el, cu spaimă, se întoarnă la cele cu care vracii l-au obişnuit întru potolirea fierbinţeii cu rece, şi 

punerea în mişcare a ceea ce s-a răcit cu cald, numai că recele nu domoleşte fierbinţeala şi nici 

caldul nu face altceva decât să sporească răceala. El nu va mai avea o cumpănă între aceste naturi 

lăuntrice, fiecare beteşug se va înrăutăţi, vraciul nu va mai avea pentru el leac, îngrijitorul lui nu 

va mai şti ce să facă, ai săi vor fi scârbiţi să-i pomenească boala, evitând să le răspundă celor ce 

întreabă de el şi sfădindu-se dinaintea lui asupra unor veşti pe care i le ascund. 

Problemele morţii 

Aşadar, cineva va spune: „este aşa cum este” şi îi va consola cu nădejdea însănătoşirii 

sale, în vreme ce un altul le va spune să aibă puterea de a îndura pierderea lui, amintindu-le 

nenorocirile leaturilor trecute dinaintea lui.  

Acum, când este gata să părăsească lumea aceasta şi să îi lase singuri pe cei dragi, un 

tremur puternic îl apucă, simţurile i se înceţoşează, limba i se usucă. Sunt încă multe alte 

întrebări al căror răspuns îl ştia însă pe care nu îl mai poate rosti.  
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Sunt încă multe chemări dureroase către inima sa pe care le aude, însă la care rămâne 

surd: glasul celui mare care se vrea respectat, glasul celui mic care se vrea mângâiat. Chinurile 

morţii sunt atât de înspăimântătoare încât nici nu pot fi spuse în cuvinte şi nici nu ar fi apreciate 

de inimile oamenilor din această lume. Îl preamăresc, în zori şi în amurg, bărbaţi pe care nici un 

negoţ şi nici o vânzare nu îi abate de la pomenirea lui Allah, săvârşirea rugăciunii şi datul 

milosteniei. Ei se tem de Ziua când inimile şi privirile vor fi răsturnate. (24: 37) 

Roadele pomenirii lui Allah 

Allah a făcut din pomenirea Sa iluminare pentru inimi care aud mulţumită ei după ce au 

fost surde, văd mulţumită ei după ce au fost oarbe, se lasă conduse mulţumită ei după ce au fost 

încăpăţânate. 

Leat după leat, în toate timpurile, pe când nu existau profeţi, au fost unii robi cărora Allah 

le-a şoptit în minţile lor şi le-a vorbit în inimile lor. Trezindu-se cu lumina veghii în văzul, auzul 

şi sufletele lor, ei le-au amintit celorlalţi semnele lui Allah şi i-au făcut să se teamă de măreţia Sa 

cu dovezile de prin pustii. Oricui apucă pe o cale ţintită, ei îi laudă drumul ales şi îi dau vestea 

cea bună a izbăvirii; oricui merge ba în dreapta, ba în stânga, ei îi socot drumul respingător şi îl 

previn asupra pierii sale. Astfel, ei au slujit ca luminătoare în acele întunecimi şi ca dovezi în 

acele îndoieli. 

Despre cei ce Îl pomenesc pe Allah 

Unii oameni sunt devotaţi pomenirii lui Allah pe care au luat-o în locul treburilor lumeşti 

aşa încât nici negoţul şi nici măcar o vânzare nu îi abat de la ea. Aşa îşi petrec zilele vieţii cu 

pomenirea Lui. Ei strigă în urechile celor nepăsători faţă de cele oprite de Allah, le poruncesc să 

fie cumpătaţi după cum îşi poruncesc şi lor înşişi deopotrivă, îi îndepărtează de ce este 

respingător după cum ei înşişi se ajută unii pe alţii pentru a se ţine departe. Este ca şi cum ar fi 

străbătut lumea de aici ajungând în lumea de apoi unde se odihnesc. Aşadar, ei au văzut deja ce 

este dincolo şi simt lipsa celor din Istm din pricina lungii lor şederi acolo, iar Ziua Judecăţii şi-ar 

fi împlinit deja făgăduielile asupra lor. Ca atare, ei dau la o parte acoperămntul acestor lucruri 

pentru oamenii din această lume; este ca şi cum ei ar vedea ceea ce oamenii nu văd şi-ar auzi 

ceea ce nu aud. Închipuieşte-ţi-i în mintea ta în locurile lor slăvite şi în sfaturile lor cunoscute. 

Când deschid catastifele faptelor lor şi se pregătesc să dea socoteală pentru orice lucru, fie mare, 

fie mic, care le-a fost poruncit să îl facă însă nu au izbutit, sau li s-a poruncit să îl respingă, însă 

l-au privit cu blândeţe, atunci când, aşadar, îşi dau seama de greutatea poverii (faptelor rele) din 
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cârca lor, simţindu-se prea slabi să o poată căra, se vor posomorî amarnic şi vor suspina 

dimpreună zorindu-se către Domnul lor cu păreri de rău şi cu recunoaşterea (neîmplinirilor), o să 

îi afli ca fiind semne ale călăuzirii şi luminatoare în beznă, că îngerii îi înconjoară, liniştea se 

pogoară asupra lor, porţile cerului li se deschid, locuri de cinste li se dau întocmai cum li le-a 

arătat Allah. Atunci, ei îşi vor da seama de faptele lor şi vor slăvi locurile lor. Ei I se vor ruga Lui 

în adierea iertării, legaţi de nevoia bunătăţii Sale, umili în faţa măreţiei Sale, cu inimile rănite de 

lunga durere, cu ochii răniţi de plânsul îndelungat. De dorul lui Allah vor bate la fiece poartă şi îi 

vor cere Lui ca mărinimia Lui să nu se împuţineze, ca doritorii de a se apropia de El să nu fie 

dezamăgiţi. 

Aşadar, fă-ţi socotelile pentru tine însuţi, căci pentru alţii le va face altcineva decât tine. 

Despre pioşenie 

Cu siguranţă, pioşenia faţă de Allah este cheia călăuzirii, provizia pentru lumea de apoi, 

eliberarea din orice sclavie, salvarea de orice pieire. Cu ajutorul ei, cel ce caută izbuteşte, cel ce 

aleargă scapă, iar scopurile sunt atinse. Faceţi fapte bune căci astfel de fapte vor avea valoarea 

înmulţită, căinţa este de folos, rugăciunea este auzită, starea este de tihnă, condeiele (celor doi 

îngeri) sunt în mişcare (pentru notarea faptelor). Grăbiţi-vă să faceţi fapte bune înainte ca viaţa s-

o ia la vale, ca boala să vă ţintuiască, ca moartea să vă nimerească. 

Pomenirea morţii 

Cu siguranţă, moartea vă va pune capăt bucuriilor (lumeşti), vă va tulbura plăcerile, vă va 

înlătura intenţiile. Ea este un musafir neiubit, un duşman de neînvins, un ucigaş ce nu dă 

socoteală. Frânghiile sale vă înfăşoară, grozăviile sale vă împresoară, iar săgeţile sale vă ţintesc. 

Stăpânirea sa asupra voastră este cumplită, năvala sa asupra voastră este fără de-ncetare, putinţa 

de a-i scăpa este înlăturată. 

Foarte curând vă vor acoperi întunecimile umbrei sale, arşiţa bolilor sale, apăsarea 

prăpastiilor sale, învăluirile beţiilor sale, durerea silirii sale, bezna strânsorii sale, răutatea 

gustului său. Ea vă va veni deodată, amuţindu-i pe cei ce v-au vorbit în şoaptă, risipindu-vă 

ceata, ştergându-vă urmele, ruinându-vă casele, punându-i pe moştenitorii voştri să împartă 

moştenirea, între ruda apropiată care nu ţi-a fost de nici un folos, şi cel apropiat, copleşit de 

tristeţe, care nu a putut să te ocrotească şi un altul, ce se bucură, fără să jelească. 
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Sfatul de a face bine 

Voi trebuie să fiţi zeloşi, să puneţi strădanie, să vă rostuiţi cele de trebuinţă, să vă 

pregătiţi pe voi înşivă şi să vă luaţi merinde de călătorie din locul de merinde. Nu lăsaţi ca 

această lume să vă amăgească aşa cum i-a amăgit şi pe alţii, din neamuri trecute, din veacuri 

scurse, ce au muls-o de lapte, s-au înfruptat pe seama neglijenţei ei vreme lungă până ce noul s-a 

învechit. Locuinţele lor s-au preschimbat în morminte, iar avuţiile lor, în moşteniri. Ei nu vor 

mai şti cine va veni la ei (la morminte), şi nu le va păsa de cine îi boceşte, nu va răspunde celui 

ce îi strigă. Fiţi cu băgare de seamă la această lume înşelătoare, amăgitoare, sporovăitoare, 

dătătoare şi luătoare, înveşmântătoare şi dezbrăcătoare. Plăcerile sale nu durează, greutăţile sale 

nu se împuţinează, nenorocirile sale nu încetează. 

Sihăstria şi viaţa lumească 

Ei sunt dintre oamenii acestei lumi, însă nu sunt locuitorii ei, ci sunt în ea însă ca şi cum 

nu ar fi din ea. Ei trudesc aici prin ceea ce văd şi se zoresc către ceea ce li s-a vestit.  

Trupurile lor se mişcă printre locuitorii lumii de dincolo şi văd cum locuitorii acestei lumi 

dau mare însemnătate morţii trupurilor lor, însă ei dau mai mare însemnătate morţii inimilor 

celor ce trăiesc.  

Cunoaşterea lui Allah 

Slavă lui Allah a Cărui glorie se întinde peste întreaga făptură, a Cărui oştire este 

biruitoare, a Cărui demnitate se înalţă asupra tuturor. Eu Îl slăvesc pentru binefacerile Sale 

neîntrerupte, pentru măreţele Sale daruri. Îngăduinţa Sa este atât de mare încât iartă şi este drept 

în tot ceea ce hotărăşte. El ştie ce va fi să fie şi ceea ce a fost deja. El a plăsmuit toate făpturile cu 

ştiinţa Sa şi le-a făcut cu judecata Sa cea fără de margini, fără să înveţe, fără să urmeze pilda 

vreunui făuritor înţelept, fără să săvârşească vreo greşeală şi fără să fie de faţă vreun popor 

(pentru sprijin); eu mărturisesc că Muhammad  – este robul şi trimisul Său pe care l-a 

împuternicit atunci când oamenii se aflau în mare vâltoare şi se buluceau şi erau în buimăceală. 

Căpestre ale pieirii îi conduceau şi lacăte ale depravării le încuiau sufletele. 

Foloasele pioşeniei 

Vă povăţuiesc, o, robi ai lui Allah, să vă temeţi de Allah deoarece este dreptul lui Allah 

asupra voastră, iar voi veţi afla ajutorul lui Allah pentru pioşenia voastră. Cu siguranţă, pioşenia 

este pentru ziua aceasta o ocrotire şi o pavăză, iar pentru ziua de mâine, o cale către rai. 

Străbaterea acestei căi este limpede, iar cel ce o străbate este un câştigător. Cine o ţine, o păzeşte. 
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Ea (pioşenia) s-a înfăţişat popoarelor trecute şi celor de dinaintea lor, căci ei vor avea nevoie de 

ea mâine (pentru Ziua de Apoi) când Allah va aduce iarăşi ceea ce a creat odată, va lua ceea ce a 

dat şi va cere socoteală pentru ceea ce a dăruit. Cât de puţini sunt cei care o acceptă şi o duc aşa 

cum trebuie dusă. Ei vor fi puţini la număr şi vor fi după cum i-a descris Allah, când a spus:… 

puţini dintre robii Mei sunt mulţumitori (34:13) 

Aşadar, aplecaţi-vă urechea către ea (pioşenie) şi sporiţi-vă strădaniile pentru ea. Faceţi-o 

înlocuitor pentru orice neajuns din trecut şi faceţi din ea sprijinul vostru faţă de orice potrivnic. 

Schimbaţi-vă somnul pe veghe cu ajutorul ei şi petreceţi-vă zilele împreună cu ea.  

Faceţi-vă inimile s-o simtă, spălaţi-vă cu ea de păcate, oblojiţi-vă cu ea beteşugurile şi 

zoriţi-vă cu ea. Luaţi aminte la cel care a privit-o cu nepăsare ca alţii care o urmează să nu ia 

aminte la tine (pentru nepăsarea ta). Aşadar, păziţi-o şi păziţi-vă cu ajutorul ei. 

Prevenirea asupra acestei lumi şi a opreliştilor 

Fiţi în această lume trecători şi către cealaltă doritori. Nu-l socoti ca fiind jos pe cel pe 

care pioşenia l-a înălţat, nu-l socoti ca fiind sus pe cel pe care lumea aceasta l-a înălţat. Nu vă 

pironiţi privirile pe străfulgerările inimii, nici nu îi ascultaţi pe cei care vorbesc despre ea, nu le 

răspundeţi celor ce vă cheamă către ea, nu luaţi lumină de la strălucirile sale, nu vă lăsaţi amăgiţi 

de avuţiile sale, căci strălucirea lor este doar deşartă, cuvintele sale sunt mincinoase, bunurile ei 

sunt pricină de război, avuţiile sale ispită de a fi furate. 

Luaţi aminte! Lumea aceasta cheamă spre ea, însă apoi întoarce spatele. Neînduplecată, 

nu merge înainte. Minte şi înşeală. Se leapădă de orice şi este veşnic nemulţumitoare. Crudă, îi 

părăseşte (pe cei ce o iubesc). Atrăgătoare şi veşnic tulburătoare! Mereu în schimbare, cu pas 

şovăitor, cu cinste terfelită, cu seriozitate slăbită, cu înălţime scoborâtă! Ea este sălaş al 

războiului şi al tâlhăriei, al distrugerii şi al pieirii. Locuitorii ei sunt pe picior de plecare, când se 

strâng laolaltă, când se despart. Căile sale sunt rătăcitoare, evadările amăgitoare, pretenţiile 

împotmolitoare. Aşadar, ascunzătorile îi dau în vileag, casele îi scuipă afară, vicleniile îi bagă în 

bâlbâială. Unii dintre ei sunt precum o cămilă oblogită, alţii ca o carne măcelărită, alţii ca 

măruntaie spintecate, alţii ca sânge vărsat. Unii îşi muşcă mâinile, alţii pocnesc din palme, alţii 

îşi ţin faţa în mâini, alţii îşi blesteamă părerile, alţii dau înapoi de la hotărârea luată. Vremea când 

se putea face ceva s-a scurs, iar ceasul nenorocirii a venit, căci:…nu mai era vreme de 

scăpare! (38:3). 
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Vai şi iar vai ! 

Ce s-a pierdut s-a pierdut ! Ce s-a dus s-a dus! 

Şi aşa a trecut lumea după obiceiul ei. 

Şi nu i-a plâns pe ei nici cerul, nici pământul, şi nu li s-a dat lor nici un răgaz. 

44:29 

* 

 

Despre pricinile deosebirii dintre oameni 

Ei se deosebesc unii de alţii din pricina lutului (din care au fost făcuţi).  

Aceasta deoarece ei sunt făcuţi din lut sărat sau dulce, din lut greu sau uşor.  

Aşadar, ei se aseamănă unii cu alţii după asemănarea lutului lor şi se deosebesc după 

deosebirea acestuia.  

Aşadar, uneori cineva desăvârşit la înfăţişare este slab la minte, cineva înalt la statură este 

mărunt la curaj, cineva sclipitor la minte este urât la chip, cineva mic de statură este puternic la 

văz, cineva supus din fire este neomenos în fapt, cineva rătăcit la inimă este tranşant la minte, 

cineva ascuţit la limbă este treaz la inimă (este vigilent chiar dacă vorbeşte mult). 

Plângerea Profetului  

Tatăl meu şi mama mea şi-ar da viaţa pentru tine ! 

O, Trimis al lui Allah ! 

Prin moartea ta au încetat profeţia, revelaţia şi veştile de la cer aşa cum nu au încetat prin 

moartea altor profeţi. Locul tău printre ai tăi este atât de aparte încât mâhnirea pentru tine este un 

izvor de consolare (pentru noi) pentru mâhnirea tuturor, mâhnirea pentru tine este atât de 

curprinzătoare încât toţi oamenii o împart. Dacă nu ai fi poruncit răbdare şi nu ne-ai fi prevenit 

asupra jelirii, am fi vărsat asupra ta multe lacrimi; durerea nu s-ar mai fi alinat, iar mâhnirea ta 

ne-ar fi însoţit mereu, însă ambele ar fi fost prea puţin pentru tine.  

Moartea însă nu poate fi respinsă şi nici nu este cu putinţă de a te lepăda de ea. 

Tatăl meu şi mama mea şi-ar da viaţa pentru tine; aminteşte-ne dinaintea Domnului tău şi 

poartă-ne nouă de grijă. 
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Cunoaşterea lui Allah 

Slavă lui Allah, Cel cunoscut fără a fi văzut, Cel ce a creat fără de trudă. El a creat 

făpturile cu puterea Sa şi a primit închinăciunea căpeteniilor mulţumită tăriei Sale. El este 

deasupra celor mari prin dărnicia Sa.  

El a făcut ca făpturile Sale să sălăşluiască în această lume şi a trimis jinn-ilor şi oamenilor 

trimişi care să le ridice vălul de pe ea, să îi prevină asupra nenorocirilor ei, să le înfăţişeze 

exemplele ei, să le arate neajunsurile ei, să îi copleşească cu învăţăminte despre schimbarea 

sănătăţii şi a bolilor în această lume, să le vorbească despre cele îngăduite şi cele oprite, despre 

tot ceea ce a făgăduit Allah celor ascultători şi celor răzvrătiţi, adică raiul şi iadul, cinstirea şi 

înjosirea. Eu îl slăvesc pentru El însuşi, aşa cum El doreşte să fie slăvit de către creaţia Sa. El a 

pus fiecărui lucru o măsură, fiecărei măsuri un răgaz, fiecărui răgaz o carte. 

Însuşirile Coranului 

Coranul este un poruncitor răsunător şi un tăcut grăitor. Este dovada lui Allah dinaintea 

făpturilor Sale. El a făcut prin el (Coran) un legământ cu ei; i-a obligat faţă de ei înşişi şi Şi-a 

desăvârşit religia prin el. El l-a luat pe profetul Său după ce a terminat propovăduirea către 

făpturile Sale şi a legilor Sale pentru buna călăuzire cu ajutorul lui. Preamăriţi-L pe Allah după 

preamărirea Lui, căci El nu v-a ascuns nimic din religia Sa, nici nu a lăsat deoparte vreun lucru, 

din plăcere sau din ură, ci a făcut din el un reper vădit, un semn bine stabilit, de la care se revarsă 

un răsunet, către care vă cheamă. Mulţumirea Sa este aceeaşi pentru toată vremea ce va să vină, 

după cum şi nemulţumirea Sa este aceeaşi. 

Povăţuirea de a fi pioşi 

El v-a povăţuit să aveţi pioşenie căci El a făcut-o suprema Lui mulţumire şi ceea ce cere 

făpturilor Sale. Temeţi-vă de Allah care vă vede şi în mâna căruia se află chica voastră, iar 

zbaterile voastre, în pumnul Său. Dacă tăinuiţi ceva, El ştie. Dacă destăinuiţi ceva, El scrie. 

Pentru aceasta el a însărcinat îngerii de pază care nu îndepărtează nimic drept, şi nu înregistrează 

nimic deşart. Să ştiţi că „celui care se teme de Allah, Allah îi va asigura întotdeauna o 

ieşire” (65:2) din tulburări şi îi va da o lumină ca să iasă din întuneric. El îl va veşnici apoi aşa 

cum pofteşte sufletul său, îl va pune într-o demnitate de preacinstire la El, în casa pe care făcut-o 

pentru El Însuşi.  
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Umbra ei va fi tronul Său, lumina ei, bucuria Sa, vizitatorii ei, îngerii Săi, iar tovarăşii Săi 

vor fi profeţii Săi. Zoriţi-vă către locul de întoarcere, mergeţi către sorocul vostru, căci oamenii 

aproape că şi-au pierdut nădejdea, sorocul îi va copleşi pe toţi, în vreme ce poarta căinţei le va 

rămâne deschisă. Voi sunteţi în locul în care cei dinaintea voastră au cerut să se întoarcă. 

Necesitatea pomenirii Zilei de Apoi şi a osândei 

Voi sunteţi doar călători pe cale din această casă care nu este casa voastră. Aţi primit 

chemarea de a o părăsi şi vi s-a poruncit să strângeţi merinde cât sunteţi aici. Să ştiţi că pielea 

aceasta subţire nu îndură focul (iadului). Aveţi milă de voi înşivă căci aţi încercat aceasta în 

greutăţile acestei lumi. 

Aţi văzut vreodată suferinţa unuia care a fost înţepat cu un spin, sângerarea după ce s-a 

împiedicat sau arsura făcută de nisipul încins? Oare cum se va simţi când va fi între două straturi 

de foc, cu pietre de jur împrejur şi diavolul, drept tovarăş? Ştiţi, oare, că Malik (îngerul păzitor al 

iadului) dacă se înfurie pe loc, le pocneşte una de alta (cele două straturi) şi când îl ocăreşte (pe 

foc) se aruncă între porţile iadului de groaza ocării lui. 

O, bătrâne trecut, năpădit de cărunţie, cum te vei simţi când cercuri de foc se vor strânge 

în jurul oaselor fâtului, iar cătuşele te vor strânge atât de tare încât îţi vor roade carnea de pe 

braţe? 

Profitarea de prilejuri oferite de această lume 

Allah! Allah! O, voi, gloată de robi! Acum când sunteţi teferi, în plină sănătate, înainte de 

a fi năpădiţi de boală, când sunteţi în îndestulare înainte de a ajunge la strâmtoare, daţi-vă silinţa 

să vă sloboziţi gâturile înainte ca ipotecile lor să se încheie, deschideţi bine ochii, daţi jos burţile, 

folosiţi-vă picioarele, cheltuiţi-vă averile, luaţi-vă trupurile şi fiţi mărinimoşi cu ele pentru voi 

înşivă şi nu fiţi zgârciţi cu ele, căci Allah a spus : „Dacă voi Îl ajutaţi pe Allah, El vă va ajuta şi 

va va întări picioarele” (47:7) şi a spus – înălţare Lui : „Cine este cel care dă un frumos 

împrumut lui Allah ? El îi înapoiază îndoit şi are o răsplată îmbelşugată” . (57:11) 

El nu caută sprijinul vostru din pricina vreunei slăbiciuni şi nu vă cere un împrumut din pricina 

vreunui neajuns. El vă cere sprijinul deşi „ale lui Allah sunt oştirile cerurilor şi ale pământului 

iar Allah este Puternic, Înţelept” (48:7). Vă cere un împrumut, deşi ale Lui sunt comorile din 

ceruri şi de pe pământ, El fiind Bogat, Lăudat. El nu vrea prin aceasta decât să vă pună la 

încercare pentru a vedea care dintre voi face fapte bune.  
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Zoriţi-vă să faceţi fapte bune ca să fiţi cu vecinii lui Allah în locuinţa Sa; El i-a pus 

laolaltă cu ei pe trimişii Săi şi le-a poruncit îngerilor Săi să îi viziteze. El le-a preacinstit urechile, 

făcând să nu audă niciodată fâlfâitul vreunui foc şi i-a pus la adăpost de nelinişte şi 

sfârşeală. „Aceasta este harul lui Allah pe care El îl dăruieşte cui voieşte. Allah este Stăpânul 

Harului cel mare” (57:21). 

Eu spun ceea ce auziţi. Lui Allah i se cere ajutorul pentru mine şi pentru voi deopotrivă. 

El ne este nouă de ajuns căci este cel mai bun Ocrotitor. 

Cunoaşterea lui Allah 

Hotărârea lui Allah este dreaptă şi plină de înţelepciune. 

Mulţumirea Sa înseamnă ocrotire şi milă. 

El hotărăşte cu ştiinţă şi iartă cu blândeţe. 

Allah! Slavă Ţie, pentru tot ceea ce iei şi pentru tot ceea ce dai, ca şi pentru ceea ce 

vindeci şi pentru încercările pe care le dai; o proslăvire ce este cea mai plăcută laudă Ţie, cea mai 

iubită şi cea preferată tuturor înaintea Ta; proslăvire care umple tot ceea ce ai creat şi care ajunge 

pretutindeni unde Tu doreşti; proslăvire care nu Îţi este ascunsă şi care nu are sfârşit şi al cărei 

număr nu conteneşte.  

Noi nu cunoaştem esenţa măreţiei Tale, noi ştim numai că Tu eşti Veşnic, Viu, Fiinţător 

prin Tine însuţi. 

 Pe Tine nu te prinde nici aţipeala, nici somnul; nu ajunge la Tine nici privirea ochiului şi 

nici vederea minţii nu te cuprinde. Tu cuprinzi vederile tuturor minţilor şi Tu numeri faptele. Tu 

îi iei (pe oameni) de chică şi de picioare.  

Creaţia Ta pe care o vedem ne minunează asupra puterii Tale şi o descriem ca fiind din 

măreaţa Ta împărăţie; iar ceea ce ne este ascuns, ceea ce ochiul nostru nu poate ajunge, iar 

mintea noastră nu atinge, tot ceea ce este despărţit de noi prin perdele tainelor este, de departe – 

şi mai măreţ. 

Căile cunoaşterii lui Allah 

Cel ce îşi goleşte inima (de toate celelalte griji) şi îşi foloseşte gândirea pentru a înţelege 

cum anume Ţi-ai înălţat tronul, cum ai făcut întreaga Ta făptură, cum ai aninat cerurile Tale în 

văzduh şi ai întins pământul Tău pe valurile apei, acela se va întoarce cu privirea împăienjenită, 

cu mintea istovită, cu urechea năucită, cu gândirea buimăcită. 
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Aşteptare şi nădejde 

El pretinde, după jinduirea sa, că nădăjduieşte întru Allah şi-L grăieşte pe Cel Măreţ! 

Nădejdea sa nu se face văzută în fapta sa, cu toate că nădejdea oricui nădăjduieşte este cunoscută 

prin fapta sa. Fiece nădejde, mai puţin nădejdea în Allah, Înaltul, nu este curată; iar fiece temere 

nu este statornicită, mai puţin teama de Allah, căci are o pricină.  

El aşteaptă lucruri mari de la Allah şi lucruri mici de la oameni; el dă robului ceea ce nu 

îi dă Stăpânului. Ce crede Allah că Lui nu i se dă mai puţină (consideraţie) decât li se dă robilor 

Săi? Te temi vreodată de a fi mincinos în nădejdea ta întru Allah? Sau oare voi nu Îl socotiţi 

drept miezul nădejdii voastre? Tot astfel, dacă un rob se teme de robii Săi, atunci el le dă 

acestora o consideraţie pe care nu i-o dă  Domnului său. Şi astfel, el (acel rob) a făcut din teama 

faţă de celălalt o monedă mereu la îndemână, în vreme ce teama sa faţă de Creator nu este 

altceva decât o tărăgănare sau o făgăduială.  

Aşa se întâmplă cu fiecare dintre aceia în ochii cărora lumea apare ca fiind mare (şi 

însemnată) şi în inima cărora demnitatea ei este măreaţă. El îi dă întâietate, punând-o înaintea lui 

Allah, şi astfel el ei i se închină, devenind robul ei. 

Viaţa pilduitoare a Profetului   şi a celorlalţi profeţi ai lui Allah 

Cu siguranţă, întru Trimisul lui Allah   au fost, pentru tine, îndeajuns de multe pilde şi 

de dovezi asupra stricăciunii acestei lumi, ruşinile şi neajunsurile ei, căci marginile ei i-au fost 

lui oprite, în timp ce povârnişurile ei au fost răspândite pentu alţii; el a fost lipsit de laptele ei şi 

întors de la podoabele ei. 

Dacă voieşti, negreşit îţi voi povesti, ca o a doua pildă, despre Moise, vorbitor cu Allah 

care a spus : Domnul meu ! Am mare nevoie să pogori asupra mea binele (28:24). Pe Allah! El 

nu i-a cerut decât pâine ca să mănânce întrucât el mânca doar din ierburile pământului, iar 

verdele ierburilor se putea zări prin pielea fragilă a pântecului său, din pricina cărnii sale, atât de 

subţire şi atât de străvezie. 

Dacă voieşti, îţi voi da o a treia pildă, cea a lui David, psalmistul, psalmodiatorul celor 

din rai. El împletea cu mâna lui coşuri din frunze de curmal şi apoi le spunea celor ce se aşezau 

lângă el: Care dintre voi mă va ajuta să le vând? El mânca turte de orz cumpărate cu preţul 

coşurilor. 
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Dacă voieşti, îţi voi spune despre Iisus, fiul Mariei. El avea, drept căpătâi, o piatră, purta 

straie aspre şi mânca sărăcăcios. Mirodenii îi erau foamea, lumină în noapte – luna, adăpost la 

vreme de iarnă – întinderile pământului de la soare-răsare până la soare-apune. Roade şi ierburi 

înmiresmate nu avea decât pe cele date la iveală de către pământ dobitoacelor. El nu avea nici 

soaţă, care să îl ispitească şi nici fiu care să îl mâhnească, şi nu avea nici bogăţii care să îl abată, 

şi nici lăcomie care să îl ruşineze. Doar cele două picioare îi erau cărăuşi, iar cele două braţe, 

slugi. 

Trepte din viaţa Profetului  

Urmează-l întru totul pe Profetul tău cel bun, cel curat! În el sălăşluieşte pilda pentru cel 

ce îl urmează, ca şi alinarea celui ce se află în căutarea alinării. Cel mai iubit dintre robi în faţa 

lui Allah este acela ce îl urmează pe profetul Său, cel ce îi calcă pe urme. El   a luat cea mai 

neînsemnată (parte) din această lume şi nu i-a dat nici o însemnătate. Dintre toţi oamenii 

pământului, el a fost cel mai puţin sătul şi cu stomacul cel mai gol. Lui   i s-a dăruit lumea, 

însă el a refuzat să o primească. 

De ştia că Allah ura ceva, şi el ura; de ştia că Allah ţine ceva în umilinţă, şi el făcea 

asemenea; iar de avea ştiinţă că Allah socoate ceva mărunt, şi el îl socotea aşijderea. Dacă nouă 

ne place ceea ce Allah şi profetul Său urăsc, şi dăm măreţie la ceea ce Allah şi profetul Său socot 

a fi mărunt, aceasta înseamnă ruperea de Allah şi încălcarea poruncilor Sale. 

Profetul   mânca pe pământ, şezând asemenea unui rob. El îşi repara încălţările cu 

mâinile sale şi tot cu ele, singur, îşi cârpea şi veşmintele. Călărea un măgar neînşeuat şi mai lua 

şi pe cineva în spatele său. Dacă era, la uşa casei sale, vreo perdea cu figuri, el îi spunea uneia 

dintre soţiile sale: „O, tu, ia asta din faţa ochilor mei, căci de mă uit la ea, atunci îmi aduc aminte 

de lume cu toate ispitele ei”. Şi astfel el şi-a îndepărtat inima de această lume şi a nimicit 

amintirea ei din sufletul său. Lui   i-a plăcut astfel încât ispitele ei (ale lumii) să rămână 

ascunse ochilor săi, ca să nu îşi ia podoabe că va rămâne în ea. Aşadar, el şi-a scos-o din suflet, 

şi-a curăţat-o din inimă şi a ţinut-o ascunsă ochilor săi, tot astfel cum cel ce urăşte un lucru, nu îi 

place nici să îl privească, nici să i se pomenească despre el. 
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Cu siguranţă, întru trimisul lui Allah a fost tot ceea ce v-ar fi înştiinţat despre relele 

acestei lumi, ca şi despre metehnele ei, şi anume prin aceea că a rămas flămând, alături de 

însoţitorii săi însemnaţi, iar în pofida faptului că îi erau atât de aproape, ispitele acestei lumi au 

rămas departe de el. Acum se cuvine ca fiecare să înţeleagă, cu propria sa minte dacă Allah nu l-

a preacinstit pe Muhammad pentru aceasta, sau l-a înjosit? Dacă va spune că l-a înjosit, minte. Pe 

Allah Măreţul – este o mare mincinună şi de a spune că l-a preacinstit, căci trebuie să ştie că 

Allah a înjosit pe un altul în afară de el căruia i-a întins lumea în faţă, însă a ţinut-o departe de 

cel mai apropiat Lui dintre oameni. 

Aşadar, trebuie să îţi urmezi Profetul, să îi calci pe urme şi să pătrunzi pe poarta sa.  

Căci altfel, nu vei fi ferit de ruină.  

Cu siguranţă, Allah l-a făcut pe Muhammad   drept semn al Ceasului ce va să vină, 

vestitor al raiului şi prevenitor asupra pedepsei. El a părăsit această lume flămând, însă a păşit cu 

siguranţă în lumea de apoi. El nu a pus piatră pe piatră (spre a clădi o casă), ci a plecat pe calea 

lui Allah, răspunzând chemării Domnului său. 

Cât de măreaţă este binecuvântarea lui Allah asupra noastră, căci El ne-a binecuvântat cu 

Profetul   ca înainte-mergător pe care să îl urmăm şi ocârmuitor în urma căruia să mergem. 

Pe Allah! Mi-am tot pus atâtea petice pe veşminte, astfel că acum mă simt ruşinat în faţa 

cârpaciului. Cineva m-a întrebat dacă nu aş renunţa la aceasta, însă i-am spus : 

Dă-mi pace! De-abia dimineaţa oamenii aduc laude călătoriei din timpul nopţii. 

Înveselirea celor neglijenţi 

O, voi oameni ! Cel pe care Îl neglijaţi nu vă neglijează ce sunteţi, Cel pe care Îl părăsiţi 

vă prinde. Cum se întâmplă de vă văd că vă îndepărtaţi de Allah şi tânjiţi după alţii? Voi sunteţi 

aidoma dobitoacelor pe care păstorul le mână spre o păşune cu molimă şi cu apă de adăpat 

aducătoare de nenorocire, însă ele, hrănite de altul, nu ştiu ce li se pregăteşte. Când sunt bine 

îngrijite, ele cred că întreaga viaţă le va fi ca acea zi, iar mâncatul până la saţ le este ţel. 

Ştiinţele vaste ale Imamului Ali  ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  

Pe Allah! De voiesc, eu pot spune fiecăruia dintre voi de unde a venit, unde se va duce şi 

care îi sunt treburile, însă mi-e teamă ca voi să nu îl părăsiţi pe trimisul lui Allah pentru mine. 

Voi împărtăşi negreşit aceste lucruri celor aleşi, care vor fi siguri pe ei.  
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Pe Cel ce l-a trimis cu adevărul şi l-a ales din întreaga făptură! Eu nu spun decât 

adevărul. El (profetul  ) m-a înştiinţat despre toate acestea, ca şi despre pieirea celor ce pier, 

despre mântuirea celor ce se mântuiesc, despre urmările acestei trebi (califatul).  

El nu a lăsat nimic din cele (ce mi-ar fi putut) trece prin minte fără să le aducă şi la 

urechea mea şi fără să îmi spună despre acestea. 

Însuşirile Emirului dreptcredincioşilor 

O, voi, oameni! Pe Allah! Eu nu vă îmboldesc să daţi ascultare dacă eu însumi nu aş fi 

făcut aceasta înaintea voastră, şi nu vă împiedic de la nesupunere, dacă eu însumi nu aş fi 

renunţat la aceasta înaintea voastră. 

Trebuinţa urmării poruncilor dumnezeieşti 

Trageţi foloase din spusele lui Allah, ascultaţi propovăduirile lui Allah şi primiţi povaţa 

Sa. Allah nu vă dă nici o păsuire atâta vreme cât v-a călăuzit limpede, a trimis dovezile şi v-a 

arătat care sunt faptele care Îi plac Lui şi cele care nu Îi plac, asttfel ca voi să le urmaţi pe unele 

şi să vă feriţi de altele. Trimisul lui Allah spunea că „raiul este înconjurat de urâciuni, iar 

iadul, de plăceri”. Să ştiţi că ascultarea lui Allah este urâtă în aparenţă iar neascultarea pare a fi o 

plăcere. Allah poate avea milă de cel ce s-a ţinut departe de pofta sa, de acela ce şi-a înfrânat 

patima din suflet, căci un astfel de suflet are ţeluri mari, străduindu-se să nu dea ascultare 

patimii. Să ştiţi, o, voi, robi ai lui Allah, că un credincios nu trebuie să se încreadă în inima sa în 

fiece dimineaţă şi în fiece seară. El trebuie ca întotdeauna să dea vina pe ea (pentru neajunsuri) şi 

să îi ceară să adauge aceasta la (faptele sale cele bune). Voi trebuie să vă purtaţi asemenea celor 

ce au fost înaintea voastră şi nu mai sunt, voi având şi învăţăminte la îndemână. Ei au părăsit 

această lume şi au străbătut-o aşa cum se străbate un drum şi au socotit-o ca un popas. 

Călăuzirea Coranului 

Să ştiţi că acest Coran vă este povăţuitorul care nu înşeală niciodată, călăuzitorul care nu 

duce niciodată în rătăcire, vorbitorul care nicicând nu spune minciuni. Oricine va avea acest 

Coran alături va căpăta de la el o creştere sau o micşorare; o creştere a călăuzirii sale şi o 

micşorare a orbirii sale. Să ştiţi, de asemenea, că nimeni nu va mai fi în nevoie după ce a fost 

îndrumat de Coran, şi nimeni nu va fi bogat înainte de Coran. Aşadar, căutaţi în el leac pentru 

durerile voastre, şi căutaţi tot în el şi ajutor pentru necazul vostru. El conţine leacul pentru cele 

mai grele dintre boli şi anume necredinţa, făţărnicia, neascultarea şi ducerea în rătăcire.  
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Rugaţi-vă lui Allah prin el, şi întoarceţi-vă către Allah cu dragostea din el. Nu îi cereţi 

ceva lui pentru făpturile Sale. Nimic asemenea lui (Coranului) nu îi mai îndrumă pe robi către 

Allah. Să ştiţi că el este mijlocitor, iar mijlocirea sa va fi primită. El este un vorbitor care depune 

mărturie. Pentru oricine ar mijloci Coranul în Ziua Judecăţii de Apoi, acea mijlocire va fi 

primită. Acela despre care Coranul vorbeşte de rău, acela va trebui să depună mărturie faţă de 

aceasta. În Ziua Judecăţii de Apoi, un vestitor va anunţa: Fiţi cu grijă, căci oricare din cei ce 

seamănă o recoltă sunt năpăstuiţi, mai puţin cei ce seamănă Coranul.  

Aşadar, fiţi dintre cei ce sădesc Coranul şi îl urmează.  

Faceţi din el călăuza voastră către Allah. Căutaţi-i povaţa pentru voi înşivă şi nu aveţi 

încredere în propriile voastre păreri, ci doar în el. Socotiţi-vă patimile voastre înşelătoare în 

comparaţie cu Coranul. 

Îmboldirea către faptele bune şi persistenţa asupra lor 

Truda să-ţi fie trudă, sfârşitul, sfârşit, ţinuta dreaptă, dreaptă, răbdarea, răbdare, mila, 

milă! Voi aveţi o ţintă. Mergeţi către ţinta voastră. Voi aveţi un semn. Călăuziţi-vă după semnul 

vostru. Islamul are o ţintă. Mergeţi către ţinta sa. Mergeţi către Allah împlinind obligaţiile pe 

care El vi le-a hotărât. El v-a desluşit vouă cerinţele Sale. Eu vouă vă sunt martor şi vă voi găsi 

motivări în Ziua Judecăţii. 

Luaţi aminte! Ceea ce a fost sortit s-a împlinit, ceea ce a fost hotărât s-a ivit. Eu vă 

vorbesc cu ajutorul făgăduinţei şi al dovezilor lui Allah. 

Allah a spus: „asupra celor care spun : Domnul nostru este Allah şi rămân statornici, se 

vor pogorî îngerii ; nu vă fie frică şi nu vă mâhniţi, ci primiţi bunavestirea raiului care v-a fost 

făgăduit!” 41:30 

Aţi spus: Domnul nostru este Allah. 

Atunci mergi drept după Cartea Sa, pe drumul Poruncii Sale şi pe calea curată a slujirii 

Sale. După aceea, nu o mai părăsi, nu o încălca, fiindcă cei care se dezic de ea, nu vor avea parte 

de mila lui Allah în Ziua Învierii. 

Necesitatea stăpânirii limbii 

Băgaţi de seamă să nu distrugeţi moravurile şi nici să nu le schimbaţi, ci păstraţi o 

singură limbă. Omul trebuie să-şi stăpânească limba căci limba este potrivnică stăpânului ei.  
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Pe Allah ! Eu găsesc că teama de Allah nu îi este folos cuiva dacă acesta nu îşi stăpâneşte 

limba. Limba unui credincios este înapoia inimii sale, pe când inima unui făţarnic este înapoia 

limbii sale; căci, atunci când un credincios intenţionează să spună un lucru, îl pregăteşte în sinea 

sa. Dacă este ceva bun, atunci îi dă glas, dacă este ceva rău, atunci nu îl rosteşte. Pe când un 

făţarnic spune tot ce îi vine pe limbă, fără să ştie ce este spre binele său şi ce este împotriva sa. 

Trimisul lui Allah  a spus: Credinţa cuiva nu poate fi puternică fără o inimă puternică iar 

inima sa nu poate fi puternică printr-o limbă puternică. Acela dintre voi care poate să Îl 

întâlnească pe Allah şi nu are mâinile pătate de sângele musulmanilor şi de averile lor, iar limba 

lui nu are vina de a li se împotrivi, atunci să o facă! 

Evitarea născocirilor cu privire la religie 

Să ştiţi, o, robi ai lui Allah, că un credincios trebuie să socoate îngăduit în acest an ceea 

ce a socotit îngăduit şi în anul dinainte. Cu siguranţă, născocirile unora nu vă pot da vouă 

dezlegare pentru ceea ce a fost oprit; îngăduit este ceea ce Allah a făcut să fie îngăduit, şi oprit, 

ceea ce Allah a făcut să fie oprit. Tu ai încercat toate acestea şi le-ai gustat, li s-a predicat despre 

ele şi celor dinaintea voastră. Vi s-au adus exemple şi aţi fost chemaţi către treburile limpezi. 

Doar un surd poate rămâne surd la toate acestea şi doar un orb poate rămâne orb la toate acestea. 

Pe cel pe care Allah nu îl lasă să profite de încercări şi ispite, nu profită nici de vreo predică. 

Pierderile îi vin din faţă aşa încât el ştie ceea ce a negat şi neagă ceea ce a ştiut. Oamenii sunt de 

două feluri: Cel ce urmează legea religioasă şi cel ce urmează născocirile pentru care Allah nu a 

dat nici o mărturie şi nici vreo iluminare cu vreo dovadă. 

Însuşirile Coranului 

Allah nu a mai predicat nimănui un astfel de Coran – frânghia Lui cea trainică, 

păstrătorul adevărului Său. El cuprinde primăvara inimilor şi izvoarele cunoaşterii.  

Pentru inimă nu există o altă iluminare în afară de Coran, chiar dacă s-au dus cei care îl 

aminteau şi au rămas cei care l-au uitat sau se prefac a îl fi uitat. Dacă vedeţi vreun bine, 

sprijiniţi-l, dacă vedeţi vreun rău, evitaţi-l, căci Trimisul lui Allah  a spus:  

O, fiu al lui Adam, fă binele şi ocoleşte răul, căci tu eşti mărinimos şi bine intenţionat. 
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* 

 

Felurile nedreptăţii 

Să ştiţi că nedreptatea este de trei feluri – unul, nedreptatea ce nu se iartă, altul, nedreptatea ce nu 

este lăsată necercetată, şi un altul, nedreptatea ce se iartă fără a fi cercetată.  

Nedreptatea ce nu poate fi iertată este facerea de semeni lui Allah. Allah a spus: Allah nu 

iartă să-i fie alăturaţi alţii, însă El iartă cui voieşte păcate mai puţin grele decât acesta (4:48). 

Nedreptatea care se iartă este cea a unui om care săvârşeşte faţă de el însuşi mici greşeli; 

nedreptatea care nu rămâne necercetată este cea săvârşită de robi unii împotriva altora. Pedeapsa 

aici este aspră. Nu constă în rănirea cu cuţite, nici în lovirea cu bice, ci este atât de aspră că toate 

acestea par mici pe lângă ea. Băgaţi de seamă să nu schimbaţi în fel şi chip religia lui Allah ! Mai 

bine să fiţi uniţi în adevărul pe care îl urâţi decât să vă dezbinaţi pentru deşertăciunea pe care o 

iubiţi. Cu siguranţă Allah nu a dăruit vreun bine celor ce s-au dezbinat, fie ei dintre cei ce s-au 

dus dintre cei ce sunt încă. 

Necesitatea ctitoririi sinelui 

O, voi, oameni! Ferice de cel ce se freamătă pentru propriile sale defecte şi nu pentru ale 

altora ! Ferice de cel ce se mărgineşte la casa sa, mănâncă mâncarea sa, este preocupat de 

ascultarea Domnului său, plânge pentru greşelile sale, neliniştit de sine însuşi, lasându-i pe 

ceilalţi oameni în pace. 

Criticarea trădării celor doi judecători 

Oamenii voştri au hotărât să fie aleşi doi bărbaţi cărora să le luăm judecata pe care o vor 

face după Coran, fără să săvârşească abuzuri, limbile lor fiind cu el (Coranul) şi inimile 

urmându-l. Ei s-au abătut însă de la el, au  lăsat la o parte ceea ce era drept chiar dacă se afla 

dinaintea ochilor lor. Strâmbarea le era dorinţa, rătăcirea, purtarea. Noi i-am socotit dinainte 

deosebiţi în a judeca întru dreptate, de a acţiona întru adevăr, fără a amesteca vreo rea-intenţie 

sau o judecată proastă. Noi le-am arătat toată încrederea, însă ei s-au împotrivit căii dreptăţii şi 

au venit cu o judecată pe dos. 

Neputinţa omului de a simţi îngerii 

Simţi, oare, atunci când îngerul morţii intră într-o casă, sau îl vezi, oare, dacă ia viaţa 

cuiva? Cum ia el, oare, viaţa unui făt, atunci când se află în pântecele mamei sale? Ajunge el, 

oare, prin vreo parte a trupului ei, sau duhul a răspuns chemării sale cu făgăduiala lui Allah?  
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Ori stă el, oare, cu el înlăuntrul mamei sale? Cum poate acela ce nu are putinţa să descrie 

o făptură ca aceasta, să Îl descrie pe Allah? 

Măreţia lui Allah 

Această lume, ca şi cea de dincolo, i-au dat Lui frâiele, iar cerurile şi pământurile i-au 

aruncat tot Lui cheile. Copacii cei înfloritori se apleacă în faţa Lui dimineaţa şi seara, şi izvodesc 

pentru El foc plin de vâlvătăi din ramurile lor, iar la porunca Lui, îşi preschimbă propria hrană în 

fructe pârguite. 

Însuşirile Coranului 

Cartea lui Allah se află printre voi, grăitoare, cu o limbă ce nu dă greş. Ea este o casă ai 

cărei stâlpi nu se prăbuşesc, şi o putere ai cărei sprijinitori nu sunt nicicând înfrânţi. 

Însuşirile Profetului lui Allah  

Allah l-a trimis după ce a trecut o vreme de la trimişii de dinaintea lui, pe când limbile se 

gâlceveau mult. Cu el, Allah a pus capăt şirului de trimişi şi a încheiat revelaţia. Apoi el a luptat 

pentru Allah cu cei ce Îi întorceau spatele şi cu cei ce Îi făceau semeni. 

Purtarea cu această lume 

Cu siguranţă, această lume este capătul vederii celei oarbe, care nu vede nimic dincolo de 

ea. Vederea celui ce priveşte străpunge totul şi înţelege că adevăratul cămin este dincolo de 

această lume. Aşadar, cel care vede doreşte să scape din această lume, în vreme ce acela care este 

orb doreşte să rămână în ea. Cel ce priveşte agoniseşte provizii din ea [pentru lumea ce va să 

vină] în vreme ce orbul agoniseşte provizii doar pentru această lume. 

Poveţe veşnice 

Să ştiţi că omul ajunge să fie sătul şi plictisit de toate cele, mai puţin de viaţă, căci el nu 

găseşte pentru sine însuşi nici o plăcere în moarte. Aceasta stă în fire – viaţa pentru un suflet 

mort, vederea pentru ochiul orb, auzul pentru urechea cea surdă, potolirea setei pentru însetat, 

căci toate acestea înseamnă îndestulare şi siguranţă. 

Călăuzirea de către Coran 

Cartea lui Allah este aceea prin care vedeţi, grăiţi şi auziţi. Parte a sa glăsuieşte pentru 

cealaltă parte, iar parte a sa dă mărturie pentru celalată parte. Ea nu se află în dezbinare cu privire 

la Allah, şi nici nu îl îndepărtează de Allah pe cel care o urmează. 
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Pricinile căderii adunării islamice 

Voi sunteţi înlănţuiţi laolaltă în ura ce o nutriţi unul faţă de celălalt şi în creşterea 

ierburilor peste murdăria voastră. Voi sunteţi sinceri unul cu celălalt în iubirea voastră de dorinţă 

şi vă purtaţi pizmă unul celuilalt pentru agonisirea de avuţii. Cel rău v-a uimit şi înşelăciunea v-a 

dus în rătăcire. Lui Allah îi cer ajutorul pentru mine şi pentru voi. 

Povaţă militară 

Allah a luat asupra Sa, pentru cei ce urmează această religie, întărirea hotarelor şi 

ascunderea locurilor celor tainice. Allah i-a ajutat pe vremea când erau puţini la număr şi nu se 

puteau singuri apăra. El este viu şi nu va muri nicicând.  

Dacă voi veţi purcede către duşman şi vă veţi ciocni cu el şi veţi întâmpina necazuri, atunci nu va 

mai fi nici un loc de refugiu pentru musulmani, altul în afară de oraşele lor cele îndepărtate, şi nu 

va fi nici loc de întoarcere. Aşadar, trimite acolo un om călit şi pune-i alături oameni trecuţi prin 

încercări şi mari la sfat. Dacă Allah te va scoate deasupra, atunci aceasta este ceea ce doreai. 

Dacă nu va fi aşa, voi veţi fi sprijin pentru oameni şi loc de întoarcere pentru musulmani. 

Duşmanii Imamului Ali  ُم ِ ٱَسلَٰ َعلَْيهِ  َللهٰ  

O, tu, fiu al celui blestemat, lipsit de urmaşi, şi al unui copac ce nu are nici rădăcini, nici 

ramuri. Ai să te înfrunţi cu mine? Pe Allah! Allah nu va dărui niciodată izbânda aceluia pe care 

tu îl sprijini, şi nici nu va putea ridica în picioare pe acela pe care tu îl ridici. Pleacă de la noi! 

Allah te poate ţine departe de intenţiile tale! Dă-i înainte cu strădania ta! Allah s-ar putea să nu te 

ţină dacă nu mă susţii. 

Luare aminte la cei care au fost 

Slavă lui Allah care a făcut ca proslăvirea să fie cheia pomenirii Sale, pricina înmulţirii 

darurilor Sale, călăuză către binefacerile Sale şi către măreţia Sa. 

O, voi, robi ai lui Allah! Timpul va curge peste cei rămaşi aşa cum a curs şi peste cei care 

s-au dus. Timpul cel scurs nu se va întoarce; nimic din ce a fost întru el nu va dăinui întru vecie. 

Faptele sale cele de pe urmă sunt aidoma celor de dinainte.  

Necazurile sale încearcă să se întreacă unul pe celălalt. Steagurile sale vin unul după 

altul. Ceasul vă zoreşte din urmă precum sunt zorite cămilele cu strigăte. Cel ce este ocupat cu 

altceva în afara propriului său suflet va rămâne buimac în întunecimi şi încurcat în pieire.  

Diavolii săi îl cufundă în rătăcire şi îi împodobesc faptele sale rele. Raiul este capătul celor ce 

sunt în frunte (cu fapte bune), iar iadul, săvârşitorul de silnicii. 
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Necesitatea pioşeniei 

Să ştiţi, o, voi, robi ai lui Allah, că pioşenia este un cămin trainic, ocrotitor, în vreme ce 

dezmăţul nu este altceva decât un cămin şubred, care nu îi apără pe oameii săi şi nu îi este pavăză 

aceluia ce se adăposteşte în el. Să mai ştiţi că durerea păcatelor este alungată de pioşenie, iar 

ţelul de pe urmă se împlineşte prin statornicia credinţei. 

O, voi, robi ai lui Allah, temeţi-vă de Allah! Temeţi-vă de Allah în adâncul sufletelor 

voastre pe care le preacinstiţi şi care vă sunt atât de dragi vouă, căci Allah v-a desluşit vouă calea 

bunei credinţe şi v-a luminat vouă cărările ei. 

Aşadar, fie nenorocirea ce nu vă lasă, fie fericirea veşnică ! 

Voi trebuie să adunaţi, în zilele pieirii pentru zilele veşnicirii. Voi aţi fost înştiinţaţi 

despre această strângere, vouă vi s-a spus să mergeţi, tot astfel cum vi s-a spus să vă grăbiţi a 

purcede întru aceasta. Voi sunteţi asemeni călăreţilor care stau în aşteptare, fără a şti când li se va 

porunci să pornească. 

Aveţi grijă! 

ce va face, oare, cel ce a fost zămislit pentru lumea ce va să vină, ce va face el, oare, cu 

această lume? 

ce va face, oare, omul cu avuţia sa, de care în curând va fi lipsit, atâta vreme cât pentru 

acesta nu vor mai rămâne decât urmarea şi judecata? 

O, voi, robi ai lui Allah ! Binele făgăduit de Allah nu trebuie lăsat în părăsire, iar răul de 

care El s-a ferit nu trebuie râvnit. 

O, voi, robi ai lui Allah ! Băgaţi de seamă la ziua în care faptele vor fi cercetate, când 

cutremurele se vor înmulţi iar copiii vor încărunţi. 

Să ştiţi, o, voi, robi ai lui Allah, că propriile voastre suflete vă ţin socoteala, că 

mădularele voastre vă sunt vouă străjeri ce păstrează (socoteala) faptele voastre şi a tuturor 

răsuflărilor voastre.  

Bezna nopţii întunecate nu vă poate ascunde de ei, tot astfel cum nici porţile cele fercate 

nu vă pot da ascunziş. 

Grozăvia mormântului 

Cu siguranţă, ziua de mâine este aproape de ziua de azi. Ziua de astăzi va pleca cu ce are 

în ea, iar ziua de mâine îi va urma. Este ca şi cum fiecare dintre voi a ajuns în acel loc de pe 

pământ în care va fi singur, locul sortit gropii lui. 



116 
 

Aşadar, ce ar fi, oare, de spus despre casa cea însingurată? 

Despre locaşul pustiu de şedere şi despre surghiunul cel de unul singur? 

Este ca şi cum sunetul Trâmbiţei v-a ajuns, Ceasul v-a prins din urmă, iar voi aţi ieşit (din 

mormintele voastre) pentru a merge spre judecată. 

Perdelele zădărniciilor s-au dat în lături de pe voi, iar dezvinuirile voastre au tot slăbit. 

Toate s-au adeverit. 

Aşadar (acum) voi ar trebui să vă luaţi după pilde, să învăţaţi din frământări şi să trageţi 

foloase din preveniri. 

Trimisul cel Mare în Coran 

Allah l-a trimis după o vreme în care nu mai fuseseră trimişi. Popoarele fuseseră în 

adormire de mult timp, iar legămintele se slăbiseră. El le-a adus întărirea a ceea ce aveau deja, 

precum şi lumina pe care s-o urmeze. Acesta este Coranul. Dacă îi ceri să grăiască, el nu va grăi, 

însă eu vă voi vorbi despre el. 

Luaţi aminte ! 

El cuprinde ştiinţa a ce va să vină, povestea a ceea ce a trecut, leacul bolii voastre şi 

rânduirea voastră. 

Prevestirea viitorului întunecat al omeiazilor 

La timpul acela nu va mai rămâne nici o casă şi nici un cort, fără ca opresorii să nu intre 

în ele, fără ca răzbunarea lor să nu le răvăşească. În ziua aceea, nimeni din ceruri nu îi va 

dezvinovăţi, nimeni de pe pământ nu îi va sprijini. Voi aţi ales pentru ocârmuirea (califatului) pe 

cineva nepotrivit şi l-aţi ridicat într-o demnitate ce nu i-a fost hărăzită.  

La scurtă vreme, Allah se va răzbuna pe fiecare nedrept, hrană pentru hrană şi băutură 

pentru băutură, aşa că li se va da colocint drept hrană, zeamă de cactus şi de limba-soacrei, teamă 

pe dinăuntru şi sabie pe dinafară. 

Ei nu sunt nimic altceva decât animale călărite de greşeli, împovărate cu păcate. Eu jur, şi 

iarăşi jur, că omeiazii vor trebui să scuipe califatului, tot astfel precum se scuipă o flegmă, pe 

care nu o vor mai gusta şi nici nu se vor mai desfăta cu gustul său, atâta vreme cât ziua şi noaptea 

se vor primeni una pe cealaltă. 
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Gospodărirea statului 

Eu am trăit alături de voi, fiindu-vă bun vecin, şi mi-am dat toată silinţa să vă sprijin de la 

spate. Eu vă eliberez din capcana umilinţei şi din cătuşele oprimării, fiind mulţumit pentru acel 

mic bine (făptuit de voi) şi închizând ochii la multele voastre fapte rele pe care ochii mei le-au 

văzut, iar trupul meu le-a fost martor. 

Însemnătatea rugăciunii şi foloasele ei 

Fiţi voi înşivă chezaşii rugăciunii şi păstrătorii ei; săvârşiţi-o de câte ori este cu putinţă şi 

apropiaţi-vă prin ea de Allah căci rugăciunea este scrisă credincioşilor la sorocuri 

cunoscute (4:103). Nu aţi auzit răspunsul celor aflaţi în iad când au fost întrebaţi: Cine v-a mânat 

în Focul mistuitor? Ei vor răspunde: Noi nu am fost dintre cei care se roagă (74:42-43). Cu 

siguranţă, rugăciunea face să cadă păcatele precum cad frunzele şi le goneşte precum sunt gonite 

vitele. Trimisul lui Allah  o aseamănă unei băi fierbinţi la uşa omului care se spală astfel de 

cinci ori, fie zi, fie noapte. Şi atunci, cum să mai rămână pe el vreo murdărie. 

Adevărul despre ea îl ştiu acei bărbaţi dintre credincioşi pe care nu îi abate de la ea 

strălucirea averilor sau bucuria dată de copii. Allah a spus : bărbaţi pe care nici un negoţ şi nici o 

vânzare nu îi abate de la amintirea lui Allah, săvârşirea rugăciunii şi datul milosteniei. (24:37) 

Chiar şi după ce a primit vestea cea bună a intrării în Rai, Trimisul lui Allah  a rămas 

statornic în rugăciune, căci Allah a spus: porunceşte alor tăi să se roage şi stăruie tu însuţi în 

rugăciune (20:132). 

Aşadar, el le-a poruncit-o alor săi, stăruind asupra acesteia el însuşi. 

Însemnătatea daniei şi regulile sale 

Aşadar, dania a fost pusă laolaltă cu rugăciunea ca jertfă pentru musulmani. Cine o dă, 

prin ea îşi curăţă sufletul şi de iad este ferit. Nimeni nu trebuie să se simtă legat de ea după ce o 

plăteşte şi nici să se mâhnească peste măsură. Oricine o plăteşte fără intenţia de a-şi curăţi 

sufletul aşteaptă mult mai mult de la ea. Acela nu cunoaşte tradiţia, şi va fi uitat de la răsplată, 

rătăcit în faptă, copleşit de păreri de rău. 

Îndeplinirea credinţei 

Aşadar, în păstrarea credinţei au eşuat cei care nu sunt ai ei. Ea a fost oferită cerurilor 

bine-zidite, pământurilor întinse, munţilor sus înălţaţi, însă nimic nu s-a socotit a fi mai lung, mai 

lat, mai înalt, mai măreţ decât ea.  



118 
 

Dacă ceva ar fi de neatins datorită lungimii, lăţimii, puterii, măreţiei atunci acestea ar fi 

de neatins, însă s-au speriat de urmări şi s-au dovedit mai cu minte decât cel slab dintre toţi: 

omul, însă el este nedrept şi neştiutor. (33:72) 

Ştiinţa divină 

Allah: nimic din ceea ce fac oamenii în nopţile şi zilele lor nu Îi este ascuns Lui. El 

cunoaşte toate amănuntele, iar Ştiinţa Sa învăluie totul. Mădularele voastre sunt martori (a 

faptelor voastre), măruntaiele voastre sunt o oştire împotriva voastră, sinele vostru lăuntric 

precum ochiul îl slujeşte pe El (să vadă păcatele voastre), singurătatea voastră Lui îi este 

deschisă. 

Plângerea nedreptăţirii obştii 

Pace ţie, o, trimis al lui Allah, de la mine şi de la fiica ta ce vine lângă tine, ce s-a grăbit 

să ţi se alăture ! O, trimis al lui Allah, putinţa mea de a îndura suferinţa pierderii fiicei tale alese 

s-a sfârşit, putinţa de-a fi tare s-a năruit şi nu am drept consolare decât grozăvia despărţirii de 

tine. Eu te-am culcat în mormântul tău după ce ţi-ai dat suflarea (cu capul odihnindu-se) între 

gâtul şi pieptul meu. Noi suntem ai lui Allah şi la El ne vom întoarce. (2:156) 

Acum, am înapoiat ceea ce îmi fusese încredinţat, ceea ce fusese dat spre păstrare a fost 

luat. Tristeţea mea este fără de margini, nopţile mele vor rămâne nedormite până ce Allah îmi va 

alege şi mie drept casă pe cea în care tu locuieşti deja. 

Cu siguranţă, fiica ta te va înştiinţa despre cum poporul tău s-a într-ajutat să o oropsească. 

Întreab-o în amănunt, cere-i veşti despre situaţie. Aceasta nu s-a întâmplat de mult, iar amintirea 

ta nu a fost dată uitării. Pace vouă, amândurora, pace de la un om blând şi iubitor, şi nu de la 

unul scârbit şi înverşunat. Dacă plec, nu este pentru că m-am plictisit, iar dacă stau, nu este 

pentru că nu găsesc nici un cusur în ceea ce le-a făgăduit Allah celor răbdători. 

Căutarea către Lumea de Apoi 

O, voi oameni! Lumea aceasta este un sălaş trecător, pe când lumea de apoi este un sălaş 

stabil. Luaţi din trecerea voastră (prin această lume) tot ce puteţi pentru locul vostru stabil. Nu 

smulgeţi perdele dinaintea Celui ce vă ştie tainele. 

Scoateţi-vă din această lume inimile înainte să vă scoateţi trupurile, căci aici sunteţi puşi 

doar la încercare, voi fiind creaţi pentru lumea cealaltă. Când un om piere, oamenii se întreabă ce 

a lăsat, pe când îngerii se întreabă ce i-au înfăţişat lui Allah strămoşii voştri. Înfăţişaţi-I ceva căci 

este o obligaţie pentru voi şi să nu o încălcaţi atâta vreme cât vă este obligaţie. 
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Pregătirea pentru Lumea de Apoi 

Pregătiţi-vă căci vi s-a vestit plecarea. Şederea voastră în această lume a fost scurtă, 

întoarceţi-vă la Allah luând cu voi cele mai bune merinde, căci aveţi în faţă suişuri povârnite, 

coborâşuri cu spaime şi groaze, pe care trebuie să ajungeţi şi staţi acolo. 

Să ştiţi că ochii morţii vă urmăresc îndeaproape. Este ca şi cum aţi fi în ghearele ei, iar ea 

v-ar lovi cu tărie. Grozăvii şi greutăţi de tot felul vă vor strivi. Aşadar, rupeţi legăturile cu lumea 

aceasta şi puneţi temei doar pe merindele pioşeniei. 

Virtuţile imamului Ali  ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  

Însoţitorii lui Muhammad , păstrători ai revelaţiei ştiu că eu niciodată nu m-am 

împotrivit lui Allah şi trimisului Său şi prin virtutea curajului cu care Allah m-a onorat, eu l-am 

sprijinit cu viaţa mea în împrejurări în care chiar şi cei viteji îi întorseseră spatele, înaintea 

picioarelor întârziate. 

Atunci când Profetul  a fost luat, avea capul pe pieptul meu, iar sufletul i s-a prelins 

peste umărul meu, trecându-mi peste faţă. I-am făcut spălarea de cuviinţă, pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra Sa şi a urmaşilor săi, iar îngerii m-au ajutat. Casa şi curtea 

folfăiau de ei; unii coborau şi alţii urcau. În auz îmi răsuna fără încetare murmurul lor pe când se 

rugau pentru el până ce l-am pus în mormânt. Aşadar, cine ar putea fi mai îndreptăţit faţă de el 

decât mine, fie în timpul vieţii, fie după moarte? 

Folosiţi-vă priceperile voastre şi curăţenia intenţiilor voastre în lupta împotriva 

duşmanului, căci jur pe El, nu există Allah în afară de El, că eu sunt pe calea adevărului şi că ei 

sunt pe alunecuşul rătăcirii. 

Auziţi ce spun! 

Lui Allah îi cer iertare pentru mine şi pentru voi. 

Făptuiţi fapte bune atâta vreme cât aveţi încă vastitatea vieţii, pergamentele sunt 

desfăşurate (pentru a înregistra faptele voastre), căinţa este aşternută în faţa voastră, cel ce a 

întors spatele (lui Allah) este chemat din nou, făcătorului de rele i se dă din nou nădejdea 

(iertării) înainte ca lucrarea să înceteze, ca timpul să se sfârşească, ca sorocul să ajungă la capăt, 

ca uşa căinţei să se închidă, ca îngerii să se urce din nou la ceruri. 

Atunci, un om ar putea să ia de la sine pentru sine, de la viu pentru mort, de la pieritor 

pentru veşnic, de la trecător pentru statornic.  
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Un om trebuie să se teamă de Allah de când i se dă viaţă şi până la venirea sorocului, 

când i se dă timp de a face ceva.  

Un om trebuie să-şi pună sinelui său căpăstru şi să-l strunească din frâu, căci ţinându-l de 

căpăstru previne neascultarea faţă de Allah, iar cu frâul îl poate duce către ascultarea lui Allah. 

O rugă a imamului Ali  ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  

O, Allah! Tu eşti cel mai legat de prietenii Tăi şi cel mai prezent în a da ajutor celor ce îşi 

pun încrederea în Tine. Tu îi vezi în adunările lor tainice, le cercetezi minţile, le cunoşti puterea 

deşertăciunii lor. Ca atare, tainele lor Ţie îţi sunt deschise, inimile lor către Tine caută îndurerate. 

Dacă li se urăşte cu singurătatea, pomenirea Ta îi alină. Dacă năpastele plouă peste ei, ei caută 

oblăduirea Ta, căci ei ştiu că frâul tuturor treburilor este în mâna Ta, iar mişcările lor depind de 

porunca Ta. 

O, Allah! Dacă nu am putinţa să îmi spun păsul sau sunt orb la nevoia mea, călăuzeşte-

mă Tu către binele meu, ia-mi Tu inima către ţinta cea adevărată! Aceasta nu este o lepădare a 

îndrumării Tale şi nici o născocire împotriva susţinerii Tale! 

O, Allah! Ia-mă pe mine cu iertarea Ta şi nu mă lua cu dreptatea Ta. 

Adevărul acestei lumi 

Aceasta este o locuinţă înconjurată de năpaste şi cunoscută prin amăgirile sale. Nimic din 

ce este în ea nu durează, nici unul din locuitorii ei nu va scăpa teafăr. Chipurile ei sunt felurite, 

căile ei, schimbătoare. Traiul în ea este chinuitor, iar tihnă nu există. Chiar locuitorii ei îi sunt 

ţinte, pe care îi străpunge cu suliţa şi îi nimiceşte cu moartea. 

Încercarea acestei lumi 

Aflaţi, o, robi ai lui Allah, că voi şi toate cele existente în această lume vor străbate 

acelaşi drum precum cei dinaintea voastră. Ei au avut vârste mai lungi decât voi, au avut 

locuinţele mult mai populate, au lăsat mult mai multe urme. Acum, glasurile le-au amuţit, 

mişcările li s-au potolit, trupurile le-au putrezit, casele li s-au pustiit, urmele li s-au şters. Palatele 

lor înălţate şi covoarele desfăşurate s-au preschimbat în pietre întărite şi gropniţe scobite în 

morminte aşezate pe ruine, din ţărână făurite: sălaşe precare cu locuitori stingheri.  

Deşi sunt împreună în acel loc, ei sunt străini unii faţă de alţii. Ei n-au nimic de făcut şi 

totuşi sunt îngrijoraţi. Nu mai le fac plăcere ţinuturile lor, nu mai sunt în legătură unii cu alţii 

precum vecini nepăsători la vecinătatea lor şi la apropierea locuinţei lor. Cum să se mai viziteze 

unii pe alţii, când năpasta i-a măcinat în pieptul ei, iar pietrele şi ţărâna i-au mâncat? 
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Şi voi ajungeţi unde au ajuns ei: acelaşi  loc de dormit vă va găzdui, acelaşi loc de 

păstrare vă va primi. Ce veţi face atunci când toate treburile voastre se vor găta, iar mormintele 

vor fi întoarse pe dos? Fiece suflet va fi cercetat de ceea ce a săvârşit înainte. Tăgăduitorii vor fi 

întorşi la Allah, Domnul lor adevărat, şi născocirile se vor îndepărta de la ei (10:30). 

Ajutorul cerut lui Allah pentru înlăturarea greutăţilor de trai 

O, Allah! Ţine înlesnirea Ta asupra chipului meu şi nu mă lipsi de demnitate acoperindu-

mi chipul cu praf! Lasă-mă să cer cele necesare vieţii de la cei ce îţi cer Ţie să îi înzestrezi! Lasă-

mă să fiu binevoitor cu cei răi dintre făpturi! Fă-mă să îi laud pe cei ce îmi dau, şi să fiu potolit în 

purtarea faţă de cei ce m-au lipsit (de ajutor)! În spatele tuturor acestora Te afli Tu, Stăpânul 

dăruirii şi al lipsirii. 

66:8 

Tu eşti Atotputernicul! 

* 

 

Ruga lui Muhammad al-Mahdi  ُم ِ ٱَسلَٰ َعلَْيهِ  َللهٰ  

O, Allah, Te rog prin toate înţelesurile existente în invocaţiile 

celor cărora le-ai dat autoritatea de a conduce, 

celor cărora li s-au încredinţat tainele Tale, 

celor care primesc cu bucurie porunca Ta, 

celor care preamăresc puterea Ta, 

şi celor care îţi proclamă măreţia! 

Te rog, prin orice spusă a lor rostită cu îngăduinţa Ta, 

căci Tu i-ai desemnat pe ei să fie expresii pure ale cuvintelor Tale, 

şi stălpi ai mărturisirii Unicităţii Tale, 

semne şi dovezi care conduc către Tine. 

Cei care reflectă neîncetat statutul Tău ce nu poate fi ignorat niciunde. 

Prin acestea Te cunoaşte cel ce vrea să Te cunoască. 

Nu există diferenţă între Tine şi mesajul pe care ei îl poartă, 

decât că ei sunt doar robii Tăi şi creaturile Tale; 

Facerea şi desfacerea tuturor lucrurilor este doar în mâna Ta, 

începutul lor este la Tine şi întoarcerea lor este la Tine. 
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Ei sunt ajutoare, martori, dovezi (ale milei Tale), apărători (ai religiei Tale), protectori (ai legilor 

Tale) şi călăuzitori. 

Cu ei ai umplut cerurile Tale şi pământul Tău până când a devenit limpede că nu există altă 

divinitate în afară de Tine. 

Aşadar, Te rog în numele tuturor acestora, 

şi în numele Măreţiei şi Puterii Tale, 

în numele rangurilor Tale şi al semnelor Tale, 

să-i binecuvântezi pe Muhammad şi pe cei din familia sa, 

şi să-mi sporeşti credinţa şi statornicia. 

O, Cel Care este tăinuit în manifestarea Sa! 

O, Cel Care este manifestat în tăinuirea Sa! 

O, Cel Care separă lumina de întuneric! 

O, Cel Care este descris prin altceva, diferit de Esenţa Sa, şi Care este cunoscut doar fără 

comparaţii! 

O, Cel Care mărgineşte fiecare lucru mărginit! 

O, Martor al tuturor celor făcute! 

O, Cel Care a dat fiinţă fiecărui lucru care există! 

O, Cel Care cunoaşte numărul tuturor lucrurilor numărabile! 

O, Cel Care cunoaşte tot ceea ce a dispărut! 

Nu este nimeni altcineva care să fie adorat în afară de Tine, 

Cel caracterizat de măreţie şi dărnicie! 

O, Cel Care nu este condiţionat de „cum” sau determinat de „unde”! 

O, Cel ascuns de toate privirile! 

O, Cel Veşnic! 

O, Cel Veşnic Viu, Care există prin Sine Însuşi şi Care este Cunoscătorul tuturor lucrurilor 

cunoscute! 

Binecuvântează-i pe Muhammad, pe cei din familia sa şi pe slujitorii Tăi aleşi, 

pe oamenii acoperiţi de văluri, 

pe îngerii din apropierea Ta, 

şi binecuvântează nenumăratele mulţimi de îngeri, aşezaţi în rânduri. 

Binecuvântează-ne în această lună nobilă şi deosebită, 



123 
 

şi în lunile sfinte care vor urma, 

şi revarsă asupra noastră binecuvântări din belşug, 

fă ca să avem parte de daruri bogate, 

şi fă ca cererile noastre să fie primite, 

prin Numele Tău cel mai preţios, cel mai măreţ, 

Cel mai maiestuos şi cel mai nobil, 

pe care l-ai pogorât asupra zilei şi a luminat-o, 

şi pe care l-ai aşezat peste noapte şi a întunecat-o. 

Iartă-ne acele lucruri pe care Tu le ştii despre noi, iar noi nu le cunoaştem, 

apără-ne de păcate cu cea mai bună ocrotire a Ta, 

îndesulează-ne cu tot ceea ce Tu ai hotărât, 

îndreaptă către noi privirea Ta binevoitoare, 

Nu ne lăsa în mâinile nimănui altcuiva în afară de Tine, 

Nu ne îndepărta de bunătatea Ta, 

binecuvântează-ne în timpul vieţii a cărei durată ai rânduit-o pentru noi, 

îndreaptă adâncul inimilor noastre. 

Apără-ne de Tine, 

dă-ne cea mai dreaptă şi sinceră credinţă, 

şi fă ca să apucăm luna postului 

şi zilele şi anii care vor urma, 

O, Domn al măreţiei şi al splendorii! O, Allah! 

 

Ruga lui Zaynul Abidin  ُم ِ ٱَسلَٰ َعلَْيهِ  َللهٰ   

Slavă lui Allah, 

Cel Dintâi, înainte de Care nu a existat un început, 

şi Cel din urmă, după Care nu a existat un sfârşit. 

Ochii privitorilor nu reuşesc să-L vadă, 

imaginaţia celor care încearcă să-L înfăţişeze nu-L poate descrie. 

El într-adevăr a plăsmuit toate creaturile prin puterea Sa, 

şi le-a făurit potrivit voii Sale, în chip desăvârşit. 

Apoi le-a făcut să umble pe făgaşul dorit de El 
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şi le-a trimis pe calea dragostei Sale. 

Ele nu pot da înapoi când El mână înainte, 

nici nu pot să înainteze când El le opreşte. 

El a împărţit (creaturilor) din proviziile Sale, 

fiecărui suflet, o hrană ştiută şi măsurată de El. 

Nimeni nu poate împuţina ceea ce El sporeşte 

şi nimeni nu poate spori ceea ce El face să se împuţineze. 

Apoi, pentru fiecare suflet, El rânduieşte o anumită durată a vieţii, 

El stabileşte sorocul fiecăruia, 

spre care se îndreaptă fiecare în zilele vieţii sale 

şi la care ajunge după un anumit număr de ani. 

Apoi, când ajunge la sfârşit, îşi primeşte ceea ce i-a fost orânduit, 

Allah îl ia la răsplată bogată, sau la pedeapsa de temut la care l-a chemat. 

„El îi va răsplăti pe cei care fac răul după ceea ce fac, precum îi va răsplăti şi pe cei care fac 

binele cu şi mai bine” (53:31) potrivit dreptăţii Sale. 

Sfinte sunt numele Lui, iar binefacerile Sale sunt vădite. 

„El nu va fi întrebat de ceea ce face, Însă ei vor fi întrebaţi” (21:23) 

Slavă lui Allah, 

Căci de ar fi ascuns faţă de slujitorii Săi ştiinţa de a-L preamări pe El, 

pentru bunătatea Sa neîncetată, cu care i-a încercat, 

şi pentru binefacerile Sale vădite, 

pe care le-a revărsat cu dărnicie asupra lor, 

ei ar umbla înconjuraţi de bunătatea Sa, fără să-L laude, 

şi şi-ar întinde mâinile spre proviziile Sale fără să-I mulţumească. 

Atunci ei ar încălca limitele umanităţii, ar ajunge pe hotarul animalităţii, 

devenind aşa cum a descris El în textul neschimbat al Cărţii Sale: 

„Ei sunt asemenea dobitoacelor, ba chiar mai rătăciţi de la Cale” (25:44) 

Slavă lui Allah, 

pentru că ne-a dat adevărata cunoaştere despre El, 

pentru că ne-a insuflat dorinţa de a-L sluji, 

pentru că ne-a deschis porţile cunoaşterii suveranităţii Sale, 
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pentru că ne-a dat sinceritatea faţă de El în 

Mărturisirea Unicităţii Sale către care ne-a condus. 

Şi pentru că ne-a întors de la rătăcire şi îndoială, 

în ceea ce priveşte poruncile Sale. 

O slavă prin care să putem primi o viaţă lungă, 

printre cei care-l preamăresc pe El, dintre creaturile Sale, 

şi prin care îi vom ajunge din urmă pe cei care au înaintat 

către ceea ce este pe placul Său şi spre iertarea Sa; o slavă prin care să ne lumineze umbrele 

lumii dintre cele două lumi, 

prin care să ne uşureze momentul Învierii 

şi prin care să ne înalţe, 

în locul în care vor sta Martorii, 

în ziua în care fiecare suflet va fi răsplătit, 

pentru ceea ce a agonisit 

„Ei nu vor fi nedreptăţiţi” (45:22) 

„În ziua în care stăpânitorul nu va fi de nici un folos slujitorului său” (44:41) 

şi în care oamenii nu vor fi ajutaţi: 

O slavă care se va înălţă de la noi până în cel mai înalt cer al Illyun-ului 

şi care va fi scrisă într-o carte, 

despre care pot mărturisi cei care sunt aproape 

De Allah (83:20-21) 

O slavă prin care ochii să ni se poată odihni 

atunci când vederea va fi fulgerată, 

prin care feţele să ni se lumineze, 

atunci când feţele vor fi întunecate; 

O slavă prin care să putem fi mântuiţi de focul arzător al lui Allah, 

şi prin care să putem intra în vecinătatea ocrotitoare a lui Allah; 

O slavă prin care să-i putem vedea pe îngerii din apropierea Sa 

şi prin care să ne putem alătura profeţilor 

şi trimişilor Săi 

într-un sălaş al veşniciei din care nu vom fi alungaţi, 
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într-o locuinţă a milostivirii Sale neschimbătoare. 

Slavă lui Allah, 

Care a ales pentru noi calităţi frumoase ale creaţiei Sale 

Care ne-a dăruit lucrurile plăcute din ceea ce a pus El la dispoziţie 

Şi ne-a dat meritul de a stăpâni asupra tuturor celorlalte creaturi: 

Fiecare creatură a Sa este supusă nouă 

prin puterea Sa 

Şi se apleacă în faţa noastră, prin autoritatea Sa. 

Slavă lui Allah 

Care a ferecat porţile nevoilor noastre, 

Lăsând-o deschisă doar pe cea care duce la El. 

Aşadar, cum L-am putea preaslăvi? 

Când I-am putea mulţumi cu adevărat? 

Cu adevărat, când? 

Slavă lui Allah, 

Care a aşezat în noi organele care se dilată, 

ne-a înzestrat cu cele care se contractă, 

ne-a făcut să ne bucurăm de energia vieţii, 

ne-a dat mădularele cu care putem munci, 

ne-a hrănit cu bunătăţile puse la dispoziţie de El, 

ne-a scăpat de nevoi prin binefacerile Sale 

şi ne-a scăpat de nevoi prin bunătatea Sa. 

Apoi, El ne-a dat poruncile Sale 

ca să ne încerce supunerea faţă de El 

şi ne-a oprit de la cele neîngăduite, pentru a vedea cât de recunoscători Îi suntem. 

Iar noi ne-am întors de la calea poruncilor Sale 

şi ne-am împotrivit Lui, neţinând seama de cele care ne-a prevenit. 

Cu toate acestea, El nu s-a grăbit să ne pedepsească, 

Nici să arate mânia Sa. 

Nu, El a avut răbdare cu noi în mila Sa, în dărnicia Sa, 

Aşteptând să ne întoarcem (la El), prin îngăduinţa şi blândeţea Sa. 
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Slavă lui Allah, 

Care ne-a arătat calea spre căinţă, 

la care nu am fi putut să ajungem decât prin bunătatea Sa 

chiar dacă aceasta ar fi singura binecuvântare 

Primită de la El 

Judecata Sa ar fi bună, 

Binefacerea Sa ar fi mare, 

Iar darul primit de la El, imens, 

Pentru că cei de dinaintea noastră 

Nu s-au căit. 

El a ridicat de pe umerii noştri 

ceea ce noi nu am avut putinţa să purtăm, 

ne-a încărcat numai potrivit puterilor noastre, 

ne-a impus numai ceea ce este uşor 

şi nu ne-a lăsat să avem vreo scuză sau vreun pretext. 

Aşadar cel care piere dintre noi, 

Piere în ciuda (voii) Lui, 

Iar cel fericit, care izbândeşte dintre noi, este cel care I se roagă Lui. 

Iar slava Îi aparţine lui Allah, 

Împreună cu toate laudele îngerilor Săi, care se află cel mai aproape de El, 

cu laudele creaturilor socotite de El ca fiind cele mai nobile 

şi cu laudele celor care Îi sunt pe plac; 

O slavă care întrece alte laude, 

Pentru că Domnul nostru e mai presus de toate creaturile Sale. 

Apoi, slavă Lui pentru fiecare dintre binefacerile Sale revărsate asupra noastră şi asupra tuturor 

slujitorilor Săi, 

Atât asupra celor din trecut, cât şi asupra celor ce vor urma, 

[slavă Lui pentru] toate lucrurile 

pe care le cuprinde cu ştiinţa Sa 

Şi pentru toate darurile Sale, 

al căror număr este dublat şi întreit neîncetat şi pentru totdeauna, 
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până în Ziua Învierii; 

O slavă nesfârşită şi care nu va înceta, 

Cu laude nenumărate, 

ale cărei margini nu pot fi atinse şi a cărei durată nu are sfârşit; 

O slavă prin care vom deveni ascultători şi prin care vom căpăta îngăduinţa Sa 

şi care va fi legătura noastră cu ceea ce-I 

Este Lui pe plac 

Şi un mijloc de a căpăta iertarea Sa, 

O cale spre Grădina Sa, 

O pază de mânia Sa, 

care ne va feri de furia Lui, 

Un sprijin care ne va ajuta să ne supunem Lui 

şi o piedică în calea neascultării noastre faţă de El, un ajutor în îndeplinirea datoriilor pe care le 

avem faţă de El; 

O slavă care ne va face fericiţi 

şi ne va aşeza printre prietenii Săi fericiţi 

şi ne va ridica la rangul celor care au fost martirizaţi de săbiile potrivnicilor Săi, 

El este un Susţinător, Vrednic de toată lauda! 

Slavă lui Allah 

Care a creat noaptea şi ziua 

prin puterea Sa, 

le-a despărţit, prin tăria Sa, 

a rânduit pentru fiecare dintre ele o anumită limită 

şi a stabilit o anumită perioadă de timp 

El face ca fiecare dintre cele două să intre 

în tovărăşia celeilalte, 

şi astfel să se întrepătrundă (ziua şi noaptea), 

le-a menit pe acestea pentru supuşii Săi, 

ca să-i hrănească şi ca să-i facă să crească în timpul lor. 

El a creat noaptea pentru ei ca să se odihnească, 

în urma muncii ostenitoare, 
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şi a eforturilor istovitoare, 

şi a făcut ca aceasta să fie pentru ei un veşmânt, 

ca să se poată înveli în liniştea şi în somnul ei, 

ca să poată fi învioraţi şi întăriţi, 

şi ca să poată afla în ea plăcere şi pasiune. 

El a creat pentru ei ziua, ca aceştia să poată vedea 

şi ca să poată căuta pe parcursul ei harul Său, 

să găsească mijloacele de a obţine proviziile Sale 

şi să cutreiere liberi pământul Său, 

căutând cele necesare existenţei în această lume 

şi pentru a putea dobândi cele de mai târziu, în viaţa de apoi. 

Prin toate acesatea El le stabileşte poziţia 

le încearcă vorbele 

şi le urmăreşte starea în care se află în momentele în care Îl ascultă pe El, 

etapele în care se află în îndeplinirea obligaţiilor faţă de El 

şi însemnătatea pe care o acordă poruncilor Lui, 

pentru a-i „răsplăti pe cei care fac răul după ceea ce fac” 

şi pentru a-i „răsplăti şi pe cei care fac binele cu şi mai bine” (53:31) 

O Allah, a Ta este slava 

pentru că ai făcut ca cerul să se crape de ziuă pentru noi 

şi ne-ai dăruit bucuria de a vedea strălucirea zilei, 

arătându-ne unde să căutăm hrana 

şi păzindu-ne de năpaste. 

Dimineaţa ne trezim împreună cu toate celelalte vieţuitoare, 

fiecare se trezeşte pentru Tine, 

cerul şi pământul şi ceea ce ai presărat în ele, 

cele ce sunt nemişcate, cât şi cele care se mişcă, 

cele care stau pe loc, cât şi cele care migrează, 

cele ce zboară în văzduh, cât şi cele ce se ascund sub pământ. 

Ne sculăm dimineaţa în strânsoarea Ta 

Împărăţia şi suveranitatea Ta ne cuprind, 
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Voia Ta ne stăpâneşte, 

umblăm încoace şi încolo, 

potrivit rânduileii Tale, 

şi ne întoarcem într-o parte şi într-alta, 

prin porunca Ta. 

Noi nu stăpânim nimic în afară de ceea ce ai hotărât Tu să stăpânim 

şi nu avem nici un lucru bun în afară de ceea ce ne-ai dat Tu 

Aceasta este o zi nouă şi curată, 

Un martor pregătit pentru noi. 

Dacă înfăptuim binele, va pleca de la noi cu laude, 

iar dacă facem răul, ne va părăsi condamnându-ne la osândă 

O, Allah, 

Binecuvântează-i pe Muhammad  şi pe cei din familia sa, 

fă ca să ne bucurăm de buna tovărăşie a zilei 

şi păzeşte-ne de a o părăsi în chip nefericit, 

săvârşind vreo fărădelege 

sau vreun păcat, mare sau mic! 

Fă ca faptele noastre bune din timpul ei să fie 

în număr mare, 

scapă-ne pe parcursul ei de faptele rele, 

şi umple-o cu laude şi recunoştinţă faţă de Tine, 

cu răsplată şi belşug, 

cu daruri şi cu binefaceri! 

O, Allah, 

uşurează-ne povara însemnată de Nobilii Scribi, 

umple paginile cărţii noastre cu fapte bune 

şi nu ne necinsti în faţa lor 

din pricina faptelor noastre rele! 

O, Allah, 

numeşte pentru noi în fiecare oră a zilei, 

o parte din ceea ce este pentru slujitorii Tăi, 
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o anumită recunoştinţă faţă de Tine 

şi pe unul dintre martorii sinceri dintre îngerii Tăi! 

O, Allah, 

Binecuvântează-i pe Muhammad  şi pe cei din familia sa 

şi păzeşte-ne din faţă şi din spate, 

din stânga şi din dreapta noastră 

şi din toate direcţiile 

cu o protecţie care ne va împiedica de la neascultare, 

care ne va călăuzi spre supunerea faţă de Tine 

şi care ne va ţine ocupaţi cu adorarea Ta! 

O, Allah, 

Binecuvântează-i pe Muhammad  

şi pe cei din familia sa 

şi încununează-ne cu izbândă în această zi 

şi în această noapte şi în toate zilele, 

ca să facem binele, 

să stăm departe de rău, 

să fim recunoscători pentru binecuvântările tale, 

să urmăm regulile tradiţiei (sunna), 

să ne ferim de inovaţii 

să îndemnăm la un comportament bun, 

să oprim ceea ce nu este îngăduit, 

să apărăm islamul, 

să lăsăm şi să părăsim minciuna, 

să ajutăm adevărul şi să-l facem să stăpânească, 

să-i călăuzim pe cei rătăciţi, 

să-i sprijinim pe cei slabi 

şi să ajungem la cei aflaţi în necazuri! 

O, Allah! 

Binecuvântează-i pe Muhammad  
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şi pe cei din familia sa 

şi fă ca această zi să fie cea mai fericită din câte am cunoscut până acum, 

să fie cel mai bun însoţitor din câţi ne-au întovărăşit 

şi cel mai bun timp pe care l-am petrecut 

Aşează-ne printre cei mai mulţumitori dintre cei pe care i-ai creat, 

şi pe lângă care a trecut ziua şi noaptea, 

printre cei mai recunoscători dintre ei, 

pentru binefacerile pe care le-ai făcut, 

printre cei mai statornici în orânduielile 

pe care le-ai hotărât în legea divină (şeriat) 

şi printre cei mai neclintiţi faţă de faptele oprite despre care ne-ai prevenit! 

O, Allah, 

Te chem pe Tine ca Martor, 

iar Tu eşti de ajuns ca Martor! 

Şi chem cerul Tău şi pământul Tău ca martori, 

şi-i chem pe îngerii Tăi şi pe celelalte creaturi 

ale Tale, care le locuiesc, 

în această zi şi în această oră, 

în această noapte şi în locul meu de odihnă, 

că mărturisesc că Tu eşti Allah, 

în afară de Care nu mai există nici o altă divinitate, 

că Tu susţii dreptatea 

şi eşti Drept în judecata Ta 

că eşti bun cu robii tăi (2:207) 

Stăpân al Împărăţiei (3:26) 

Milos faţă de creaturi 

şi că Muhammad  este robul şi trimisul Tău, 

cel pe care l-ai ales dintre creaturile Tale 

Tu i-ai încredinţat mesajul Tău, 

iar el l-a transmis 

Tu i-ai poruncit să-i povăţuiască pe cei din comunitatea lui, 
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iar el i-a povăţuit 

O, Allah, 

Binecuvântează-i aşadar pe Muhammad  

şi pe cei din familia sa 

mai mult decât ai binecuvântat pe oricare altă creatură a Ta! 

Dă-i lui, din partea noastră, ceea ce-i cel mai bun 

şi răsplăteşte-l pe el mai mult, din partea noastră 

şi cu o mărinimie mai mare 

decât i-ai răsplătit pe oricare dintre profeţii Tăi 

din partea comunităţii sale! 

Tu eşti nespus de Bun faţă de toţi 

Tu eşti Cel Care iartă mult 

Şi eşti mai Milostiv decât toţi cei care au milă! 

Aşadar binecuvântează-i pe Muhammad  

Şi familia sa 

Cea mai bună, curată, aleasă şi distinsă. 

 

Lauda lui Allah şi mărturia unicităţii Sale 

Slavă lui Allah, Cel care face ca lauda să fie urmată de daruri, iar darurile de mulţumire. 

Noi Îl preamărim pentru darurile Sale, ca şi pentru încercările Sale. Noi căutăm ajutorul Său, 

împotriva acestor suflete care cu încetineală îndeplinesc ceea ce le este poruncit, însă cu 

repeziciune îndeplinesc ceea ce au fost opriţi să facă. Noi căutăm iertarea Lui de la ceea ce ştiinţa 

Sa acoperă, iar Cartea Sa păstrează – ştiinţă care nu lasă nimic deoparte şi care care nu omite 

nimic. 

Noi credem în El, asemeni credinţei celui care a văzut tainele şi a ajuns la cele făgăduite 

– credinţa ce constă în curăţarea Lui de orice asemuire şi a cărei siguranţă îndepărtează îndoiala. 

Noi mărturisim că nu există alt zeu în afară de Allah, Unul, care nu are asemănare, şi că 

Muhammad  este robul şi trimisul Său! Aceste două mărturisiri înalţă rostirea şi sporesc 

fapta. Talerul pe care ele vor fi puse nu va fi uşor, iar talerul de pe care sunt luate nu se va 

îngreuna. 
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Povăţuirea de a fi pioşi 

O, voi, robi ai lui Allah! Vă sfătuiesc să aveţi teamă de Allah, căci ea este provizie 

(pentru lumea cealaltă) şi în ea este oblăduirea (voastră). Proviziile vă vor duce (la destinaţia 

voastră), iar întoarcerea va fi izbutită. Cel mai bun, cel care poate să îi facă pe oameni să asculte 

i-a chemat către el, iar cel care a ascultat cel mai bine i-a dat ascultare. Aşadar, cel ce a chemat a 

proclamat, iar cel ce a ascultat, a dat ascultare şi a păstrat. 

O, voi, robi ai lui Allah! Cu siguranţă, teama de Allah i-a salvat pe iubitorii de Allah 

oprindu-i de la lucruri nelegiuite şi le-a ţinut inimile în teama de El încât nopţile le-au trecut în 

veghe, iar amiezile le-au petrecut în însetare.  

Astfel ei iau necazul drept tihnă şi setea drept preaplinul belşugului.  

Ei au considerat moartea ca fiind aproape, şi de aceea s-au zorit către fapte (bune). 

Ei şi-au respins plăcerile şi astfel au păstrat mereu moartea în faţa ochilor. 

Cunoaşterea acestei lumi 

Apoi, lumea aceasta este tărâmul distrugerii, al mâhnirilor adânci, al schimbărilor şi al 

învăţămintelor. Cât despre distrugere, timpul are arcul întins (gata), săgeata sa nu dă greş, rana sa 

nu se vindecă; ea loveşte pe cel trăitor cu moarte, pe cel sănătos cu boală, pe cel aflat în siguranţă 

cu nenorocire. Ea mănâncă, însă fără saţiu şi bea, însă setea nu îi este nicicând potolită. Cât 

despre năpaste, omul adună tot ce nu mănâncă şi clădeşte acolo unde nu locuieşte. El pleacă apoi 

către Allah, fără să poarte cu sine bogăţia şi fără să îşi care zidirea şi altele asemenea. 

Vezi omul demn de milă ajungând de pizmuit, ca şi pe omul pizmuit ajungând demn de 

milă. Aceasta pentru că bogăţia s-a dus, iar nenorocirea a venit asupra sa. Cât priveşte 

învăţămintele sale, omul ajunge aproape (de împlinirea dorinţelor) sale atunci când (dintr-o dată) 

apropierea morţii le opreşte; iar atunci nici dorinţa nu se împlineşte, şi nici cel ce doreşte nu este 

cruţat. Slavă lui Allah! Cât de înşelătoare sunt plăcerile ei, şi cât de însorită este umbra ei. Ceea 

ce se apropie (adică moartea) nu poate fi trimisă înapoi, cel ce pleacă nu se mai întoarce. Mărire 

lui Allah, cât de aproape este cel în viaţă de cel mort, căci acesta îl va întâlni în curând, şi cât de 

departe este cel mort de cel viu, căci acesta a rupt-o cu el. 

Punerea în balanţă a lumii acesteia şi a lumii celeilalte 

Nimic nu este mai rău decât răul, ca pedepsirea lui, şi nimic nu este mai bine decât binele, 

ca răsplata lui. În această lume, tot ce se aude este mai bun faţă de ceea ce se vede, în vreme ce 

în cealaltă lume tot ce se vede este mai bun decât ceea ce se aude.  
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Aşadar, voi trebuie să vă mulţumiţi cu ceea ce auziţi, mai degrabă decât cu ceea ce 

vedeţi, ca şi cu noutăţi despre cele neştiute. Să ştiţi că ceea ce este mai puţin în această lume, este 

mult în lumea cealaltă, este mai bun decât ceea ce este mult în această lume, însă puţin în lumea 

cealalată. În ce multe împrejurări puţinul este folositor, iar multul, păgubitor! 

Ceea ce v-a fost poruncit să faceţi este mai larg decât ceea ce nu aţi fost împiedicaţi să 

faceţi, iar ceea ce vi s-a îngăduit este mult mai mult decât ceea ce v-a fost oprit.  

Aşadar, aruncaţi ceea ce este puţin pentru ceea ce este mult, şi ceea ce este strâmt pentru 

ceea ce este larg. Allah v-a dăruit mijloacele de trai şi v-a poruncit ce să făptuiţi. Nu Îi cereţi să 

vă dea cele necesare înainte de a împlini cele ce vi se cer. 

Pe Allah ! Este cât se poate de sigur că îndoiala v-a potopit, iar siguranţa a fost sfărâmată 

şi pare ca şi când ceea ce vi s-a garantat este obligatoriu pentru voi, iar ceea ce a fost făcut 

obligaţie pentru voi vi s-a luat. Zoriţi-vă, aşadar, către faptele (cele bune) şi temeţi-vă de moartea 

ce vine dintr-o dată, căci nu este nădejde pentru o revenire a anilor, tot astfel precum se poate 

trage nădejde la o revenire a mijloacelor de trai. Tot ceea ce se pierde din mijloacele de trai 

astăzi, poate fi, în nădejde, înmulţit mâine, însă orice se pierde din ani ieri, nu poate fi aşteptat 

înapoi astăzi. Nădejdea poate fi doar pentru ceea ce va să vină, iar despre ceea ce s-a dus, nu 

poate fi decât dezamăgire. “Temeţi-vă de Allah cu teama ce I se cade. Să nu muriţi decât supuşi 

Lui fiind” (3:102). 

Rugă pentru ploaie 

Allah! Munţii ni s-au uscat şi pământul ni s-a umplut de praf. Vitele noastre sunt însetate 

şi înnebunite în ţarcurile lor. Ele gem, aşa cum gem mamele pentru fiii lor (cei morţi). Ele au 

obosit să tot meargă în pajiştile lor la adăpat. O, Allah! Ai milă de geamătul celui ce geme şi de 

dorul celui ce îi este dor. O, Allah! Ai milă de tulburarea lor şi de trecerea lor şi de gemetele lor 

prin ogrăzi. 

Allah! Noi am venit la Tine atunci când anii de secetă s-au potopit asupra noastră precum 

(o turmă de) cămile jigărite, iar norii cu ploaie ne-au părăsit. Tu eşti nădejdea celui năpăstuit şi 

sprijinul celui ce caută. Noi pe Tine te strigăm atunci când oamenii şi-au pierdut nădejdea, norii 

nu le-au fost aduşi şi vitele le-au murit, fă să nu fim prinşi pentru faptele noastre şi nici strânşi 

pentru păcatele noastre, ci împrăştie milostenia Ta asupra noastră prin nori aducători de ploaie, 

flori hrănite cu ploaie, ierburi minunate şi valuri-valuri de belşug de ape cu care tot ce a fost mort 

să îşi recapte viaţa, iar tot ce a fost pierdut să se întoarcă. 
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Allah! Dă ploaie de la Tine, dătătoare de viaţă, mulţumitoare, temeinică, pretutindeni 

revărsată, purificată, aducătoare de bucurie, îmbelşugată şi revigorantă. Verdeaţa ar trebui să fie 

plină de viaţă, ramurile pline de roade şi frunzele verzi.  

Cu ea Tu dai iarăşi vigoare celui slab dintre făpturile Tale, şi aduci înapoi la viaţă pe cel 

mort dintre cetăţile Tale. Allah! Dă ploaie de la Tine, ploaie cu care pământurile noastre cele de 

la înălţime să se acopere cu iarbă verde, izvoarele să înceapă să curgă, luncile să ne înverzească, 

roadele să ni se pârguiască, vitele să ne trăiască, chiar şi ţinuturile noastre cele mai îndepărtate să 

fie îmbibate de apă, iar ţinuturile apropiate să se bucure de ea. Binecuvântările Tale neţărmuite şi 

dăruirile Tale frumoase fie asupra uscatului Tău nisipos şi asupra sălbăticiei părăsite. Şi toarnă 

asupra noastră ploaia care să ne domolească, să fie nesfârşită şi din abundenţă, astfel ca un rând 

de ploaie să se lovească de un altul, iar o picătură de ploaie să împingă o altă picătură, fulgerul 

său nu ar trebui să amăgească, obrazul să nu îi fie lipsit de ploaie, norii albi să nu fie împrăştiaţi, 

iar ploaia să nu fie lină, astfel încât cel năpăstuit cu foamea să izbândească cu iarba cea 

îmbelşugată, iar cel lovit de secetă să prindă viaţă cu binecuvântarea sa.  

Tu torni ploaia după ce oamenii îşi vor fi pierdut nădejdile, împrăştiind milostenia Ta, 

căci Tu eşti Stăpânul, Lăudatul! 

Lăudarea lui Allah şi cunoaşterea Sa 

Noi Îl lăudăm pentru tot ceea ce El ia sau dă, şi pentru tot ceea ce El aduce asupra 

noastră, ca şi pentru cele prin care El ne pune la încercare. El este pătrunzător a tot ce este tainic 

şi prezent în tot ce este lăuntric. El cunoaşte înlăuntrul pieptului şi ceea ce amăgeşte ochii.  

Noi mărturisim că nu există alt zeu în afară de El şi că Muhammad  este alesul Său şi 

trimisul cu mărturia în care taina şi dezvăluirea, limba şi inima sunt tot una. 

 

Pomenirea morţii 

Pe Allah! Cu siguranţă, este seriozitate, şi nu joacă, adevăr, şi nu minciună. Aceasta nu 

este altceva decât moartea. Cel ce o cheamă se face auzit, iar cel ce o sfidează o grăbeşte. 

Gloatele de oameni să nu te amăgească de la tine însuţi. Tu i-ai văzut pe cei ce au vieţuit înaintea 

ta, cum au strâns avuţii, s-au temut de sărăcie şi s-au simţit la adăpost de urmările (rele), şi ce 

dorinţe mari aveau şi cât de departe li se părea sorocul? Şi atunci cum de i-a luat moartea pe 

aceştia, cum de i-a scos din căminele lor şi i-a îndepărtat de locurile lor de adăpost?  
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Ei au fost purtaţi în sicrie, oamenii se înghesuiau după ei unul după altul, cărându-i pe 

umerii lor şi sprijinindu-i cu mâinile lor. Nu i-aţi văzut voi, oare, pe cei ce se dedau la dorinţe de 

mare viitor, aceia care clădeau case solide, strângeau averi peste averi, însă casele li s-au 

preschimbat în morminte, iar tot ce au agonisit a ajuns ruină? Avuţiile lor au trecut la urmaşii lor, 

iar consoartele lor au trecut la alţi oameni. (Iar acum) ei nu pot adăuga ceva la faptele lor cele 

bune şi nici nu pot cere milostenia lui Allah pentru faptele lor cele rele. 

Cea mai potrivită cale de a înfrunta lumea aceasta 

Aşadar, oricine îşi învaţă inima să-i fie frică de Allah, dobândeşte un loc de frunte, iar 

faptele sale sunt pline de izbândă. Pregătiţi-vă întru aceasta şi făptuiţi tot ceea ce puteţi pentru 

rai. Cu siguranţă, lumea aceasta nu a fost făcută ca loc de şedere veşnică pentru voi. Ea a fost, 

însă, creată drept un loc de unde se cuvine să luaţi cu voi toate proviziile faptele voastre (cele 

bune) drept merinde pentru căminul vostru veşnic (în rai). 

Fiţi pregătiţi pentru plecarea de aici şi ţineţi-vă aproape animalele de călărit, căci veţi 

porni la drum. 

* 

 

 Rugăciunea lui Husayn  ُم ِ ٱَسلَٰ َعلَْيهِ  َللهٰ   

Slavă lui Allah 

a Cărui hotărâre nimeni nu o poate anula 

şi al Cărui dar nimeni nu-l poate stăvili. 

Nici o plăsmuire a vreunui creator nu este ca plăsmuirea Sa 

şi El este Mărinimos şi le cuprinde pe toate. 

El a dat fiinţă feluritelor creaturi nemaivăzute 

şi a desăvârşit, prin înţelepciunea Sa, tot ceea ce a plăsmuit. 

Vestitorii nu sunt ascunşi de El, 

iar ceea ce se încredinţează Lui nu se pierde. 

El îi răsplăteşte pe toţi cei care împlinesc ceva, îmbunătăţeşte viaţa celor mulţumiţi 

şi se milostiveşte de toţi cei care se smeresc. 

El pogoară binefaceri 

şi Cartea atotcuprinzătoare 

care răspândeşte lumină. 
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El aude rugile, 

îndepărtează nenorocirile, 

îi ridică pe unii în rang 

şi îi doboară pe tirani. 

Pentru că nu există nici o altă divinitate, în afară de El, 

nimic nu este egal cu El, 

Nimic nu este asemenea lui 

El este Auzitorul, Văzătorul (42:11) 

Cel Subtil, Cel Atoateştiutor 

şi El este Atotputernic (5:120) 

O, Allah, Tu eşti ţinta căutărilor mele, 

depun mărturie cu privire la suveranitatea Ta, 

recunoscându-Te pe Tine ca Domn al meu 

şi la Tine mă voi întoarce. 

Tu m-ai creat, prin binecuvântarea Ta, mai înainte ca 

eu să fiu ceva despre care să se poată aminti. 

Tu m-ai creat din pământ, 

apoi m-ai aşezat în rărunchii (înaintaşilor mei) 

ocrotindu-mă de nesiguranţa sorţii 

şi de asprimile vremurilor şi ale veacurilor. 

Am fost un călător, din rărunchi în pântece, 

dintr-un timp străvechi 

al vremurilor şi al veacurilor trecute. 

În blândeţea, bunătatea şi milostivirea Ta faţă de mine, 

Tu nu m-ai trimis în împărăţia celor necredincioşi, 

în ţara celor care au rupt legământul faţă de Tine 

şi care i-au socotit mincinoşi pe trimişi, 

ci m-ai trimis acolo unde există călăuzire, 

pe care ai orânduit-o pentru mine, 

uşurându-mi drumul şi crescându-mă 

pe calea călăuzirii. 
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Şi, înainte de aceasta, Tu ai fost Bun cu mine, 

m-ai plăsmuit în îndurarea Ta 

şi mi-ai dăruit multe binecuvântări. 

M-ai creat la început dintr-o picătură de sămânţă lepădată 

şi m-ai făcut să locuiesc în trei întunecimi, 

înconjurat de carne, sânge şi piele. 

Martor plămădirii mele nu m-ai făcut, 

nici nu mi-ai încredinţat nimic în ceea ce mă priveşte. 

Apoi m-ai scos în lume, ca să am parte de îndrumarea 

pe care ai orânduit-o pentru mine, 

de o călăuzire deplină şi desăvârşită. 

Tu m-ai ocrotit în leagănul 

în care mă aflam, prunc fiind, 

mi-ai asigurat hrana, 

un lapte îndestulător şi hrănitor 

şi ai pus în inima doicilor dragoste pentru mine. 

Tu le-ai încredinţat răspunderea creşterii mele mamelor pline de compătimire, 

m-ai ocrotit de nenorocirile pricinuite de jinn-i 

şi m-ai ferit de orice fel de surplus sau de lipsuri. 

Tu eşti Preaînalt, o, Milostive ! O, Cel Îndurător ! 

Apoi, când am început să vorbesc, 

ai desăvârşit mulţimea binecuvântărilor Tale faţă de mine, 

m-ai crescut an de an, până la desăvârşirea fiinţei mele 

şi până când am prins putere, 

mi-ai arătat dovada existenţei Tale, 

Insuflându-mi cunoaşterea despre Tine, 

uimindu-mă cu minunile înţelepciunii Tale 

şi trezindu-mi conştiinţa în faţa minunăţiilor creaţiei Tale, 

pe care le-ai înmulţit şi risipit în Cer 

şi pe pământ, 

şi m-ai învăţat să-Ţi mulţumesc şi să Te pomenesc, 
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şi m-ai făcut să mă supun şi să mă închin Ţie, 

căci Tu m-ai făcut să pricep ce-au adus 

ai Tăi trimişi 

şi m-ai făcut să accept cu uşurinţă ceea ce-Ţi este Ţie pe plac. 

Ai fost Binevoitor faţă de mine în toate acestea, prin ajutorul şi bunătatea Ta. 

Apoi din moment ce m-ai creat din cel mai bun pământ, 

nu ai dorit, Allah, ca să am parte de o 

binecuvântare, fiind lipsit de cealaltă. 

Mi-ai oferit hrană felurită, 

multe veşminte 

şi copleşitoarea, minunata Ta milostivire, 

bunătatea Ta veşnică faţă de mine. 

Iar în cele din urmă, când ai desăvârşit fiecare binecuvântare faţă de mine 

şi de la mine ai alungat necazurile toate, 

ignoranţa şi îndrăzneala mea nu Te-au împiedicat 

să mă călăuzeşti spre ceea ce mă va apropia 

de Tine 

sau să mă faci să reuşesc să mă apropii de Tine. 

Căci Ţie de m-am rugat, Tu mi-ai răspuns; 

dacă Ţi-am cerut, mi-ai dat; 

dacă Ţi-am dat ascultare, Ţi-ai arătat mulţumirea faţă de mine, 

iar dacă Ţi-am mulţumit, mi-ai dăruit 

şi mai mult. 

Prin toate acestea Ţi-ai desăvârşit binecuvântările şi bunătatea faţă de mine. 

Aşadar a Ta fie toată Mărirea ! A Ta fie toată Mărirea ! 

Căci Tu eşti, Slăvitule, Cel Care dă la iveală şi Cel Care 

duce înapoi şi Vrednic (eşti) de laudele toate ! 

Sfinte sunt numele Tale şi fără de măsură sunt 

darurile Tale. 

Aşadar, pe care dintre binecuvântările Tale, 

Allah, aş putea să le înşir, socotindu-le 
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şi amintindu-le? 

Pentru care dintre darurile Tale aş putea 

să-Ţi mulţumesc ? 

Din moment ce ele, Doamne, 

sunt mai multe decât ar putea număra 

cei care socotesc 

sau decât ceea ce pot dobândi prin cunoaştere 

cei ce se încred în memoria lor. 

Nenorocirile şi încercările ce de la mine le-ai întors 

şi depărtat, o, Allah, 

mai multe au fost decât sănătatea şi fericirea care 

mi-au fost date. 

Şi mărturisesc, Allah, 

prin sinceritatea credinţei mele, 

prin neclintirea convingerilor mele, 

prin mărturisirea Unicităţii Tale pure şi clare 

prin ceea ce este ascuns adânc în conştiinţa mea, 

prin legăturile căilor luminii ochilor mei, 

prin liniile frunţii mele, 

prin deschizătura nărilor mele prin care respir, 

prin laturile nasului cele moi, 

prin căile urechilor 

şi prin buzele ce acoperă şi apasă, 

prin mişcările limbii când vorbesc, 

prin întâlnirea dinapoi a fălcilor, 

prin mătcile dinţilor mei, 

prin locul în care îmi înghit hrana 

şi prin care beau, 

mărturie dau prin ceea ce poartă creierul meu, 

şi prin căile goale ale vânelor din ceafă, 

prin ceea ce se află în coşul pieptului meu, 
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prin ceea ce-mi susţine aorta, 

prin locurile de care se prinde învelitoarea inimii mele, 

[şi mărturie dau] prin bucăţelele de carne 

ce-nconjură ficatul, 

prin tot ceea ce cuprind coastele mele, 

prin încheieturile articulaţiilor, 

prin încordarea membrelor mele mărturie dau, 

prin vârfurile degetelor, 

prin carnea mea, 

prin sângele meu, 

prin pielea mea, 

prin nervii mei, 

prin trecătoarea aerului, şi prin oasele mele 

mărturie dau, 

prin creierul meu, 

prin vinele mele 

şi prin toate mădularele mele, 

Şi prin ce s-a împletit deasupra lor în zilele când 

eram un prunc alăptat la sân şi prin ce pământul 

a-ndepărtat de la mine; 

dau mărturie prin somnul meu, 

prin umbletul meu, 

prin nemişcarea mea, 

prin mişcările plecăciunilor şi prosternărilor mele, 

mărturisesc prin toate acestea că, 

Oricât aş fi îndurat şi oricât m-aş fi străduit, 

timp de veacuri şi epoci întregi, 

chiar dacă viaţa mea ar fi fost prelungită 

foarte mult, 

tot nu aş putea să-Ţi întorc mulţumiri 

Nici măcar pentru o singură binecuvântare dintre 
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toate binecuvântările Tale, 

decât prin îndurarea Ta, 

care doar ea în sine mă obligă să-Ţi mulţumesc 

cu o recunoştinţă nesfârşită şi reînnoită mereu 

şi cu o veşnică şi vie slăvire. 

Cu adevărat, dacă m-aş alătura celor care socotesc, 

dintre creaturile Tale, 

gata să numere mereu întinderea 

binecuvântărilor Tale, 

cele trecute sau viitoare, 

prin numere n-am fi în stare s-o cuprindem sau să-i aflăm limitele. 

Nu, niciodată! 

Şi cum oare s-ar putea face?! 

Căci Tu de veste ai dat în grăitoarea-Ţi Carte, rostitoare de adevăr: 

Dacă aţi vrea să număraţi binefacerile lui Allah, nu le-aţi putea socoti (14:34) 

Cartea Ta, o, Allah, Mesajul Tău, 

spus-a Adevărul! 

Iar profeţii Tăi şi trimişii Tăi au transmis revelaţia Ta 

pe care le-ai pogorât-o 

şi religia pe care ai stabilit-o pentru ei 

şi prin ei. 

Şi mărturisesc, Allah, 

prin străduinţa şi prin hărnicia mea 

şi în măsura supunerii şi a puterilor mele 

şi zic, ca un credincios având neclintirea 

convingerilor sale: 

Laudă lui Allah! El nu şi-a dăruit Lui Însuşi fii 

pentru a avea un moştenitor, 

El nu are pe nimeni alături în împărăţia Sa 

care să I se poată împotrivi în ceea ce făptuieşte El 

El nu are oblăduitor în faţa umilirii (17:111) 



144 
 

care să-L ajute în ceea ce plăsmuieşte El. 

Aşadar, slavă Lui! Slavă Lui! 

Dacă ar fi şi alţi dumnezei în afară de Allah 

în ceruri şi pe pământ, 

acestea ar fi atunci cuprinse de stricăciune (21:22) 

şi ar fi năruite. 

Slavă lui Allah, Cel Unic, Singurul, 

Allah ! Absolutul ! Care nu naşte şi nu Se naşte şi nimeni nu-I este asemenea (112:2-4) 

Slava e a lui Allah, 

o laudă precum cea cu care Îl slăvesc îngerii 

aflaţi în apropierea Sa 

şi profeţii trimişi de El. 

Şi fie ca Allah să-l binecuvânteze pe cel ales de el, 

pe Muhammad, pecetea profeţilor, 

şi să-i binecuvânteze familia sa plină de virtuţi 

şi credincioasă Ţie 

şi să-Şi pogoare pacea Sa asupra lor! 

 

(Apoi Husayn  ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه  َلّلَٰ  a început a se ruga fierbinte şi, în vreme ce lacrimi şiroiau din ochii săi, 

el s-a cufundat şi mai mult în rugăciune, apoi a rostit): 

 

O, Allah, fă-mă să mă tem de Tine 

aşa cum m-aş teme dacă Te-aş vedea, 

dă-mi fericirea care vine din evlavia faţă de Tine, 

nu mă lăsa să fiu nefericit datorită nesupunerii 

faţă de Tine, 

hotărăşte prin a Ta poruncă ce-i mai bine 

pentru mine 

Şi binecuvântează-mă prin a Ta judecată 

ca să nu-ndrăgesc grăbirea acelor lucruri pe 

care Tu le-ai întârziat 
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şi nici amânarea acelor lucruri pe care Tu 

le-ai grăbit ! 

O, Allah, dăruieşte sufletului meu mulţumirea, 

inimii mele neclintirea credinţei, 

faptelor mele – sinceritatea, 

ochilor mei – lumina 

şi înţelegerea profundă a religiei. 

Fă-mă să mă bucur de mădularele trupului meu, 

fă ca auzul şi văzul meu să fie cei doi moştenitori ai mei, 

ajută-mă să-l înfrunt pe cel care mă nedreptăţeşte 

şi să-mi văd dreptatea şi dorinţele împlinite, 

alinându-mi astfel ochii. 

O, Allah, îndepărtează necazurile, 

acoperă-mi defectele, 

iartă-mi greşelile, 

înlătură diavolul meu, 

şterge-mi datoria 

şi dă-mi, Allah, locul cel mai de seamă 

în lumea de apoi şi în astă lume! 

O, Allah, a Ta este Lauda toată, 

pentru că m-ai creat şi m-ai făcut să aud şi să văd 

şi a Ta este toată Slăvirea 

pentru că m-ai plăsmuit şi m-ai făcut o creatură 

nevătămată, 

arătându-Ţi astfel îndurarea faţă de mine, 

în vreme ce Tu n-aveai trebuinţă de facerea mea. 

Doamne, din moment ce m-ai creat 

şi apoi mi-ai îndreptat fiinţa; 

Doamne, deoarece m-ai crescut 

şi mi-ai desăvârşit înfăţişarea; 

Doamne, întrucât mi-ai făcut tot binele 
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şi mi-ai dat bunăstare şi pace în suflet; 

Doamne, fiindcă m-ai păzit 

şi mi-ai dat cununa izbândei; 

Doamne, din moment ce m-ai binecuvântat 

şi apoi m-ai călăuzit; 

Doamne, pentru că m-ai ales 

şi mi-ai dat din fiecare lucru bun; 

Doamne, întrucât mi-ai dat să mănânc şi să beau; 

Doamne, fiindcă m-ai îmbogăţit 

şi m-ai îndestulat; 

Doamne, din moment ce m-ai sprijinit 

şi m-ai înălţat; 

Doamne, fiindcă m-ai înveşmântat 

cu al Tău acoperământ curat, 

netezindu-mi calea prin lucrarea Ta întreagă, 

binecuvântează-l pe Muhammad şi binecuvântează neamul lui Muhammad, 

ajută-mă să înfrunt potrivniciile vremurilor, 

nenorocirile din timpul nopţii şi al zilei, 

izbăveşte-mă de grozăviile acestei lumi 

şi de caznele lumii de apoi 

şi cruţă-mă de răul ce-l fac 

pe pământ răufăcătorii ! 

O, Allah, iar cât priveşte lucrurile de care 

eu atât mă tem, 

scapă-mă de ele 

şi cât priveşte lucrurile de care caut să mă feresc, 

păzeşte-mă de ele ! 

Veghează-mi sufletul şi credinţa, 

apără-mă în timpul călătoriilor mele, 

dă-mi un moştenitor al familiei şi al averii mele, 

binecuvântează-mă în cele ce mi-ai dăruit, 
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ajută-mă să am sufletul smerit, 

înalţă-mă în ochii oamenilor, 

Păzeşte-mă de relele venite din partea oamenilor 

şi a jinn-ilor, 

nu mă necinsti din pricina păcatelor mele, 

nu mă ruşina pentru tăinuitele mele metehne, 

nu mă încerca pentru faptele mele, 

nu mă lipsi de binecuvântările Tale 

şi nu mă încredinţa altcuiva în afară de Tine ! 

Allah, în a cui seamă să mă laşi ? 

În seama vreunei rude ? Aceasta s-ar depărta de mine. 

În seama vreunui străin? Acesta s-ar uita la mine fără bucurie. 

Ori în seama acelora ce m-ar privi cu-ngâmfare? 

Dar Tu eşti Domnul meu şi Stăpânul treburilor mele. 

Ţie mă voi plânge în surghiunul meu şi în pribegia 

mea, când sunt departe de casă, 

iar cel căruia i-ai dat putere asupra mea 

mă dispreţuieşte. 

Allah, nu-Ţi coborî aşadar mânia asupra mea! 

Dacă Te mânii pe mine, 

nu-mi va purta nimeni de grijă. 

Slavă Ţie! 

Paza Ta este mult mai cuprinzătoare, 

aşadar, Te rog pe Tine, Doamne, 

în numele luminii Feţei Tale, prin care sunt 

luminate cerurile şi pământul, 

prin care sunt înlăturate întunecimile 

şi prin care au fost îndreptate faptele neamurilor 

din vechime şi ale celor de mai târziu, 

să nu mă laşi să mor în timp ce mânia Ta 

este asupra mea, 
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Nu-Ţi coborî furia împotriva mea ! 

Caut plăcerea Ta şi să-Ţi fiu pe plac 

ca să fii Mulţumit de mine înainte de aceasta. 

Nu există altă divinitate în afară de Tine, Domn al Pământului Sfânt, 

al Locului Sfânt, 

şi al Casei celei Vechi 

asupra căreia coborât-ai binecuvântări 

şi pe care ai făcut-o un loc de credinţă şi de pelerinaj pentru omenire. 

O, Cel Care, prin a Sa îndurare, iartă păcatele cele mai mari ! 

O, Cel Care-mi asigură hrana în vremea necazului meu ! 

O, Cel Care-mi ţine tovărăşie în singurătatea mea! 

O, Cel Ce eşti sprijinul meu în nenorocirea mea! 

O, Binefăcătorul meu care mă umpli de binecuvântări! 

O, Allah al meu şi Allah al înaintaşilor mei, 

Avraam, Ismael, Isaac şi Iacob! 

Domnul Lui Gavriil, al lui Mihail 

şi al lui Serafiel ! 

Domnul lui Muhammad, Pecetea Profeţilor, 

şi al casei sale, al celor aleşi ! 

Cel Care a revelat Tora, Evanghelia, Psalmii şi Legea 

şi Pogorâtor al literelor Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, Ta, 

Ha’, Ya-Sin şi al înţeleptului Coran! 

Tu eşti peştera în care mă adăpostesc când 

drumurile mă sufocă în ciuda lărgimii lor 

şi când pământul, cu toată întinderea sa, este prea strâmt pentru mine. 

A Ta Îndurare de n-ar fi, m-aş număra şi eu printre 

cei pieritori, 

Tu eşti Cel Care-mi şterge greşelile. 

Dacă nu ai fi Tu Cel Care să mă acopere, 

aş fi printre cei făcuţi de ocară; 

Tu mă întăreşti, ajutându-mă împotriva 
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vrăjmaşilor mei 

şi de n-ai fi fost reazemul meu, aş fi fost şi eu 

printre cei învinşi. 

O, Cel Care stăpâneşte măreţia şi slava, 

astfel că prin puterea Lui sunt puternici prietenii Săi ! 

O, Cel înaintea căruia toţi regii îşi pun jugul smereniei 

de teama puterii Lui copleşitoare! 

El ştie trădarea ochilor şi ceea ce ascund inimile (40:19) 

şi cele nevăzute aduse de vremuri şi de soartă. 

O, Cel despre Care nimeni nu ştie cum este, 

în afară de El Însuşi! 

O, Cel despre Care nimeni nu ştie ce este, 

în afară de El Însuşi! 

O, Cel pe Care nu-L cunoaşte nimeni, 

în afară de El Însuşi! 

O, Cel Care a aşezat uscatul pe apă şi a făcut ca aerul 

să formeze cerul! 

O, Cel Căruia Îi aparţin cele mai nobile Nume! 

O, Cel a Cărui bunătate nu se va micşora niciodată! 

O, Cel Care ai făcut ca Iosif să fie dus în deşert, 

apoi l-ai scos din fântână 

şi l-ai făcut rege după ce fusese rob! 

O, Cel Care l-ai făcut să se întoarcă la Iacob după ce 

ochii săi se albiră de mâhnirea care-l copleşise (12:84) ! 

O, Cel Care a înlăturat necazul şi suferinţa lui Iov 

şi l-a împedicat pe Avraam să-şi jertfească fiul, 

după ce ajunsese la o vârstă înaintată şi i se scursese viaţa ! 

O, Cel Care a răspuns rugii lui Zaharia 

şi i l-a dăruit pe Ioan, 

nelăsându-l singur şi fără urmaşi! 

O, Cel Care pe Iona din burta peştelui l-a scos! 
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O, Cel Care a despărţit marea pentru fiii lui Israel, 

iar apoi de rău i-a mântuit 

şi i-a înecat pe Faraon şi oştirile sale! 

O, Cel Care trimite vânturi vestitoare ale milei Sale! 

O, Cel care nu Se grăbeşte să pedepsească pe acelea 

dintre creaturile Sale care nu I se supun! 

O, Cel Care i-a izbăvit pe vrăjitori după ce aceştia Îl tăgăduiseră îndelung! 

Înainte de aceasta, ei se bucuraseră de binecuvântările Lui, 

se hrăniseră din proviziile date de El 

şi se închinaseră altcuiva în afară de El. 

Ei I se împotriviseră, Îl tăgăduiseră, 

socotindu-i mincinoşi pe trimişii Săi. 

O, Allah ! 

O, Allah ! 

O, Cel Care eşti Începătorul tuturor lucrurilor şi 

Făuritor fără de seamăn! 

O, Cel Veşnic şi fără de sfârşit! 

O, Cel Viu când nimic nu avea viaţă! 

O, Cel Care îi însufleţeşte pe cei morţi! 

O, Cel Ce stă după fiece suflet ca martor a ceea ce agoniseşte (13:33)! 

O, Cel faţă de Care mică a fost recunoştinţa mea 

şi, cu toate acestea, El nu m-a lipsit de nimic! 

Păcatul meu mare a fost, dar El de ocară 

nu m-a făcut! 

El m-a văzut săvârşind fapte de nesupunere, 

dar nu m-a făcut să ajung rău famat! 

O, Cel Care a avut grijă de mine în copilărie! 

O, Cel Care mi-a asigurat mijloacele de trai 

la maturitate! 

O, Cel ale Cărui daruri nu pot fi socotite 

şi ale Cărui binecuvântări nu pot fi răsplătite ! 
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O, Cel Care a scos în calea mea ceea ce este bine 

şi ceea ce este drept, 

iar eu L-am răsplătit cu răutate şi neascultare ! 

O, Cel Care m-a condus la credinţă înainte ca să ajung să-I fiu recunoscător pentru darurile şi 

îndurarea Sa ! 

O, Cel pe Care L-am strigat când am fost bolnav, 

iar El m-a vindecat; 

când am fost despuiat, 

iar El m-a îmbrăcat; 

când am fost flămând, 

iar El m-a îndestulat; 

când am fost însetat, 

iar El mi-a dat să beau; 

când am fost batjocorit, 

iar El m-a înălţat; 

când am fost neştiutor, 

iar El m-a învăţat; 

când am fost singur, 

iar El mi-a dat urmaşi; 

când am fost departe, 

iar El m-a făcut să mă întorc; 

când am fost sărac, 

iar El m-a îmbogăţit; 

când am avut nevoie de ajutor, 

iar El m-a sprijinit; 

când am fost bogat, 

iar El nimic nu mi-a luat. 

Eu nu Te-am pomenit şi nu Te-am invocat pe Tine în 

toate aceste împrejurări 

dar Tu m-ai făcut să încep să Te chem. 

A Ta este slava şi recunoştinţa ! 
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O, Cel Care a trecut cu vederea greşelile mele, 

mi-a alinat suferinţa, 

mi-a ascultat rugăciunea, 

mi-a acoperit defectele, 

mi-a iertat păcatele, 

mi-a îndeplinit dorinţele 

şi m-a ajutat împotriva vrăjmaşului meu! 

De ar fi să socotesc binecuvântările Tale, 

darurile şi binefacerile bunătăţii Tale, 

în stare nu aş fi pe toate să le-nşir. 

O, Păzitor al meu ! 

Tu eşti Cel Care a fost Îngăduitor, 

Tu eşti Cel Care m-a binecuvântat, 

Tu eşti Binefăcătorul meu, 

Tu eşti Cel Care a fost Bun, 

Tu eşti Cel Care a fost Darnic, 

Tu eşti Cel care m-a desăvârşit, 

Tu eşti Cel Care mi-a dat cele trebuitoare vieţii, 

Tu eşti Cel Care m-a încununat cu izbândă, 

Tu eşti Cel Care m-a înzestrat, 

Tu eşti Cel Care m-a îmbogăţit, 

Tu eşti Cel Care m-a îndestulat, 

Tu eşti Cel Care m-a adăpostit, 

Tu eşti Cel Care mi-a dat îndeajuns, 

Tu eşti Cel Care m-a călăuzit, 

Tu eşti Cel Care m-a păzit de păcate, 

Tu eşti Cel Care mi-a acoperit păcatele, 

Tu eşti Cel Care m-a iertat, 

Tu eşti Cel care a trecut cu vederea, 

Tu eşti Cel Care mi-a făcut loc pe pământ, 

Tu eşti Cel Care m-a înălţat, 
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Tu eşti Cel Care m-a susţinut, 

Tu eşti Cel Care m-a sprijinit, 

Tu eşti Cel Care m-a întărit, 

Tu eşti Cel Care m-a ajutat, 

Tu eşti Cel Care m-a vindecat, 

Tu eşti Cel Care mi-a dat bunăstare, 

Tu eşti Cel Care m-a cinstit. 

Binecuvântat eşti Tu şi Preamărit ! 

Aşadar a Ta este slava în veci 

şi către Tine se îndreaptă recunoştinţa noastră 

mereu şi pentru totdeauna! 

Aşadar eu, Allah, îmi mărturisesc păcatele 

Rugându-Te să mi le ierţi! 

Eu sunt cel care a săvârşit răutăţi, 

eu sunt cel care a făcut greşeli, 

eu sunt cel care a vrut să păcătuiască cu bună ştiinţă, 

eu sunt cel care a fost neştiutor, 

eu sunt cel care a fost nepăsător, 

eu sunt cel care a fost delăsător, 

eu sunt cel care s-a bizuit pe altcineva 

în afară de Tine, 

eu sunt cel care a păcătuit cu bună ştiinţă, 

eu sunt cel care a vorbit în van, 

eu sunt cel care nu şi-a ţinut cuvântul dat, 

eu sunt cel care şi-a mărturisit păcatele 

şi eu sunt cel care a reunoscut binecuvântările 

pe care mi le-ai dat, 

iar apoi m-am întors la păcatele mele. 

Drept aceea, iartă-mi mie pentru acestea. 

O, Cel Căruia păcatele slujitorilor Săi 

nu-I pot dăuna cu nimic 
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şi Care n-are trebuinţă de supunerea lor! 

El dă izbândă prin ajutorul şi îndurarea Sa 

oricăruia dintre ei care lucrează întru dreptate. 

Aşadar ale Tale sunt laudele, 

Domnul şi Dumnezeul meu! 

Allah al meu, Tu mi-ai poruncit, iar eu nu m-am supus 

şi m-ai prevenit, iar eu pe cele oprite le-am făcut ! 

Astfel că acum nu am nici o îndreptăţire 

ca să-mi pot cere iertare, 

nici vreo putere pe care să mă bizui. 

Atunci prin ce mijloace să mă întorc la Tine, o, 

Păzitorul meu ? 

Cu ce, cu urechile mele ? 

Sau cu ochii mei ? 

Sau cu limba mea ? 

Sau cu mâinile mele ? 

Sau cu picioarele mele ? 

Nu sunt acestea toate binecuvântările Tale, 

de Tine date mie ? 

Iar eu Te-am nedreptăţit cu fiecare dintre ele, 

prin neascultarea mea, o, Păzitorul meu! 

Ale Tale sunt dovezile şi mărturiile împotriva mea. 

O, Cel Care mi-a ascuns păcatele în faţa părinţilor, 

ca nu cumva aceştia să mă alunge 

şi în faţa rudelor şi a fraţilor mei, ca nu cumva ei 

să mă mustre, 

şi de regi, ca nu cumva aceştia să mă pedepsească! 

Că de-ar fi văzut ei la mine ce ai văzut Tu, o, 

Păzitor al meu, 

ei nu mi-ar fi dat nici un răgaz, 

ci m-ar fi părăsit şi s-ar fi îndepărtat de mine. 



155 
 

Aşadar, iată-mă, Allah, 

stând dinaintea Ta, Doamne, 

smerit, umil, strâmtorat, dispreţuit, 

nu am nici o îndreptăţire 

ca să-mi pot cere iertare, 

nici vreo putere pe care să mă sprijin ! 

Nu am nici o dovadă prin care să-mi pot 

vădi nevinovăţia, 

nici nu pot spune că n-am comis păcate 

şi că n-am săvârşit răutăţi. 

Iar tăgăduirea acestora, de-ar fi să le tăgăduiesc, 

Păzitor al meu, nu mi-ar fi de nici un folos. 

Şi cum de-aş putea tăgădui vreodată acestea?! 

Pentru că toate mădularele mele sunt împotriva mea 

mărturisitoare 

de cele de mine făcute. 

Şi ştiu în chip statornic şi fără nici o îndoială 

că-mi vei cere socoteală pentru aceste fapte rele 

şi că Tu eşti Judecătorul Cel Drept, care pe nimeni 

nu nedreptăţeşte. 

A Ta judecată mă prăpădeşte şi-aş vrea să fug de-a Ta dreptate. 

Dacă mă pedepseşti, o, Allah al meu, 

este din pricina păcatelor mele 

pe care le-am săvârşit după ce mi-ai arătat dovada, 

iar dacă mă ierţi, este datorită îngăduinţei, îndurării şi bunătăţii Tale. 

Nu este alt zeu afară de Tine! Mărire Ţie! Eu am fost dintre nedrepţi (21:87) 

Nu există altă divinitate în afară de Tine! Slavă Ţie ! 

Cu adevărat, sunt unul dintre cei care se roagă pentru iertare. 

Nu există altă divinitate în afară de Tine ! Slavă Ţie ! 

Cu adevărat, sunt unul dintre cei care mărturisesc Unicitatea Ta. 

Nu există altă divinitate în afară de Tine ! Slavă Ţie ! 



156 
 

Cu adevărat, sunt unul dintre cei cu frică de Tine. 

Nu există altă divinitate în afară de Tine ! Slavă Ţie ! 

Cu adevărat, sunt unul dintre cei temători şi evlavioşi. 

Nu există altă divinitate în afară de Tine ! Slavă Ţie ! 

Cu adevărat, sunt unul dintre cei plini de nădejde. 

Nu există altă divinitate în afară de Tine ! Slavă Ţie ! 

Cu adevărat, sunt unul dintre cei ce tânjesc după Tine. 

Nu există altă divinitate în afară de Tine ! Slavă Ţie ! 

Cu adevărat, sunt unul dintre cei ce recunosc că 

« nu există altă divinitate în afară de Tine » ! 

Nu există altă divinitate în afară de Tine ! Slavă Ţie ! 

Cu adevărat, sunt unul dintre cei ce se roagă. 

Nu există altă divinitate în afară de Tine ! Slavă Ţie ! 

Cu adevărat, sunt unul dintre cei ce Te proslăvesc pe Tine. 

Nu există altă divinitate în afară de Tine ! Slavă Ţie ! 

Cu adevărat, sunt unul dintre cei ce Te preamăresc ! 

Nu există altă divinitate în afară de Tine ! Slavă Ţie ! 

Domnul meu şi Domnul înaintaşilor şi strămoşilor mei ! 

Allah al meu, aceasta este lauda pe care Ţi-o aduc pentru a Te preamări şi preaslăvi pe Tine ! 

Aceasta este sinceritatea mea cu care Te pomenesc, 

mărturisind Unicitatea Ta, 

şi aceasta este recunoaşterea binecuvântărilor Tale, 

pe care le amintesc, 

chiar dacă mărturisesc că nu le pot număra, 

din pricina mulţimii lor, 

a abundenţei lor, a manifestării lor 

şi a existenţei lor din cele mai vechi timpuri şi 

până în prezent, 

timp în care nu ai încetat niciodată să Te îngrijeşti de mine, 

dăruindu-mi-le, 

De când m-ai creat şi mi-ai dat viaţă, 
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de la începutul vieţii mele, 

preschimbându-mi sărăcia în bogăţie, 

scăpându-mă de nenorociri, 

aducându-mi alinarea, 

înlăturând greutăţile, 

îndepărtând suferinţa 

şi dăruindu-mi bunăstare, sănătate 

şi statornicie în credinţă. 

Chiar dacă toţi locuitorii pământului, 

atât cei din trecut, cât şi cei din prezent, 

m-ar ajuta în încercarea mea de a-Ţi înşira binecuvântările, 

tot nu aş putea şi nici ei nu ar putea 

să facă acest lucru. 

Sfânt eşti Tu şi Preaînalt, 

un Domn Mărinimos, Puternic şi Milostiv! 

Darurile Tale nu pot fi socotite, 

slava Ta nu poate fi cuprinsă de laudele noastre, 

iar binecuvântările Tale nu pot fi răsplătite. 

Binecuvântează-i pe Muhammad şi pe cei din Casa lui Muhammad, 

desăvârşeşte-ţi binecuvântările Tale 

asupra noastră 

şi ajută-ne în ascultarea de Tine. 

Slavă Ţie! Nu există alt Allah în afară de Tine! 

O, Allah, cu adevărat Tu îl auzi pe cel sărman, 

îndepărtezi răul, 

îl ajuţi pe cel îndurerat, 

îl vindeci pe bolnav, 

îl îmbogăţeşti pe sărac, 

îndrepţi ceea ce-i stricăciune, 

te milostiveşti de copil 

şi îl ajuţi pe bătrân. 
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Nu există alt sprijin în afară de Tine 

şi nu există nimeni care să aibă putere asupra Ta. 

Iar Tu eşti Cel Sublim, Cel Măreţ ! 

O, Eliberator al prizonierilor încătuşaţi ! 

O, Grijitorul pruncului nou-născut! 

O, Păzitorul fugarului înfricoşat! 

O, Cel Care nu are nici un partener şi nici un tovarăş! 

Binecuvântează-i pe Muhammad şi pe cei din Casa lui Muhammad 

şi dă-mi în această seară ceea ce este cel mai bine 

dintre lucrurile pe care le-ai dăruit şi le-ai pogorât asupra slujitorilor Tăi, 

fie că e o binecuvântare pe care o dăruieşti, 

o milostenie pe care o reînnoieşti, 

o încercare pe care o îndepărtezi, 

un necaz pe care îl înlături, 

o rugăciune pe care o asculţi, 

o faptă bună pe care o primeşti 

sau reaua-făptuire pe care n-o socoteşti. 

Cu adevărat, Tu eşti Îndurătorul, 

Ştiutorul a ceea ce vei voi şi Atotputernicul! 

O, Allah, cu adevărat Tu eşti Cel mai Apropiat 

dintre cei care sunt strigaţi, 

Cel mai Grabnic dintre cei care răspund, 

Cel mai Darnic dintre cei care iartă, 

Cel mai Darnic dintre cei care oferă 

şi cel mai Bun Ascultător dintre cei cărora li se cere. 

O, Cel Care eşti Milostiv şi Îndurător în această lume 

şi în lumea de apoi! 

Nu există nimeni care să fie rugat la fel cum eşti Tu, 

iar în afară de Tine nu este nimeni spre care să se îndrepte nădejdile noastre. 

M-am rugat Ţie şi mi-ai răspuns, 

Ţi-am cerut şi mi-ai dat, 
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am pornit în căutarea Ta, luându-Te pe Tine ca 

ţintă a căutărilor mele, 

iar Tu Te-ai îndurat de mine, 

m-am bizuit pe Tine, iar Tu m-ai salvat, 

m-am adăpostit la Tine, iar Tu m-ai îndestulat. 

O, Allah, binecuvântează-l aşadar pe Muhammad, 

robul, Trimisul şi Profetul Tău 

şi binecuvântează-i familia cea neprihănită, 

pe fiecare dintre ei. 

Desăvârşeşte-Ţi binecuvântările asupra noastră, 

bucură-ne cu darul Tău 

şi aşează-ne printre cei care Îţi sunt recunoscători 

şi-şi aduc aminte de darurile Tale, 

Amin. Amin, o, Domn al tuturor creaturilor! 

O, Allah, o, Cel Care stăpâneşte şi este Atotputernic, 

Care este Atotputernic şi supune toate lucrurile, 

Care nu a fost ascultat şi Care apoi a acoperit 

păcatul neascultării 

şi Care a fost implorat pentru iertare, 

iar El a iertat. 

El este ţelul căutătorilor care tânjesc după El 

şi ultima dorinţă a celor care nădăjduiesc! 

O, Cel Care are putere asupra tuturor şi asupra tuturor se întinde ştiinţa Sa (65:12) 

şi Care-i învăluie pe cei care caută iertarea cu blândeţea, îndurarea şi bunăvoinţa Sa! 

O, Allah, cu adevărat ne întoarcem către Tine 

în această seară, 

pe care ai cinstit-o şi ai lăudat-o prin 

Muhammad, 

Profetul şi Trimisul Tău, 

Cel pe care l-ai ales dintre făpturile Tale, 

păzitorul credincios al revelaţiei Tale care este 
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purtătoare de veşti bune şi de preveniri 

şi care este lumină – lumina călăuzitoare care a fost pogorâtă, 

ce-ai dat-o celor care se supun (al-muslimin) 

şi pe care ai rânduit-o să fie o milostivire pentru locuitorii pământului. 

O, Cel Care eşti Sublim ! 

Aşadar binecuvântează-i pe el şi pe cei din a sa Casă, 

cea nobilă, aleasă şi curată 

iar pe noi ne-înconjoară cu îndurarea Ta, 

fiindcă pe Tine Te cheamă glasurile 

în feluritele limbi. 

Aşadar rânduieşte-ne o parte dintre darurile Tale, 

în această seară, o, Allah, 

din lucrurile bune pe care le-ai împărţit 

slujitorilor Tăi, 

din lumina Ta călăuzitoare, 

din îndurarea pe care o reverşi, 

din binecuvântările pe care le pogori, 

din bunăstarea cu care acoperi creaturile Tale 

şi din proviziile pe care le răspândeşti. 

O, Cel mai Milostiv dintre milostivi ! 

O, Allah, transformă-ne ca să putem fi de izbândă plini, 

victorioşi, evlavioşi şi prosperi. 

Nu ne aşeza printre cei ce deznădăjduiesc, 

nu ne pustii de mila Ta, 

nu ne lipsi de bunătatea Ta la care nădăjduim 

şi nu ne lăsa să fim printre cei lipsiţi 

de îndurarea Ta, 

nici printre cei care şi-au pierdut nădejdea în bunătatea darului Tău. 

Nu ne izgoni, ca să nu fim printre cei dezamăgiţi 

sau printre cei alungaţi de la uşa Ta. 

O, Cel mai Mărinimos dintre cei mărinimoşi ! 
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O, Cel mai Darnic dintre cei darnici! 

Către Tine ne întoarcem cu credinţă neclintită, mergând spre a Ta Casă Sfântă. 

Aşadar ajută-ne nouă în ritualurile noastre religioase, 

desăvârşeşte pelerinajul nostru, 

iartă-ne şi dă-ne bunăstare 

căci spre Tine ne-am întins mâinile 

şi ele poartă urmele smereniei 

mărturisirii păcatelor. 

Aşadar, o, Allah, dăruieşte-ne în această seară 

ceea ce Ţi-am cerut 

şi îndestulează-ne cu acele lucruri cu care Te-am 

rugat să ne îndestulezi, 

pentru că nu există nimeni care să ne poată 

îndestula în afară de Tine 

şi nu avem alt Domn în afară de Tine ! 

Hotărârea Ta, în ceea ce ne priveşte, este pusă în aplicare, 

Tu ne cuprinzi cu ştiinţa Ta, 

iar hotărârea Ta este dreaptă. 

Orânduieşte pentru noi ceea ce este bine 

şi aşează-ne printre oamenii de bine ! 

O, Allah, dă-ne prin dărnicia Ta, 

cea mai mare răsplată, 

cea mai bogată comoară 

şi cea mai trainică linişte sufletească. 

Iartă-ne nouă păcatele toate 

şi nu ne nimici împreună cu cei care pier 

şi nu-Ţi îndepărta blândeţea şi îndurarea de la noi, 

o, Cel mai Milostiv dintre milostivi! 

O, Allah, aşează-ne acum printre cei care cer de la Tine 

şi cărora Tu le dai, 

care Îţi mulţumesc Ţie şi cărora le sporeşti darurile, 
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care se întorc la Tine cu căinţă şi pe care Tu-i primeşti 

şi care se leapădă de toate păcatele lor înaintea Ta 

şi pe care Tu îi ierţi, 

O, Domn al măreţiei şi al splendorii ! 

O, Allah, curăţeşte-ne, 

arată-ne dreapta cale 

şi primeşte rugămintea noastră ! 

O, Cel mai Bun dintre cei cărora li se cere ! 

O, Cel mai Milostiv dintre cei a căror milă este căutată ! 

O, Cel faţă de Care nu este ascunsă nici o clipire a pleoapelor, 

nici o privire a ochilor 

şi nimic din cele tăinuite 

şi din ce-i în adâncul inimii, 

învelit în tainele ascunse! 

Nu sunt oare toate acestea cuprinse în ştiinţa Ta 

şi învăluite de îndurarea Ta ? 

Slavă Ţie, cu adevărat eşti Preaînaltul, mai presus de ceea ce spun nelegiuiţii ! 

Cele şapte Ceruri şi pământurile, cu tot ce se află în ele, 

Te slăvesc pe Tine 

şi nu-i lucru care să nu-Ţi aducă laude Ţie. 

Aşadar a Ta este slava, cinstea şi mărirea, 

O, Domn al măreţiei şi al splendorii, 

al bunătăţii, al binecuvântărilor 

şi al marilor daruri! 

Tu eşti Cel Binevoitor, Cel Darnic, Cel Blând, Cel Îndurător. 

O, Allah, dăruieşte-mi din belşug lucrurile îngăduite de Tine, 

revarsă asupră-mi putere în trup şi în credinţă, 

păzeşte-mă de înfricoşare 

şi mântuieşte-mă de Foc! 

O, Allah, nu izvodi împotriva mea, 

nu mă mâna pe căi întortocheate, 
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nu mă amăgi 

şi alungă de la mine răul care vine din partea necredincioşilor, jinni sau oameni! 

 

(Apoi Husayn  ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه  َلّلَٰ  şi-a înălţat capul şi privirea către Cer. Lacrimi şiroiau din ochii săi, ca 

din două burdufuri de apă, şi a spus cu voce tare): 

 

O, Cel mai bun Ascultător dintre cei ce aud! 

O, Cel mai bun Văzător dintre cei ce privesc ! 

O, Cel mai Grabnic dintre cei care socotesc ! 

O, Cel mai Milostiv dintre milostivi ! 

Binecuvântează-i pe Muhammad şi pe cei din familia lui Muhammad, 

cei aleşi, cei fericiţi ! 

Şi Ţie Îţi cer, o, Allah, ceea ce am nevoie ! 

Dacă Tu îmi dăruieşti, 

ceea ce ţii departe de mine nu-mi va pricinui 

nici o pagubă, 

iar dacă Tu mă refuzi, 

ceea ce-mi dăruieşti nu-mi va fi de folos. 

Rogu-Te pe Tine, mântuieşte-mă de Foc ! 

Nu există altă divinitate în afară de Tine, Care eşti 

Singurul Allah 

şi Tu nu ai nici un egal. 

A Ta este împărăţia, a Ta este slava 

şi Tu eşti Atotputernicul. 

O, Stăpânul! O, Domnul meu! 

 

(Apoi Husayn   ُم ه ٱَسلََٰ َعلَْيهه   َلّلَٰ  a rostit: “O, Domnul meu” din nou şi din nou. Cei care erau 

adunaţi în jurul său, care i-au ascultat rugăciunea şi care în tot acest timp au spus doar “Amin”, 

au izbucnit în lacrimi.  

Ei au rămas în preajma lui până la apusul soarelui, după care şi-au strâns lucrurile şi s-au 

îndreptat către Lăcaşul Sfânt.) 
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* 

 

Este cunoscut că profeţii transmit omenirii vorbele, poruncile şi prohibiţiile Creatorului, 

precum şi alte lucruri pe care El îi mandatează să le comunice. 

Dar care este mijlocul pe care Allah l-a ales pentru a le transmite lor toate acestea? 

Aceasta este revelaţia, wahy, unde wahy înseamnă în limba arabă transmiterea unui mesaj 

în taină şi grabnic. De aceea, sunt numite prin cuvântul wahy: gestul, semnul făcut în grabă, 

vorba şoptită în şoaptă, scrierea, transmiterea unui sens în sufletul trimisului, inspiraţia, fie prin 

instinct, fie prin lumina divină şi viziunea bună, limpede. Toate aceste fenomene sunt numite în 

limba arabă prin termenul wahy. Întâlnim cuvântul wahy folosit de Allah cu sensul său lingvistic 

în următoarele situaţii. 

Descoperim în Coran: 

16:68 

Şi [iată ce] le-a revelat Domnul tău albinelor: Faceţi-vă case în munţi, în pomi şi în ceea 

ce ei făuresc! 

6:121 

Diavolii îi vor ispiti pe aliaţii lor să se certe cu voi. De le veţi da ascultare, veţi fi şi voi 

politeişti. 

În sensul jurisprudenţei, însă, prin wahy se are în vedere transmiterea de către Allah a 

unor cuvinte sau al unui sens către trimişii sau profeţii Săi, astfel încât profetul sau trimisul să 

dobândească informaţia exactă pe care i-o transmite Allah. În felul acesta, wahy ca termen de 

legislaţie religioasă include câteva elemente: 

primul element – constă în transmiterea (unui mesaj) de către Allah Atotputernicul. 

al doilea element – profetul sau trimisul primeşte această ştiinţă divină, concentrându-şi 

gândurile şi sentimentele asupra informaţiei care i se transmite, fără ca voinţa şi opţiunea 

acestuia să poată interveni în conţinutul a ceea ce i se transmite sau în rostirea a ceea ce i se 

transmite, dacă ceea ce i se revelează este rostit. 

al treilea element – cuvintele sau sensul, care se transmit prin revelaţie ocupă în sufletul 

profetului sau trimisului poziţia de ştiinţă adevărată şi exactă primită de la Allah, fără ca în 

sufletul său să existe vreun fel de ezitare sau îndoială în această privinţă. 
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al patrulea element – fenomenul revelaţiei este o lege divină graţie căreia toţi profeţii şi 

trimişii receptează informaţia care li se transmite. 

În Coran observăm: 

4:163 

Noi ţi-am trimis ţie revelaţia aşa cum le-am trimis şi lui Noe şi profeţilor de după el. Le-

am trimis şi lui Avraam, Ismail şi Isaac, Iacob şi seminţiilor, lui Iisus, Iov, Ionas, Aaron şi 

Solomon, şi i-am dat Noi psalmii lui David. 

Despre rostirea Coranului de către Muhammad  : 

53:3-4 

Nu rosteşte nimic după pofta lui. El [coranul] nu este decât o revelaţie pogorâtă. 

10:15 

Şi când li se citesc lor versetele Noastre desluşite, zic aceia care nu nădăjduiesc în 

întâlnirea cu Noi: Adu alt Coran decât acesta! sau schimbă-l! Spune: Nu am eu căderea să-l 

schimb prin puterea mea! Eu nu fac decât să urmez ceea ce îmi este revelat. Eu mă tem, dacă mă 

răzvrătesc împotriva Stăpânului meu, de pedeapsa unei Zile cumplite! 

Descrierea revelaţiei trimisă de Allah îngerilor: 

8:12 

[Aduceţi-vă aminte] când Domnul vostru le-a revelat îngerilor: Eu sunt cu voi ! Întăriţi-i, 

aşadar, pe cei care cred! Eu voi arunca spaima în inimile celor care nu cred! 

Despre revelația trimisă prin arhanghelul Gavriil  لّسََلمُ ٱَعلَْيهه : 

53:10 

Şi i-a revelat robului său ceea ce i-a fost revelat. 

[în sensul că Allah i-a revelat robului Său Gavriil, ca înger credincios al revelaţiei, ceea 

ce i-a fost transmis lui Muhammad] 

Pe cale de consecinţă se pot înţelege următoarele: 

• că Allah este cel care revelează. 

• că oamenii cărora li se transmite revelaţia sunt aleşi pentru profeţie. 

• că modalitatea de informare divină a îngerilor sau a oamenilor este revelaţia. 
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• că fenomenul revelaţiei este simţit ca atare de către toţi profeţii şi trimişii şi că prin 

intermediul ei primesc mesajele divine, fără ca Muhammad  să fie nou în această 

privinţă. 

• că ceea ce transmite pot să fie cuvinte rostite sau scrise sau sensuri care pot fi exprimate în 

cuvinte de către profet şi că voinţa celui ales pentru a i se transmite revelaţia nu se poate 

amesteca în conţinutul sau rostirea revelaţiei care i se transmite. 

Profeţia şi mesajul 

Cuvântul arab profeţie (nubuwwa) derivă de la naba care înseamnă ştire, veste, şi are 

sensul de ajungere a unor veşti de la Allah, prin intermediul revelaţiei, la acela dintre robii Săi pe 

care l-a ales pentru aceasta. Cuvântul este o explicaţie, aşadar, a relaţiei dintre profet şi Creator. 

Mesajul înseamnă împuternicirea de către Allah a unuia dintre robii Săi cu transmiterea unei legi 

religioase sau a unor anumite rânduieli, fiind o explicaţie, aşadar, a relaţiei dintre profet şi ceilalţi 

oameni. Drept urmare, mesajul este înfăţişarea unei legături între trimis şi lume, în vreme ce 

profeţia este înfăţişarea unei legături între profet şi Allah Preaînaltul. 

Primul profet trimis de Allah Preaînaltul şi sprijnit de o revelaţie şi de rânduieli a fost 

Adam   لّسََلمُ ٱَعلَْيهه , strămoşul neamului omenesc, iar ultimul profet a fost Muhammad , după 

care nu va ma veni un altul. 

33:40 

Muhammad nu este tată nici unuia dintre bărbaţii voştri, ci el este Trimisul lui Allah şi 

încheietorul profeţilor, şi Allah este Atoateştiutor. 

Allah Preaînaltul pomeneşte în Cartea Sa numele a 25 de profeţi trimişi. Dacă 

credinciosul musulman este întrebat despre unul dintre cei a căror profeţie este menţionată în 

Coran, el nu are dreptul să tăgăduiască faptul că el a fost profet. Aceştia sunt : Adam, Idris, Noe, 

Hud, Salih, Avraam, Lot, Ismail, Isaac, Iacob, Şuaib, Iov, Dhu-l-Kifl, Moise, Aaron, Solomon, 

David, Elia, Eliasar, Iona, Zaharia, Yahya, Iisus şi Muhammad – binecuvântarea şi pacea asupra 

lor!  

Mai există şi alţi profeţi, la care Coranul nu se referă în amănunţime şi depre care nu se 

relatează nimic, ci ne vorbeşte despre ei în ansamblu şi se cuvine să credem în ei ca atare, în 

sensul că Allah a trimis numeroşi profeţi, la fiecare comunitate şi grup de oameni în diverse 

locuri şi epoci. 
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Allah Preaînaltul a revelat: 

4:164 

Poveştile câtorva trimişi ţi le-am spus Noi mai înainte, iar poveştile altor trimişi nu ţi le-

am spus. 

Cum i s-a pogorât revelaţia lui Muhammad? 

Al-Bukhari a relatat de la Aişa care a zis: 

Prima revelaţie cu care a început Trimisul lui Allah a fost vedenia şi orice vedenie care i 

se arăta venea asemenea revărsatului zorilor. 

După aceea l-a întâlnit pe Gavriil. Aceasta s-a întâmplat când se afla în peştera Hira cu 

puţin timp înaintea mesajului. Acesta l-a strâns de trei ori, spunându-i: „Citeşte”, dar 

Muhammad  i-a răspuns: „eu nu ştiu să citesc”. Şi i-a zis Gavriil  لّسََلمُ ٱَعلَْيهه  din nou: „Citeşte în 

numele Domnului tău care te-a creat.” 

Apoi revelaţia s-a oprit pentru câteva zile iar aceasta a avut o mare înrâurire asupra lui. 

Oprirea revelaţiei i-a arătat lui Muhammad  că prima întâmplare din peşteră nu s-a datorat 

exerciţiului spiritual pe care îl practica ci fusese alegere divină. 

Apoi, în vreme ce mergea pe una din cărările de la Mecca revelaţia a venit la el pe 

neaşteptate.  

A afirmat Trimisul lui Allah : 

„În timp ce mergeam pe drum, am auzit un glas venind din cer. Am ridicat ochii şi l-am 

văzut pe arhanghelul care venise la mine în peşteră, stând pe un tron între cer şi pământ. M-am 

speriat de el şi m-am întors [acasă], spunând : Înveliţi-mă, acoperiţi-mă !” 

Atunci a revelat Allah Preaînatul: 

74:1-5 

O, tu cel acoperit, 

Ridică-te şi îndeamnă. 

Pe Domnul tău preamăreşte-L, 

Veşmintele tale curăţeşte-le, 

Şi de nelegiuire stai departe. 
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Revelaţia a continuat relativ liniştit fără a se mai opri. În Sahih al-Bukhari se spune, 

preluându-se de la Aişa că al-Haris bin Hişam l-a întrebat pe Trimisul lui Allah , zicând: 

– O, Trimis al lui Allah, cum vine revelaţia la tine? 

Iar Profetul  i-a răspuns: 

– Uneori vine ca zăngănitul puternic de clopot şi aceasta este cea mai grea pentru mine, 

însă nu mă lasă fără să fi înţeles ceea ce a fost tranmis, alteori mi se înfăţişează îngerul, luând 

chipul unui bărbat, şi-mi vorbeşte, iar eu pricep ce spune. 

Reiese din ceea ce spune Profetul  că revelaţia îi era insuflată în inimă, iar el înţelegea 

ceea ce i se spunea. 

S-a relatat că însoţitorii Profetului  auzeau revelaţia când cobora asupra acestuia, 

asemenea zumzetului albinelor. Aişa ne-a descris starea lui Muhammad , atuncând primea 

revelaţia: „L-am văzut când îi era trimisă revelaţia, într-o zi friguroasă, iar de pe frunte i se 

prelingeau broboane de sudoare.” 

* 

  

Hadisurile, care în sens religios înseamnă o dare de seamă asupra acţiunilor sau 

încuviinţării ori dezaprobării unor acţiuni de către Trimisul lui Allah  au fost întotdeauna un 

subiect de mare interes pentru musulmani încă din vremurile profetice. 

Companionii, care în marea lor majoritate erau arabi, aveau o memorie excelentă şi au 

putut reţine cu exactitate tot ceea ce au văzut în viaţa Profetului  sau ce au auzit de la el. 

Având în vedere importanţa fundamentală a acţiunilor şi faptelor Trimisului lui Allah , a 

poruncilor sale, a interdicţiilor şi a tăcerii pline de înţeles pe care el le adopta în anumite 

probleme, este de imaginat că unii musulmani au început să-şi consemneze în scris hadisuri încă 

din timpul vieţii Profetului . Abdullah ibn Amar al-‘As şi-a însemnat mii de spuse ale 

Profetului  , într-o „Sahifa”, lucrare ce în istorie este cunoscută sub denumirea de Sahifa as-

Saddiqa. Domnia sa Ali bin Abi Talib   ه ٱَسََلُم َعلَْيهه   َلّلَٰ  a avut o altă Sahifa ce conţinea legi şi 

îndrumări de la Profet , lucrare numită al-Qadaya (enciclopedia). 
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Jabir ibn Abdullah deţinea şi el o Sahifa, ce mai târziu a fost cunoscută sub denumirea de 

Qatada. Despre Abdullah ibn Abbas este menţionat, spre exemplu, că ar fi reunit tradiţii profetice 

în mai multe cărţi. 

În mod similar, este recunoscut faptul că Sahifa lui Hammam ibn Munabbih are la bază 

scrierile lui Abu Huraira. Au mai fost apoi colecţiile de hadisuri ale lui Rafi ibn Khadij, ale lui 

Samura ibn Jundub şi Abdullah ibn Mas’ud.  

Acestea sunt numele a câţiva dintre companionii care au făcut însemnări ale spuselor şi 

discursurilor Profetului , a judecăţilor şi a verdictelor pe care el le-a emis pe diferite teme, 

acţiunilor şi faptelor lui în tot felul de împrejurări. 

Studiul acestor însemnări şi istoria vieţii celor care le-au păstrat dovedesc, fără nici o 

îndoială, că păstrarea hadisurilor nu s-a făcut premeditat într-o vreme ulterioară şi nu a fost o 

idee născută la mai mult timp după moartea Trimisului lui Allah  în scopuri contemporane cu 

vremurile – drept urmare însemnarea acestor hadisuri a început încă din timpul vieţii 

Profetului  iar această sarcină a fost preluată de companionii săi cu un puternic simţ de 

devotament. 

Un alt exemplu este cel al unui anume Malik şi al soţiei acestuia ambii musulmani 

mediniţi. Când Trimisul lui Allah  a sosit în oraşul lor, ei l-au îndemnat pe fiul lor, Anas, să-i 

fie ucenic. Mai bine de zece ani, Anas a trăit zi şi noapte alături de Profet . Băiatul era foarte 

isteţ şi a învăţat repede să scrie şi să citească. 

Anas spune: „Tot timpul îmi notam lucrurile interesante din discursurile sale  şi alte 

ocazii de conversaţie, şi obişnuiam să-i citesc Trimisului lui Allah  aceste însemnări, oricând 

avea puţin timp liber, iar după ce îşi dădea încuviinţarea, făceam o copie după ele pentru mine.” 

Cu trecerea timpului băiatul a adunat un pergament voluminos cu astfel de însemnări, pe 

care mai târziu obişnuia să le arate altor ucenici curioşi care se îngrămădeau să asculte relatări 

profetice. 

Abdullah ibn Amr al-‘As povesteşte că: într-o zi i-a spus Trimisului lui Allah : „O, 

Trimis al lui Allah, în predicile tale spui multe lucruri minunate, dar cu trecerea timpului eu uit 

multe amănunte.”  
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Trimisul lui Allah  mi-a răspuns: „ajută-te de mâna ta dreaptă”, „însemnând prin 

aceasta că ar trebui să scriu. Înainte n-am avut curaj să fac însemnări din hadis, dar de atunci 

încolo am încercat să scriu tot ce mă interesa din spusele şi faptele Profetului.” 

Acestea şi multe alte exemple se referă la însemnarea hadisurilor, încă din timpul vieţii 

Profetului , de către oameni care deţineau experienţa nemijlocită a celor cinci simţuri şi care 

au fost martori oculari ai profeţiei. 

Mai există o categorie în care mărturia este nemijlocită. 

Aceasta este atunci când companionii Profetului  scriu sau îşi dictează memoriile 

după moartea Trimisului lui Allah  în momentul când există o cerinţă vădită pentru o astfe de 

literatură, mai precis atunci când oamenii se întreabă şi caută ştiinţa profetică pentru a beneficia 

de aceasta. 

Avem, astfel, memoriile Aişei, ale lui Abdullah ibn Mas’ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Abu 

Huraira şi mulţi alţii. Există cazuri în care memoriile a diverşi companioni au fost pregătite sub 

auspicii ale guvernării islamice, nu doar ca o emanaţie a devotamentului şi practicii religioase. 

Lucrările din vremea Profetului , au fost incluse în lucrări din în ce mai vaste ce ajung 

până la opera învăţaţilor contemporani, precumn Ibn Hanbal, Bukhari, Muslim, etc. 

Astfel, tradiţiile Trimisului lui Allah  au fost păstrate şi ne previn de tradiţiile 

falsificate derivate din invenţii sau abrogări asupra cărora Profetul  a atras atenţia spunând: 

“Să fiţi atenţi cu tradiţiile ce vin de la mine, în afară de ceea ce ştiţi voi, fiindcă cel care 

minte despre mine intenţionat, va avea cu siguranţă un loc în Iad.” 

Tipuri de relatări profetice 

Stilul coranic, altfel spus Coranul, reprezintă cuvântul lui Allah – ca rostire, ca formă, ca 

sens şi ca structură, pe care l-a coborât Gavriil în inima Profetului Muhammad , care la 

rândul său l-a transmis oamenilor în formă de Coran, adică vorbele lui Alalh Preaslăvitul, fără ca 

nici Gavriil nici Muhammad să intervină în ele. 

Hadisul sacrul reprezintă cuvântul lui Allah numai ca sens. Allah Preaslăvitul îi dă lui 

Gavriil ideea hadisului sacru, iar Gavriil alege cuvintele cu care exprimă aceste sens trimis de 

Allah Preaslăvitul, iar Profetul Muhammad  îl ia de la Gavriil şi-l transmite oamenilor. 
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Hadisul profetic reprezintă tot cuvântul lui Allah, al cărui sens îl trimite lui Gavriil, iar 

Gavriil la rândul său, îl trimite Profetului Muhammad , pentru ca el să-l îmbrace în veşmânt 

sonor. Cu alte cuvinte, Profetul  alege vorbele prin care exprimă sensul respectiv în stilul său 

propriu. 

Sfântul Coran şi hadisurile sunt, fără îndoială, două entităţi separate, legate însă una de 

alta atât de strâns încât nu poate fi considerată existenţa lor independentă. Prin Profetul 

Muhammad  ne-a fost încredinţat Sfântul Coran şi doar în augusta sa personalitate 

descoperim expresia sa evidentă.  

Sfântul Coran şi hadisurile constituie astfel cele două fundaţii pe care se înalţă structura 

perfectă a islamului, una dintre ele fiind Cuvântul lui Allah iar cealaltă elucidarea acestuia, sub 

forma tradiţiilor Trimisului lui Allah  şi Casei sale. 

Prezentarea prescripţiilor coranice este astfel una dintre principalele responsabilităţi ale 

Trimisului lui Allah  pe care le-a preluat din porunca Domnului care i-a revelat Sfântul 

Coran. Această sarcină de prezentare şi elucidare ascunde în spatele ei consimţământul divin, 

căci Trimisul lui Allah  nu vorbeşte şi nici nu acţionează de bunăvoie întru totul. Ni s-a arătat 

în termeni foarte clari că aceste lucruri însumează inspiraţia dvină. 

Numai din Sfântul Coran şi din documentele originale ale hadisurilor putem obţine o 

viziune cuprinzătoare a acestui subiect. Astfel, pe lângă Sfântul Coran, hadisurile reprezintă a 

doua sursă a şariei islamice în materie de comportament social şi personal. 

Numeroase versete din Coran au sens alegoric şi ar putea fi percepute diferit dacă nu ar 

exista un sistem definit de interpretare. Şi mai mult, există numeroase subiecte de importanţă 

practică de care Coranul nu s-a ocupat în mod explicit. Cu siguranţă, spiritul predominant al 

Cărţii Sfinte este uniform dar să deducem din ea atitudinea practică pe care trebuie să o adoptăm, 

nu este, în tot cazul, un lucru uşor.  

Atâta vreme cât avem convingerea că această Carte este cuvântul lui Allah, perfect ca 

formă şi scop, singura concluzie logică este că ea nu a fost niciodată menită să fie folosită 

independent de călăuzirea personală a Profetului , care este întruchipată de sistemul tradiţiei 

profetice, Sunnah. 
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Jabir a relatat că Trimisul lui Allah  a spus în timpul Pelerinajul său de rămas-bun: 

„După moartea mea vă las două lucruri. 

Dacă vă ţineţi cu statornicie de ele, n-o să vă rătăciţi niciodată de la calea cea dreaptă. 

Unul dintre aceste lucruri este Sfântul Coran iar celălalt este sunna Casei mele.” 

Abu Huraira relatează că Profetul  a spus: 

„Să nu vă întrebaţi în legătură cu ceea ce eu nu vă spun. Oamenii dinaintea voastră au 

ajuns în Iad din pricină că au pus prea multe întrebări profeţilor lor şi apoi au cârtit împotriva 

învăţăturii lor. Înfrânaţi-vă de la lucrurile pe care eu vă interzic să le faceţi şi faceţi cu toată 

puterea voastră ceea ce vă zic eu.” 

* 

 

ه ۚ  إهّن َّللّاَ َوَمََلئهَكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النّبهي 

يَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيهه  َوَسل هُموا تَْسلهيًما يَا أَيَُّها الّذه  

 

Irbad ibn Sariya a relatat: 

Într-o zi Trimisul lui Allah  conducea rugăciunea în adunare. Apoi şi-a întors faţa 

către noi şi ne-a ţinut o predică foarte elocventă care a făcut ochii să verse lacrimi şi a înmuiat 

inimile. Un om a cerut: O, Profet al lui Allah, aceasta a sunat ca o cuvântare de rămas-bun! 

Sfătuieşte-ne. 

Atunci el  a zis: Vă îndemn să aveţi frică de Allah, să ascultaţi şi să vă supuneţi, chiar 

de-ar fi unui sclav negru. Din pricină că aceia dintre voi care vor trăi după mine vor vedea multă 

neînţelegere, va trebui să vă călăuziţi după exemplele mele şi cele ale califilor dreptcredincioşi 

ce vor veni după mine. Alipiţi-vă de ele şi ţineţi-vă cu dinţii de ele. Feriţi-vă de lucrurile noi căci 

aceasta înseamnă schimbare şi fiecare schimbare înseamnă înşelare (greşeală). 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Toţi adepţii mei vor intra în Paradis, afară de cel ce refuză. El  a fost întrebat: Şi cine 

a refuzat (adevărul)? El  a zis: Oricine se supune mie va intra în Paradis, dar oricine nu se 

supune, înseamnă că refuză (adevărul). 
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Salama ibn Akwa’ a relatat, cu acordul tatăul său, că o persoană mânca cu mâna stângă 

în prezenţa Trimisului lui Allah , la care acesta a zis: Mănâncă cu mâna dreaptă. El a zis: Nu 

pot face asta. Şi atunci el  i-a spus: Fie ca să nu mai poţi face asta! 

Trufia îl împiedicase (să mănânce cu mâna dreaptă) şi nu şi-a mai putut ridica mâna până la gură. 

 

Nu’man ibn Başir a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Îndreptaţi-vă rândurile, ori Allah va crea neînţelegeri între voi. 

Într-o altă versiune a lui Muslim, Nu’man ibn Başir a relatat: 

Trimisul lui Allah  avea obiceiul să ne îndrepte rândurile de parcă îndrepta o săgeată, 

până când a văzut că am priceput cum să facem. Într-o zi el a ieşit afară, s-a ridicat (pentru 

rugăciune) şi era pe punctul de a spune: Allah este Mare, când a văzut un om al cărui piept ieşea 

afară din rând, şi atunci a zis: Slujitori ai lui Allah, trebuie să vă îndreptaţi rândurile sau Allah va 

crea neînţelegeri între voi. 

 

Abu Musa a relatat că în Medina, în timpul nopţii, luase foc o casă şi acoperişul şi 

pereţii s-au prăbuşit peste cei care locuiau în ea. Când i s-a relatat acest lucru Trimisului lui 

Allah , el a zis: Focul este duşmanul vostru; să-l stingeţi când mergeţi la culcare. 

 

Abu Musa relatează că Trimisul lui Allah  a zis: 

Călăuzirea şi cunoaşterea cu care Allah m-a înzestrat se aseamănă cu o ploaie torenţială 

care a căzut peste o bucată de pământ. Partea fertilă a pământului absoarbe apa şi face să crească 

din abundenţă iarba şi plantele. O altă parte, care este goală (pe dinăuntru), reţine apa şi prin 

aceasta Allah îngăduie oamenilor să tragă foloase. Ei beau apa, adapă animalele şi sădesc 

seminţele. Dar ploaia cade şi pe o porţiune de teren uscat care nici nu reţine apa, nici nu îngăduie 

vegetaţiei să crească. Tot aşa se poate asemăna omul care înţelege religia lui Allah şi trage 

foloase din învăţătura cu care m-a trimis Allah, care învaţă şi le arată şi altora, precum şi omul 

care nici nu-şi ridică capul în acest sens, nici nu acceptă călăuzirea lui Allah cu care am fost 

trimis. 
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Jabir a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Parabola despre mine şi parabola despre voi seamănă cu parabola unui om care a aprins 

un foc. Când totul s-a luminat în jur, viermii şi alte insecte ce cad în foc, au început să cadă 

înăuntru. El a încercat să le împiedice, dar ele l-au copleşit şi au sărit în foc. Eu vă prind din 

spate să vă salvez din foc, dar voi săriţi în el. 

 

Ibn Mas’ud relatează că a fost menţionat: 

Primul fiu al lui Adam (Cain) împarte vina (omuciderii) cu fiecare dintre cei ce ucid pe 

alţii, fără de vină, căci el a fost iniţiatorul omorului. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Iadul este înconjurat de felurite pofte şi patimi în vreme ce Raiul este înconjurat de tot 

felul de lucruri neplăcute. 

 

Hudhaifa a relatat: 

Într-o noapte mă rugam împreună cu Profetul  iar el a început să recite al-Baqara. Am 

crezut că la sfârşitul celor o sută de versete va coborî în ruku’ dar el a continuat să recite; atunci 

eu am crezut că, poate, voia să recite întreaga sură într-un rak’at (unitate de rugăciune), dar el a 

continuat şi atunci m-am gândit că poate va coborî când sfârşeşte (acest capitol). Apoi el a 

început să recite an-Nissa (următoarea sură); după care a început să recite pe îndelete Al-Imran 

(următoarea sură). Şi când a recitat versetele ce se refereau la Gloria lui Allah el a adus laude 

(spunând subhan-Allah, glorie Domnului meu) iar când a recitat versetele care arătau cum 

trebuie să cerem (de la Domnul), el (Profetul) a cerut atunci (de la Allah); tot aşa, când a recitat 

versetele în care se caută apărare de la Domnul, el a cerut să fie apărat (de către Allah), după care 

s-a închinat şi a zis: Glorie, Domnului meu Cel Puternic; el s-a închinat cam tot atâta timp cât a 

stat în picioare, în rugăciune, apoi întorcându-se în ruku’ a zis: Allah l-a ascultat pe cel ce a adus 

laudă Lui, după care a mai rămas în picioare cam tot atâta timp cât s-a închinat. Mai apoi, s-a 

prosternat din nou şi a zis: Glorie Domnului Meu cel Preaînalt şi închinăciunea lui a durat cam 

tot atâta timp cât şi-a petrecut în rugăciune. 
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Ibn Mas’ud a relatat: 

Într-o noapte m-am alăturat Trimisului lui Allah  când îşi făcea rugăciunea opţională. 

El  a stat atât de mult în picioare încât m-am hotărât să comit o obrăznicie. 

Am fost întrebat: Ce ai avut de gând să faci? 

Eu am răspuns: Să stau jos şi să nu-l mai urmez. 

 

Anas a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Trei (lucruri) urmează un mort: membrii familiei sale, averea şi faptele sale. Două dintre 

ele se întorc înapoi şi al treilea îl însoţeşte. Oamenii şi averea se întorc, dar faptele sale rămân cu 

el. 

 

Ibn Mas’ud a relatat că Profetul  a zis: 

Raiul este mai aproape de oricare dintre voi decât şnurul de la încălţările voastre, şi tot la 

fel este Iadul. 

 

Rabi’a ibn Ka’b Aslami (un slujitor al Trimisului lui Allah ) a relatat: 

Îmi petreceam noaptea în compania Trimisului lui Allah  şi îi turnam apă pentru 

abluţiunile lui. Într-o zi mi-a zis: Ai vrea să îmi ceri ceva? Eu am spus: Cer să fiu în compania ta 

în Paradis. El  a întrebat: Mai este şi altceva? Eu am răspuns că asta era tot. El  a zis: 

Atunci ajută-mă pe mine şi pe tine înmulţindu-ţi prosternările. 

 

Thauban a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah  spunând: 

Înmulţiţi prosternările. Fiecare prosternare dinaintea lui Allah vă va înălţa în stare cu un 

grad şi va şterge unul dintre păcatele voastre. 

 

Abdullah ibn Basril a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Cel ce are viaţă lungă şi o comportare cuviincioasă este cel mai bun. 
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Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Allah dăruieşte iertarea unui om până ce acesta atinge vârsta de 60 de ani. 

 

Aişa a relatat că după revelarea surei Nasr (ajutorul), Trimisul lui Allah  avea 

obiceiul să recite la fiecare rugăciune: Sfânt eşti Tu, Doamne al nostru, şi toată lauda Ţie Ţi se 

cuvine; iartă-mă, o, Allah! 

O altă versiune este: 

Trimisul lui Allah  recita foarte des în rugăciune: Sfânt eşti Tu, o, Allah, Doamne al 

nostru şi toată lauda Ţie Ţi se cuvine, iartă-mă, o, Allah! El a dat lămuriri că în Sfântul Coran a 

fost poruncit să se repete: Apoi, cântaţi laude Domnului vostru şi cereţi iertarea de la El, şi el 

(Trimisul lui Allah) aşa a făcut. Potrivit versiunii lui Muslim, Trimisul lui Allah  recita des 

aceste cuvinte, când se afla în pragul morţii: Sfânt eşti Tu şi Ţie Ţi se cuvine toată lauda, la Tine 

caut iertarea şi la Tine mă întorc.  

Eu (Aişa) l-am întrebat: O, Trimis al lui Allah! Ce sunt aceste vorbe pe care aud că le tot 

repeţi? 

El  a răspuns: Mi s-a arătat un semn, legat de poporul meu, că trebuie să repet aceste 

cuvinte la vederea unuia din acele semne. 

Apoi el a recitat sura Nasr. 

O altă versiune este: 

Trimisul lui Allah  recita adesea: Glorie lui Allah şi laudă lui Allah; la Allah caut 

iertarea şi la El mă întorc. Eu i-am zis: Trimis al lui Allah, te aud că reciţi des: Glorie lui Allah şi 

laude lui Allah; la Allah caut iertarea şi la El mă întorc. El  a răspuns: Domnul meu m-a 

înştiinţat că în curând voi vedea semn legat de poporul meu şi când îl voi vedea, să-i aduc laude, 

să cer iertare de la El şi la El să mă întorc. Acum am văzut semnul. Revelaţia ajutorului lui Allah 

s-a întruchipat în căderea Meccăi, iar semnul a fost că lumea a îmbrăţişat religia lui Allah în 

valuri. Porunca este: Sărbătoriţi sfinţenia lui Allah, aducându-I laude; şi rugaţi-vă pentru iertarea 

Sa, căci El este Veşnic dăruitor (în har şi milă). 
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Anas relatează: Allah, Domnul cinstei şi gloriei, a trimis revelaţia Trimisului lui 

Allah  mult mai des înaintea morţii sale decât oricând altă dată. 

 

Jabir a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Fiecare va fi ridicat în starea în care moare. 

 

 

Sufyan ibn Abdullah a relatat că a întrebat: 

O, Trimis al lui Allah, spune-mi nişte lucruri limpezi cu privire la islam, care să-mi 

îngăduie să fac după cum gândesc, fără să mai cer şi părerea altcuiva. 

El  i-a răspuns: Spune: Allah este Cel care mă întăreşte şi apoi, fii statornic. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a spus: 

Urmaţi calea dreaptă a credinţei şi fiţi statornici şi nu uitaţi că nimeni nu poate dobândi 

mântuirea prin faptele sale (bune). 

Cineva a întrebat: Nici chiar tu, Trimis al lui Allah? 

El  a zis: Nici eu, afară că Allah îşi revarsă mila şi harul Său (asupra mea). 

 

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah  a spus: 

Fii ager la fapte bune înainte să te laşi copleşit de mânie ca de o noapte întunecoasă. (În 

aceste timpuri furtunoase) omul se comportă ca un musulman dimineaţa şi ca un necredincios 

seara sau ca un credincios seara şi necredincios dimineaţa, strigându-şi credinţa la mezat pentru 

bunuri lumeşti. 

 

Uqba ibn al-Harith a relatat că odată, când îşi făcea rugăciunea de după-amiază, în 

Medina, în spatele Profetului , acesta s-a ridicat repede după ce a rostit salutul şi, trecând 

peste oameni, a intrat într-una din încăperile nevestelor lui. Lumea s-a speriat de graba lui dar 

când a ieşit afară şi le-a văzut feţele uimite din cauza grabei lui, le-a zis: Mi-am amintit că aveam 

nişte aur şi nu am vrut să mă aflu în robia lui, de aceea am poruncit să fie împărţit. 
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Într-o altă versiune el  a zis:  Am lăsat nişte aur din sadaqa (donaţii) în casă şi n-am 

voit să-l păstrez până seara. 

 

Jabir a relatat că în timpul bătăliei de la Uhud, un om a vorbit Profetului : Spune-

mi, unde voi fi eu, dacă voi fi ucis? Iar când Profetul  i-a răspuns că va fi în Rai, el a aruncat 

nişte curmale ce le avea în mână şi a luptat până ce a fost ucis. 

 

Abu Huraira a relatat că la Profet  a venit o persoană şi i-a zis: 

O, Trimis al lui Allah, ce fel de milostenie este mai bine primită? La care el  a zis: 

Aceea este milostenia pe care o faci (în starea în care eşti) sănătos şi avar, bântuit de teama 

sărăciei şi cu speranţa de a te îmbogăţi (milostenia în această stare a sănătăţii şi minţii este cel 

mai bine primită). Şi nu trebuie să tărăgănezi (milostenia) până când te afli în pragul morţii şi 

atunci să spui: Aceasta este pentru cutare şi cutare lucru, iar aceasta pentru cutare şi cutare. Căci 

milostenia a ajuns deja (în posesia lui cutare şi cutare). 

 

Anas a relatat că Trimisul lui Allah  a luat o sabie în ziua bătăliei de la Uhud şi a 

zis: 

Cine va lua această sabie de la mine? 

Toţi şi-au întins mâinile, spunând: eu, eu. 

El  a zis: Cine îşi va lua responsabilitatea deplină asupra ei? 

Companionii au ezitat. 

Abu Dujana a spus: O voi lua eu; şi cu ea a crăpat căpăţânile necredincioşilor. 

 

Zubair ibn Adi a zis: 

Ne-am dus la Anas ibn Malik şi ne-am plâns de ceea ce sufeream din mâna lui al-Hajjaj, 

iar el a răspuns: Fiţi răbdători, că până ce-l veţi întâlni pe Domnul vostru, vor veni peste voi 

vremuri şi mai rele decât aceasta. Am auzit lucrul acesta de la Profetul vostru. 

 

 



179 
 

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah  a zis: 

Grăbiţi-vă să faceţi fapte bune înainte ca una dintre cele şapte nenorociri să vină peste 

voi. Apoi (atrăgând atenţia) a zis: Vă aşteaptă o asemenea foamete încât veţi uita de credinţă, sau 

o aşa bunăstare că toţi veţi fi corupţi, sau o asemenea boală că veţi fi secaţi de puteri, sau o aşa 

ramoleală că veţi avea minţile rătăcite, ori o moarte neaşteptată, ori Dajjal, care este cel mai greu 

de închipuit, ori Ceasul, iar Ceasul va fi cel mai dureros dar şi cel mai bun; iar el a zis: Aceasta 

este o relatare veritabilă. 

 

Abu Huraira a relatat că în ziua bătăliei de la Khaibar, Trimisul lui Allah  a zis: 

Voi înmâna acest stindard celui care-l iubeşte pe Allah şi pe Trimisul Său şi, prin el, 

Allah va dărui victoria. 

Umar a spus: Niciodată nu am tânjit după o poruncă dar în ziua aceea speram să fiu 

chemat. Totuşi Trimisul lui Allah  l-a chemat pe Ali ibn Abi Talib şi i-a înmânat stindardul şi 

a zis: Mergi înainte şi nu te îngriji de altcineva, până ce Allah nu îţi dăruieşte victoria. 

Când a auzit aceasta Ali a pornit, a mers puţin, apoi s-a oprit şi fără să se întoarcă a 

întrebat cu glas tare: O, Trimis al lui Allah, pentru ce să lupt împotriva lor? 

El  a răspuns: Să lupţi până ce ei mărturisesc că nimănui nu i se cuvine lauda şi 

închinarea în afară de Allah şi că Muhammad este Trimisul lui Allah, dacă mărturisesc aceasta, 

vieţile şi averile lor vor fi asigurate împotriva ta, iar dacă se supun îndatoririlor lor potrivit 

islamului, ei vor da socoteală în faţa lui Allah. 

într-o altă versiune: Trimisul lui Allah  a întrebat: Unde este Ali? 

i s-a răspuns: frământă pâine, o, Trimis al lui Allah. 

El  a strigat: Nu este nimeni altcineva care să facă acest lucru în locul lui? Aduceţi-l 

la mine de îndată. 

Ali a venit    ه ٱَسََلُم َعلَْيهه   َلّلَٰ  la Profet  dar avea o infecţie la ambii ochi de pe urma căreia nu putea 

vedea; Trimisul lui Allah  a luat din saliva sa şi i-a atins ochii rugându-se lui Allah pentru 

vindecare iar Ali   ه ٱَسََلُم َعلَْيهه   َلّلَٰ  s-a însănătoşit pe loc, atunci i-a oferit stindardul şi i-a zis: Mergi 

înainte şi nu te opri până ce Allah nu îţi va da victoria. 
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Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Mi s-au arătat multe popoare. Am văzut un profet care era însoţit doar de una sau două 

persoane şi unii care nu erau urmaţi de nimeni. 

Dintr-o dată mi s-a arătat o mulţime uriaşă şi eu am crezut că era poporul meu, dar mi s-a 

spus: Acesta este Moise şi poporul lui, dar ridică-ţi privirea către orizont; şi iată că se vedea o 

mare mulţime. Mi s-a spus: Acesta este poporul tău şi dintre ei vor fi şaptezeci de mii ce vor 

ajunge în Paradis, fără să fie traşi la răspundere sau chinuiţi. 

Apoi Profetul  s-a ridicat şi a intrat în casa lui, iar companionii lui au început să-şi dea 

cu părerea în legătură cu cei ce vor merge în Rai, fără să aibă parte de chinuri sau să dea 

socoteală. 

Unii au zis: Poate că sunt cei ce l-au însoţit pe Profet . 

Alţii au spus: Poate că sunt cei ce s-au născut musulmani şi n-au asociat niciodată pe 

altcineva cu Allah, şi tot aşa. 

Atunci Profetul  a ieşit din casă şi a întrebat: Despre ce vorbiţi? Şi ei i-au povestit. 

El  a zis: Aceştia sunt cei care nu-şi fac talismane şi nici nu le caută, nici nu caută 

semnele rele, ci au încredere în Domnul lor. 

Când a auzit astfel ’Ukkaşa ibn Muhssine s-a ridicat şi l-a rugat: Imploră-L pe Allah să 

mă facă unul dintre ei. 

Trimisul lui Allah  a zis: Tu eşti unul dintre ei. 

Apoi s-a ridicat altul şi l-a rugat acelaşi lucru. 

Trimisul lui Allah  a răspuns: Ukkaşa te-a întrecut. 

 

Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah  se ruga astfel: 

Allah! Ţie m-am supus şi de Tine ascult, în Tine cred şi în Tine îmi pun încrederea, la 

tine alerg şi la Tine îmi caut înţelepciunea. Allah, sub aripa Ta caut adăpost; nimeni nu este 

demn de laudă în afară de Tine, căci Tu mă păzeşti de stricăciune. Tu eşti Cel Veşnic, Care nu 

moare niciodată, în vreme ce fiinţele omeneşti şi jinnii vor muri cu toţii. 
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Ibn Abbas relatează că atunci când Avraam a fost aruncat în foc, a rostit: 

Pentru noi Allah este de ajuns! El este cel mai bun Împărţitor al lucrurilor. 

Tot astfel a făcut şi Trimisul lui Allah , când a fost înştiinţat că (o armată de) oameni 

s-au adunat împotriva lui, pentru a se feri de ei; aceasta (avertismentul) n-a făcut decât să 

sporească credinţa musulmanilor şi ei au zis: 

Allah este de ajuns pentru noi şi El este Cel mai Minunat Păzitor; în El ne punem 

încrederea! 

 

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah  a zis: 

Mulţi oameni ale căror inimi vor fi uşoare ca inimile păsărilor, vor ajunge în Paradis. 

Se spune că astfel de oameni sunt mulţumiţi şi cu inima blândă. 

 

Jabir a relatat că el a luptat împreună cu Profetul  în apropiere de Najd. Când 

Profetul  s-a întors şi Jabir s-a întors împreună cu el. Atunci, pe la prânz, somnul i-a cuprins 

într-o vale plină cu pietre. Trimisul lui Allah  a descălecat şi oamenii s-au împrăştiat în jur, 

căutând umbră sub un copac mare şi el şi-a agăţat sabia de copac. 

El (Jabir) a spus: Noi dormeam liniştiţi când, iată, Trimisul lui Allah  ne-a strigat şi 

noi am văzut cu uimire că lângă el se afla un arab din deşert. 

El  a zis: Fără îndoială, omul acesta îmi agita sabia deasupra capului, în vreme ce eu 

dormeam. M-am trezit şi am văzut că ţinea sabia mea în mână, fără să o fi scos din teacă.  

El a întrebat: Cine te va apăra împotriva mea?  

Eu am răspuns: Allah – de trei ori. Nu l-am pedepsit şi a şezut jos. 

Într-o altă versiune se relatează de către Jabir că: 

Îl însoţeam pe Trimisul lui Allah  în campania de la Dhatul Riqa’ şi la o vreme, l-am 

lăsat să se odihnească sub un copac umbros. Unul dintre politeişti a venit la el. Sabia Trimisului 

lui Allah  atârna de copac. 

El a luat-o şi a zis: Nu ţi-e frică de mine? 

Trimisul lui Allah  a zis: Nu. 
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Atunci omul a spus: Cine te va apăra de mine? 

El  a răspuns: Allah. 

Şi într-o povestire de Abu Bakr Isma’ili, el a întrebat: Cine te va apăra de mine? 

Allah; a răspuns el (Profetul ). Atunci sabia i-a scăpat din mână şi Trimisul lui Allah  a 

ridicat sabia şi a întrebat: Cine te va apăra de mine? El a zis: Eşti unul care pedepseşti aspru. 

Profetul  a zis: Mărturiseşte că nu este alt zeu în afară de Allah şi că eu sunt Trimisul lui 

Allah. Nu, a răspuns el, îţi promit că nici nu voi lupta împotriva ta şi nici nu mă voi lipi de cei ce 

vor lupta împotriva ta. Atunci Profetul  l-a lăsat să-şi vadă de drum. 

Omul a mers la prietenii lui şi a zis: M-am întors la voi de la cel mai bun dintre oameni. 

 

Umar ibn al-Khattab a relatat: 

L-am auzit pe Trimisul lui Allah  spunând: Dacă aţi avea încredere cu adevărat în 

Allah, El v-ar asigura hrana aşa cum asigură hrana păsărilor, care dimineaţa se trezesc flămânde 

şi seara se întorc cu stomacul plin. 

 

Al-Bara’ ibn ’Azib a relatat că Trimisul lui Allah  mă îndemna să recit întotdeauna 

când merg la culcare: O, Allah, m-am predat Ţie, către Tine mi-am întors faţa. Şi m-am 

încredinţat Ţie, din dorinţă şi frică faţă de Tine (cu speranţă pentru răsplata Ta şi frică de 

pedeapsa Ta). Nimeni nu se poate ascunde de Tine, decât dacă de la Tine îi vine puterea. Cred în 

Cartea pe care ai revelat-o şi în Profetul  pe care l-ai trimis. 

Trimisul lui Allah  a spus că dacă cineva repeta aceste cuvinte şi se întâmplă să moară 

în acea noapte, el murea în adevărata religie. În cazul în care trăieşte până dimineaţa, el va avea 

parte de bine. 

Într-o altă versiune: El a relatat că Trimisul lui Allah  a spus unui om să facă 

abluţiune pentru rugăciune înainte de a merge la culcare, apoi să se întindă pe partea dreaptă şi să 

se roage (ca mai sus), iar acestea să îi fie ultimele vorbe. 
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Abu Bakr Siddiq, Abdullah ibn Osman ibn Amir ibn Amr ibn Ka’b ibn S’ad ibn 

Taim şi ceilalţi strămoşi ai lui, inclusiv mama lui relatează: Când Trimisul lui Allah  şi cu 

mine ne aflam în peşteră, Thaur şi cu mine am văzut picioarele politeiştilor la gura peşterii (în 

timpul emigrării), iar eu am rostit: O, Trimis al lui Allah! Dacă vreunul dintre ei s-ar uita în jos, 

ne-ar putea vedea. El a zis: O, Abu Bakr! Ce părere ai despre doi oameni, pe lângă care al treilea 

este Allah? 

 

Umm Salama relatează că Trimisul lui Allah  spunea întotdeauna când ieşea din 

casă: (Pornesc) în numele lui Allah; în Allah cred. O, Allah! La Tine caut adăpost, ca să nu mă 

rătăcesc sau să nu mă las dus în rătăcire, ca să nu alunec de pe calea dreaptă, să nu nedreptăţesc 

pe nimeni, sau să fiu nedreptăţit, să nu fac rău şi să nu mi se facă rău. 

 

Anas relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah  spunând: Când un om iese 

afară din casă şi rosteşte: În numele lui Allah; în Allah mă încred; nu există altă putere mai mare 

(împotriva răului) decât în Allah, pe dată îi vor fi spuse următoarele (cuvinte): 

Eşti călăuzit, apărat şi protejat. Diavolul se va îndepărta de el. 

Abu Dawud a transmis această tradiţie cu adăugirea: 

Un diavol va spune altuia:  

Cum să ai de-a face cu un om care a fost călăuzit, apărat şi protejat? 

 

Anas relatează că pe vremea Profetului  erau doi fraţi. Unul dintre ei avea obiceiul 

să se ţină după Profet , iar celălalt învăţase o meserie (pentru a-şi câştiga existenţa). Odată 

acesta din urmă s-a dus la Profet  cu o plângere împotriva primului, că nu-l interesa să 

câştige. 

El  a răspuns: Poate că ţie ţi se oferă (câştigul) datorită lui. 
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Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah  a zis: 

Un musulman fie că este bărbat sau femeie, este pus la încercare cu privire la viaţa sa, 

averea şi copiii săi până ce el sau ea ajunge dinaintea lui Allah Preaînaltul în starea în care toate 

păcatele lui sau ei au fost ispăşite. 

 

Se relatează de către Ibn Abbas că Uyaina ibn Hissn a venit în Medina şi a stat la 

nepotul său Hurr ibn Qais, ce făcea parte dintre cei care aveau cale deschisă şi intrare la Omar 

pe vremea când domnea iar el obişnuia să le ceară sfaturi. 

Uyaina i-a zis lui Hurr: Nepoate al meu, tu ai acces la emirul credincioşilor. N-ai vrea să 

obţii pentru mine îngăduinţa să intru la el? 

Hurr a cerut îngăduinţa şi Omar i-a acordat-o. 

Când Uyaina a ajuns dinaintea lui Omar, i s-a adresat astfel: O, fiu al lui Khattab, nici nu 

ne dăruieşti multe, nici nu ne faci dreptate. 

Omar s-a înfuriat şi a vrut să-l pedepsească pe Uyaina, dar Hurr a zis: 

O, emir al credincioşilor, Allah a spus Profetului Său : Fii cu iertare, porunceşte ceea 

ce este bine şi îndepărtează-te de neştiutori! 7:199; Acesta este unul dintre neştiutori. 

Omar a rămas pironit pe locul său. El acţiona întotdeauna cu stricteţe după cartea lui 

Allah. 

 

Ibn Mas’ud relatează că Trimisul lui Allah  a spus: 

După mine, veţi vedea deosebiri şi veţi vedea lucruri cu care nu sunteţi de acord. Ei au 

zis: Ce ne porunceşti să facem? (în astfel de împrejurări). El  a răspuns: Achitaţi-vă de 

datoriile voastre şi cereţi-vă drepturile de la Allah. 

 

Abdullah ibn Mas’ud relatează că Profetul  a zis: 

Adevărul conduce la credinţă şi credinţa conduce la Paradis. Omul care vorbeşte adevărul 

cu statornicie, va sta lângă Allah ca unul demn de încredere. Minciuna duce la păcat, iar păcatul 

duce la Iad, iar cel ce persistă în minciună, în faţa lui Allah va trece drept mincinos. 
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Hasan ibn Ali a relatat că şi-a amintit (aceste cuvinte) de la Trimisul lui Allah : 

Îndepărtaţi de voi lucrurile faţă de care vă îndoiţi, căci adevărul înseamnă pacea 

sufletului, iar minciuna înseamnă îndoială. 

 

Abu Sufyan a relatat un fragment al declaraţiei sale amănunţite despre Heraclius, când 

acesta din urmă l-a întrebat despre mărturisirile Profetului . El a menţionat că Profetul  a 

spus: Închinaţi-vă numai lui Allah şi nu asociaţi nimic cu El şi renunţaţi la tot ce au zis strămoşii 

voştri; iar El ne porunceşte să facem rugăciuni, să spunem adevărul, să fim credincioşi şi să 

întărim legăturile de rudenie. 

 

Abu Thabit, Abi Sa’id şi Abi Walid, relatează că Sahl ibn Hunaif a relatat că 

Profetul  a spus: Dacă cineva cere martiriu de la Allah, cu sinceritate, Allah îl va conduce la 

lăcaşurile martirilor, chiar dacă el moare în patul său. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Un profet care a pornit într-o expediţie a cerut oamenilor săi ca nimeni dintre cei ce s-au 

însurat cu o femeie cu care au dorit să trăiască împreună, dar totuşi n-au făcut-o, să nu-l urmeze; 

la fel, cei ce-au construit case dar n-au pus acoperişul sau cei ce au cumpărat oi sau cămile ce 

erau a făta (să nu participe). Apoi a plecat în expediţie şi a ajuns în oraş la vremea rugăciunii de 

după-amiază. Apoi el a spus soarelui că amândoi se aflau sub porunca lui Allah şi s-a rugat lui 

Allah să nu-l lase să răsară, astfel că soarele nu a răsărit până ce Allah nu le-a dăruit victoria. El a 

adunat prăzile şi focul s-a iscat să le mistuie, dar nu a reuşit.  

Era vorba că prada nu se împărţea cinstit între ei. El le-a zis că un om din fiecare trib 

trebuie să-i jure supunere şi când mâna unui om s-a înţepenit într-a sa, el a zis că prada se 

împărţea necinstit între ei. Ei i-au adus o căpăţână de aur ce semăna cu un cap de vacă şi când el 

l-a pus jos, s-a iscat un foc şi a mistuit prada. 

O altă versiune este: 

Prăzile nu erau îngăduite nimănui dinaintea noastră, iar Allah ne-a îngăduit nouă prăzile. 

El ne-a văzut slăbiciunea şi neputinţa şi ni le-a îngăduit. 
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Hakim ibn Hizam a relatat că Trimisul lui Allah  a spus: 

Ambele părţi implicate într-o tranzacţie de afaceri au dreptul s-o anuleze, atâta vreme cât 

nu s-au despărţit; şi dacă spun adevărul şi lucrează cinstit, afacerea lor va fi binecuvântată, dar 

dacă ascund ceva sau mint, afacerea lor va fi lipsită de binecuvântare. 

 

Zirr ibn Hubaiş relatează: 

Am mers la Safwan ibn Assal să-l întreb despre gestul simbolic al trecerii mâinilor peste 

şosete în timpul abluţiunii. 

El m-a întrebat: Zirr, ce te aduce aici? 

Eu am răspuns: Am venit în căutarea cunoaşterii. 

El a spus: Îngerii îşi întind aripile peste cel ce caută cunoaşterea, de bucurie pentru ceea 

ce caută. 

Eu i-am spus: În mintea mea s-au născut nişte îndoieli în legătură cu trecerea simbolică a 

mâinilor peste şosete în timpul abluţiunii, după ce omul se uşurează. Cum tu eşti unul dintre 

companionii Trimisului lui Allah , am venit la tine ca să te întreb. Ai auzit ca Profetul  să 

spună ceva legat de acest lucru? 

El a răspuns afirmativ şi a remarcat: El  ne-a lămurit că în timpul călătoriei nu trebuie 

să ne scoatem şosetele ca să ne spălăm picioarele, chiar până la trei zile şi nopţi, decât în caz de 

necurăţenie majoră (după contactul sexual). În alte cazuri, cum ar fi somnul, uşuratul sau 

urinatul, este suficientă trecerea simbolică a mâinilor peste ciorapi. 

Atunci eu l-am întrebat: L-ai auzit spunând ceva despre dragoste şi afecţiune? El a 

răspuns: Îl însoţeam pe Trimisul lui Allah  într-o călătorie şi un beduin a venit la el strigând 

cu o voce răguşită: O, Muhammad! 

Trimisul lui Allah  i-a răspuns aproape pe acelaşi ton: Iată-mă! 

Eu i-am zis (arabului): Ruşine să-ţi fie, coboară-ţi glasul în prezenţa lui, fiindcă aşa ne-a 

poruncit Allah. 

El s-a răstit: Nu vreau să-mi cobor glasul, apoi, adresându-se Profetului , a zis: Ce se 

întâmplă cu o persoană care are dragoste de oameni dar nu s-a aflat încă în compania lor? 
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Trimisul lui Allah  a răspuns: O persoană se va afla în compania celor pe care-i 

iubeşte, în Ziua Judecăţii. 

Apoi a continuat să converseze cu noi şi, pe parcursul discuţiei, a amintit despre o poartă 

înspre apus, a cărei lăţime ar putea fi parcursă de un călăreţ în 47 de ani. Unul dintre povestitorii 

acestei relatări, Sufyan, spune mai departe: Această poartă se află în direcţia Siriei. Allah a creat-

o o dată cu crearea cerurilor şi pământului. Ea este deschisă pentru căinţă şi nu se va închide 

până ce soarele nu va apune la răsărit (Ziua Judecăţii). 

 

Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Dacă fiinţa omenească ar avea o vale plină cu aur, şi dacă ar mai fi încă o vale plină cu 

aur, atunci el le-ar dori pe amândouă. Nimic nu-i umple gura în afară de pământul din mormânt. 

Allah se întoarce cu milă către cel care se căieşte. 

 

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah  a spus: 

Allah Preaînaltul va fi foarte mulţumit de doi oameni, unul îl va ucide pe celălalt, dar 

ambii vor ajunge în Paradis. Primul este ucis de celălalt în vreme ce luptă în cauza lui Allah, 

după care Allah îşi aduce mila asupra celui de-al doilea şi îl călăuzeşte să primească islamul, iar 

el moarte ca un martir (luptând) pe calea lui Allah. 

 

Abu Mas’ud Uqba ibn Amr Ansari a relatat: 

Când a revelat versetul referitor la milostenie, noi căram greutăţi cu spatele pentru a 

putea câştiga ceva cu care să facem milostenie. Cineva a adus o cantitate considerabilă pentru 

milostenie şi ipocriţii au zis: A făcut-o doar ca să atragă atenţia asupra lui. Altul a oferit câteva 

kilograme de curmale şi ei au zis: Allah nu are nevoie de curmalele lui. După care s-a revelat: 

Cei care-i batjocoresc astfel pe credincioşii ce fac de bunăvoie milostenii; şi fiindcă nu au altceva 

să dea în afară de roadele muncii lor, aruncă batjocuri asupra lor, aceia vor fi, la rândul lor, 

batjocoriţi de către Allah: Pe aceia care îi ponegresc pe dreptcredincioşii, care de bunăvoie fac 

milostenii, dar nu află (pentru a oferi) decât (rodul) trudei lor, şi îi iau în derâdere pe ei, pe 

aceia îi va lua şi Allah în derâdere şi ei vor avea parte de o pedeapsă dureroasă 9:79 
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Abu Dharr a relatat că Profetul  spunea că Allah Preaînaltul şi Gloriosul a zis: 

Slujitori ai Mei, am făcut oprimarea nelegiuită pentru Mine, aşadar, nu vă oprimaţi unul 

pe altul. 

Slujitori ai Mei, toţi dintre voi sunteţi supuşi greşelii, în afară de cel căruia Eu îi sunt 

Călăuză pe calea dreaptă deci, veniţi la Mine pentru călăuzire adevărată şi Eu vă voi arăta calea 

dreaptă. 

O, slujitori ai Mei, toţi sunteţi flămânzi (nevoiaşi), în afară de cel pe care Eu îl hrănesc, 

deci, de la Mine cereţi hrană şi eu vă voi hrăni. 

O slujitori ai Mei, toţi sunteţi goi (aveţi nevoie de veşminte) în afară de cel căruia Eu îi 

dăruiesc haine, deci, de la Mine cereţi haine şi Eu vă voi înveşmânta. 

O, slujitori ai Mei, voi păcătuiţi ziua şi noaptea, dar iată-Mă, gata să vă iert păcatele; 

cereţi iertare de la Mine şi Eu vă voi dărui iertarea. 

O, slujitori ai Mei, nici dacă primul sau ultimul dintre voi, nici chiar dacă întreaga spiţă 

omenească şi chiar cea a jinnilor ar avea credinţă în Allah ca o singură inimă, nimic nu se va 

adăuga la Puterea Mea. 

O, slujitori ai Mei, şi dacă primul şi ultimul dintre voi, sau întreaga spiţă omenească şi 

cea a jinnilor, la unison, ar deveni cea mai ticăloasă inimă (bătând toţi) ca inima unui singur om, 

Puterea Mea nu va suferi nici o pierdere. 

O, slujitori ai Mei, şi chiar dacă primul şi ultimul dintre voi, ori întreaga spiţă omenească 

şi cea a jinnilor s-ar aduna pe o câmpie şi voi aţi cere de la Mine, iar Eu aş dărui fiecăruia ceea ce 

cere, n-aş suferi vreo pierdere de nici un fel (ba chiar mai puţin) decât pierde oceanul, dacă s-ar 

scoate un ac din el. 

Slujitori ai Mei, pentru toate aceste fapte ale voastre, pe care Eu le ţin minte, veţi primi 

răsplată de la Mine; iar cel ce găseşte bine, să ridice laude, iar cel ce întâmpină altceva, să se 

condamne doar pe el însuşi. 

 

Hudhaifa şi Abu Huraira au relatat că ei au auzit că Trimisul lui Allah  va aduna 

omenirea şi credincioşii vor sta în picioare până când Raiul va fi adus aproape de ei. Apoi ei vor 

merge la Adam (pacea fie asupra sa) şi vor zice:  
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Tată, cere ca Raiul să se deschidă pentru noi, dar el va răspunde: Ce altceva în afară de 

păcatul tatălui vostru v-a izgonit din Rai? Nu sunt eu acela care pot să cer asta, mergeţi la fiul 

meu Avraam, prietenul lui Allah. Dar Avraam (pacea fie asupra sa) va zice: Eu nu pot să fac 

asta, căci am fost doar un prieten şi cu foarte multă vreme în urmă: duceţi-vă la Moise căci lui i-a 

vorbit Allah. Ei vor merge atunci la Moise (pacea fie asupra sa) dar el va zice: Nu sunt eu acela 

ce poate face asta; mergeţi la Iisus, cuvântul şi spiritul lui Allah. Iisus (pacea fie asupra sa) va 

spune: Nu sunt eu cel ce poate face asta, aşa că ei vor merge la Muhammad şi el se va ridica şi va 

primi îngăduinţa. Credinţa şi legăturile de prietenie vor fi trimise să stea de-o parte şi de alta a 

Căii, la dreapta şi la stânga, iar primul dintre voi va trece ca fulgerul, spunând că a pătruns; voi, 

pentru care mi-aş da pe tatăl şi pe mama mea drept răscumpărare, ce se poate asemăna cu 

mişcarea fulgerului? Şi au primit răspunsul: Nu aţi văzut cum se duce şi vine fulgerul, ca şi o 

clipită din ochi? Apoi, ca şi adierea vântului, ca şi zborul unei păsări sau fuga oamenilor ale 

căror fapte îi pun pe fugă, Proorocul vostru stă pe Cale şi spune, o, Doamne al meu, păzeşte, 

păzeşte, până ce faptele oamenilor vor fi aşa slabe încât ei abia se vor putea târî. Pe ambele părţi 

ale Căii vor fi atârnate cârlige de carne cu trei dinţi, care la poruncă îi vor apuca pe cei asupra 

cărora primesc poruncă; unii dintre ei vor fi sfâşiaţi, dar vor scăpa, însă ceilalţi vor fi aruncaţi în 

Iad, claie peste grămadă. Pe Cel în mâna Căruia se află sufletul lui Abu Huraira, groapa lui 

Jahannam se află la o distanţă de 70 de ani în adâncime. 

 

Abu Khubaib a relatat: 

Abdullah ibn Zubair s-a pregătit să ia parte la bătălia de la Jamal, m-a chemat la el şi eu 

m-am dus lângă el. El a zis: Fiule, oricine va fi ucis astăzi este un răufăcător căruia i s-a făcut 

rău. Cred că astăzi voi fi o victimă a asupririi. Sunt foarte îngrijorat de datoriile mele. Crezi că va 

mai rămâne ceva din averea noastră, după ce vor fi plătite datoriile? Fiule, vindem bunurile 

noastre şi achităm datoriile. Dacă ar mai rămâne ceva după achitarea datoriilor: el a făcut un 

testament să lase o treime din suma rămasă fiecăruia dintre cei trei fraţi ai săi (ai lui Zubair). 

După care mi-a tot explicat că sunt datoriile sale şi a zis: Fiule, în cazul în care nu poţi plăti vreo 

parte a datoriilor mele, imploră-L pe Stăpânul meu să-ţi dea ajutor. Pe Allah, n-am înţeles ce 

voia să spună şi l-am întrebat: Tată, cine este Stăpânul tău? El a zis: Allah. Şi oricând am 

întâmpinat vreo problemă în a-i achita datoriile, m-am rugat: O, Stăpân al lui Zubair, achită-i 

datoria; şi El a achitat-o.  
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Zubair a fost martirizat. El nu a lăsat nici un ban, dar a lăsat nişte pământuri, unul dintre 

ele în Ghabah, unsprezece case în Medina, două în Basra, una în Kufa şi una în Egipt. Pricina 

pentru care fusese atât de îndatorat a fost că dacă cineva venea la el şi îl ruga să ţină vreun bun al 

său în păstrare, Zubair refuza, de teamă că acesta s-ar putea pierde, dar îl considera drept un 

împrumut. El nu a acceptat niciodată vreo funcţie de conducere, ci a luptat împreună cu Trimisul 

lui Allah  şi Abu Bakr, Umar şi Uthman. Eu am pregătit o listă a datoriilor sale care se 

ridicau la două milioane două sute de mii. Hakim ibn Hizam a venit la mine şi mi-a zis: nepoate, 

la cât se ridică datoria fratelui meu? Dar eu am ascuns adevărul şi am zis: O sută de mii. Hakim a 

zis: Nu cred că bunurile tale vor fi de ajuns pentru plata datoriilor. Eu am zis: Ce-ai crede tu dacă 

ţi-aş spune că suma este, de fapt, 2.200.000? El a zis: N-aş crede că nu ai fi în stare să achiţi 

datoriile. Dcaă nu ai posibilitatea să achiţi datoriile, să-mi ceri ajutor. Zubair a cumpărat 

pământul din Ghabah pentru suma de 170.000 l-a vândut cu 1.600.000 şi a declarat că oricine 

avea vreo pretenţie asupra lui Zubair să-l caute în Ghabah. Abdullah ibn Ja’far a venit la el şi a 

zis: Zubair îmi datora 400.000, dar dacă vrei, pot să iert datoria. Abdullah a zis: Nu. Ibn Ja’far a 

zis: Dacă doreşti o amânare, eu pot să amân recuperarea datoriei. Abdullah a zis: Nu. Atunci ibn 

Ja’far a zis: În cazul acesta, măsoară-mi o parcelă. Abdullah a însemnat o parcelă. Astfel, el a 

vândut pământul şi a plătit datoriile tatălui său. Din pământ au mai rămas patru sahmi şi jumătate 

(adică şaisprezecimi). Apoi, el l-a vizitat pe Mu’awwiya, la care în acel moment se aflau şi Amr 

bin Osman, Munzir ibn Zubair şi Ibn Zum’a. Mu’awwiya a zis: Ce preţ ai pus pe pământul din 

Ghabah? El a zis: 100.000 pentru un sahm (o şaisprezecime). Mu’awwiya a întrebat: Cât a mai 

rămas din el? Abdullah a zis: patru sahmi şi jumătate. Munzir ibn Zubair a zis: Eu cumpăr un 

sahm cu 100.000. Amr bin Osman a zis: Şi eu iau un sahm cu 100.000. Ibn Zam’a a spus: Iar eu 

cumpăr tot un sahm cu 100.000. Atunci Mu’awwiya a întrebat: Cât a mai rămas acum din 

pământ? Abdullah a zis: Un sahm şi jumătate. Mu’awwiyah a zis: Îl iau eu cu 150.000. Mai 

târziu, Abdullah ibn Ja’far i-a vândut lui Mu’awwiya partea sa, cu 600.000. După ce Abdullah 

ibn Zubair s-a eliberat de responsabilitatea achitării datoriilor, moştenitorii lui Zubair i-au zis: 

Acum împarte moştenirea între noi. El a zis: Voi face acest lucru numai după ce anunţ, în patru 

ocazii succesive, pelerinajul. Cel care are vreo pretenţie faţă de Zubair să vină la noi şi o vom 

achita.  
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După ce a făcut această declaraţie în patru rânduri, a împărţit ce a rămas între moştenitorii 

lui Zubair, potrivit testamentului său. Zubair a avut patru neveste. 

Fiecare a primit câte un 1.200.000. 

Asfel întreaga avere a lui Zubair s-a ridicat la 50.200.000. 

 

Ubada ibn as-Samit a zis: 

Noi am jurat supunere Trimisului lui Allah  şi am fost de acord să ascultăm şi să ne 

supunem în vremuri de sărăcie ca şi în vremuri de bunăstare, la bine şi la greu, să îndurăm 

deosebirile ce se fac împotriva noastră şi să nu ne certăm pentru conducere cu cei aflaţi la putere, 

decât dacă necredinţa asupra lucrurilor, pentru care avem dovadă de la Allah, este declarată pe 

faţă. Am jurat supunere Trimisului lui Allah , să spunem adevărul oriunde ne aflăm, şi să nu 

băgăm în seamă reproşurile nimănui. 

 

Nu’man ibn Başir relatează că Trimisul lui Alah  a zis: 

Asemănarea dintre omul care rămâne nepăsător la vederea crimelor pe care Allah le 

interzice şi omul care le comite, este la fel ca şi oamenii care s-au îmbarcat pe o corabie, după ce 

au tras la sorţi. Unii dintre ei se află pe puntea de jos, iar alţii pe puntea de sus. Cei de jos au fost 

udaţi de apa aruncată de cei de sus şi, astfel, s-au înfuriat. Atunci au luat o secure şi au început să 

facă o gaură pe fundul corabiei. Aşa că ei (cei de pe puntea de sus) au venit pe puntea de jos şi li 

s-a spus: Ne-aţi mâniat, aşa că nu avem altă alegere decât să ne scufundăm. Dacă le întind 

mâinile în ajutor, îi salvează, iar dacă îi părăsesc, atunci îi vor distruge şi se vor distruge şi pe ei. 

 

Abu Sa’id Hasan Basri a relatat că A’aidh ibn Amr l-a vizitat pe Ubaidullah ibn 

Ziyad şi i-a spus: 

Fiule, l-am auzit pe Trimisul lui Allah  zicând: 

Cei mai răi păstori (căpetenii) sunt cei ce supraveghează cu asprime. Aveţi grijă, să nu fiţi 

unul dintre aceia. Ei i-au spus: Stai jos, tu nu eşti altceva decât nutreţ uscat între companionii 

Trimisului lui Allah .A’aidh ibn Amr a întrebat: Şi se află această pleavă printre ei? Fără 

îndoială, pleava a apărut printre ceilalţi. 
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Usama ibn Zaid a relatat că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah  spunând: 

Omul va fi adus în Ziua Învierii şi aruncat în iad, iar măruntaiele lui se vor revărsa în Iad 

şi el se va învârti în jurul lor aşa cum se învârte un măgar în jurul pietrei de moară. Locuitorii 

iadului se vor aduna în jurul lui şi vor zice: Ce s-a întâmplat cu tine, cutare şi cutare? Nu te-ai 

alăturat nouă ca să faci ceea ce este cinstit şi ca să ne interzici să facem ceea ce este necinstit? El 

va răspunde: M-am alăturat vouă ca să fac ceea ce este cinstit, dar eu însumi nu am făcut aşa; şi 

v-am interzis să faceţi ceea ce este necinstit, dar eu însumi am făcut lucruri necinstite. 

 

Hudhaifa ibn al-Yaman a relatat că Trimisul lui Allah  ne-a povestit două 

hadisuri. Am fost martorul unuia (ce s-a transformat în realitate) şi sunt în aşteptarea celuilalt. 

El  ne-a zis: Loialitatea a pătruns în adâncul inimilor oamenilor. Apoi a fost revelat 

Coranul şi ei au învăţat din Coran şi din Sunna. Atunci, el (Profetul ) ne-a relatat despre 

pierderea loialităţii. El  a zis: Omul aţipeşte o clipă şi loialitatea  este îndepărtată din inima 

lui, lăsând acolo doar o urmă slabă. El adoarme din nou şi loialitatea se îndepărtează din inima 

lui, lăsând doar urma unei băşici, ca şi când şi-ar fi scăpat un tăciune pe picior şi acesta s-a 

băşicat. Se poate vedea doar o umflătură, dar pe dinăuntru este goală. El  a luat de pe jos o 

pietricică şi a rostogolit-o peste picior, zicând: Oamenii fac negustorie între ei, dar cu greu poţi 

să găseşti omul care să înapoieze (lucrurile) ce i s-au încredinţat spre păstrare. (Şi vor fi atât de 

puţini oameni cinstiţi) încât se va spune: Acolo, în cutare şi cutare trib, există un om demn de 

încredere. Şi ei vor mai spune despre câte o persoană: Ce prevăzător este acesta, ce înţelept şi 

inteligent este el, în vreme ce în inima lui nu există credinţă nici cât un bob de muştar. Am trecut 

printr-o vreme când nici nu-mi păsa cu care dintre voi făceam negoţ, deoarece dacă era un 

musulman, credinţa lui îl obliga să-şi achite datoriile către mine, iar de era un creştin sau evreu, 

căpetenia sa îl obliga să-şi achite datoriile ce le avea către mine. Dar astăzi nu aş face negoţ cu 

voi, în afară de cutare şi cutare. 

Aişa a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Când unul dintre voi începe să mănânce, să pomenească numele lui Allah Preaînaltul. 

Dacă uită s-o facă la începutul mesei, atunci să spună „în numele lui Allah” la începutul şi 

sfârşitul mesei. 
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Jabir a relatat că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah  spunând: 

Dacă cineva pomeneşte numele lui Allah când intră în casă sau începe să mănânce, Satan 

spune adresându-se lui însuşi: Nu vei găsi adăpost pentru noapte şi nici nu vei cina. Dacă omul 

intră fără să pomenească numele lui Allah, Satan zice: Ţi-ai găsit adăpost. Iar dacă omul nu 

pomeneşte numele lui Allah când începe să mănânce, Satan zice: Ţi-ai găsit un loc unde să 

petreci noaptea şi să mănânci. 

 

Hudhaifa a relatat: 

Dacă şedeam la masă împreună cu Trimisul lui Allah , nu întindeam mâinile după 

mâncare până ce el nu începea să mănânce. Odată eram cu el şi a intrat o fată în grabă, de parcă 

cineva o silea de la spate. Ea a vrut să pună mâna pe mâncare, dar Trimisul lui Allah  a 

apucat-o de mână. Apoi a intrat grăbit un arab al deşertului, de parcă îl fugărea cineva. Trimisul 

lui Allah  l-a prins şi pe el de mână şi a zis: Satan gândeşte că mâncarea asupra căreia nu este 

pomenit numele lui Allah, i se cuvine lui în mod legiuit. El a trimis această fată, ca prin ea să 

facă hrana legiuită (pentru Satan), dar eu i-am prins mâna. Apoi l-a adus pe arabul deşertului, ca 

prin el să facă hrana legiuită, dar i-am prins şi lui mâna. 

Dar, pe Cel în mâna Căruia se află viaţa mea, pe lângă mâinile lor am prins şi mâna 

Satanei în strânsoarea mea. 

După aceea el a pomenit numele lui Allah şi a început să mânânce. 

 

Umayyia ibn Mukhşi a relatat că Trimisul lui Allah  şedea undeva, iar un om 

mânca. El n-a pomenit numele lui Allah până ce mai rămăsese doar o înghiţitură. Când a dus-o la 

gură, el a zis: În numele lui Allah Primul şi Ultimul. 

Trimisul lui Allah  a zis: Satan a mâncat o dată cu el. Când a pomenit însă numele lui 

Allah, Satan a vomitat tot ce avea în stomac. 

 

Aişa a relatat că Trimisul lui Allah  mânca împreună cu companionii săi, când a 

venit un arab din deşert şi a mâncat mâcarea din două înghiţituri. Trimisul lui Allah  a zis: 

Dacă ar fi pomenit numele lui Allah, mâncarea ar fi ajuns pentru toată lumea. 
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Abu Umama a relatat: 

Când Trimisul lui Allah  termina de mâncat, el zicea: Toată lauda se cuvine lui Allah, 

din belşug şi cu sinceritate, căci aduce binecuvântare şi nu este puţină, părăsită sau nebăgată în 

seamă, o, Doamne al nostru. 

 

Mu’adh ibn Anas a relatat că: 

Trimisul lui Allah  a zis: Cel care primeşte hrana şi la sfârşit spune: Toată lauda se 

cuvine lui Allah Care mi-a dat hrană să mănânc şi mi-a adus-o fără nici o strădanie sau putere din 

partea mea; toate păcatele lui din trecut şi cele ce le va face în viitor, sunt iertate. 

 

Anas a relatat că Trimisul lui Allah  răsufla de trei ori când bea apă (el bea din trei 

inghiţituri). 

 

Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Nu beţi dintr-o înghiţitură ca şi cămila, ci din două sau trei înghiţituri. Pomeniţi numele 

lui Allah când începeţi să beţi şi lăudaţi-L când sfârşiţi. 

 

Abu Qatada a relatat că Trimisul lui Allah  a interzis să se sufle în oală (recipient) 

atunci când se bea. 

 

Anas a relatat că Trimisului lui Allah  i s-a adus lapte, în care a fost amestecată 

puţină apă. În dreapta sa şedea un arab al deşertului, iar în stânga, Abu Bakr. El a băut din lapte 

şi a dat restul arabului din deşert spunând: Ce se află în dreapta are întâietate şi apoi tot cine se 

află în dreapta. 

 

Aişa a relatat că cei din tribul Quraiş erau neclintiţi pentru femeia Makhzumi care furase 

şi au întrebat: Cine-i va spune Trimisului lui Allah despre ea? 
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Atunci ei au zis: Cine va avea destul curaj pentru asta, afară de Usama ibn Zaid, prietenul 

Trimisului lui Allah? Atunci Usama i-a relatat şi Trimisul lui Allah  a zis: Mijloceşti asupra 

uneia dintre pedepsele poruncite de Allah?  

Apoi s-a ridicat şi a ţinut o cuvântare în care a zis: Ceea ce i-a dus la pieire pe înaintaşii 

voştri a fost chiar aceasta, că atunci când cineva dintre cei de rang mare fura ceva, ei îl cruţau; 

dar dacă aceeaşi crimă era săvârşită de un sărac, ei îl pedepseau după poruncă. Jur pe Allah, că 

dacă Fatima, fiica lui Muhammad, ar fura, aş pune să i se taie mâna. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Feriţi-vă să faceţi două lucruri care aduc după ele blestemul. Însoţitorii lui au întrebat: 

Trimis al lui Allah, care sunt acele lucruri care aduc blestemul? El  a răspuns: Să vă uşuraţi 

pe drumuri sau pe la umbră, unde oamenii se adăpostesc şi se odihnesc. 

 

Jabir a relatat că Trimisul lui Allah  a interzis urinatul în apă stătătoare. 

 

Nu’man ibn Başir a relatat: 

Tatăl meu mi-a dăruit un servitor şi apoi m-a dus la Trimisul lui Allah  ca să-l facă 

martor la aceasta. 

Trimisul lui Allah  a zis: La fiecare dintre fiii tăi ai făcut un astfel de dar, aşa cum i-ai 

dăruit lui Nu’man? Omul a zis: Nu. Atunci el  a zis: Ia înapoi darul acesta. 

într-o altă versiune: Trimisul lui Allah  a zis: Fii atent la îndatorirea ta faţă de Allah 

şi fă dreptate între copiii tăi. Tatăl meu a venit înapoi şi şi-a luat darul. 

O altă versiune este: Trimisul lui Allah  a întrebat: Mai ai şi alţi copii, pe lângă 

acesta? El a încuviinţat. Trimisul lui Allah  a întrebat: Ai dăruit fiecăruia un astfel de dar? El 

a răspuns că nu. Trimisul lui Allah  a zis: Nu voi fi martor la asta, căci este o nedreptate. 

El  a întrebat: Nu aştepţi de la ei bunătate cum aştepţi şi de la el? Omul a zis: Da, negreşit. 

Trimisul lui Allah  a zis: Atunci de ce nu faci daruri (şi celorlalţi copii)? 
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Anas ibn Malik a relatat că Trimisul lui Allah  a interzis ca un om din oraş să 

vândă pentru un om din deşert cu comision, chiar dacă este fratele lui adevărat. 

 

Ibn Umar a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Să nu cumpăraţi bunuri de la o caravană până ce ei nu ajung în piaţă. 

 

Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Să nu întâmpinaţi pe drum caravanele ce cară mărfuri, pentru a cumpăra de la ei şi omul 

din oraş să nu vândă pentru cel de la ţară. 

Ta’us l-a întrebat: Care este înţelesul adevărat al acestor vorbe? 

El  a zis: Să nu lucreze ca un negustor în numele lui. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a interzis ca omul de la oraş să fie 

comisionarul celui de la ţară şi a interzis să se facă oferte false, sau ca omul să facă o ofertă, în 

vreme ce oferta fratelui său îşi aşteaptă rezolvarea, sau ca o femeie să încerce să o facă pe sora ei 

să divorţeze, ca să poată să-i ia locul. 

O altă versiune este: Trimisul lui Allah  a interzis ca oamenii să întâmpine 

caravanele pe drum ca să facă negoţ cu ele şi ca un locuitor din oraş să vândă mărfuri în numele 

unui om de la ţară, şi ca o femeie să aştepte divorţul surorii ei; precum şi să facă oferte unul 

împotriva altuia şi să lege ugerul animalelor (ca să adune laptele). 

 

Ibn Umar a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Să nu intre cineva într-un negoţ când fratele lui face deja negoţul şi omul să nu facă o 

cerere în căsătorie când cererea fratelui său aşteaptă răspunsul, decât cu îngăduinţa celui din 

urmă. 

 

Zainab bint Abu Salmah a relatat: 

Am mers la Umm Habiba, soţia Trimisului lui Allah , când a murit tatăl ei, Abu 

Sufyan ibn Harb.  
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Umm Habiba a trimis după un parfum colorat în galben, sau ceva asemănător, cu care a 

dat pe o servitoare şi apoi şi-a frecat obrajii cu parfum şi a zis: Pe Allah, nu am nevoie de nici un 

parfum, ci numai din pricină că l-am auzit pe Trimisul lui Allah  spunând de la amvon: Nu 

este îngăduit ca o femeie credincioasă în Allah şi în Viaţa de Apoi să jelească pentru un mort mai 

mult de trei zile, ci numai dacă i-a murit soţul, îi este îngăduit să jelească patru luni şi zece zile. 

Apoi am vizitat-o pe Zainab, fiica lui Jahş când a murit fratele ei şi ea a trimis după parfum, cu 

care s-a dat, zicând pe urmă: Pe Allah, n-am nici o nevoie de parfum, dar l-am auzit pe Trimisul 

lui Allah  zicând de la amvon: Nu este îngăduit pentru o femeie ce crede în Allah şi în Ziua 

Judecăţii să jelească după mort mai mult de trei zile, afară de soţul ei (după care poate jeli) timp 

de patru luni şi zece zile. 

 

Abu Huraira a relatat că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah  spunând: 

Vântul este mila lui Allah. Uneori vântul poartă mila Sa alteori, pedeapsa Lui. Când aveţi 

parte de el, nu-l ocărâţi, ci rugaţi-vă lui Allah să fie un vânt bun; şi căutaţi adăpost la Allah de 

răutatea lui. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a interzis să ne punem mâna în şold în 

timpul rugăciunii. 

 

Aişa a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah  spunând: 

Nu se face rugăciunea când se serveşte mâncarea sau când cineva simte nevoia să se 

uşureze. 

 

Anas a povestit că Trimisul lui Allah  a zis: 

Cum se face că oamenii îşi ridică ochii spre cer în timpul rugăciunii? El a accentuat şi a 

adăugat: Oamenii să se înfrâneze de la a-şi ridica privirea spre cer când se roagă, altfel vederea 

lor va fi negreşit furată. 
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Aişa a relatat: 

L-am întrebat pe Trimisul lui Allah  despre privirile rătăcite, în timpul rugăciunii. 

El  a răspuns: Aceasta este ceea ce fură diavolul din rugăciunea unui slujitor. 

 

Anas a relatat: 

Trimisul lui Allah  mi-a zis: Fereşte-te să priveşti împrejur, în rugăciune, căci privirea 

rătăcită în rugăciune este o pricină de distrugere. Dacă nu ai încotro, atunci este îngăduită în 

rugăciunile de bunăvoie şi nu în cele obligatorii. 

 

Abu Marthad Kanaz ibn Hussain a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah  spunând: 

Nu şedeţi pe morminte şi nu vă rugaţi cu faţa către ele. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

După ce se recită iqama, nu mai este altă rugăciune afară de rugăciunea poruncită. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Nu dedicaţi noaptea de vineri dintre toate nopţile ca să staţi treji în rugăciune şi nu 

dedicaţi vinerea dintre toate zilele pentru post, ci numai acela dintre voi poate posti care s-a 

obişnuit aşa. 

 

Abu Huraira a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah : 

Să nu postiţi vinerea, ci postiţi o zi înainte sau după (împreună cu această zi). 

 

Muhammad ibn Abbad a relatat: 

L-am întrebat pe Jabir: A interzis Trimisul lui Allah  să se postească vinerea? 

El a zis: Da. 
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Juwairia bint Harith a relatat că Trimisul lui Allah  a venit la ea în vizită vineri, 

iar ea ţinea post. El a întrebat-o: Ai ţinut post ieri? Ea a răspuns că nu. El  a întrebat: Ai de 

gând să ţii post mâine? Ea a răspuns că nu. El  a zis: Atunci, renunţă la postul tău de azi. 

 

Abu Huraira şi Aişa au povestit că Trimisul lui Allah  a interzis să ţinem post de 

bunăvoie, mai mult de o zi (încontinuu). 

 

Ibn Umar a relatat că Trimisul lui Allah  a interzis să ţinem post mai mult de o zi. 

Însoţitorii lui au zis: Dar tu faci astfel. El  a răspuns: Eu nu sunt ca voi. Mie mi se dă să 

mănânc şi să beau. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Este mai bine pentru cineva să stea pe cărbuni încinşi, care să-i ardă hainele şi să-i 

pârlească pielea, decât să şadă pe un mormânt. 

 

Jabir a relatat că Trimisul lui Allah  a interzis ca mormintele să fie tencuite, ori ca 

oamenii să şadă pe ele, ori ca peste ele să se înalţe o clădire. 

 

Ibn Mas’ud a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Un credincios nu batjocoreşte, nici nu înjură, nu ocărăşte şi nici nu vorbeşte necuviincios. 

 

Anas a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Neruşinarea urăşte totul, iar modestia înfrumuseţează şi farmecă totul. 

 

Ibn Mas’ud a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Risipiţi vor fi cei ce exagerează în discuţii. El a repetat de trei ori acest lucru. 
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Abdullah ibn Amr ibn al-As a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Lui Allah nu-i este pe plac vorbitorul ce-şi roteşte limba precum face vaca atunci când 

paşte iarba. 

 

Jabir ibn Abdullah a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Cei mai scumpi şi mai apropiaţi de mine în Ziua Învierii vor fi aceia dintre voi cu cea mai 

bună purtare; şi cei mai urâţi şi mai departe de mine în Ziua Învierii vor fi cei care vorbesc mult, 

sunt plictisitori şi spun vorbe goale şi umflate. 

 

Aişa a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Să nu zică vreunul dintre voi: Sufletul meu s-a ticăloşit. 

Ci să zică: Sufletul meu nu mai are remuşcări. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Să nu vă rugaţi: „Allah, iartă-mă dacă Tu vrei; Allah, revarsă-Ţi mila Ta asupra mea, 

dacă vrei”. O rugăciune să fie făcută cu deplină încredere, căci nimeni nu are puterea de a-L forţa 

pe Allah. 

O altă versiune este: Cel ce se roagă, să se roage cu deplină încredere şi să-şi mărească 

dorinţa ca rugăciunea să-i fie primită, căci nici un dar nu este prea mare pentru Allah. 

 

Anas a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Dacă vreunul dintre voi se roagă, să se roage cu credinţă deplină şi să nu zică: Allah, 

„revarsă asupra mea dacă Tu vrei”, căci nimeni nu-L îmboldeşte pe Allah. 

 

Hudhaifa ibn Yaman a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Nu spuneţi, „ce vrea Allah şi vrea cutare şi cutare”, ci spuneţi: „ceea ce vrea Allah” (şi 

apoi, separat) „ceea ce vrea cutare şi cutare”. 

 



201 
 

Ibn Umar a relatat că spre sfârşitul vieţii sale, Trimisul lui Allah  încheia 

rugăciunea de noapte şi zicea: După o sută de ani de la noaptea asta, nici unul dintre lucrurile de 

pe pământ nu va supravieţui. 

 

Anas a relatat: 

Odată, Trimisul lui Allah  a întârziat rugăciunea de noapte până la miezul nopţii. 

După rugăciune, el s-a întors la noi şi a zis: Toată lumea s-a culcat după ce şi-au făcut 

rugăciunile, dar voi care aţi aşteptat, veţi fi socotiţi ca şi când v-aţi fi rugat toată noaptea. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Cel ce-şi înalţă capul dinaintea Imamului nu are frică de Allah, că îi va schimba capul cu 

cel al unui asin sau că îi va face înfăţişarea asemenea unui asin? 

 

Mu’adh ibn Anas al-Juhani a relatat că Trimisul lui Allah  a interzis ca cineva să 

stea cu genunchii adunaţi la stomac, în cursul slujbei de vineri. 

 

Ibn Umar a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Allah v-a interzis să faceţi jurământ pe taţii voştri. Cel ce trebuie să facă un jurământ, să 

jure pe Allah sau să tacă. 

 

Abd ar Rahman ibn Samura a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Să nu juraţi nici pe numele idolilor, nici în numele strămoşilor voştri. 

 

Buraida a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Cel ce jură pe credinţă nu este unul de-ai noştri. 

 

Ibn Umar a auzit când un om a respins ceva şi a făcut jurământ pe Ka’ba. El l-a 

dojenit: Nu jura pe alt lucru decât pe Allah, căci l-am auzit pe Trimisul lui Allah  spunând: 

Cel ce jură pe altcineva afară de Allah este un necredincios sau un politeist. 
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Abu Umama Ayyas ibn Tha’alba al-Harithi a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Cel ce abuzează de dreptul unui musulman printr-un jurământ strâmb, Allah îl va duce 

degrabă în Focul Iadului şi nu va fi îngăduit în Rai. Cineva i-a zis: Trimis al lui Allah , chiar 

dacă este ceva neînsemnat? El  a răspuns: Da, chiar şi pentru o rămurică din copacul arak. 

 

Abdullah ibn Amr ibn al-As a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Printre păcatele mari se numără: să ascoiezi pe cineva lui Allah, nesupunerea faţă de 

părinţi, crima şi jurământul strâmb. 

O altă versiune este: Un ţăran a venit la Trimisul lui Allah  şi a întrebat: Trimis al lui 

Allah, care sunt păcatele mari? 

El  a răspuns: Să îi aduci asociaţi lui Allah. 

Omul a întrebat: Altceva? 

Trimisul lui Allah  a răspuns: Jurământul strâmb. 

El a întrebat: Ce vrea să însemne asta? 

Trimisul lui Allah  a răspuns: Să juri mincinos pentru a fura averea unui credincios. 

 

Abd ar Rahman ibn Samura a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Când faceţi un jurământ şi credeţi că este altceva mai bun ca acesta, ispăşiţi-vă 

jurământul şi faceţi lucrul care este mai bun. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Dacă faceţi un jurământ şi apoi vă gândiţi că este altceva mai bun ca asta, răscumpăraţi-

vă jurământul şi faceţi lucrul care este mai bun. 

 

Abu Musa a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Jur pe Allah, dacă este voia lui Allah, că nu voi jura să fac ceva, dar dacă am gând că este 

ceva mai bun ca lucrul acela, atunci voi face ispăşire pentru jurământul meu şi mă voi lipi de 

lucrul care este mai bun. 
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Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Stăruinţa în jurământul său faţă de nevasta lui este mai păcătoasă în faţa lui Allah decât 

plata pentru ispăşirea lui, poruncită de Allah. 

Allah Preaînaltul a revelat: 

5:89 

Allah nu vă va mustra pentru jurămintele voastre rostite la întâmplare, însă vă va mustra 

pentru jurămintele prin care v-aţi legat cu bună ştiinţă. Ispăşirea pentru ele va fi hrănirea a zece 

sărmani cu ceea ce îi hrăniţi în mod obişnuit pe cei din familia voastră, sau îmbrăcarea lor, sau 

eliberarea unui rob. Cel ce nu găseşte [mijloacele pentru aceasta] trebuie să ţină post vreme de 

trei zile. Aceasta este ispăşirea pentru jurămintele voastre, dacă le-aţi făcut. Şi păziţi-vă 

jurămintele! 

Aişa a relatat că versetul de mai sus a fost revelat cu privire la acele persoane care au 

obiceiul de a repeta: Nu, pe Allah; şi da, pe Allah. 

 

Abu Huraira a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah  spunând: 

Jurământul înlesneşte vânzarea unui bun, dar şterge binecuvântarea. 

 

Abu Qatada a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Feriţi-vă să juraţi prea mult în negoţ, căci aceasta ajută la încheierea târgului, dar 

împuţinează binecuvântarea. 

 

Jabir a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Nimeni să nu ceară nimic în numele lui Allah, afară de Rai. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Cel mai ticălos nume în ochii lui Allah este [atunci când cineva se numeşte pe sine] rege 

al regilor. 
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Buraida a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Nu vă adresaţi unui necredincios cu titlul său de conducător, căci şi dacă merită acest 

titlu, îl veţi mânia pe Allah folosindu-l pentru el. 

 

Jabir ibn Abdullah a relatat: 

Trimisul lui Allah  ne-a trimis într-o expediţie şi l-a numit căpetenie peste noi pe Abu 

Ubaida pentru a prinde o caravană a quraişilor. Am luat cu noi o traistă plină de curmale, iar pe 

lângă aceasta nu ne-a mai dat nimic. Ubaida ne dădea (în fiecare zi) câte o curmală. 

Eu (Abu Zubair, unul dintre povestitori) am întrebat: Ce făceaţi cu aceasta (curmala)? 

Trimisul lui Allah  a zis: Noi o mestecam la fel ca şi pruncii după care beam apă toată 

ziua, până seara, era destul pentru noi. Pe urmă, scuturam frunze de pe copaci, cu toiagele 

noastre, le muiam în apă şi apoi le mâncam. Apoi ne-am îndreptat către ţărmul mării şi dinaintea 

noastră a răsărit ceva ca un morman uriaş. Ne-am apropiat şi am descoperit că era un animal 

numit Anbar (peşte). 

Abu Ubaida a zis: Este mort. 

Pe urmă, a adăugat: Nu (dar nu are importanţă); noi am fost trimişi de Trimisul lui 

Allah  pe calea lui Allah şi voi sunteţi chinuiţi (de lipsa hranei) aşa că mâncaţi asta. 

Eram cu toţii trei sute la număr şi am rămas acolo vreme de o lună până când ne-am 

rotunjit bine la trup. 

El (Jabir) a spus: Am văzut cum scoteam vas după vas cu untură din găvanul ochiului 

animalului şi tăiam din el bucăţi îndesate de carne asemenea unui bou sau ca un bou. Abu Ubaida 

a ales treisprezece dintre noi şi ne-a pus să şedem în găvanul ochiului bestiei iar el a apucat una 

din coastele pieptului ei şi a ridicat-o în picioare, iar apoi a înşeuat cea mai puternică dintre 

cămilele pe care le aveam cu noi şi ea a trecut pe sub coasta arcuită, şi noi ne-am ales cu bucăţi 

de carne fiartă (mai ales pentru călătorie). Când ne-am întors la Medina, ne-am dus la Trimisul 

lui Allah  şi i-am povestit totul, iar el a zis: Aceasta a fost hrana pe care Allah v-a pus-o 

dinainte. V-a mai rămas vreo bucată de carne pe care să ne-o daţi nouă? 

Jabir a menţionat: I-am dat Trimisului lui Allah  puţin din aceasta şi el a mâncat-o. 



205 
 

Asma bint Yazid relatează că mânecile cămăşii Trimisului  lui Allah îi atârnau 

până la încheieturi. 

 

Jabir a relatat: 

În ziua bătăliei de la Ahzab săpam o groapă de apărare, când am dat peste o bucată de 

piatră foarte tare. Companionii au mers la Trimisul lui Allah  şi i-au povestit despre aceasta, 

iar el a zis: Voi coborî în groapă să văd piatra. 

El s-a ridicat în picioare şi atunci am băgat de seamă că îşi legase o piatră peste stomac, 

căci era tare înfometat. Noi nu puseserăm nimic în gură de trei zile. El a apucat o sabie şi a lovit 

cu ea piatra care s-a sfârâmat ca nisipul. Eu i-am cerut îngăduinţa să merg acasă şi am zis 

nevestei mele: 

L-am văzut pe Trimisul lui Allah  într-o stare pe care nu o pot suporta. Ai ceva prin 

casă? 

Ea a răspuns: Doar puţin orz şi un miel. 

Eu am tăiat mielul şi am măcinat orzul iar apoi am pus carnea la fiert în oală. Apoi am 

mers la Trimisul lui Allah . Între timp făina fusese frământată, iar carnea din oală era aproape 

fiartă. 

Eu i-am zis: Am ceva mâncare, Trimis al lui Allah, n-ai vrea să vii cu unul sau doi 

companioni? 

El  a zis: Va fi mai bine dacă sunt mai mulţi. Spune-i nevestei tale să nu ia oala de pe 

plită şi nici să nu scoată pâinea din cuptor până nu ajung eu la voi. Apoi, el a zis emigranţilor şi 

ajutoarelor: Haideţi să mergem. 

Ei s-au ridicat cu toţii. 

Eu am mers la soţia mea şi am zis: Fii binecuvântată, Trimisul lui Allah , emigranţii 

(al-muhajirun), ajutoarele (al-ansar) şi toată tabăra se îndreaptă încoace. 

Ea a zis: Ţi-a cerut el îngăduinţa? Eu am încuviinţat. 

Trimisul lui Allah  a zis tovarăşilor lui: Intraţi dar să nu vă îngrămădiţi. 

Apoi a început să rupă pâinea şi să pună carne pe ea. El lua direct din oală şi din cuptor. 

După care le-a acoperit, i-a chemat pe companionii săi şi le-a împărţit-o.  
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După care se întorcea să descopere oala şi cuptorul. Şi tot aşa, a rupt pâine şi a pus carne 

pe ea, până ce toţi au mâncat pe săturate şi a mai rămas ceva. Atunci, el i-a zis nevestei mele: 

Mănâncă şi tu, apoi trimite în dar, căci oamenii au fost chinuiţi de foame. 

O altă versiune relatează: 

Când se săpa groapa, am observat semne de foame pe faţa Trimisului lui Allah . M-

am întors la nevasta mea şi i-am zis: Ai ceva prin casă? Am băgat de seamă că Trimisul lui 

Allah  este foarte flămând. Ea a scos o traistă în care era o Sa’a de orz. Noi aveam şi un miel 

care rămăsese acasă. Eu am tăiat mielul şi ea a măcinat făină pentru copt. Apoi am tăiat carnea şi 

am pus-o la fiert în oală. După care m-am întors la Trimisul lui Allah  şi soţia mea mi-a spus: 

Să nu mă umileşti în faţa Trimisului lui Allah şi a tovarăşilor lui. Când am ajuns la el, i-am zis cu 

glas scăzut: Trimis al lui Allah, noi am tăiat un miel mic şi am măcinat o Sa’a de orz, te rog, 

însoţeşte-mă împreună cu câţiva oameni. La care el a anunţat cu glas tare: O, voi ce săpaţi 

groapa, Jabir a pregătit o petrecere pentru noi, aşa că veniţi cu toţii, şi adresându-mi-se mie, a 

zis: Să nu iei oala de pe foc şi să nu coci aluatul până nu vin eu. Atunci eu am plecat acasă şi el a 

venit cu oamenii. Nevasta mea a zis: Va fi o ruşine pentru tine. Eu am spus: Am făcut doar ce 

mi-ai zis tu. Ea a adus aluatul şi Trimisul lui Allah  a picurat salivă în el şi l-a binecuvântat, 

apoi a pus salivă şi în oală şi a binecuvântat-o. Atunci a zis: Cheamă femeia care găteşte şi las-o 

să coacă pâine cu tine şi apoi să scoată carne din oală, dar nu luaţi oala de pe foc. Erau cam o mie 

de oaspeţi. 

Adevărat vă spun: 

Au mâncat toţi şi au mai lăsat mâncare, apoi au plecat. Oala noastră încă fierbea, ca de 

obicei, şi aluatul se cocea, ca şi înainte. 

 

Anas a relatat că Abu Talha i-a zis lui Umm Sulaim: 

Am simţit o slăbiciune în glasul Trimisului lui Allah  şi mi-am dat seama că era din 

pricina foamei. 

(am întrebat-o): Ai ceva prin casă? Ea a zis: da. Şi a adus nişte frunze de orz. Apoi şi-a 

scos năframa de pe cap şi într-un colţ al ei a înfăşurat aceste frunze pe care le-a pus sub mantia 

mea şi m-a acoperit cu ea. Apoi m-a trimis la Profet .  
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Eu am pornit şi l-am găsit pe Trimisul lui Allah şezând în moschee, în compania câtorva 

oameni. M-am oprit lângă ei şi Trimisul lui Allah  a zis: El, Abu Talha, te-a trimis? Eu am 

răspuns: Da. 

El a zis celor ce erau cu el să se ridice. El a plecat şi eu am pornit înaintea lui, ca să ajung 

la Abu Talha şi să-i dau de veste. 

Abu Talha a zis: Umm Sulaim, Trimisul lui Allah vine încoace împreună cu nişte oameni 

şi nu avem destulă mâncare să-i hrănim. 

Ea a zis: Allah şi Trimisul Său ştiu mai bine. 

Abu Talha a ieşit afară (să-l întâmpine) şi au intrat amândoi în casă (Trimisul lui 

Allah  împreună cu Abu Talha).  

Atunci, Trimisul lui Allah  a zis: Umm Sulaim, adu încoace ce ai la tine. 

Ea a dus pâinea iar Trimisul lui Allah  ne-a poruncit să o rupem în bucăţi mici, iar 

Umm Sulaim a scurs grăsime dintr-un mic burduf de apă şi a făcut (din acestea) ca o supă. 

Trimisul lui Allah  a recitat deasupra ei ceva ce Allah l-a pus să spună.  

Apoi, el a zis: Îngăduie să intre zece oameni şi să mănânce. El a îngăduit. Ei au mâncat, 

pânâ ce s-au săturat, apoi au ieşit afară. 

El (Trimisul lui Allah ) a zis iar: Îngăduie să intre (încă) zece şi el (gazda) le-a 

îngăduit. 

Ei au mâncat destul, apoi au ieşit afară. 

El  a zis din nou: Îngăduie (încă) zece, până ce toată lumea a mâncat pe săturate, şi 

erau şaptezeci sau optzeci de persoane. 

O altă versiune relatează: 

După ce au mâncat toţi, mâncarea a fost strânsă şi era la fel de multă ca la început. 

O altă versiune relatează: 

Grupuri de câte zece persoane au mâncat unul după altul.  

După ce au mâncat optzeci de persoane, a mâncat şi Trimisul lui Allah  împreună cu 

familia lui şi a mai rămas mâncare. 
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O altă versiune afirmă: 

Anas a relatat: 

L-am vizitat pe Trimisul lui Allah  şi l-am găsit în compania tovarăşilor lui şi am 

întrebat: De ce şi-a înfăşurat Trimisul lui Allah  mijlocul? Mi s-a spus: Din pricina foamei. 

Am mers la Abu Talha, soţul lui Umm Sulaim şi am zis: Tată, l-am văzut pe Trimisul lui 

Allah  şi el avea mijlocul înfăşurat. L-am întrebat pe unul dintre tovarăşii lui de ce a făcut 

astfel. El a zis: din pricina foamei. Abu Talha a mers la mama mea şi a întrebat-o: Ai ceva prin 

casă? Ea a zis: Da. Am nişte coltuce de pâine şi câteva curmale uscate. Dacă Trimisul lui 

Allah  vine singur, îl putem hrăni pe săturate, dar dacă vine cu alţii, nu este destulă mâncare. 

Anas a continuat atunci să relateze acest hadis în întregime. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Să nu îndreptaţi arma spre fratele vostru, că nu se ştie dacă Satana nu vă face să o scăpaţi 

din mână şi din această pricină să cădeţi într-o groapă cu focul iadului. 

Versiunea lui Muslim este: 

Trimisul lui Allah  a zis: Cel ce îndreaptă spre fratele său o armă cu vârful ascuţit este 

blestemat de îngeri, până ce retrage arma, chiar dacă celălalt este fratele său adevărat. 

 

Jabir a relatat: 

Trimisul lui Allah  a interzis să tragem sabia unul împotriva celuilalt. 

 

Abu Şa’thi’a a relatat: 

Mă aflam împreună cu Abu Huraira în moschee. Un om din moschee s-a ridicat şi s-a 

îndreptat spre ieşire după chemarea la rugăciune. Abu Huraira s-a uitat cu uimire după el, până 

ce acela a ieşit din moschee. Apoi, Abu Huraira a zis:  

Acest om s-a răzvrătit împotriva lui Abu al-Qasim, Muhammad. 
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Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Cel ce primeşte în dar o floare de busuioc dulce, să nu o respingă, căci este uşoară ca 

greutate şi plăcută ca mireasmă. 

 

Anas a relatat că Trimisul lui Allah  nu refuza niciodată un parfum. 

 

Abu Musa al-Aş’ari a relatat că Trimisul lui Allah  a auzit pe cineva lăudându-l 

prea mult pe un altul şi a zis: Ori l-ai omorât ori l-ai înjunghiat pe la spate. 

 

Abu Bakra a relatat că Trimisului lui Allah  i s-a pomenit despre un om şi cineva 

de faţă l-a lăudat, la care el a zis: 

Vai de tine! Ai rupt gâtul prietenului tău. Ai rupt gâtul prietenului tău. 

El a repetat acest lucru de mai multe ori şi a adăugat: 

Dacă vreunul dintre voi trebuie să-şi laude prietenul, să spună: „cred despre el că este aşa 

şi Allah îl cunoaşte mai bine”; dacă gândiţi despre el că este astfel şi aşa, veţi da socoteală lui 

Allah, căci nimeni nu poate mărturisi curăţenia altora împotriva lui Allah. 

 

Yazid ibn Şarik ibn Tariq a relatat: 

L-am văzut pe Ali  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  spunând de la amvon, în timpul unei slujbe: 

„Pe Allah, nu avem altă carte de citit decât cartea lui Allah”. 

El  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  a deschis cartea şi a zis: 

Aveţi grijă! În ea stă scris ce fel de cămile trebuie date ca răscumpărare şi mai stă scris în 

ea: Medina este locul sfânt, de la Ayar la Thaur. Cel ce aduce în acest ţinut noi idei despre islam, 

săvârşeşte un păcat. Cel ce-l adăposteşte pe înnoitor, va atrage asupra sa blestemul lui Allah, al 

îngerilor şi al tuturor oamenilor. Allah nu-i va primi nici rugăciunea obligatorie, nici cea de 

bunăvoie, în Ziua Învierii. În carte mai este scris: Azilul dăruit de orice musulman este unul şi 

acelaşi, şi chiar un musulman de rangul cel mai umil trebuie respectat şi apărat de toţi ceilalţi 

musulmani şi oricine trădează un musulman (încălcând legământul) îşi va atrage asupra sa 

blestemul lui Allah, al îngerilor şi al tuturor oamenilor; şi Allah nu-i va primi faptele bune, nici 

cele obligatorii, nici cele de bunăvoie.  
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În carte mai este scris: Oricine atribuie paternitatea altcuiva decât tatălui său şi ia pe 

altcineva de stăpân, afară de stăpânul său adevărat, fără îngăduinţa lui, va suferi blestemul lui 

Allah, al îngerilor şi tuturor oamenilor, iar Allah nu-i va primi faptele bune, fie ele obligatorii sau 

de bunăvoie. 

 

Abu Dharr a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah  spunând: 

Nici unul care pretinde cu bună ştiinţă că altcineva afară de tatăl lui adevărat, îi este tată, 

săvârşeşte o necredinţă, iar cel ce are pretenţia asupra a ceva care nu este de fapt al lui, nu este 

de-al nostru. Acesta să-şi facă sălaşul în iad, iar cel ce numeşte pe altul necredincios sau duşman 

al lui Allah şi aceasta nu este aşa, va vedea că această acuzaţie se va întoarce împotriva lui. 

 

Abu Huraira a relatat: 

Şedeam în compania Trimisului lui Allah  iar Abu Bakr şi Umar erau şi ei acolo. Între 

timp, Trimisul lui Allah  s-a ridicat şi a plecat de lângă noi. 

Cum întârzia să se întoarcă, noi am început să ne îngrijorăm ca nu cumva să fi avut vreun 

necaz în absenţa noastră. Eu am fost primul care m-am îngrijorat şi am plecat să-l caut; am ajuns 

la o grădină ce aparţinea lui Banu Najjar. Am făcut înconjorul grădinii, căutând o intrare, dar n-

am găsit-o. Totuşi am văzut un pârâiaş de apă ce cobora în grădină dintr-un puţ de-afară. M-am 

subţiat ca o vulpe şi m-am strecurat pe acolo şi l-am găsit pe Trimisul lui Allah . 

El a zis : Tu eşti, Abu Huraira? 

Eu am încuviinţat. 

El  m-a întrebat: Ce-i cu tine? 

Eu am răspuns: Erai printre noi, dar te-ai ridicat, ai plecat, şi ai întârziat cam mult. Ne-a 

fost teamă că ai fost atacat de vreun duşman când noi nu eram cu tine şi ne-am speriat. Eu m-am 

speriat primul. Atunci, am ajuns la această grădină, m-am strecurat înăuntru ca o vulpe şi 

oamenii aceştia m-au urmat. El  m-a chemat pe nume şi mi-a dat sandalele lui, apoi a zis: 

Ia sandalele acestea ale mele şi dacă întâlneşti pe cineva în afara grădinii, care 

mărturiseşte că nu este altă divinitate în afară de Allah, fiind sigur în inima sa, bucură-l de 

înştiinţarea că va merge în Rai. 
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Malik ibn Huwairith a relatat: 

Am venit la Trimisul lui Allah  când eram cu toţii tineri de vârste apropiate. Am stat 

cu el aproape douăzeci de zile. El era un om foarte blând şi atent. Şi-a dat seama că eram 

nerăbdători să ne vedem familia. El ne-a întrebat despre cei pe care i-am lăsat în urma noastră şi 

noi i-am povestit. 

Atunci el a zis: Întoarceţi-vă la familia voastră. Învăţaţi-i (credinţa islamului) şi 

îndemnaţi-i să facă fapte bune. Să-i îndemnaţi să facă cutare rugăciune la cutare timp şi cutare 

rugăciune la cutare timp. Când se apropie vremea de rugăciune, unul dintre voi să anunţe Azan şi 

cel mai vârstnic dintre voi să conducă rugăciunea. 

 

Salim ibn Abdullah a relatat că atunci când cineva se pregătea să pornească într-o 

călătorie, Abdullah ibn Umar îi spunea: Trage-te mai aproape ca să-mi iau rămas bun de la tine 

aşa cum şi Trimisul lui Allah  îşi lua rămas bun de la noi: În grija lui Allah pun credinţa, 

încrederea ta şi faptele tale. 

 

Abdullah ibn Yazid al-Khatemi a relatat că atunci când Trimisul lui Allah  îşi 

lua rămas-bun de la armata sa, spunea: În Mâinile lui Allah pun religia, soarta şi faptele voastre 

cele din urmă. 

 

Anas a relatat: 

La Trimisul lui Allah  a venit un om şi a zis: 

Trimis al lui Allah! Vreau să pornesc într-o călătorie, roagă-te să fiu binecuvântat. 

El  a zis: Allah să-ţi dăruiască multă credinţă. 

Omul a zis: Mai spune ceva, te rog! 

El  a spus: Să-ţi ierte El păcatele! 

Omul a repetat: Te rog să înmulţeşti rugăciunea pentru mine. 

Trimisul lui Allah  a spus: Fie ca El să-ţi înlesnească facerea de bine, oriunde vei fi. 
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Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah  a spus: 

În Ziua Învierii veţi fi chemaţi desculţi, dezbrăcaţi şi necircumcişi. Apoi el a 

recitat: „După cum Noi am fost la originea primei creaţii, tot astfel Noi o vom reface – Noi ne 

legăm cu legământ”. „Fără îndoială, aşa Vom face”; şi apoi a continuat: Primul ce va fi 

înveşmântat în Ziua Învierii va fi Avraam. Apoi, unii dintre companionii mei vor fi trecuţi la 

stânga şi când eu voi striga „sărmanii mei companioni!” voi primi răspunsul că ei trecuseră din 

nou la necredinţă de când i-am părăsit. Atunci voi spune la fel ca slujitorul cel cinstit: „Am fost 

martor la ce făceau ei când locuiam cu ei şi m-ai ridicat la Tine, Tu ai vegheat asupra lor şi Tu 

eşti martor al tuturor lucrurilor”. Dar mi se va spune: „Ei n-au făcut decât să se întoarcă pe 

călcâie de când ai plecat dintre ei”. 

 

Abdullah ibn Mughaffal a relatat că Trimisul lui Allah  a interzis aruncatul 

pietricelelor, spunând: Aceasta nu face jocul şi nici nu-l învinge pe duşman, ci rupe dinţii şi 

scoate ochii. El (cel care se afla lângă Abdullah ibn Mughaffal) a continuat să arunce cu 

pietricele, la care acesta i-a zis: Îţi spun că Trimisului lui Allah  nu i-a plăcut şi a interzis 

aruncarea pietricelelor, dar văd că o faci din nou, de aceea nu voi mai vorbi cu tine. 

 

Aabis ibn Rabi’a a relatat: 

L-am văzut pe Umar ibn al-Khattab sărutând Stânca neagră şi spunând: Pe Allah, te sărut 

pe deplin conştient că eşti o piatră şi nu poţi face nici bine nici rău, dar dacă nu l-aş fi văzut pe 

Trimisul lui Allah  că te sărută, nu te-aş fi sărutat nici eu. 

 

Abu Huraira relatează că atunci când Trimisului lui Allah  i s-a revelat: „Ale lui 

Allah sunt toate lucrurile ce se află între ceruri şi pământ şi chiar dacă dezvăluiţi ce aveţi în 

minte sau ascundeţi, Allah vă va chema să daţi socoteală. Atunci El iartă pe cine voieşte şi 

pedepseşte pe cine voieşte el; şi Allah are putere asupra tuturor lucrurilor”: companionii 

Trimisului lui Allah  au considerat acest lucru prea aspru şi au mers la Trimisul lui Allah , 

s-au aşezat în genunchi şi au zis:  
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Trimis al lui Allah, ni s-au desemnat nişte îndatoriri care sunt peste puterile noastre, cum 

ar fi rugăciunea, postul, jihadul, milostenia; apoi ţi-a fost revelat acest verset şi este peste putinţa 

noastră să trăim după cerinţele sale. Trimisul lui Allah  a zis: Aveţi de gând să spuneţi ceea 

ce au spus şi popoarele celor două cărţi (evreii şi creştinii) înaintea voastră: Ascultăm, dar nu ne 

supunem? Ar trebui mai degrabă să spuneţi: Ascultăm şi ne supunem, căutăm iertarea Doamne al 

nostru şi la Tine ne întoarcem. Şi ei au zis: Ascultăm şi ne supunem, căutăm iertarea Ta, Stăpâne 

al nostru şi la Tine ne întoarcem! 

După ce au recitat aceasta şi cuvintele au ieşit cu uşurinţă din gurile lor, Allah a revelat 

curând după aceea: „Trimisul crede în ceea ce îi trimite Domnul şi la fel şi credincioşii. Fiecare 

crede în Allah şi în îngerii Săi, în cărţile şi trimişii Săi, spunând: Noi nu deosebim între trimişii 

Săi şi ei zic: Ascultăm şi ne supunem, căutăm iertarea Ta, o, Stăpâne al nostru şi la Tine ne 

întoarcem!” După ce au făcut aceasta, Creatorul a revelat din nou: „Allah nu încarcă sufletul 

peste puterile sale. Sufletul primeşte binele ce-l merită şi răul ce-l merită. Doamne al nostru, nu 

ne pedepsi dacă uităm sau facem o greşeală”. 

(Profetul  a spus din revelaţie): Adevărat, „Doamne al nostru! Nu pune peste noi o 

sarcină aşa cum ai pus peste cei dinaintea noastră.” 

(Profetul a rostit din revelaţie): Da, „Stăpâne al nostru, nu ne pune pe umerii noştri 

(greutăţi) pe care nu avem puterea să le ducem.” 

(Profetul a vorbit din revelaţie): „Iartă-ne şi apără-ne şi ai milă de noi! Tu eşti Stăpânul 

nostru, dăruieşte-ne victoria asupra necredincioşilor. 

El (Domnul lumilor) a spus: Da (încuviinţez).” 

 

Anas a relatat: 

Unul dintre fiii lui Abu Talha era suferind. El a plecat de acasă şi în lipsa lui băiatul a 

murit. Când s-a întors a întrebat: Cum se simte băiatul? Umm Sulaim, mama băiatului, a răspuns: 

Mai bine ca înainte. Apoi i-a adus cina şi el a mâncat, apoi a dormit cu ea. La sfârşit ea a zis: Fă 

pregătirile pentru îngropăciunea băiatului. Dimineaţa, Abu Talha a mers la Trimisul lui 

Allah  şi i-a relatat întâmplarea. El a întrebat: Eraţi împreună noaptea trecută? Abu Talha a 

răspuns că da, iar Profetul  s-a rugat: Allah să vă binecuvânteze pe amândoi.  
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Mai târziu ea a născut un băiat. Abu Talha i-a zis: Ia băiatul în braţe să-l ducem la 

Profet ; iar el a luat cu el şi nişte curmale. Profetul  a întrebat: Aţi adus ceva cu el? Abu 

Talha a răspuns: Da, nişte curmale. Profetul  a luat o curmală, şi, după ce a mestecat-o, a pus 

curmala în gura copilului şi l-a numit Abdullah. 

Versiunea lui Bukhari completează: 

Ibn Uyaina relatează că un om din Ansar i-a spus că a văzut nouă fii ai acestui Abdullah 

şi toţi au devenit recitatori ai Sfântului Coran. 

Versiunea lui Muslim adaugă: 

Anas a relatat că fiul lui Abu Talha, pe care l-a născut Umm Sulaim, a murit. Ea a spus 

membrilor familiei: 

Să nu-i spuneţi lui Abu Talha despre fiul lui până când nu-i spun eu. 

Abu Talha a venit (acasă); ea i-a pregătit cina. El a mâncat şi a băut. Apoi ea s-a gătit 

pentru el, ceea ce nu mai făcuse înainte. El s-a culcat cu ea şi după ce a văzut că a fost mulţumit 

de ea, femeia i-a spus: 

Abu Talha, dacă nişte oameni împrumută ceva de la altă familie şi apoi ei cer acel lucru 

înapoi, vor fi refuzaţi? 

El a zis: Nu. 

Ea a spus: Te înştiinţez că fiul tău a murit. 

El s-a supărat şi a zis: Nu m-ai înştiinţat înainte de a mă culca cu tine, ci mi-ai spus 

despre fiul meu mai târziu? 

Apoi el s-a dus la Trimisul lui Allah  şi i-a relatat ce se întâmplase. 

Trimisul lui Allah  a zis: Allah să vă binecuvânteze pe amândoi pentru noaptea ce aţi 

petrecut-o împreună! 

El (povestitorul) a zis: Ea a rămas gravidă. 

Trimisul lui Allah  se afla în cursul unei călătorii, la care şi cei doi au participat. Când 

lumea a ajuns în apropiere de Medina, ea a simţit durerile facerii. El (Abu Talha) a rămas cu 

soţia şi Trimisul lui Allah  a mers mai departe. 

Abu Talha a zis: O, Doamne, ştii că-mi place să merg împreună cu Trimisul lui Allah, 

când pleacă şi să mă întorc împreună cu el, când intră, dar am fost oprit, după cum vezi. 
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Umm Sulaim a spus: Abu Talha, nu mai am dureri atât de mari ca şi înainte, aşa că mai 

bine mergem mai departe. 

Atunci am plecat mai departe şi ea a simţit durerile facerii când au ajuns la Medina şi a 

născut un băiat; iar mama mea mi-a zis: Anas, să nu-l alăpteze nimeni până nu mergi la Trimisul 

lui Allah, mâine dimineaţă. 

Când s-a făcut dimineaţă am luat copilul şi l-am dus la Trimisul lui Allah  şi i-am 

povestit întreaga întâmplare. 

 

Abdullah ibn Abi Aufa relatează că Trimisul lui Allah  conducea o bătălie 

împotriva duşmanilor şi aştepta să apună soarele, când s-a ridicat în picioare şi a zis: 

O, oameni! Nu tânjiţi după o înfruntare cu duşmanul şi rugaţi-vă lui Allah să vă apere. 

Aşadar, atunci când trebuie să daţi faţă cu duşmanii, înarmaţi-vă cu răbdare şi gândiţi-vă că 

Paradisul se întinde sub umbra săbiilor. 

Apoi el s-a rugat: Allah, Cel care ai dezvăluit Cartea, Cel care risipeşti norii şi pui pe 

fugă pe cei nepoftiţi, alungă duşmanii noştri şi ajută-ne să îi învingem. 

 

Abdullah ibn Mas’ud a relatat: 

Am trăirea că-l văd înaintea ochilor pe Trimisul lui Allah  care relata despre un profet 

dintre profeţi. Cei din poporul său îl batjocoreau şi îi vărsau sângele. În vreme ce-şi ştergea 

sângele de pe faţă, el spunea: O, Allah! iartă poporul meu, căci nu ştie ce face. 

 

Abu Sa’id şi Abu Huraira au relatat că l-au auzit pe Profet  spunând: Un 

credincios nu este lovit niciodată de nenorocire: greutăţi, boli, supărare sau chiar griji, fără ca 

păcatele să-i fie ispăşite. 

 

Ibn Mas’ud a zis: Am mers în vizită la Profet  pe când suferea de febră şi, atingându-

l cu mâna, i-am zis: Eşti grav bolnav de febră, Trimis al lui Allah.  

Profetul  a răspuns: Da, sunt de două ori mai chinuit de febră decât oricare dintre voi.  

Eu am zis: Asta din pricină că răsplata ta este îndoită. 
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El  a răspuns că aşa era şi apoi a spus: Nici un musulman nu suferă dintr-o pricină, fie 

ea boală sau altceva, fără ca Allah să-i şteargă păcatele, aşa cum un copac îşi leapădă frunzele. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a spus: Cel căruia Allah îi hărăzeşte 

bine, trebuie să sufere vreo nenorocire. 

 

Anas a relatat că Trimisul lui Allah  a spus: 

Nici unul dintre voi nu trebuie să-şi dorească moartea din cauza nenorocirilor ce cad 

asupra capului lui. Dacă totuşi nu se poate înfrâna, atunci să spună: O, Allah, ţine-mă în viaţă 

atâta vreme cât viaţa este bună pentru mine, dar trimite moartea să mă ia, dacă pentru mine 

aceasta este mai bună. 

 

Khabbab ibn al-Art a relatat: 

Ne-am prezentat la Trimisul lui Allah  cu o plângere împotriva persecuţiei ce o 

sufeream de pe urma necredincioşilor. El era întins la umbra Ka’bei, având sub cap o pernă 

făcută din pânza sa. 

Noi am spus: De ce nu te rogi pentru izbânda noastră? 

El  a răspuns: Între cei dinaintea noastră era un om care a fost prins şi aruncat într-o 

groapă, ce a fost săpată în pământ pentru el, unde i-au despicat capul în două şi i-au sfâşiat 

carnea de pe oase cu un pieptene de fier, dar, cu toate acestea, nu a renunţat la credinţa lui. Pe 

Allah, El va pune capăt acestei pricini până ce un călăreţ va călători de la San’a până la 

Hadramat, fără să aibă frică decât de Allah şi de lupul ce-i pândeşte oile, dar voi sunteţi prea 

grăbiţi. 

O altă versiune este: el  îşi pusese pânza sub cap, iar noi eram chinuiţi de politeişti. 

 

Ibn Mas’ud a relatat: 

După bătălia de la Hunain, Trimisul lui Allah  a ales câţiva oameni să împartă prăzile 

de război. El  le-a dat lui Aqra ibn Habis şi lui Uyaina ibn Hissn câte o sută de cămile şi a 

arătat bunăvoinţă şi faţă de câteva alte persoane onorabile dintre arabi. 



217 
 

Cineva a zis: Această împărţeală nu este dreaptă pentru a face voia lui Allah. 

M-am hotărât să-l înştiinţez pe Trimisul lui Allah  despre această (nemulţumire). Am 

mers la el şi l-am informat. Faţa i s-a înroşit şi a zis: Dacă Trimisul lui Allah nu face dreptate, 

atunci cine va face astfel? Apoi a adăugat: Allah să aibă milă de Moise căruia i s-a făcut mai 

mult rău decât acesta, dar el a rămas răbdător. 

Când am auzit acestea, mi-am spus în sine: Niciodată nu o să-i mai dezvălui lucruri de 

felul acesta de-acum încolo. 

 

Anas a relatat că Trimisul lui Allah  a spus: 

Când Allah are un scop bun cu slujitorul Său, El îi dă pedeapsă dinainte, în lumea 

aceasta, dar când are un scop rău cu slujitorul Său, El se înfrânează să-i cerceteze păcatul până ce 

nu îi plăteşte pe deplin pentru acesta în Ziua Judecăţii. 

 

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah  a zis: Omul puternic nu este acela 

care se luptă ci acela care se stăpâneşte când îl cuprinde mânia. 

 

Suleiman ibn Surad relatează că doi oameni au început să se sfădească dinaintea 

Profetului  şi faţa unuia dintre ei s-a înroşit de mânie iar venele gâtului i s-au umflat. La 

vederea acestora Trimisul lui Allah  a zis: Cunosc o zicală: dacă el ar rosti aceasta, mânia lui 

s-ar risipi, iar această zicală este: La Allah caut adăpost de Satana, cel blestemat. Atunci ei 

(companionii) i-au spus: Trimisul lui Allah îţi spune să rosteşti: La Allah caut adăpost de Satana, 

cel blestemat. 

 

Abu Huraira a relatat că un om a cerut de la Trimisul lui Allah  să-i dea nişte 

sfaturi şi el a zis: Nu te mânia. Omul a repetat rugămintea de mai multe ori şi el a răspuns: Nu te 

mânia. 

 



218 
 

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah  a zis: un musulman fie că este bărbat 

sau femeie, este pus la încercare cu privire la viaţa sa, avere şi copii până ce el sau ea ajunge 

dinaintea lui Allah Preaînaltul în starea în care toate păcatele lui sau ei au fost ispăşite. 

 

Mu’adh ibn Anas a relatat că Profetul  a zis: Cel care îşi înghite mânia, chiar dacă 

are puterea de a-şi lăsa mânia să se manifeste, va fi chemat de Allah Preaînaltul, în faţa tuturor, 

în Ziua Judecăţii şi va putea să aleagă orice fecioară cu ochii limpezi, care îi va fi pe plac. 

 

Abd ar-Rahman ibn Abu Bakr a relatat: Însoţitorii din Suffa erau oameni sărmani. 

Trimisul lui Allah  a zis odată: „Cine are hrană destulă pentru două persoane, să-l ia şi pe al 

treilea, iar cine are hrană pentru patru, să-l ia şi pe al cincelea sau al şaselea (sau a zis ceva 

asemănător)”. Abu Bakr a adus trei oameni, în vreme ce Trimisul lui Allah  a adus zece. Abu 

Bakr cina cu Trimisul lui Allah  şi a rămas acolo până ce a făcut rugăciunea Işa. După o 

vreme în noapte, s-a întors în casa lui. Nevasta lui l-a întrebat: Ce te-a ţinut departe de oaspeţii 

tăi? 

El a zis: Nu le-ai servit cina? 

Ea a zis: Au refuzat să cineze fără tine. Eu le-am servit mâncarea, dar n-au vrut să 

mănânce. 

Eu (povestitorul) m-am ascuns de frică. Abu Bakr i-a dojenit. După aceea le-a zis: Vă rog 

să mâncaţi. Pe Allah, nu mă voi aşeza să mănânc, căci dacă nu luaţi şi voi parte, nu va fi nici o 

binecuvântare în ea. 

Povestitorul a zis: Cum luam o mână de mâncare, de dedesubt mâncarea se înmulţea, aşa 

că toată lumea a mâncat pe săturate; şi încă, mâncarea rămasă era mai multă decât era la început.  

Când a văzut aceasta, Abu Bakr şi-a chemat nevasta şi a zis: O, soră a lui Banu Firas! Ce 

se întâmplă? 

Ea a zis: O, desfătare a ochilor mei, hrana s-a înmulţit de trei ori faţă de cum era. 

Atunci Abu Bakr a început să mănânce. El a zis: Legământul de a nu mânca, l-am făcut 

din pricina Satanei. El a luat o mână de mâncare şi a dus restul Trimisului lui Allah . 

Aşa că hrana aceea i-a rămas lui. 
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În zilele acelea exista o înţelegere între noi şi păgâni, iar după ce timpul acelei înţelegeri 

s-a scurs, el ne-a împărţit în 12 grupuri şi fiecare grup era condus de un om. Allah ştie câţi 

oameni se aflau sub comanda fiecărei căpetenii. Oricum, Trimisul lui Allah  a trimis negreşit 

câte o căpetenie cu fiecare grup. 

Apoi, ei toţi au mâncat din acea mâncare. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: În popoarele de dinaintea 

voastră existau păstrători ai inspiraţiei divine, dacă printre companionii mei există un asemenea 

om, acesta este Umar. 

 

Jabir ibn Samura a relatat că locuitorii din Kufa s-au plâns lui Umar împotriva lui Sa’d 

ibn Abi Waqqas şi Omar l-a numit pe Ammar guvernator în Kufa. Plângerea lor era că nici 

rugăciunile nu le conducea după cuviinţă. Umar a trmis după Sa’d la Medina şi i-a zis: Abu 

Is’aq, oamenii găsesc de vină rugăciunile tale. 

Sa’d a răspuns: Fac rugăciunea după cum o făcea Trimisul lui Allah . Nu scad nimic 

din ea. O lungesc în primele două rek’at-uri şi o scurtez în ultimele când facă rugăciunile după 

apus şi de noapte. 

Umar a zis: Aşa am gândit şi eu despre tine, o, Abu Is’aq! 

Apoi, a trimis cu el un om (sau nişte oameni) la Kufa, să cerceteze despre el (de la 

oamenii din Kufa). Cercetarea s-a făcut în fiecare moschee şi ei toţi l-au lăudat; dar, în moscheea 

lui Bani Abs, un om s-a ridicat în picioare. Numele său era Usama ibn Qatada, iar plângerea lui 

era că Abu Sa’d nu a luat parte la expediţie, nu a împărţit capturile cu dreptate şi nu a judecat 

drept.  

La acestea, Sa’d a zis: Voi face trei rugăciuni în ce-l priveşte. Allah, dacă acest slujitor al 

Tău este un mincinos şi caută faima, prelungeşte-i viaţa şi fă ca vremea nenorocirii lui să fie mai 

lungă şi loveşte-l cu încercări. 

 După aceea, când omul în cauză era întrebat despre starea lui, el zicea: Sunt un bătrân 

lovit de încercări şi de blestemele lui Sa’d. Cu acordul povestitorului, Abdul Malik ibn Umar a 

relatat: L-am văzut pe acest om cu sprâncenele acoperindu-i ochii de bătrâneţe, cum umbla fără 

ţintă, necăjind şi glumind cu fetele. 
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Anas a relatat că doi dintre însoţitorii Trimisului lui Allah  au plecat de la casa lui 

prin întunericul nopţii şi au zărit de parcă în faţa lor erau două lumini, iar când s-au despărţit, 

fiecare dintre ei avea o lumină în faţa lui până ce a ajuns acasă. 

 

Ibn Umar a relatat: 

Nu l-am auzit niciodată pe Umar povestind ceva despre care el bănuia că va fi astfel şi 

aşa; şi să se dovedească a fi astfel şi aşa cum gândise el. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Feriţi-vă de cele şapte lucruri vătămătoare. 

L-au întrebat oamenii: Care sunt acestea, Trimis al lui Allah? 

El  a răspuns: Să aduci asociaţi lui Allah, să practici vrăjitoria, să ucizi pe cineva pe 

care Allah l-a făcut de neatins, fără o pricină dreaptă, să mănânci averea unui orfan, să te hrăneşti 

din camătă, să fugi de pe câmpul de luptă şi să batjocoreşti femeile cuvioase care nici măcar nu 

se gândesc la ceva care să le ştirbească puritatea şi sunt dreptcredincioase. 

 

Ibn Umar a relatat că Trimisul lui Allah  a interzis ca oamenii să călătorească prin 

ţinuturi duşmane purtând Coranul cu ei. 

 

Umm Salama a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Oricine bea din vase de argint, aţâţă în stomacul lui Focul Iadului. 

 

Hudhaifa a relatat că Trimisul lui Allah  ne-a interzis să purtăm mătase sau 

brocart, ori să bem din vase de aur sau argint şi a zis:  

Acestea sunt pentru nemusulmani în această lume şi doar pentru voi în Viaţa de Apoi. 
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Anas ibn Sirin a relatat: Eram cu Anas ibn Malik, în compania unor zoroaştri, când, 

într-un vas de argint a fost adusă o băutură dulce, terciuită şi strecurată dar Anas nu a băut. Omul 

a primit poruncă să schimbe vasul. Atunci el a schimbat vasul şi când a adus băutura lui Anas, el 

a băut. 

 

Anas a relatat că Trimisul lui Allah  a interzis ca oamenii să poarte veşminte 

vopsite cu şofran. 

 

Abdullah ibn Amr ibn As a relatat: 

Trimisul lui Allah  m-a văzut îmbrăcat cu două veşminte vopsite cu şofran şi a 

întrebat: Mama ta ţi-a poruncit să porţi acestea? 

Eu am întrebat: Să le spăl de vopseaua aceasta? 

El  a răspuns: Mai bine pune-le pe foc. 

 

Ali a relatat: 

Am ţinut minte spusele Trimisului lui Allah : Nimeni nu mai este orfan după ce a 

ajuns la maturitate. Nu este legiuit să păstraţi tăcerea din zori până pe-nserat. 

 

Qais ibn Abi Hazim a relatat că Abu Bakr s-a întâlnit cu o femeie din tribul Ahmas. 

Numele ei era Zainab. Trimisul lui Allah  a văzut că ea nu vorbea. 

El a întrebat: Ce ţi s-a întâmplat? 

Ea nu a răspuns. 

Trimisul lui Allah  i-a zis: Vorbeşte, căci tăcerea nu este îngăduită. Este o practică a 

zilelor ignoranţei. După aceea femeia a început să vorbească. 

Sa’d ibn Abi Waqqas a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Cel ce pretinde paternitatea altcuiva, în afară de tatăl său adevărat, nu va avea îngăduinţa 

să intre în Rai. 
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Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Nu vă urâţi taţii. Cel ce-şi urăşte tatăl, săvârşeşte o necredinţă. 

 

Sumura ibn Jundab a relatat: 

Trimisul lui Allah  îi întreba adesea pe însoţitorii lui dacă vreunul dintre ei a avut vreo 

viziune. Dacă unul dintre voi avea o viziune o povestea şi el o tălmăcea după voia lui Allah. 

Într-o zi eu am povestit: 

În seara asta am avut un vis în care a venit la mine o femeie. Eu am însoţit-o şi am dat 

peste un om care zăcea pe spate şi deasupra lui stătea un om cu o piatră de mărimea capului său, 

cu care îl lovea în cap. Când îl lovea, piatra se rostogolea şi el se ducea după ea s-o prindă şi nu 

se întorcea la omul acesta până ce capul nu i se vindeca şi căpăta starea de dinainte. Atunci se 

întorcea din nou la el şi îl lovea. Am întrebat ce era asta, iar ei mi-au spus să plec de-acolo. Am 

mai văzut un om şezând şi unul în picioare, cu un fier încârligat în mână, pe care îl băga în falca 

celuilalt şi scormonea în ea până ce îi ajungea la ceafă şi la fel făcea şi cu cealaltă falcă. După ce 

se vindeca această falcă, el o lua de la început. Am întrebat ce era asta şi ei mi-au zis să plec de-

acolo. Atunci am pornit mai departe până ce am ajuns la o groapă cu un cuptor, sub care ardea 

focul. Înăuntru se aflau bărbaţi şi femei goale care ţipau când focul de dedesubt ajungea la ei. 

Am întrebat ce era asta şi ei mi-au zis să plec de-acolo. Atunci am mers mai departe şi am ajuns 

la un râu de sânge în mijlocul căruia stătea un om, iar pe mal era un om ce avea nişte pietre 

dinaintea lui. Cel ce se afla în râu înainta, iar când voia să iasă afară, celălalt îi arunca o piatră în 

gură şi îl trimitea înapoi de unde venise; şi de câte ori voia să iasă afară, îi arunca o piatră în gură 

şi el se întorcea de unde plecase. Am întrebat ce era asta şi ei mi-au zis să plec de acolo. Atunci 

am plecat şi am ajuns la un om înfricoşător de urât care se afla lângă un foc pe care îl aţâţa şi 

alerga continuu în jurul lui. Am întrebat ce era asta? Ei mi-au zis să merg mai departe până ce am 

ajuns la o grădină plină cu flori de primăvară, iar în mijlocul grădinii se afla un om atât de înalt 

că nu-i puteam vedea capul, de parcă era ascuns în nori, iar în jurul lui erau adunaţi o grămadă de 

copii. Am întrebat ce erau aceştia? Ei mi-au zis să merg mai departe şi m-au dus la un copac 

enorm. Însoţitorii mei mi-au cerut să urc în el şi am urcat cu toţii. Am găsit un oraş ce era 

construit din cărămizi de aur şi argint, puse alternativ. Am ajuns la poarta oraşului şi am cerut să 

fie deschisă iar poarta s-a deschis în faţa noastră.  
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Am intrat înăuntru şi am văzut oameni care aveau o jumătate de trup de o frumuseţe 

minunată, cât nici n-ai fi gândit, iar cealaltă jumătate era îngrozitor de urâtă. Prin mijlocul 

oraşului curgea un pârâu. Apa era de un alb strălucitor. Însoţitorii mei au zis oamenilor: Mergeţi 

şi înotaţi în pârâu. Ei s-au dus, iar când au venit înapoi la noi, urâţenia lor dispăruse iar ei 

deveniseră frumoşi în întregime. Cei doi însoţitori ai mei mi-au zis: aceasta este Grădina 

Edenului şi este locuinţa ta. Mi-am ridicat mâna şi în ea ţineam un palat ca un nor alb şi ei au 

repetat: Aceasta este locuinţa ta. 

Eu le-am zis: Allah să vă binecuvânteze pe amândoi. Acum lăsaţi-mă să intru. 

Ei au zis: Nu încă, dar negreşit vei intra. 

Eu le-am zis: Am văzut multe lucruri ciudate în noaptea asta. Ce înseamnă tot ceea ce am 

văzut? 

Ei au zis: Omul pe care l-ai văzut că i se lovea capul era un om care a învăţat Coranul de 

pe rost, dar l-a uitat. El nu l-a băgat în seamă şi nu a lucrat potrivit învăţăturilor sale în timpul 

zilei. Ceea ce ai văzut i se va face până în Ziua Învierii. Ei au mai zis că omul pe care-l văzusem 

că i se scormoneau fălcile, era un mincinos care purta minciuna peste tot. Ceea ce am văzut, i se 

va face până în Ziua Învierii. Cei pe care-i văzusem în cuptor, preacurviseră. Acela pe care l-am 

văzut că era bătut cu pietre în râu era un cămătar. Bătrânul pe care-l văzusem la tulpina arborelui 

era Avraam iar băieţii din jurul lui erau copiii ce muriseră în starea lor firească precum 

musulmani. Câţiva dintre cei ce se aflau în jurul Trimisului lui Allah  l-au întrebat: Se vor 

afla şi copiii necredincioşilor printre ei? Trimisul lui Allah  a zis: Da. Cei ce erau pe jumătate 

frumoşi şi pe jumătate urâţi, erau oameni care amestecaseră purtarea cuvioasă cu cea păcătoasă, 

dar Allah îi iertase. Cel ce aţâţă focul era paznicul Iadului. Prima casă în care am intrat era 

lăcaşul credincioşilor sinceri şi această casă era lăcaşul martirilor. Unul dintre ei mi-a spus că el 

era Gavriil, iar celălalt era Mihail. Ei mi-au zis să-mi ridic capul şi atunci am văzut ceva ca un 

nor alb, iar ei mi-au zis că aceea era locuinţa mea. I-am rugat să mă lase se intru în casa mea, dar 

ei mi-au zis că timpul ce-l mai aveam de trăit nu se sfârşise încă, dar când se va sfârşi, voi intra 

în locuinţa mea. 

Aişa a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Nu ocărâţi morţii, căci ei ajuns la sfârşitul călătoriei lor. Ei au dobândit ceea ce 

aşteptaseră. 
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Sahl ibn Sa’d a relatat că Trimisul lui Allah  a spus în ziua bătăliei de la Khaibar: 

– Voi da acest stindard în mâna acelui om căruia Allah îi va dărui victoria şi care iubeşte 

pe Allah şi Trimisul Său şi, de asemenea, este iubit de Allah şi de Trimisul Său. Oamenii şi-au 

petrecut noaptea gândindu-se cui va fi dat stindardul. Dimineaţă, toată lumea s-a grăbit să 

meargă la Trimisul lui Allah . 

El  a întrebat: 

– Unde este Ali ibn Talib? 

Ei au răspuns: 

– Trimis al lui Allah, are dureri la ochi. 

Atunci Profetul  a trimis după el şi când a fost adus, Trimisul lui Allah  i-a uns 

ochii cu propria salivă şi l-a binecuvântat iar el s-a făcut bine, de parcă n-ar fi avut nici o boală 

apoi Profetul  i-a făcut onoarea de a-i înmâna stindardul. 

Ali a zis: 

– Trimis al lui Allah, voi lupta împotriva lor până ce vor fi şi ei ca noi. 

El  a zis : 

– Înaintează cu grijă până ajungi la locurile deschise unde se află ei, apoi îndeamnă-i la 

islam şi înştiinţează ce este obligatoriu pentru ei din drepturile lui Allah, căci, pe Allah, dacă 

Allah călăuzeşte pe drumul drept, prin tine, fie măcar şi un singur om, este mai bine pentru tine 

decât dacă ai fi stăpânul celei mai preţioase cămile. 

 

Anas ibn Malik a relatat că un tânăr din tribul Aslam a zis: 

– Trimis al lui Allah, aş dori să lupt pe calea lui Allah, dar nu am nimic cu care să mă 

echipez (pentru luptă). 

El  a zis: 

– Du-te la cutare bărbat căci el s-a pregătit dar a căzut bolnav. 

Atunci tânărul a mers la om şi i-a zis: 

– Trimisul lui Allah îţi trimite urările sale de bine şi spune că ar trebui să-mi dai mie 

echipamentele ce le-ai pregătit pentru tine. 
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Omul i-a spus nevestei sale: 

– Dă-i lui echipamentele ce le-am adunat pentru mine şi nu opri nimic, să poţi fi 

binecuvântată din această pricină. 

 

Mirdas al-Aslami a relatat că Trimisul lui Allah   a zis: 

Bărbaţii cuvioşi vor pleca unul după altul, iar cei netrebuincioşi vor rămâne, ca şi tărâţa 

de orz sau de curmale, şi Allah nu îi va lua în seamă. 

 

Rifa’a ibn Rafi’i Zarqi a relatat că Gavriil a venit la Trimisul lui Allah   şi a întrebat: 

Ce crezi despre aceia dintre voi care au luat parte la bătălia de la Badr? 

El  a răspuns: Erau cei mai buni dintre musulmani. 

Jibrail  لّسََلمُ ٱَعلَْيهه  a zis: La fel sunt şi îngerii care au fost de faţă la Badr. 

 

Ibn Umar a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Dacă Allah trimite pedeapsă asupra unei naţiuni, aceasta va cădea asupra întregii 

populaţii fără deosebire, iar ei vor fi înviaţi şi judecaţi potrivit faptelor lor. 

 

 

Abu Th’alibah al-Khaşni a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Allah Preaînaltul a hotărât pentru voi nişte îndatoriri pe care nu trebuie să le încălcaţi şi a 

făcut anumite lucruri nelegiuite, ca voi să nu le săvârşiţi şi a ţinut taină despre alte lucruri din 

milă pentru voi şi nu pentru că a uitat. Aşadar, nu vorbiţi despre ele. 

 

Abdullah ibn Abi Aufa a relatat: 

L-am însoţit pe Trimisul lui Allah  în şapte expediţii şi am mâncat lăcuste. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Căpeteniile voastre vă vor conduce în rugăciune. Dacă ei o fac aşa cum se cuvine, şi ei şi 

voi veţi fi răsplătiţi. Dar dacă ei fac greşeli, voi veţi culege răsplata iar lor li se va cere socoteală. 
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Ibn Mas’ud a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Primul lucru pentru care vor fi judecaţi oamenii în Ziua Judecăţii va fi vărsarea de sânge. 

 

Aişa a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Îngerii au fost zămisliţi din lumină iar jinnii din foc arzător, iar Adam a fost creat din 

ceea ce vi s-a spus. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a ieşit într-o zi sau într-o noapte afară 

(din casa lui) şi a văzut că Abu Bakr şi Omar erau şi ei afară. 

El  a zis: „Ce v-a făcut să ieşiţi afară din casele voastre la ceasul acesta?” 

Ei au răspuns: „Trimis al lui Allah, foamea ne-a împins”. 

La care, el  a zis: „Pe Cel în mâinile Căruia se află viaţa mea, ce v-a scos pe voi afară, 

m-a scos şi pe mine, ridicaţi-vă”. 

Ei s-au ridicat împreună cu el şi au mers (cu toţii) la casa unui susţinător, dar acesta nu 

era acasă. Când nevasta acestuia l-a văzut, a zis: „Eşti bine venit”, iar Trimisul lui Allah  a 

întrebat-o: „Unde este cutare şi cutare?” Ea a răspuns: „A plecat să ne aducă apă proaspătă”. 

Când omul s-a întors şi l-a văzut pe Trimisul lui Allah  şi pe cei doi tovarăşi ai săi, el a zis: 

„Lăudat să fie Allah, nimeni nu are astăzi oaspeţi mai de vază ca mine”. 

Apoi, a ieşit afară şi le-a adus un mănunchi de curmale coapte, curmale uscate şi curmale 

proaspete şi a zis: „poftiţi şi mâncaţi!”. 

Apoi şi-a apucat pumnalul său lung pentru a tăia o capră sau o oaie. Trimisul lui 

Allah  i-a zis: „să nu sacrifici un animal cu lapte”. El a tăiat pentru ei o oaie. După ce au 

mâncat din oaie şi apoi dintr-un ciorchine de struguri şi au băut pe săturate au fost mulţumiţi. 

Trimisul lui Allah  le-a spus lui Abu Bakr şi lui Omar: „Pe cel în mâinile Căruia se 

află viaţa mea, în Ziua Judecăţii veţi fi întrebaţi negreşit despre darul acesta. Foamea v-a împins 

afară din casele voastre, iar voi nu v-aţi întors până ce nu aţi avut parte de darul acesta”. 
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Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: „primul grup ce va intra în Rai 

va fi sub forma lunii pline la vreme de noapte. Apoi vor veni cei ce urmează. Ei vor fi ca un corp 

strălucitor pe cer. Ei nu vor simţi nevoia să urineze sau să răspundă la chemarea naturii, sau să 

scuipe sau să-şi sufle nasurile. Pieptenii lor vor fi de aur iar transpiraţia lor va avea aromă de 

mosc. De la jocurile lor se va înălţa o mireasmă de aloe. Nevestele lor vor fi fecioare cu ochii 

mari. Toţi bărbaţii vor avea înfăţişarea tatălui lor Adam şi vor fi înalţi de şaizeci de coţi.” 

 

Muqhirah ibn Şu’ba a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: „Moise l-a întrebat pe 

Domnul său : Care dintre locuitorii Raiului are rangul cel mai mic?” 

I s-a spus: „Va fi acela care va fi primit în rai ultimul, după ce toţi locuitorii Raiului au 

intrat în Rai. Lui i se va spune : intră în Rai.” 

Dar el va zice: „O, Doamne al meu! Cum să intru, de vreme ce oamenii s-au aşezat în 

odăile lor şi şi-au luat partea?” 

I se va zice: „Vei fi mulţumit să ai un regat ca şi împărăţia unui împărat al lumilor?” 

El va zice: „Voi fi mulţumit, Domnul meu.” 

Allah va spune: „Pentru tine este aceasta, precum şi aceasta şi aceasta.” 

Omul va zice: „Sunt foarte mulţumit Doamne al meu.” 

Allah va spune: „Ale tale sunt toate şi încă de zece ori pe-atât. Vei avea orice-ţi doreşte 

sufletul şi este plăcut ochilor.” 

El va zice: „Sunt foarte mulţumit, Doamne al meu.” 

Moise (pacea fie asupra lui) a întrebat: „Cine va avea rangul cel mai înalt în Rai?” 

Allah zice: „Sunt cei pe care Eu îi aleg şi îi aşez la loc de cinste, chiar cu mâna Mea. 

Întăresc pecetea Mea că ei vor fi binecuvântaţi cu atâtea haruri cât nici ochiul n-a văzut, nici 

urechea n-a auzit şi nici mintea omenească n-a gândit.” 

 

Abdullah ibn Mas’ud a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: „Am ştiinţă că ultimul 

dintre locuitorii Iadului va fi scos de-acolo şi va fi ultimul ce va intra în Rai. Acest om va ieşi din 

foc, târându-se în patru labe.” 

Allah, Domnul Slavei şi al Laudei, îi va spune: „Du-te şi intră în Rai, dar el va descoperi 

că oamenii au ocupat deja toate odăile din el. Atunci el se va întoarce înapoi.” 
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Allah va zice din nou: „Mergi şi intră în Rai. Pentru că aceasta este ceea ce îţi doreşti, 

care preţuieşte de zece ori mai mult ca toate bunurile lumeşti”. 

El va zice: „Îţi râzi de mine, când tu eşti Regele?” 

La aceasta, l-am văzut pe Trimisul lui Allah  râzând de i se puteau vedea toţi dinţii şi 

zicând: „Un astfel de om va fi ultimul dintre locuitorii Raiului.” 

 

Suhaib a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: După ce locuitorii Raiului vor fi intrat 

în Rai, Allah Cel binecuvântat şi Preaînalt le va zice: Mai vreţi şi altceva de la Mine? Ei vor 

răspunde: Nu ne-ai făcut Tu feţele strălucitoare? Nu ne-ai adus Tu în Rai şi ne-ai mântuit de Iad? 

Atunci Allah va îndepărta vălul ce îi separă de ei. Oamenii care nu au avut parte de o răsplată 

mai scumpă se vor bucura la vederea chipului lui Allah. 

 

Ibn Mas’ud a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: Cel ce-şi loveşte obrajii, îşi sfâşie 

hainele şi urmează căile şi obiceiurile din zilele ignoranţei, nu este de-al nostru. 

 

Atiyya a relatat: Când venea vremea să facem legământul de credinţă, Trimisul lui 

Allah  îl primea, cu condiţia să nu jelim. 

 

 

Nu’man ibn Başir a relatat că atunci când Abdullah ibn Rawaha şi-a pierdut cunoştinţa, 

sora lui a început să plângă şi să ţipe: Vai! pentru muntele ce se află printre oameni, vai pentru 

cutare şi cutare lucru. Când şi-a revenit în simţiri, el a zis: „Am fost întrebat dacă ceea ce ai spus 

despre mine îmi este pe plac”. 

 

Asid ibn Abi Asid a relatat că o femeie ce făcuse legământ de credinţă la mâna 

Trimisului lui Allah  a zis: Printre lucrurile pentru care Trimisul lui Allah  ne-a pus să 

jurăm că ne vom supune, a fost să nu ne ciupim feţele, să nu jelim, să nu ne sfâşiem hainele şi să 

nu ne lăsăm părul despletit. 
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Asma a relatat că o femeie a venit la Trimisul lui Allah  şi a zis: Am o fiică ce s-a 

căsătorit de curând. Ea s-a îmbolnăvit de vărsat şi astfel i-a căzut tot părul, să-i pun păr fals pe 

cap? 

Trimisul lui Allah  a zis : Allah a blestemat femeia ce-şi pune păr fals şi pe aceea care 

cere să i se pună. 

 

Amr ibn Şuaib a relatat cu acordul tatălui său şi al bunicului său, că Trimisul lui 

Allah  a zis: Nu vă smulgeţi părul alb, căci aceasta este lumina unui musulman în Ziua 

Învierii. 

 

Aişa a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: Cel ce face împotriva poruncilor noastre, 

este un renegat. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: Dacă cineva care are aur şi 

argint, nu plăteşte darea ce se cuvine din el, să ştie că atunci când va veni Ziua Învierii, monedele 

de aur şi de argint vor fi încălzite în Focul iadului şi laturile lui, fruntea şi spatele vor fi arse cu 

ele. Iar când se răcesc, acelaşi lucru se va repeta toată ziua timp de 50 de mii de ani, până când se 

hotărăşte judecata slujitorilor şi lui i se va arăta calea către Rai sau Iad. 

S-a spus: „Dacă cineva care are cămile nu plăteşte ce se cuvine din ele?” 

El  a răspuns: La fel, proprietarul cămilelor care nu plăteşte darea ce se cuvine pe ele 

(darea cuprinde laptele din ziua în care sunt duse la adăpat) va fi aruncat cu faţa în jos pe o 

câmpie nisipoasă imensă, în Ziua Judecăţii, şi ele îl vor călca cu copitele şi îl vor muşca cu dinţii. 

Cât de des va trece prima cămilă peste el, ultima va fi trimisă să se întoarcă de-a lungul întregii 

zile, timp de 50 de mii de ani, până ce judecata slujitorilor va fi rostită şi lui i se va arăta calea 

către Iad sau Rai. 

S-a mai spus: Trimis al lui Allah, ce ne poţi spune despre vite sau oi? 

El  a zis: Dacă vreun proprietar de vie sau oi nu-şi plăteşte darea ce se cuvine din ele, 

când vine Ziua Învierii va fi aruncat cu faţa în jos pe o câmpie nisipoasă întinsă.  
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El va vedea că nu lipseşte nici unul dintre animalele cu coarne răsucite, fără coarne sau 

cu un corn rupt şi ele îl vor împunge cu coarnele lor şi îl vor călca cu copitele. Cât de des va 

trece peste el primul dintre animale, ultimul se va întoarce la el pe parcursul zilei, vreme de 50 de 

mii de ani, până ce se va rosti judecata slujitorilor. Şi lui i se va arăta calea care duce spre Rai 

sau Iad. 

A mai fost întrebat: Trimis al lui Allah, dar caii? 

La aceasta, el  a răspuns: Caii sunt de trei feluri; cel care este o sarcină pentru 

stăpânul lui; cel care slujeşte ca pavăză şi altul care aduce răsplată stăpânului său. Cel pentru 

care caii sunt o sarcină, este persoana care îi mână pentru a se lăuda, sau din trufie ca să 

jignească simţămintele oamenilor. Ei vor fi o pricină de nenorocire pentru stăpânii lor. Cel pentru 

care caii sunt o pavăză este persoana care îi mână de dragul lui Allah, dar nu uită dreptul lui 

Allah în privinţa spatelui şi gâturilor, aşa că ei sunt o povară pentru el. Cei care aduc răsplată 

stăpânilor lor care îi mână pe păşuni şi în grădini sunt cei care sunt folosiţi în cauza lui Allah de 

către musulmani. Orice mănâncă ei de pe pajişte şi din grădini va fi socotit în numele lui ca fapte 

bune, până într-atât că şi balega sau urina lor vor fi socotite ca număr egal de fapte bune pentru 

el. Orice funie folosită pentru săriturile lor şi orice înălţime peste care sar ei vor fi socotite ca 

fapte bune în numele proprietarului lor. Când acesta îi duce la pârâu ca să-i adape, chiar dacă nu 

s-a gândit să le stingă setea, toată apa pe care ei o beau, va fi socotită de către Allah ca faptă 

bună în numele proprietarului. 

A fost iarăşi întrebat: Trimis al lui Allah, ce se întâmplă cu măgarii? 

Atunci el  a zis : „În privinţa măgarilor nu mi s-a revelat nimic însemnat afară de 

acest verset plin de tâlc: 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. (99: 8-9).” 

 

Abu Sa’id al Khudri a relatat de la Trimisul lui Allah  care a zis: Oricare dintre 

voi vede ceva neplăcut, să facă schimbarea cu mâna lui, iar dacă nu este în stare, atunci să facă 

schimbarea cu gura lui şi dacă nu poate nici aşa, atunci cu inima lui, dar aceasta este forma cea 

mai slabă a credinţei. 
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Abu Sa-id al Khudri a relatat că Trimisul lui Allah  a spus: Cea mai înaltă treaptă 

de jihad este când cineva spune adevărul în prezenţa unui conducător tiranic. 

 

Abu Abdullah Tarig bin Şihab a relatat că cineva l-a întrebat pe Trimisul lui 

Allah  (când tocmai îşi pusese piciorul în scara şeii) care era cea mai înaltă formă de luptă? 

El a zis: Să spui adevărul unei căpetenii mincinoase. 

 

Abbas ibn Abdul Muttalib a relatat : îl însoţeam pe Trimisul lui Allah  în ziua de la 

Hunayn iar Abu Sufyan şi cu mine ne-am ţinut peste tot după el . 

Când musulmanii i-au înfruntat pe păgâni, musulmanii au luat-o la fugă iar Trimisul lui 

Allah  a început să-şi împingă catârul spre necredincioşi. Eu ţineam frâul catârului său şi 

încercam să-l înfrânez să nu meargă prea iute iar Abu Sufyan ţinea de scara catârului. 

Trimisul lui Allah  a zis: Abbas, strigă după oamenii aceia care au făcut legământul la 

Samurah! 

Abbas a strigat din toate puterile: unde sunt oamenii din Samurah? 

Abbas a zis : De îndată ce mi-au auzit glasul, au alergat către Profet  ca şi vaca ce se 

întoarce către viţelul ei. 

Ei veneau strigând: aici suntem; şi de îndată s-au aruncat să lupte cu idolatrii. 

Apoi au fost chemaţi dintre ajutoare. 

Cei care-i chemau au strigat : O trupă de Ansar! O, Banu al-Harith ibn Khazraj! 

Trimisul lui Allah  care călărea pe catâr urmărea lupta cu gâtul întins înainte şi a zis: 

Acesta este ceasul când se înteţeşte lupta!  

Atunci  Trimisul lui Allah  a luat pietre şi le-a aruncat în capul politeiştilor strigând: 

Pe Domnul lui Muhammad, necredincioşii vor fi învinşi! 

Eu am continuat să urmăresc lupta până ce am văzut că forţele lor au fost înfrânte şi ei 

început să se retragă. 
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Abu Sulaiman Khalid ibn Walid a relatat: 

În bătălia de la Muta, şapte paloşe s-au frânt în mâna mea şi tot ce mi-a mai rămas, a fost 

o sabie mică yemenită. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis:  

Jaxartes, Oxus, Eufratul şi Nilul sunt toate râurile Raiului. 

 

Said ibn Zaid a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah  spunând: 

Ciupercile (comestibile) sunt specii de mană (cerească), iar apa din ele vindecă bolile de ochi. 

 

Ibn Abbas a relatat: Avraam (Allah să-l aibă în mila Sa) şi-a dus nevasta şi pe fiul ei, 

Isma’il, pe care îl alăpta, undeva în apropiere de Ka’ba, sub un copac, într-un loc numit Zamzam. 

În zilele acelea în Mecca nu era nici o fiinţă omenească şi nici apă nu era. El i-a pus să şadă 

acolo şi lângă ei a lăsat o tolbă cu nişte curmale şi un mic burduf de apă, apoi a pornit în altă 

direcţie. Mama lui Isma’il s-a dus spre el, spunând: O, Ibrahim ! Unde te duci şi ne laşi în valea 

aceasta în care nu este nici un om căruia să ne alăturăm? Ea a repetat aceasta de mai multe ori 

dar el nu s-a uitat înapoi spre ea. Atunci ea l-a întrebat: Allah ţi-a poruncit să faci astfel? El a 

încuviinţat. Ea a zis: Atunci El nu ne va părăsi la vremea aceasta, şi s-a întors, în vreme ce 

Avraam a plecat mai departe. Când a ajuns la Taniyya, unde nu-l mai puteau vedea, el s-a întors 

cu faţa spre Ka’ba, a ridicat ambele mâini şi s-a rugat : O, Doamne al nostru! Am lăsat pe unii 

din stirpea mea să locuiască într-o vale stearpă. I-am aşezat în apropierea Casei Tale Sfinte, ca 

să poată face rugăciunile aşa cum se cuvine. O, Doamne al nostru! Fă ca inimile oamenilor să 

se alipească de ei întru recunoştinţă. (14:37). Mama lui Isma’il l-a alăptat pe prunc şi i-a dat să 

bea din apa pe care o avea. Când apa din burduf s-a terminat, ea a devenit însetată şi privind la 

Isma’il care se frământa în chinuri de sete, se neliniştea şi mai mult. Ea l-a lăsat la adăpost şi a 

plecat, căci n-a mai putut îndura să-l vadă astfel. Apoi şi-a amintit că în acel ţinut, cel mai 

aproape de ea se afla muntele Safa. Urcându-se pe munte a început să se uite în vale, ca să 

zărească pe careva dar n-a văzut pe nimeni. Atunci a coborât de pe munte. Când a ajuns în vale, 

şi-a strâns veşmântul şi a început să fugă, ca cineva în necazuri şi chinuri, până ce a trecut valea 
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şi a ajuns pe muntele Marwa, unde s-a oprit şi a început să se uite, sperând să vadă pe cineva, dar 

n-a văzut pe nimeni. Ea a tot alergat între Safa şi Marwa, de şapte ori.  

Ibn Abbas a relatat mai departe: Trimisul lui Allah  a zis: Iată de ce lumea aleargă (în 

pelerinaj) între cei doi munţi. Când a ajuns la Marwa pentru ultima oară, ea a auzit un glas şi 

liniştindu-se, a început să asculte atent. Ea a auzit glasul, iarăşi şi iarăşi, şi a spus : m-ai făcut să-

ţi aud glasul, ai vreun ajutor pentru noi? Te rog să-mi asculţi rugăciunea. Ea a văzut un înger la 

locul Zamzam scormonind pământul cu câlcâiul (sau cu aripa) până ce din locul acela a izvorât 

apă. Ea a făcut un fel de scoc pentru apă şi a început să-şi umple burduful  cu mâinile, iar apa a 

tot curs şi după ce a golit locul cu pricina.  

Profetul  a zis: Allah să-şi reverse mila asupra mamei lui Isma’il. Dacă ar fi lăsat 

Zamzam să curgă fără să încerce să-l stăpânească, în vreme ce-şi umplea burduful de apă, 

Zamzam ar fi fost un pârâu ce curgea pe suprafaţa pământului.  

Profetul  a mai adăugat: Apoi ea a băut apă şi şi-a alăptat copilaşul. Îngerul i-a spus: 

Să nu-ţi fie teamă că vei pieri aici, căci pe locul acesta va fi înălţată Casa lui Allah de către 

băiatul acesta şi tatăl lui, iar Allah nu-i va face să piară pe cei ce trăiesc în jurul ei. 

La vremea aceea, Casa lui Allah se afla pe o înălţime ce semăna cu un deluşor, iar când 

veneau torentele de apă, ele se scurgeau prin dreapta şi stânga ei. Mama lui Isma’il a continuat să 

trăiască aşa, până ce nişte oameni din tribul Jurum au dat peste ea şi copilul ei. Aceştia veneau pe 

drumul de la Kada’a şi s-au aşezat în partea mai joasă a Meccăi unde au văzut o pasăre zburând 

în cercuri în jurul apei. Ei au zis : această pasăre zboară negreşit în jurul apei, deşi noi ştim că în 

această vale nu se află apă. Au trimis unul sau doi oameni să cerceteze şi au descoperit sursa de 

apă, după care s-au întors şi i-au înştiinţat pe ceilalţi. 

Atunci ei s-au îndreptat către apă. Profetul  a adăugat: mama lui Isma’il şedea 

aproape de apă. 

Ei au întrebat-o: Ne îngădui să stăm cu tine? 

Ea a răspuns: Da, dar nu aveţi drept asupra apei. Ei au fost de acord cu aceasta. 

Profetul  a spus mai departe: mama lui Isma’il a fost încântată de întreaga situaţie, 

căci îi plăcea compania oamenilor. Aşa că ei s-au aşezat acolo şi mai târziu au trimis după 

familiile lor, care au venit şi s-au aşezat cu ei acolo.  
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Copilul Isma’il a cunoscut şi a învăţat araba de la ei şi a început să-i admire. El a devenit 

favoritul tuturor. Când a atins vârsta maturităţii, ei i-au dat pe una din fiicele lor de nevastă. 

După ce mama lui Isma’il a murit, Avraam a venit, după căsătoria lui Isma’il, să-şi vadă 

familia. El căuta ceea ce lăsase în urmă. Cum nu l-a găsit pe Isma’il acolo, a întrebat-o pe 

nevasta lui Isma’il despre el. Ea a răspuns că: a plecat să caute hrană pentru noi. Atunci el a 

întrebat-o despre felul lor de viaţă şi despre starea lor. 

Ea a răspuns: Noi trăim în sărăcie, greutăţi şi mizerie făcând şi alte plângeri. 

El a zis: Când se întoarce soţul tău, transmite-i urările mele şi spune-i să schimbe pragul 

porţii de la casa lui. 

Când s-a întors Isma’il, a simţit că se întâmplase ceva deosebit. 

El şi-a întrebat nevasta: A venit cineva să te vadă? Ea a răspuns: Da, un bărân care arăta 

aşa şi aşa a venit şi a întrebat cum ne descurcăm. Eu i-am povesit că trăim în greutăţi şi lipsuri. 

Isma’il a întrebat: A lăsat vreun mesaj? 

Ea a răspuns: Da, mi-a zis să-ţi transmit urările lui şi te-a îndrumat să schimbi pragul 

porţii. 

Isma’il a zis: Era tatăl meu şi mi-a poruncit să divorţez de tine. Mergi înapoi la familia ta. 

Isma’il a divorţat de ea şi s-a însurat cu altă femeie dintre ei. 

Avraam a stat departe de ei câtă vreme a voit Allah, apoi, a venit din nou pe la ei, dar nu 

l-a găsit pe Isma’il. Atunci el a mers la nevasta lui Isma’il şi a întrebat-o despre el. 

Ea a zis: A plecat să caute hrană pentru noi. 

Avraam a întrebat: Cum vă merge? El a cercetat-o cu privire la mijloacele lor de trai. 

Ea a răspuns: Avem tot ce ne trebuie şi ne descurcăm. Apoi ea l-a lăudat pe Allah 

Preaînaltul. 

Avraam a întrebat: Ce fel de hrană mâncaţi? 

Ea a zis: Carne. 

El a întrebat: Ce beţi? 

Ea a zis: Apă. 

Profetul  a adăugat; la vremea aceea ei nu aveau grâne şi, dacă ar fi avut, ar fi chemat 

binecuvântarea lui Allah asupra lor. El a zis mai departe : Dacă cineva are doar aceste două 

lucruri ca să se hrănească, sănătatea şi starea sa ar fi păgubite, căci aceste lucruri nu-ţi priesc 

decât dacă trăieşti în Mecca. 
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Când s-a întors Ismail, el şi-a întrebat nevasta: Te-a vizitat cineva? Ea a răspuns : Da, un 

bătrân chipeş a venit la mine. 

Ea l-a lăudat şi a zis: El m-a întrebat de tine şi eu i-am spus şi apoi a întrebat despre traiul 

nostru, iar eu i-am spus că trăim bine. 

Isma’il a întrebat-o: Ţi-a dat vreun sfat? Ea zis : Da mi-a spus să-ţi transmit urările lui şi 

te-a îndrumat să păstrezi bine pragul porţii tale. La aceasta, Ismail a zis : Era tatăl meu iar pragul 

porţii eşti tu, el mi-a poruncit să te păstrez lângă mine. 

Apoi, Avraam nu i-a mai văzut o vreme, cât a voit Allah, dar mai târziu a venit pe la ei. 

El l-a văzut pe Isma’il sub un copac în apropiere de Zamzam, dregându-şi săgeţile. Când l-a 

văzut pe Avraam, s-a ridicat să-l întâmpine. Şi-au făcut urări unul altuia, ca între tată şi fiu. 

Avraam a zis: O Isma’il, Allah mi-a dat o poruncă. Isma’il a zis : Fă ceea ce ţi-a poruncit 

Domnul tău să faci. Avraam a întrebat : Tu mă vei sprijini? Isma’il a zis : te voi sprijini. Avraam 

a spus : Allah mi-a poruncit să construiesc Casa aici, arătând spre un deal ce se înălţa deaspura 

terenului din jur. 

Trimisul lui Allah  a adăugat : apoi, ei au ridicat temeliile Ka’bei, Ismail a adus 

pietrele, iar Avraam le-a aşezat pentru construcţie. După ce zidurile au fost înălţate, Isma’il a 

adus o piatră şi a pus-o pentru ca Avraam să se poată urca pe ea şi să-şi poată continua lucrul la 

construirea Casei, în vreme ce Isma’il îi aducea pietrele la îndemână.  

Apoi s-au rugat amândoi, O Doamne al nostru ! Primeşte această lucrare de la noi, căci 

Tu eşti Atotştiutor şi Tu auzi totul. 

 

Yazid ibn Hayyan a relatat: 

Mergeam împreună cu Husain ibn Sabra şi Amr ibn Muslim la Zaid ibn Arqam şi cum 

şedeam lângă el, Husain i-a zis: Zaid, ai reuşit să dobândeşti multe virtuţi pentru că l-ai văzut pe 

Trimisul lui Allah , ai ascultat cuvântările lui , ai luptat alături de el  în (diferite) 

bătălii, ai făcut rugăciunea în spatele său  ; Zaid, ai câştigat, într-adevăr, un mare privilegiu. 

Zaid, povesteşte-ne ce ai auzit de la Trimisul lui Allah . 
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El a zis : Am îmbătrânit şi aproape că mi-a trecut vremea aşa că am uitat unele lucruri pe 

care le ştiam în legătură cu Trimisul lui Allah  ; deci primiţi orice vă povestesc, iar ceea ce nu 

povestesc să nu mă obligaţi să o fac. 

După aceea el a spus : într-o zi Trimisul lui Allah  s-a ridicat să ţină slujba lângă un 

izvor ce se afla într-un loc numit Khumm situat între Mecca şi Medina. 

El  l-a preamărit pe Allah, după care a ţinut slujba, ne-a povăţuit şi a zis: Să ne 

întoarcem la discuţia noastră, o oameni, şi vă spun vouă că şi eu sunt o fiinţă omenească. Sunt pe 

cale de a primi un vestitor (îngerul morţii) de la Domnul meu iar eu, ca răspuns la chemarea lui 

(îmi voi lua rămas bun de la voi), dar vă las (înainte de aceasta) două lucruri importante: 

Unul este Cartea lui Allah în care se află lumină şi dreapta călăuzire, aşadar fiţi statornici 

faţă de Cartea lui Allah, iar apoi a spus: Al doilea lucru este Casa Mea (familia) iar eu vă 

amintesc ce îndatoriri aveţi faţă de ei. 

El (Husain) i-a spus lui Zaid : Cine sunt membrii familiei lui  ? Nu soţiile lui sunt 

membrii familiei sale? 

La care el a zis : Nevestele lui sunt într-adevăr membrii familiei sale. 

Dar (aici) cei din Casa Profetului  sunt cei pentu care achitarea Zakat-ului nu este 

îngăduită. 

Iar el a zis: care sunt aceştia? 

El a răspuns: Ali   ه ٱَسََلُم َعلَْيهه   َلّلَٰ  şi spiţa lui Ali, ‘Aqil şi spiţa lui ‘Aqil, spiţa lui Ja’far şi spiţa 

lui ‘Abbas. 

Husain a zis: Aceştia sunt cei pentru care achitarea Zakat-ului nu este îngăduită? 

Zaid a zis: Da. 

 

Ibn ‘Umar a relatat că Abu Bakr a zis: Arătaţi respect faţă de Trimisul lui Allah , 

onorându-i pe membrii familiei sale. 

33 : 33 

…O, oameni ai Casei! Allah vrea numai să îndepărteze de la voi spurcăciunea şi să vă 

dea curăţenia.” 
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Abu Mas’ud ‘Uqba ibn ‘Amr al-Badri al-Ansari relatează că Trimisul lui 

Allah  a zis : 

Acela dintre voi care cunoaşte cel mai bine Cartea lui Allah să fie Imam (în absenţa 

descendenţei din Casă) pentru oameni ; dacă sunt mai mulţi care recită din ea la fel de bine, 

atunci să fie ales cel care cunoaşte cel mai bine tradiţia profetică ; dacă ştiu la fel de bine tradiţia, 

atunci să se aleagă cel care a emigrat mai întâi ; şi dacă au emigrat în acelaşi timp, atunci să fie 

ales cel mai vârstnic dintre ei. Nimeni dintre voi să nu conducă pe altcineva în rugăciune, dacă 

cel din urmă este o persoană influentă şi nici să nu stea pe locul de onoare în casa lui fără 

îngăduinţa sa. 

o altă versiune a lui Muslim este: se relatează că acela care are mai multă învăţătură în 

islam să conducă rugăciunea. 

o altă versiune este: omul care cunoaşte bine Cartea lui Allah şi poate să recite mai bine 

din ea, acela să conducă rugăciunea. Dacă sunt mai mulţi la fel, acela dintre ei care a emigrat mai 

devreme să conducă rugăciunea. Şi dacă şi în această privinţă sunt egali, atunci acela dintre ei 

care este mai în vârstă, să conducă rugăciunea. 

 

Jabir relatează că după bătălia de la Uhud, Trimisul lui Allah  a pregătit 

îngropăciunea în mormânt a doi dintre cei deveniţi martiri. 

În fiecare caz el  întreba : Care dintre ei a memorat mai mult din Coran? Pe acela care 

îi era arătat, îl aşeza mai întâi în mormânt. 

 

 

Abu Musa relatează că Trimisul lui Allah  a zis : Şi aceasta este o laudă adusă lui 

Allah, să arătaţi respect faţă de un musulman vârstnic ; faţă de un cunoscător al Coranului dacă 

nu aduce adăugiri mincinoase la el şi nu îi contrazice mesajul prin purtarea sa ; şi faţă de o 

căpetenie cinstită. 
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Abu Huraira relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah  spunând : O persoană 

şi-a vizitat fratele în alt oraş şi Allah a trimis un înger să-l aştepte în cale şi când omul a ajuns la 

el, îngerul i-a zis: Unde vrei să mergi ? 

El a răspuns : Vreau să merg la fratele meu în acest oraş. 

Îngerul a întrebat : I-ai făcut vreo favoare (pentru care ai de gând să ceri răsplată)? 

Omul a zis : Nu, decât că-l iubesc de dragul lui Allah, Cel Preaînalt şi Lăudat. 

La care el a zis : Sunt un trimis al lui Allah către tine (să te înştiinţez) că Allah te iubeşte 

aşa cum îl iubeşti şi tu pe fratele tău (de dragul Lui). 

 

Abu Huraira relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah  spunând : Omul 

urmează religia prietenului său, aşa că fiecare să ia seama ce prieteni îşi face. 

 

Ibn Mas’ud relatează că un om a venit la Trimisul lui Allah  şi a zis : Trimis al lui 

Allah! Ce crezi despre un om care-i iubeşte pe ceilalţi, dar nu ţine legătura cu ei? El  a 

răspuns : Omul va fi alături de cei pe care-i iubeşte. 

 

Omar ibn Khattab relatează: Am cerut îngăduinţa Trimisului lui Allah  să fac 

‘Umra. El  mi-a îngăduit să plec şi a zis: Frate al meu, nu ne uita în rugăciunile tale. Acesta 

este un lucru pe care nu l-aş schimba pentru lumea întreagă. 

 

Abdullah ibn Ka’b care slujea drept călăuză lui Ka’b ibn Malik când acesta a orbit, a 

spus că l-a auzit pe Ka’b ibn Malik povestind cum a rămas el în urma Trimisului lui Allah

 după campania de la Tabuk. Ka’ab a spus: L-am însoţit pe Trimisul lui Allah  în fiecare 

expediţie pe care a condus-o, în afară de campania de la Tabuk şi Bătălia de la Badr. Cât priveşte 

bătălia de la Badr, nimeni nu a fost acuzat că a rămas în urmă, căci Trimisul lui Allah  şi 

musulmanii nu s-au pornit să lanseze un atac, ci au avut de gând să atragă în cursă caravana 

quraiş-iţilor. Allah i-a făcut să-şi înfrunte duşmanii pe neaşteptate.  
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Eu am avut onoarea de a-l însoţi pe Trimisul lui Allah  în noaptea de ‘Aqaba, când am 

jurat credinţă islamului, şi aceasta a fost mai scump pentru mine decât să iau parte la bătălia de la 

Badr, deşi Badr era mai cunoscută printre oameni decât Tabuk. Şi iată cum am rămas eu în urma 

Trimisului lui Allah  în ajunul campaniei de la Tabuk. Nu avusesem mijloace materiale mai 

consistente şi nici împrejurări mai favorabile la vremea acestei campanii decât în alte ocazii. Şi 

pe Allah, niciodată în această expediţie nu avusesem în proprietatea mea două cămile deodată. 

Când Trimisul lui Allah  se hotăra să pornească o campanie, nu-şi dezvăluia principalul 

obiectiv decât în ultimul moment (al plecării). El a pornit în această expediţie pe o căldură foarte 

mare ; călătoria era lungă şi pământul secat de apă, iar el avea de înfruntat o armată puternică, 

aşa că i-a înştiinţat pe musulmani de adevărata situaţie, pentru ca ei să se poată pregăti cum se 

cuvine pentru campanie. Musulmanii care-l însoţeau pe Trimisul lui Allah  la vremea aceea, 

erau în număr mare, însă nu s-a ţinut o adevărată socoteală a lor. Ka’b a spus (mai departe); 

puţini au fost cei care nu au vrut să meargă şi aveau impresia că se pot ascunde uşor (şi să 

rămână astfel nedescoperiţi) până când a coborât o revelaţie de la Allah Cel Preaînalt şi Glorios 

referitoare la ei; iar Trimisul lui Allah  a pornit în expediţie când fructele erau coapte şi 

umbrele lor se alungiseră. Eu am avut o slăbiciune pentru ele şi [tocmai] în mijlocul acestui 

sezon a făcut pregătirile Trimisul lui Allah , iar musulmanii odată cu el. Am pornit şi eu de 

dimineaţă ca să pot face pregătirile odată cu ei dar m-am întors şi n-am făcut nimic, spunându-mi 

în sine: am timp destul (să fac pregătiri) oricând vreau. Şi am făcut tot aşa (mi-am amânat 

pregătirile) până când oamenii au fost gata de plecare iar în cursul dimineţii Trimisul lui 

Allah  a pornit împreună cu musulmanii, iar eu nu făcusem nici o pregătire.  

Am plecat dis-de-dimineaţă, m-am întors, dar nu am ajuns să iau nici o hotărâre. Şi am 

continuat astfel până când ei (musulmanii) au început să se zorească şi au făcut o bună bucată de 

drum. Atunci m-am hotărât s-o iau şi eu la drum şi să-i întâlnesc. 

Dacă aş fi putut astfel! dar poate că nu îmi era sortit aşa. 

După plecarea Trimisului lui Allah  m-am amestecat printre oameni.  
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Am fost uimit să descopăr că nimeni nu era ca mine, ci erau oameni cunoscuţi ca şi 

necredincioşi, sau dintre cei pe care Allah îi scutise din cauza slăbiciunii lor, iar Trimisul lui 

Allah  nu a băgat de seamă că nu eram până ce nu a ajuns la Tabuk. Într-o zi, pe când şedea 

printre oamenii de la Tabuk, el  a întrebat: Ce s-a întâmplat cu Ka’b ibn Malik? Cineva din 

Banu Salama a spus: Trimis al lui Allah! (frumuseţea) mantiei lui şi aprecierea marginilor sale l-

au ademenit şi el a fost astfel reţinut. Mu’adh ibn Jabal a zis: Să-ţi fie ruşine pentru ceea ce 

susţii. Trimis al lui Allah! pe Allah, noi nu ştim despre el decât de bine; Trimisul lui Allah  , 

oricum, n-a spus nimic. Era în acea vreme când el  a văzut (în zare) un om alb (miraj) care se 

arăta amăgitor vederii. La care, Trimisul lui Allah  a zis: S-ar putea să fie Abu Khaithama şi 

vai ! Chiar era Abu Khaithama al-Ansari, cel care a contribuit cu o sa’ (măsură, aprox. 3 kg.)  de 

curmale [doar] şi a fost [drept urmare] batjocorit de către ipocriţi. 

Ka’b ibn Malik a relatat mai departe: Când a ajuns la mine ştirea că Trimisul lui 

Allah  se întorcea înapoi de la Tabuk, am fost tare tulburat. M-am gândit să inventez tot felul 

de istorii şi mă frământam cum să scap de această mânie, în ziua ce va să vină. Am început, 

aşadar, să cer sfaturi de la înţelepţii ce se aflau printre membrii familiei mele şi când mi s-a spus 

că Trimisul lui Allah  avea să sosească, toate gândurile mincinoase s-au risipit (din mintea 

mea) şi eu am ajuns la concluzia că nimic nu m-ar fi putut salva decât să spun adevărul ; aşa că 

am hotărât să spun adevărul. În zori, Trimisul lui Allah  a ajuns (în Medina). Obiceiul lui era 

ca, atunci când se întorcea dintr-o călătorie, să meargă mai întâi la moschee şi să ofere două 

rak’at de rugăciune (pentru a-şi arăta recunoştinţa) iar apoi să stea cu oamenii. După ce a făcut 

acestea, cei care rămăseseră în urma lui, au început să-şi fluture motivele şi să facă jurământul în 

faţa lui şi erau mai mult de 80 de persoane. Trimisul lui Allah  le-a acceptat scuzele chiar în 

faţa lor precum şi credinţa pe care o manifestau, a cerut iertare pentru ei iar el  a lăsat 

secretele (intenţiile) lor în seama lui Allah, până ce am ajuns şi eu în faţa lui . L-am salutat, 

iar el  a zâmbit dar cu o umbră de mânie. El  mi-a zis atunci: înaintează. Eu am înaintat 

până ce am ajuns în faţa lui . El  m-a întrebat: Ce te-a reţinut? Nu ţi-ai putut permite să 

călătoreşti?  
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Eu am spus : Trimis al lui Allah! pe Allah, dacă ar fi să mă aflu dinaintea altcuiva dintre 

pământeni, cu siguranţă că mi-aş fi salvat pielea de mânia ta prin intermediul vreunui pretext dar 

nu doresc să încep vreo argumentaţie, ci, pe Allah, sunt pe deplin conştient de faptul că, de-ar fi 

să invoc înaintea ta o jalnică explicaţie, pentru a-ţi face pe plac, Allah şi-ar stârni cu siguranţă 

mânia împotriva mea; şi în cazul în care am spus adevărul, te-ai putea supăra pe mine, dar sper 

că Allah va încheia totul cu bine ; căci pe Allah, nu am avut nici un motiv solid. Pe Allah! n-am 

mai avut posiblităţi atât de bune şi împrejurări atât de favorabile mie de care să mă bucur, aşa 

cum s-a întâmplat când am rămas în urma ta (nu m-am alăturat expediţiei).  

La auzul spuselor, Trimisul lui Allah  a zis: omul acesta spune adevărul! Ridică-te, 

aşadar, pânâ când Allah va da o hotărâre legată de capul tău. 

Eu m-am ridicat şi câţiva oameni din Banu Salama m-au urmat în mare grabă. Ei mi-au 

zis: Pe Allah, nu ştiu ca tu să fi comis vreun păcat înainte de aceasta, oricum, tu ţi-ai arătat 

neputinţa de a aduce vreo scuză dinaintea Trimisului lui Allah , ca şi aceia ce au rămas în 

urma lui şi au adus motivaţii jalnice. Ar fi fost de-ajuns pentru iertarea păcatului tău, dacă 

Trimisul lui Allah  ar fi cerut iertare pentru tine. Pe Allah, şi au continuat să mă aţâţe, până ce 

am început să mă gândesc să merg înapoi la Trimisul lui Allah  şi să mă dezic. Apoi i-am 

întrebat : A mai avut şi altcineva aceeaşi soartă? Ei au răspuns : Da, două persoane au avut 

aceeaşi soartă ca şi tine, au făcut aceeaşi afirmaţie pe care ai făcut-o tu şi au primit acelaşi 

verdict pe care l-ai primit şi tu, în cazul tău. Eu am zis: Cine sunt aceia? Ei au răspuns : Murara 

ibn ar-Rabi’a Amiri şi Hilal ibn Umayya al-Waqifi. Ei au amintit de aceşi doi credincioşi care 

luaseră parte la bătălia de la Badr şi care pentru mine erau un exemplu. Când am auzit numele 

celor două persoane eu m-am îndepărtat. Trimisul lui Allah  interzisese musulmanilor să 

vorbească cu trei dintre noi, cei care am rămas în urma lui. Lumea a început să ne ocolească şi 

atitudinea lor faţă de noi s-a schimbat şi se părea că întreaga atmosferă se întorsese (cu 

duşmănie) împotriva noastră, dar era, de fapt, aceeaşi atmosferă de care eram pe deplin conştient 

şi în care trăisem (o bună bucată de timp). Am petrecut 50 de nopţi în această stare şi cei doi 

prieteni ai mei s-au închis în casele lor, petrecându-şi cea mai mare parte a timpului jelind. Cum, 

faţă de ei, eu eram tânăr şi puternic, am ieşit afară (din casa mea), am participat la rugăciunile 

congregaţionale, mi-am pierdut vremea prin bazare, dar nimeni nu vorbea cu mine. 
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Am mers la Trimisul lui Allah , care şedea cu oamenii după rugăciune. L-am salutat şi m-am 

întrebat dacă buzele lui  s-au mişcat ca răspuns la salutul meu (sau nu). Apoi am făcut 

rugăciunea alături de el  şi i-am aruncat priviri pe furiş. Pe când îmi făceam rugăciunea, 

el  m-a privit, dar când mi-am ridicat ochii, el  şi-a luat privirea de la mine. 

După o bună bucată de vreme, de când musulmanii se purtau atât de aspru cu mine, am 

umblat mult şi am ajuns la zidul grădinii lui Abu Qatada, pe care m-am căţărat; Abu Qatada era 

vărul meu şi eu îl iubeam mult. L-am salutat, dar, pe Allah, el nu a răspuns la urările mele. 

Eu i-am zis: Abu Qatada, te conjur pe Allah, nu ţii deloc seama de faptul că Îl iubesc pe 

Allah şi pe Trimisul Său? El a rămas tăcut. Şi eu am spus din nou: te conjur, pe Allah, nu eşti 

deloc conştient de faptul că Îl iubesc pe Allah şi pe Trimisul Lui foarte mult? Şi iarăşi nu a spus 

nimic. Eu l-am conjurat din nou, la care el a zis : Allah şi Trimisul Său ştiu cel mai bine acest 

lucru. Din ochi au început să-mi curgă lacrimi şi m-am dat jos de pe zid. 

În vreme ce mă plimbam prin bazarul din Medina, un nabatean dintre nabatenii sirieni, 

care venise să vândă grâne în Medina, a rugat lumea să-l îndrepte către Ka’b ibn Malik. Oamenii 

l-au îndreptat arătând spre mine. El a venit la mine şi mi-a înmânat o scrisoare de la regele din 

Gassan şi, fiindcă eram scrib, am citit scrisoarea aceea în care erau scrise următoarele: „Ca să 

trec direct la subiect, ni s-a dezvăluit că prietenul tău (profetul) te supune la cruzime, iar Allah nu 

a creat pentru tine un loc în care să fii degradat şi să nu-ţi poţi afla poziţia cuvenită; aşadar, vino 

la noi, căci te vom binecuvânta cu onoruri”. 

După ce am citit acea scrisoare am spus: Şi aceasta este o nenorocire, aşa că am pus-o pe 

foc în vatră. Cum au trecut 40 de zile din 50 şi Trimisul lui Allah  nu primise nici o revelaţie, 

a venit la mine un trimis de la el  care mi-a zis: adevăr îţi spun ţie, Trimisul lui Allah  a 

poruncit să te separi de nevasta ta. 

Eu am zis : Ar trebui să divorţez de ea sau ce (altceva) să fac? 

El a spus : Nu, doar să stai separat de ea şi să nu te împreunezi cu ea. 

Acelaşi mesaj a fost trimis şi companionilor mei. 

Aşa că i-am zis nevestei mele : Mai bine mergi la părinţii tăi şi rămâi acolo cu ei, până 

când Allah va lua o hotărâre pentru pricina mea. 
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Nevasta lui Hilal ibn Umayya a mers la Trimisul lui Allah  şi a zis : Trimis al lui 

Allah! Hilal ibn Umayya este bătrân şi nu are nici un slujitor. Eşti de acord să-l slujesc eu? 

El  a zis : Da, dar nu te apropia de el. Ea a spus : Pe Allah, el nu mai are astfel de porniri. Pe 

Allah, de atunci, din ziua aceea plânge încontinuu. Unul dintre membrii familiei mele mi-au 

spus: Să te duci şi să ceri îngăduinţă de la Trimisul lui Allah , cu privire la nevasta ta, căci el 

a îngăduit nevestei lui Hilal ibn Umayya să-l slujească. Eu am spus: Nu o să cer îngăduinţă de la 

Trimisul lui Allah , căci nu pot şti ce ar putea să spună el ca răspuns la cererea mea. Mai mult 

ca asta, eu sunt un bărbat tânăr.  

Şi în starea aceasta am petrecut încă zece nopţi şi astfel au trecut cincizeci de nopţi de 

când oamenii ne surghiuniseră. În dimineaţa celei de-a cincizecea nopţi m-am trezit să-mi fac 

rugăciunea dinainte de zorii zilei şi stăteam pe unul dintre acoperişurile caselor noastre. Şedeam, 

de fapt, în starea aceea, pe care Allah Preaînaltul şi Gloriosul, a descris-o cu aceste 

cuvinte: Viaţa a devenit de neîndurat pentru mine şi pământul s-a îngustat în ciuda imensităţii 

sale. Am auzit vocea unui muezin de pe vârful dealului Sal’ care striga cât îl ţinea gura : 

Ka’b ibn Malik! 

Iată că sunt veşti bune pentru tine! 

Eu m-am închinat cu smerenie şi mi-am dat seama că (acest mesaj) era o uşurare pentru 

mine. Trimisul lui Allah  înştiinţase lumea că Allah acceptase căinţa noastră, pe când îşi 

făcea rugăciunea de dinainte de revărsatul zorilor. Atunci toată lumea a început să vină şi să ne 

anunţe vestea bună iar unii oameni au mers la prietenii mei să le spună şi lor bucuria, iar un om 

din tribul Aslam a venit în galop pe calul său şi calul său a ajuns mai repede la mine decât glasul 

lui. Când a ajuns la mine mi-a dat vestea bună. Atunci mi-am scos veşmintele şi l-am îmbrăcat 

cu ele, ca mulţumire pentru ştirea ce mi-o adusese, şi, pe Allah, nu aveam altceva (alte veşminte) 

decât aceste două (haine), la vremea aceea, aşa că am rugat pe cineva să-mi împrumute două 

veşminte cu care m-am îmbrăcat. Am mers la Trimisul lui Allah  şi pe drum am întâlnit 

grupuri de oameni care mi-au adresat urări de bine datorită (acceptării) căinţei, şi care mi-au zis : 

Iată urări de bine din partea noastră, deoarece căinţa ta a fost acceptată de către Allah. 
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După care, am ajuns la moschee şi Trimisul lui Allah  şedea acolo printre oameni. 

Atunci Talha ibn ‘Ubaidullah s-a ridicat şi a alergat către mine, mi-a atins mâna şi m-a salutat, 

însă, pe Allah, nimeni altcineva dintre emigranţi (în afară de el) nu s-a ridicat (să mă salute). 

Ka’b a spus că n-a uitat niciodată (gestul frumos al lui Talha). 

Mai departe Ka’b a zis: L-am salutat pe Trimisul lui Allah  cu „assalamu aleikum”, 

iar faţa lui  strălucea de bucurie şi a zis: bucuria şi binecuvântarea să fie cu tine, căci 

niciodată nu te-ai mai bucurat şi nici nu te vei mai bucura la fel cum te bucuri astăzi, de când te-a 

născut maica ta. 

Eu am zis: O , Trimis al lui Allah ! Această acceptare a căinţei este de la tine sau de la 

Allah? 

El  a răspuns: Nu (nu este de la mine), este de la Allah; şi era trăsătura obişnuită a 

Trimisului lui Allah  ca atunci când era fericit să i se lumineze faţa ca şi când ar fi fost ruptă 

din lună ; după semnul acesta recunoşteam noi (cât de mare îi era încântarea). 

Cum stăteam dinaintea lui , am zis: Trimis al lui Allah ! îmi este îngăduit să-mi dau 

averea milostenie de dragul lui Allah şi al Trimisului Său? La această întrebare Trimisul lui 

Allah  a răspuns: păstrează ceva pentru tine, căci îţi va prinde bine.  

Eu am zis: Voi păstra pentru mine acea parte (din averea mea) care am primit-o (cu 

ocazia expediţiei de) la Khaibar. Şi am mai zis: Trimis al lui Allah, adevărat îţi spun, Allah mi-a 

dăruit mântuirea căci am spus adevărul, de aceea (eu cred) căinţa implică faptul că, atâta timp cât 

trăiesc să nu grăiesc altceva în afara adevărului,  

Ka’b a mai adăugat: Pe Allah, nu ştiu dacă vreunul dintre musulmani a fost supus la o 

încercare mai grea decât mine, deoarece am spus adevărul.  

Şi de când am făcut această menţiune în faţa Trimisului lui Allah  şi până în ziua de 

azi, n-am mai minţit niciodată şi, pe Allah, am hotărât să nu mint şi sper că Allah mă va feri (de 

încercări) pntru tot restul vieţii mele, căci Allah Cel Preaînalt şi Glorios a revelat aceste versete: 

9:119, 120: O, voi cei care credeţi! Temeţi-vă de Allah şi fiţi cu cei iubitori de adevăr. 

Nu se cuvine ca locuitorii din Medina şi beduinii din jurul lor să rămână în urma Trimisului lui 

Allah, nici să pună sufletele lor mai presus decât sufletul său;  
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aceasta pentru că pe ei nu-i încearcă nici setea, nici truda, nici foamea pe calea lui Allah 

şi ei nu calcă într-un loc care să-i mânie pe necredincioşi şi nu pricinuiesc nici un rău vreunui 

duşman, fără ca acesta să li se scrie lor ca o faptă bună. Într-adevăr Allah nu pierde răsplata 

făcătorilor de bine. 

Ka’b a spus: Pe Allah! de când Allah m-a îndreptat către islam, n-a fost o binecuvântare 

mai mare pentru mine decât acest adevăr al meu pe care l-am spus Trimisului lui Allah  şi 

dacă aş fi spus vreo minciună aş fi fost nenerocit la fel ca şi cei care au minţit, căci cu privire la 

cei ce au minţit, Allah a revelat cele mai aspre cuvinte îndreptate către cineva de când a coborât 

El revelaţia şi cuvintele lui Allah sunt: 9: 95, 96: Ei vă vor jura pe Allah, când vă veţi întoarce la 

ei, pentru ca voi să-i iertaţi. Îndepărtaţi-vă de ei, căci ei sunt o spurcăciune, iar sălaşul lor va fi 

Gheena, ca răsplată pentru ceea ce au agonisit! Vă vor jura vouă ca să fiţi mulţumiţi de ei. Dar 

dacă voi veţi fi mulţumiţi, totuşi Allah nu va fi mulţumit de cei nelegiuiţi. 

Hotărârea în problema noastră, a celor trei, a fost amânată, separat de cazul celor care 

aduseseră motivaţii sub jurământ în faţa Trimisului lui Allah  şi pe care el  le-a îngăduit. 

El  a primit noi jurăminte de credinţă din partea lor şi s-a rugat ca ei să fie iertaţi. 

Profetul  a ţinut pricina noastră în aşteptare, până ce Allah a hotărât în privinţa acesteia. Cei 

trei, a căror pricină a fost cercetată, au primit iertarea. Referirea, aici, nu se face la faptul că nu 

am participat la expediţie, ci la faptul că Profetul  a amânat pricina noastră şi a ţinut-o în 

aşteptare, peste pricina celor care au adus scuze sub jurământ pe care el  le-a acceptat. 

O altă versiune adaugă că Trimisul lui Allah  a pornit spre Tabuk într-o zi de joi. El 

a ales să pornească în călătorie în această zi. 

O altă versiune este aceea că el obişnuia să se întoarcă dintr-o călătorie dis-de-dimineaţă 

şi mergea direct la moschee unde oferea două rak’at de rugăciune. După aceea şedea acolo (ca să 

primească oamenii). 

 

Abu Jurayy Jabir ibn Sulaim a relatat: 

Am băgat de seamă că era un om a cărui părere era urmată de toată lumea şi nimeni nu 

făcea contra spuselor lui. 

Eu am întrebat cine era acela şi mi s-a spus: el este Trimisul lui Allah . 
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Eu am repetat de două ori: Pacea fie asupra ta, Trimis al lui Allah ! 

El  a zis: Să nu spui (astfel): Pacea fie asupra ta! Aceasta este urarea morţilor, ci 

spune (doar odată) : Pacea fie cu tine ! 

Eu am întrebat: Tu eşti Trimisul lui Allah? 

El  a răspuns: Eu sunt Trimisul lui Allah, care va îndepărta durerea voastră când 

sunteţi în necaz şi Îl chemaţi pe El – Care face să crească hrana pentru voi când sunteţi loviţi de 

foamete şi strigaţi numele Lui – Care vă aduce înapoi animalul rătăcit în pustiu când Îl strigaţi pe 

El. 

Eu i-am zis : Dă-mi învăţături. 

El  a zis : Nu faceţi rău nimănui (aşa cum eu n-am făcut rău niciodată nimănui, nici 

unui om liber, nici unui sclav, ori unei cămile sau capre); el  a continuat: Nu dispreţuiţi fapta 

bună oricât de neînsemnată ar fi ea, căci dacă vorbiţi cu fratele vostru cu o faţă veselă, aceasta 

este o faptă bună. Ţineţi-vă veşmântul ridicat până la jumătatea piciorului sau cel puţin deasupra 

de glezne; căci dacă îl târâţi după voi, arătaţi înfumurare şi dispreţ iar Allah urăşte mândria. Dacă 

cineva vă învinuieşte spre a vă face să suferiţi, nu-l învinuiţi la rândul vostru ca să-i produceţi 

suferinţă, căci pedeapsa pentru greşeala lui îl va lovi. 

 

Qais ibn Bişer Taqhlibi relatează că tatăl său, care îl însoţea pe Abu Darda’ i-a zis : 

În Damasc era un om, tovarăş al Trimisului lui Allah . El se numea Ibn Hanzaliyya. 

Acesta era un singuratic şi nu prea îşi petrecea timpul în compania oamenilor. Cea mai mare 

parte din timp şi-l petrecea în rugăciune şi după ce încheia Îl lăuda şi-L preamărea pe Allah, apoi 

se întorcea acasă. 

Într-o zi, când şedeam cu Abu Darda’, el a trecut pe lângă noi. Cel din urmă i-a zis : 

Povesteşte-ne ceva ce ar putea să fie pentru binele nostru şi nu-ţi pricinuieşte ţie rău. 

El a zis: Trimisul lui Allah  a trimis o echipă de cercetaşi. 

După ce s-au întors, unul dintre ei a venit în adunarea în care se afla şi Trimisul lui 

Allah  şi i-a zis vecinului său într-o discuţie: Aş vrea să ne fi văzut când ne-am întâlnit cu 

duşmanul. 
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Unul dintre ei a luat paloşul şi l-a lovit pe unul dintre noi. Acesta i-a respins atacul şi a 

zis: Ia aceasta de la mine căci eu sunt un tânăr Ghifari ; acum, ce părere ai? 

Vecinul său a zis: Cred că şi-a pierdut răsplata din pricină că s-a lăudat. 

El a zis: Nu văd nici un rău în aceasta. 

Ei au început să se sfădească până ce Trimisul lui Allah  i-a auzit şi a zis: Laudă lui 

Allah, el (băiatul) va fi răsplătit (în Viaţa de Apoi) şi lăudat (în această lume). 

Am văzut că Abu Darda’ s-a bucurat mult când a auzit acest lucru şi, înălţându-şi capul, a 

început să repete: L-aţi auzit pe Trimisul lui Allah  spunând aceasta? Ibn al-Hanzaliyyah a 

continuat să răspundă, până când i-am zis lui Abu Darda’: Ai de gând să te urci pe genunchii lui? 

Ibn Hanzaliyya a trecut pe lângă noi întâmplător, în altă zi, iar Abu Darda’ i-a zis: Povesteşte-ne 

ceva ce ne-ar face nouă bine fără să-ţi pricinuiască ţie rău. 

El a spus: Trimisul lui Allah  ne-a spus că cel ce cheltuie ca să cumpere un cal (pentru 

război) este ca şi acela care face milostenie fără nici o oprelişte. 

În altă zi el a trecut iar pe lângă noi şi Abu Darda’ i-a zis: Povesteşte-ne ceva care să fie 

spre binele nostru fără să-ţi pricinuiască ţie rău. 

El a zis: Trimisul lui Allah  a spus odată: Khuraim Usaidi este un om minunat, căci 

părul său nu este lung iar veşmântul nu-i coboară sub glezne. Khuraim a aflat despre aceasta şi 

şi-a tăiat părul cu foarfecele până la urechi. El şi-a ridicat veşmântul până la jumătatea 

picioarelor. 

Altă dată, el a trecut pe lângă noi şi Abu Darda’ i-a zis: Să ne spui ceva spre binele nostru 

care ţie nu-ţi face nici un rău. 

El a spus că l-a auzit pe Trimisul lui Allah  spunând, când se întorcea dintr-o 

expediţie: Întoarceţi-vă la fraţii voştri şi vă curăţaţi şeile şi îmbrăcămintea până ce veţi arăta 

cuviincioşi. Allah urăşte necurăţenia. 

 

Amr ibn Şuaib a relatat, cu acordul tatălui şi bunicului său, că Trimisul lui 

Allah  a zis: Lui Allah îi este foarte plăcută vederea semnelor binecuvântărilor Sale asupra 

slujitorului Său. 
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Ibn Abbas a relatat că Mu’adh a zis: 

Trimisul lui Allah  m-a numit guvernator în Yemen şi înainte de plecare m-a îndrumat 

astfel: Întâi cheamă oamenii să mărturisească faptul că nu există altă divinitate în afară de Allah 

şi că eu Muhammad sunt Trimisul lui Allah şi dacă ei acceptă aceasta (mărturisirea de credinţă) 

atunci spune-le că Allah a poruncit să facă cinci rugăciuni în cursul zilei şi nopţii şi dacă ei te 

ascultă, spune-le că Allah le-a poruncit să plătească zakat. 

Acesta să fie adunat de la bogaţi şi împărţit la săraci. 

 

Ibn Umar a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Mi s-a poruncit să mă străduiesc împotriva oamenilor până ce vor mărturisi că nu există 

altă divinitate în afară de Allah, că Muhammad este Trimisul Său, să facă rugăciunea şi să 

plătească zakat, iar dacă fac acestea, sângele şi averea lor vor fi apărate în numele meu, mai puţin 

când legea cere astfel, iar treburile lor rămân în grija lui Allah. 

 

Abu Ayyub a relatat că un om a zis Trimisului lui Allah  : 

Îndrumă-mă către o faptă care să mă conducă în Rai. 

La aceasta el  a zis: Să-L venerezi pe Allah şi să nu-I faci asociaţi, să faci rugăciunea, 

să plăteşti zakat şi să întăreşti legăturile de rudenie. 

 

‘Itban ibn Malik relatează că el a zis: 

(pe când îl însoţea pe Trimisul lui Allah  în bătălia de la Badr) 

Eu conduceam oamenii din Bani Salim în rugăciune şi între mine şi oamenii aceia era o 

vale. Când ploua, era greu pentru mine să trec valea şi să ajung în moscheea lor, aşa că am mers 

la Trimisul lui Allah  şi am zis: 

Am vederea slabă şi valea ce se află între mine şi poporul meu se umple cu apă când 

plouă, iar mie mi-e greu s-o trec; aş vrea să vii la mine acasă şi să te rogi într-un loc, ca eu să pot 

lua locul acela ca loc de rugăciune. 

Trimisul lui Allah  a zis: Aşa voi face. 
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După care, Trimisul lui Allah  şi Abu Bakr au venit la mine acasă în dimineaţa 

următoare după ce soarele răsărise pe cer. 

Trimisul lui Allah  mi-a cerut îngăduinţa să intre şi eu l-am poftit înăuntru. 

Înainte să se aşeze, el  a zis: Unde vrei să facem rugăciunea în casa ta? 

Eu i-am arătat locul undeva voiam să se roage. 

Atunci Trimisul lui Allah  s-a ridicat pentru rugăciune şi a început cu takbir, iar noi 

ne-am aliniat în şiruri, în spate lui; el a făcut două rak’at şi le-a încheiat cu taslim, iar noi am 

făcut ca şi el . 

După aceea i-am servit un fel de mâncare numit khajir (un fel special de mâncare făcut 

din făină de orz şi supă de carne), pe care-l pregătisem pentru el . 

Când vecinii au aflat vestea că Trimisul lui Allah  este în casa mea, au început să 

curgă de peste tot, până ce mi s-a umplut casa. 

Unul dintre ei a zis: ce s-a întâmplat cu Malik, că nu-l văd aici? altul a răspuns: 

El este un ipocrit şi nu-l iubeşte pe Allah şi pe Trimisul Său. 

La aceasta Trimisul lui Allah  a zis: Să nu spui acest lucru. N-ai văzut că a zis: 

Nimeni nu are dreptul la adorare în afară de Allah şi spre slava numelui Său? 

Omul a răspuns: Allah şi Trimisul Său ştiu mai bine, dar pe Allah, noi nu l-am văzut 

niciodată decât vorbind şi ajutându-i pe necredincioşi. 

Trimisul lui Allah  a spus: fără îndoială, oricine poate să spună: Nimeni nu are dreptul 

la adorare afară de Allah, şi prin aceasta el voieşte toate lucrurile bune de la Allah. 

 

Ibn ‘Umar a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Societatea islamică se înalţă pe cinci (piloni): Mărturisirea că nu există altă divinitate în 

afară de Allah şi că Muhammad  este slujitorul şi Trimisul Său, practicarea rugăciunii, 

plata zakat-ului (darea pentru săraci), pelerinajul la Casa lui Allah, şi postul în Ramadan. 
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Talha ibn ‘Ubaidullah a relatat că un om cu părul ciufulit, unul din tribul Nejd, a venit 

la Trimisul lui Allah  . Noi am auzit glasul murmurului său dar n-am înţeles pe deplin ceea ce 

spunea, până ce nu ne-am apropiat de Trimisul lui Allah . Atunci am aflat că el punea 

întrebări în privinţa islamului, Trimisul lui Allah  a zis: Există cinci rugăciuni impuse, în 

timpul zilei şi nopţii. (La aceasta) el a întrebat: Sunt forţat să fac vreo altă (rugăciune) pe lângă 

acestea? Trimisul lui Allah  a zis: Nu, în afară de cele pe care le faci de bunăvoie. Şi a 

adăugat : Mai este postul de Ramadan. Omul a întrebat: Trebuie să mai fac altceva pe lângă asta? 

Trimisul lui Allah  a zis: Nu, în afară de ceea ce faci de bunăvoie. Poţi să ţii posturi de 

bunăvoie. Apoi Trimisul lui Allah  i-a relatat despre zakat. Omul a zis: Trebuie să mai plătesc 

altceva în afară de asta? Trimisul lui Allah  a zis: Nu, în afară de ceea ce vrei să plăteşti de 

bunăvoie. Omul s-a întors să plece şi a zis: La aceasta nu voi adăuga şi nu voi scade nimic. 

Trimisul lui Allah  a zis: dacă este cinstit, omul acesta va reuşi. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Ţineţi post când apare luna nouă şi închideţi-l când apare luna nouă, dar dacă cerul este 

înnorat, atunci completaţi numărul (treizeci). 

 

Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah  era cel mai darnic dintre oameni iar în 

timpul Ramadanului, când Gavriil venea la el în fiecare noapte şi îi recita Sfântul Coran, era şi 

mai darnic. În toată această vreme dărnicia Trimisului lui Allah  creştea mai repede decât 

ploaia ce poartă vântul care sufla nestingherit. 

 

Aişa a relatat că atunci când începeau ultimele zece nopţi (din Ramadan), Trimisul 

lui Allah  îşi ţinea familia trează noaptea şi se pregătea să fie mai sârguincios în credinţă. 
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Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: Să nu ţineţi post cu o zi sau 

două înainte de Ramadan ; acest lucru nu este valabil însă pentru cineva care are obiceiul să ţină 

un post anume, acela poate să ţină post în ziua aceea. 

 

Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: Să nu ţineţi post înainte de venirea 

Ramdanului. Ţineţi post când apare luna în Ramadan şi sfârşiţi-l când apare luna nouă. Dacă 

cerul este acoperit de nori, încheiaţi-l la capătul a treizeci de zile. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Când ajungeţi la mijlocul lui Şa’ban, să nu mai postiţi. 

 

Ammar ibn Yasser a relatat: Cel ce ţine post într-o zi îndoielnică, se răzvrăteşte 

împotriva lui Abu-l-Qasim, Trimisul lui Allah . 

 

Abu Qatada a relatat că Trimisul lui Allah  a fost întrebat în legătură cu postul de 

luni. El  a zis: Aceasta este ziua în care m-am născut şi mi-a fost trimisă revelaţia. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Faptele sunt prezentate lunea şi joia. 

Eu vreau ca faptele mele să fie prezentate în vreme ce postesc. 

 

Zaid ibn Khalid al-Juhni a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Cel ce dăruieşte ceva aceluia care ţine post, pentru a întrerupe postul, primeşte aceeaşi 

răsplată ca şi cel care a ţinut postul, fără a împuţina deloc răsplata acestuia din urmă. 
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 ‘Umara a relatat că, odată, Trimisul lui Allah  a vizitat-o iar ea i-a pus dinainte 

nişte mâncare. El  a rugat-o să mănânce însă ea a răspuns că ţinea un post de bunăvoie. 

El  a zis: Când oamenii mănâncă lângă cineva care posteşte, îngerii invocă binecuvântări 

asupra lui, până ce acesta termină de mâncat. 

 

Anas a relatat că Trimisul lui Allah  a venit în vizită la Sa’d ibn Ubada care i-a pus 

dinainte pâine şi ulei de măsline. Trimisul lui Allah  a mâncat şi a zis: Cei ce ţineau post au 

întrerupt postul cu tine, iar credincioşii ţi-au mâncat mâncarea şi îngerii au chemat binecuvântări 

asupra ta. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Allah Preaînaltul spune: 

Fiecare faptă a fiului lui Adam este pentru el, în afară de post. Acesta este menit (numai) 

Mie şi Eu îl voi răsplăti pentru el. Postul este un adăpost. Dacă vreunul din ei posteşte într-o zi, 

să nu se dedea la vorbe necuviincioase şi nici să ridice glasul; dacă cineva îl ocărăşte sau 

încearcă să se sfădească cu el, să zică: Ţin post. 

Pe El, în mâna Căruia se află viaţa lui Muhammad, răsuflarea celui care ţine post va fi 

mai dulce pentru Allah în Ziua Judecăţii decât parfumul de mosc. 

Cel care posteşte are două bucurii: se bucură când întrerupe postul şi este fericit din 

pricina postului său când se întâlneşte cu Domnul lui. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Cel ce cheltuie o pereche de lucruri dintre lucrurile aflate pe calea lui Allah, va fi chemat 

la porţile Raiului: 

O, slujitor al lui Allah ! această poartă este mai bună pentru tine. 

Cei ce s-au rugat vor fi chemaţi de la poarta rugăciunii, iar cine a luptat pe calea lui Allah 

va fi chemat de la poarta strădaniei ; iar cine a postit va fi chemat de la poarta Rayyan ; Cel ce 

este darnic în milostenie va fi chemat de la poarta milosteniei. 
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Abu Bakr a zis: O Trimis al lui Allah! Sacrific (dau la o parte) pe mama şi tatăl meu 

pentru tine! Cei care vor fi chemaţi de la aceste porţi nu vor avea nevoie de nimic! Va fi cineva 

chemat de la toate porţile acelea?! 

El  a răspuns ; Da, şi sper că tu vei fi unul dintre ei. 

 

Sahl ibn Sa’d a relatat că Trimisul lui Allah  a zis : 

În rai este o poartă care se numeşte Rayyan prin care doar cei ce ţin post vor intra în Ziua 

Învierii. Nimeni altcineva nu va intra cu ei. 

Se va întreba : Unde sunt cei care au ţinut post regulat? 

Ei vor păşi înainte. 

Nimeni altcineva în afară de ei nu va intra. 

Când ultimul dintre ei va fi intrat, poarta se va închide şi atunci nimeni nu va mai intra pe 

acolo. 

 

Abu Sa’id al-Khudri a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: orice slujitor al lui 

Allah care ţine post o zi de dragul lui Allah, îşi va ţine faţa mai departe de Focul Iadului cu o 

distanţă ce poate fi acoperită în şaptezeci de ani. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Cel ce posteşte în Ramadan cu credinţă şi aşteaptă răsplata de la Allah, păcatele lui 

trecute vor fi iertate. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis : 

Când începem Ramadanul, porţile Raiului se deschid iar porţile iadului sunt închise şi 

diavolii sunt puşi în lanţuri. 
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Talha ibn Ubaidullah a relatat că la vederea lunii noi, Trimisul lui Allah  se ruga : 

Allah, fie ca această lună nouă să apară deasupra noastră cu pace şi credinţă; cu încredere 

şi islam. O, Lună ! Allah este Domnul meu şi al tău. O, Allah ! Fie ca această lună să fie călăuză 

prevestitoare şi să ne aducă numai bine. 

 

Anas a a relatat că Trimisul lui Allah  a zis : 

Luaţi o gustare înainte de zorii zilei căci în ea se află o binecuvântare. 

 

Zaid ibn Thabit a relatat: Împreună cu Trimisul lui Allah  luam o gustare înainte de 

zorii zilei şi apoi ne ridicam pentru rugăciune. 

A fost întrebat: Care era intervalul de timp între cele două? 

El a răspuns: Cât cerea pentru a recita cincizeci de versete. 

 

Ibn Umar a relatat că Trimisul lui Allah  avea doi muezini, Bilal şi fiul lui Umm 

Maktum. Trimisul lui Allah  a zis: Bilal anunţă Azan la capătul nopţii, aşa că mâncaţi şi beţi 

până ce fiul lui Umm Maktum anunţă Azan; iar intervalul de timp între cele două era doar atât 

cât îi lua unuia să coboare (din minaret) şi celuilalt să urce ca să anunţe Azanul. 

 

Amr ibn al-As a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: deosebirea dintre postul nostru 

şi cel al poporului Cărţii este că noi luăm gustarea dinainte de zorii zilei. 

 

Sahl ibn Sa’d a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Poporul meu va face fapte bune atâta vreme cât se grăbesc să întrerupă postul la apusul 

soarelui. 

 

Abu Atiya a relatat: Eu şi cu Maruq am fost în vizită la Aila şi am zis: mamă a 

credincioşilor, sunt doi însoţitori ai lui Muhammad  şi amândoi fac fapte bune, însă unul 

dintre ei se grăbeşte să întrerupă postul şi se grăbeşte la rugăciune în vreme ce celălalt întârzie să 

înterupă postul şi să se roage.  
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Ea întrebat care dintre ei se grăbeşte să întrerupă postul şi aleargă să se roage şi când i-am 

spus că era vorba despre Abdullah ibn Mas’ud ea a zis: Trimisul lui Allah făcea aşa. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis : Allah Preaînaltul spune : 

Cei mai scumpi Mie sunt aceia dintre slujitorii Mei care întrerup postul în cea mai mare 

grabă. 

 

Abu Bakr relatează că Trimisul lui Allah  a zis : 

Vremea şi-a încheiat cursul şi a ajuns la starea zilei când Allah a creat cerurile şi 

pământul. Anul are doisprezece luni, din care patru sunt sfinte : trei dintre ele una după alta – 

Dhul Qa’da, Dhul Hijja şi Muharram şi de asemenea, Rajab, luna lui Mudar, care se află între 

Jumada şi Şa’ban. 

Abu Bakr a zis: El  a rămas tăcut o vreme, iar noi ne-am gândit că îi va da alt nume. 

Pe urmă, a zis : Nu este Dhul Hijja? 

Noi am răspuns : Allah şi Trimisul Său ştiu mai bine. 

El a rămas tăcut şi noi am crezut că îl va numi astfel. 

El  a întrebat: Ce zi este astăzi? 

Noi am răspuns : Allah şi Trimisul Său ştiu mai bine. 

El  n-a zis nimic şi noi ne-am gândit că o va numi altfel. 

El  a zis apoi; Nu este Ziua de Sacrificiu ( األضحى)? 

Noi am răspuns afirmativ. 

La care, el  a zis: sângele vostru, averea voastră (unul dintre povestitori a zis : cred că 

şi aceasta) şi onoarea voastră, sunt sfinte pentru voi toţi la fel ca şi sfinţenia acestei zile a voastre, 

în acest oraş al vostru şi în această lună a voastră. În curând Îl veţi vedea pe Domnul vostru şi vă 

va întreba despre faptele voastre. Aşadar, nu vă lăsaţi înşelaţi, căci după moartea mea unii vor 

tăia gâtul altora. Aveţi grijă : cel ce se află de faţă să transmită celui absent, căci mulţi dintre 

aceia cărora li se transmite mesajul au ţinere de minte mai bună decât cei care cred. 
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După aceea a spus iarăşi: V-am transmis eu vouă Poruncile (lui Allah)? Fiţi cu băgare se 

seamă! V-am transmis eu vouă Poruncile (lui Allah)? 

Noi am răspuns: Da. 

El  a zis: O Allah, fii martor. 

 

Omar ibn Khattab a relatat că în ziua bătăliei de la Khaibar, câteva ajutoare ale 

Trimisului lui Allah  au venit şi au afirmat: cutare este martir şi la fel cutare şi cutare. Când 

au ajuns la un om despre care au zis : acela este martir, Trimisul lui Allah  a declarat : Ba 

nicidecum ; l-am văzut în Iad, învăluit într- o mantie pe care a luat-o în mod necinstit. 

 

Abu Qatada Harith ibn Ribi relatează că Trimisul lui Allah  se afla printre ei şi a 

menţionat faptul că lupta în cauza lui Allah şi credinţa în El sunt fapte demne de cea mai înaltă 

stimă. 

Cineva s-a ridicat şi a zis: Trimis al lui Allah, spune-mi dacă voi muri în cauza lui Allah, 

păcatele mele vor fi iertate? El  a răspuns: Da, dacă eşti ucis în cauza lui Allah, în vreme ce 

eşti răbdător, ai speranţă pentru răsplata ta şi mergi înainte, fără să dai înapoi. 

Apoi Profetul  i-a zis omului: Repetă ce ai spus mai devreme. 

Omul a zis : spune-mi, dacă voi muri în cauza lui Allah, vor fi păcatele mele iertate? 

El  a răspuns: Da, dacă ai murit în vreme ce eşti răbdător şi cu speranţa răsplăţii tale şi 

înaintezi hotărât fără să dai înapoi. Însă, dacă ai vreo datorie, nu te va scuti. Aşa a spus Gavriil. 

 

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah  a zis: Ştiţi ce înseamnă omul sărac? 

Ei au zis: Un sărac este acela care nu are nici bani, nici un alt fel de avere. 

El a zis: Săracul din umma mea este acela care în Ziua Judecăţii vine cu rugăciuni, 

posturi şi milostenii (dar în acea Zi va descoperi că tezaurul virtuţilor sale a secat) din pricină că 

a insultat pe alţii, a adus calomnii împotriva altora, a pus mâna nelegiuit pe averea altora, a vărsat 

sângele altora, i-a bătut pe alţii, iar calităţile lui vor fi trecute în socoteala aceluia (care a suferit 

în mâna lui). Dacă faptele sale bune nu vor echilibra socoteala, păcatele sale vor intra în contul 

lui şi el va fi aruncat în Focul Iadului. 
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Ibn Omar relatează că Trimisul lui Allah  a zis: 

Un credincios îşi apără credinţa atâta vreme cât nu varsă sânge pe nedrept. 

 

Abu Huraira relatează că el l-a auzit pe Profet  spunând: 

Între Bani Isra’il erau trei oameni, un lepros, un chel şi un orb pe care Allah a vrut să-i 

pună la încercare. 

Astfel, El a trimis la ei un înger care a venit la lepros şi l-a întrebat ce şi-ar dori mai mult, 

iar el a răspuns: o faţă frumoasă, o piele curată şi să scap de ceea ce-i face pe oameni să mă 

dispreţuiască. La care, îngerul l-a atins şi urâţenia a dispărut, iar el a primit o faţă frumoasă şi o 

piele curată. 

După care, îngerul l-a întrebat ce bunuri i-ar plăcea mai mult să aibe şi el i-a răspuns că ar 

dori nişte cămile – sau, poate că a zis vite, căci Isaq (unul dintre cei care a transmis relatarea) nu 

era sigur, însă ori leprosul ori cel chel a zis: cămile şi celălalt a zis : vite. El a primit o cămilă în 

vârstă de zece luni. Îngerul i-a urat ca binecuvântarea lui Allah s-o însoţească. Apoi, a mers la cel 

chel şi l-a întrebat ce i-ar plăcea mai mult, iar el a răspuns – un păr frumos şi să scap de ceea ce 

mă face dispreţuit în faţa oamenilor. La care, îngerul l-a atins şi chelia i-a dispărut iar în loc, i-a 

crescut un păr frumos. Apoi, l-a întrebat : ce bunuri şi-ar dori mai mult? El a răspuns că şi-ar dori 

vite, aşa că a primit o vacă ce sta să fete. Îngerul a binecuvântat-o în numele lui Allah. 

După care, îngerul a mers la omul cel orb şi l-a întrebat ce şi-ar dori mai mult, iar el a 

răspuns : Allah să-mi redea vederea, ca să-i pot vedea pe oameni. Îngerul l-a atins şi Allah i-a 

redat vederea. Apoi l-a întrebat ce bunuri şi-ar dori mai mult, iar omul i-a răspuns că şi-ar dori oi, 

aşa că a primit o oaie ce sta să fete. Animalele s-au înmulţit, astfel că fiecare din cei trei avea 

câte o turmă de cămile, vite şi oi. 

Apoi, îngerul a venit la cel ce fusese lepros, sub înfăţişarea unui lepros şi a zis : sunt un 

om sărman şi proviziile mi s-au terminat în călătorie, iar singurul mijloc de a ajunge la destinaţie 

se află acum în mâna lui Allah şi în mâna ta, deci te rog, în numele Lui, Cel care ţi-a dat o faţă 

frumoasă – dar omul i-a a răspuns : am multe datorii de plătit.  

Atunci îngerul a zis: Mi se pare că te cunosc. Nu erai tu un lepros de care oamenii se 

fereau şi un sărman căruia Allah i-a oferit bunăstare?  
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Acesta a răspuns: Am ajuns moştenitorul acestei averi de pe urma unuia cu poziţie înaltă, 

ca unul cu poziţie înaltă ce mă aflu. Şi îngerul a spus: Dacă minţi, fie ca Allah să te întoarcă la 

starea de dinainte. 

Apoi a mers la cel ce fusese chel, sub înfăţişarea unui chel şi a spus acelaşi lucru ca şi 

mai devreme şi a primit un răspuns asemănător. Atunci îngerul i-a zis : dacă minţi, fie ca Allah 

să te întoarcă la starea de dinainte. 

Apoi îngerul a mers la cel ce fusese orb şi i-a zis: sunt sărman şi călător iar proviziile mi 

s-au terminat în călătorie; singurul mijloc de a ajunge la destinaţie se află în mâna lui Allah, deci 

şi în mâna ta de aceea te rog, în numele Lui, Cel care ţi-a redat vederea, să-mi dai o oaie ca să 

pot ajunge la capătul călătoriei mele. Omul a răspuns: Aşa este, eram orb. Allah mi-a redat 

vederea, deci ia ceea ce vrei şi lasă ce vrei. Jur pe Allah că astăzi nu te voi certa pentru nimic din 

ceea ce iei, căci dau de dragul lui Allah. 

Îngerul a zis: Păstrează-ţi bunurile, căci toţi aţi fost puşi la încercare şi Allah este mulţmit 

de tine, dar este nemulţumit de ceilalţi doi tovarăşi ai tăi. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah   a zis: 

Feriţi-vă de gelozie, căci aceasta se hrăneşte cu virtuţi, aşa cum focul se hrăneşte cu 

lemnul. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah   a zis: 

Feriţi-vă de bănuială, căci bănuiala este cea mai rea minciună. Nu căutaţi greşelile altuia. 

Nu vă iscodiţi unul pe celălalt şi nu poftiţi la ceea ce-şi doresc alţii. Nu fiţi pizmuitori unul faţă 

de altul şi nu vă duşmăniţi unul pe celălalt. Nu stricaţi legăturile unul cu altul. O, credincioşi ai 

lui Allah! Fiţi ca fraţii. El a poruncit: Un musulman este frate cu un alt musulman. Nici să nu-l 

asuprească, nici să nu-l batjocorească. Credinţa se află aici, când a zis aceasta, a arătat spre 

pieptul său. Este un păcat ca un musulman să-l dispreţuiască pe fratele său musulman. Toate 

lucrurile unui musulman sunt de neatins pentru fratele său în credinţă; sângele, averea şi onoarea 

lui. Allah nu priveşte la trupurile sau la faţa voastră, ci El priveşte în inimile voastre. 

O altă versiune este : Nu vă pizmuiţi unul pe altul; şi nu vă duşmăniţi; nu vă iscodiţi 

unul pe altul şi nu vă înşelaţi unul pe altul. O, credincioşi ai lui Allah ! Fiţi ca fraţii. 
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Ibn Mas’ud a relatat că la Trimisul lui Allah   a fost adus un om. El   a fost 

înştiinţat despre cutare că a băut vin, căci barba lui mirosea a vin. El   a zis: Nouă ni s-a 

interzis să bănuim. Îi putem cere socoteală doar dacă meteahna este făţişă. 

 

Ibn Mas’ud a relatat că Trimisul lui Allah   a spus: 

Fălosul nu va intra în rai. 

Un om a întrebat: Omului îi plac veşmintele şi încălţările frumoase. 

El   a zis: Allah este minunat şi iubeşte frumuseţea. 

Fala merge până acolo încât tăgăduieşte adevărul din prea multă preţuire de sine şi 

dispreţuieşte oamenii. 

 

Jundub ibn Abdullah a relatat că Trimisul lui Allah   a zis: 

Allah nu va ierta pe acea persoană. 

Allah Preaînaltul şi Lăudatul a spus: Cine este acela care face legământ în numele Meu că 

Eu nu voi dărui iertarea cuiva? Eu îl pot ierta pe acela iar celuilalt îi pot şterge faptele 

bune! 

 

Wathila ibn Asqa a relatat că Trimisul lui Allah   a zis: 

Să nu vă bucuraţi de nenorocirea fratelui vostru, ca nu cumva Allah să-şi reverse mila 

asupra lui şi să coboare asupra voastră nenorocirea. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah   a zis: 

Două lucruri sunt semne de necredinţă din partea celui ce se dedă la ele. Să-şi 

batjocorească obârşia şi să-şi jelească morţii. 

 

 

Abdullah ibn Amr ibn al-‘As a relatat că Trimisul lui Allah   a zis: 

Cine are aceste patru trăsături este un necredincios, 

iar cine are una dintre ele, are o trăsătură de necredinţă, până ce renunţă la ea: 
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când îi acorzi încredere – te înşală, 

când vorbeşte – minte, 

când face legământ – se poartă cu înşelăciune, 

iar când se depărtează de adevăr – începe să insulte. 

 

Abu Sa’id al-Khudri a relatat că Trimisul lui Allah   a zis : 

Oricine calcă un legământ, va avea ştreang deasupra lui în Ziua Învierii. Acesta va fi 

înălţat tot mai sus, potrivit felului încălcării. Feriţi-vă! Nu va fi unul care să încalce legământul 

mai mult ca şi un conducător al oamenilor obişnuiţi. 

 

Nawwas ibn Sam’an a relatat: 

Oricând pomenea despre Dajjal, Trimisul lui Allah  îl descria uneori ca fiind 

neînsemnat, iar alteori descria chinul adus de el ca foarte important. Noi ni l-am închipuit că se 

afla în ciorchinele de curmal. 

Când ne-am dus seara la el  şi el a citit semnele fricii pe feţele noastre, a zis: 

Ce-i cu voi? 

Noi am zis: Trimis al lui Allah, dimineaţă ai pomenit de Dajjal. Uneori l-ai descris ca 

neînsemnat, iar alteori ca foarte important, încât am început să ne gândim că era ca şi când s-ar fi 

aflat în ciorchinele de curmal. 

Atunci el  a spus: Dacă se arată câtă vreme sunt printre voi, eu îl voi înfrunta. Dacă se 

arată în lipsa mea, un om trebuie să lupte în numele Lui şi Allah se va îngriji de fiecare 

musulman în numele meu şi îl va păzi împotriva răutăţii lui. Dajjal va fi un tânăr cu păr încâlcit 

şi ochi bulbucaţi. Eu îl asemăn cu Abdul Uzza ibn Qatan. Acela dintre voi care va supravieţui să-

l vadă, să recite asupra lui versetele de deschidere din Sura Kahf. El va apărea pe drumul dintre 

Siria şi Iran şi va răspândi ticăloşia în stânga şi în dreapta. O slujitori al lui Allah ! alipiţi-vă de 

calea adevărului. 

Noi am întrebat: Trimis al lui Allah, cât timp va rămâne el pe pământ? El  a spus:  

Timp de patruzeci de zile, o zi ca un an şi o zi ca o lună şi o zi ca o săptămână, iar restul 

zilelor vor fi ca şi zilele noastre. 
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Noi am întrebat : Trimis al lui Allah, o zi de rugăciune va fi de-ajuns pentru rugăciunile 

zilei egale cu un an? 

La care el  a spus: Nu, dar trebuie să faceţi un calcul de timp şi apoi să faceţi 

rugăciunea. 

Noi am întrebat: Trimis al lui Allah, cât de iute va umbla el pe pământ? 

Şi el  a spus: Ca şi norul purtat de vânt. El va veni la oameni şi îi va chema la o religie 

greşită, iar ei vor mărturisi credinţa în el şi îi vor răspunde. Atunci, el va da poruncă cerului, iar 

ploaia va cădea pe pământ, iar El va porunci ca pe pământ să  crească verdeaţă. Apoi spre seară, 

animalele ce au păscut iarba se vor întoarce la oameni cu cocoaşele lor imense şi ugerele pline de 

lapte şi crupele întinse. Pe urmă el va merge la alţi oameni şi îi va chema. Dar ei îl vor respinge 

şi el se va depărta de la ei, iar ei vor avea parte de secetă şi vor ajunge săraci lipiţi pământului. El 

se va plimba pe pământul pustiit şi îi va zice: „Arată-ţi comorile”, vor apărea şi se vor aduna în 

faţa lui ca şi roiurile de albine; Atunci el va chema o persoană strălucind de tinereţe şi îl va lovi 

cu sabia şi îl va despica în două bucăţi care vor zace la o distanţă asemănătoare cu cea dintre 

arcaş şi ţinta lui. Apoi el îl va chema pe tânărul acela şi el va păşi râzând, cu faţa strălucindu-i de 

bucurie, dar chiar în clipa aceea Allah îl va trimie pe Cristos, fiul Mariei, iar el va coborî la 

minaretul alb din partea de răsărit a Damascului, purtând două veşminte vopsite delicat cu 

şofran, iar mânile lui se vor odihni pe trupurile a doi îngeri. Când îşi va apleca fruntea, vor cădea 

picături de sudoare ca şi perlele, iar când îşi va înălţa capul, picături ca şi perlele se vor ripisi de 

pe el. Orice necredincios care va simţi mirosul lui va muri, iar răsuflarea lui va ajunge atât de 

departe cât va vedea cu ochii. Apoi, el îl va căuta pe Dajjal şi îl va prinde la poarta lui Ludd şi îl 

va ucide.  

Şi atunci, oamenii pe care Allah i-a apărat vor veni la Iisus , fiul Mariei, iar el le va şterge 

feţele şi le va spune ce rang au în Rai şi Allah îi va revela lui Iisus (السَلم  :aceste cuvinte (عليه 

Dintre slujitorii Mei am ales astfel de oameni împotriva cărora nimeni nu poate lupta. Du-i pe 

aceşti oameni nevătămaţi pe muntele Tur şi atunci Allah va trimite pe Gog şi Magog şi ei se vor 

îmbulzi de pe fiecare înălţime.  

Primul dintre ei va trece lacul mării Tabariah şi va bea din el. Şi când ultimul dintre ei va 

trece, el va zice: odată aici era apă.  
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Iisus, fiul Mariei, şi companionii lui vor fi atunci căutaţi la Tur şi vor fi atât de înghesuiţi 

încât capul taurului le va fi mai scump decât o sută de dinari, iar Iisus (عليه السَلم) şi însoţitorii lui 

se vor ruga lui Allah (împotriva lor), care le va trimite insecte ce se vor repezi la gâtul lor şi, 

până dimineaţa, vor pieri toţi ca unul. Trimisul lui Allah, Isus şi însoţitorii lui vor coborî atunci 

pământ şi nu vor găsi nici măcar un colţişor care să nu fie plin de leşurile şi împuţiciunea lor. 

Trimisul lui Allah, Iisus şi însoţitorii lui se vor ruga iarăşi lui Allah, care va trimite nişte păsări 

cu gât de cămile care îi vor purta şi îi arunca acolo unde este voia lui Allah. 

Apoi Allah va trimite ploaie care nu va cruţa nici o colibă şi nici un cort. Ploaia va spăla 

pământul până se va face ca oglinda. Atunci pământul va primi poruncă să-şi arate poamele şi să-

şi refacă binecuvântările şi va creşte o rodie atât de mare încât un grup de oameni abia dacă va 

putea mânca şi se va adăposti sub pielea ei. Vaca de lapte va da atâta lapte, încât abia un grup 

mare va putea să-l bea. Cămila de lapte va da atâta lapte, încât din el va bea un trib întreg şi oaia 

de lapte va da atât de mult lapte că va hrăni o famile întreagă, la vremea aceea, Allah va trimite 

un vânt plăcut care va mângâia oamenii pe la subsori şi care va lua viaţa tuturor musulmanilor, şi 

numai cei ticăloşi vor supravieţui. Ei vor preacurvi, ca şi asinii. 

 

Uqba ibn Amir a relatat că într-o zi, Trimisul lui Allah  a ieşit afară şi s-a rugat 

la mormintelor martirilor de la Uhud, aşa cum se face rugăciunea de îngropăciune pentru morţi. 

Era de parcă îşi lua rămas bun de la vii şi de la morţi. Apoi, el  a venit înapoi, s-a urcat la 

amvon şi a zis: Voi ajunge înaintea voastră la Izvor (rezervorul de apă de la Kauthar) ca să vă 

întâmpin. Eu voi fi martorul vostru, căci pe Allah, mă simt ca şi cum văd izvorul în faţa ochilor, 

chiar în locul acesta. Nu mi-e teamă că după mine veţi aduce asociaţi lui Allah, dar mă tem că 

veţi umbla după averile lumeşti. 

Povestitorul a spus: a fost ultima noastră ocazie să-l privim pe Trimisul lui Allah . 

 

Abu Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari a relatat: 

Trimisul lui Allah  ne-a condus în rugăciunea de dimineaţă (fajr), apoi s-a urcat la 

amvon şi ne-a vorbit până la vremea rugăciunii de prânz (dhuhr).  
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Atunci a coborât de la amvon şi a ţinut rugăciunea. Din nou s-a urcat la amvon şi ne-a 

vorbit până s-a făcut timpul pentru rugăciunea de amiază (Asr). Atunci el  a coborât iarăşi şi 

a ţinut rugăciunea, după care s-a ridicat la amvon din nou şi ne-a vorbit până la apusul soarelui. 

El  ne-a înştiinţat despre tot ce zăcea ascuns în trecut şi ce se va întâmpla în viitor; iar cei mai 

învăţaţi dintre noi au păstrat totul în minte. 

 

Aişa a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Cel ce jură că se va supune lui Allah, să se supună Lui. 

Însă acela care jură că nu-L va asculta pe Allah, să nu facă aşa. 

 

Umm Şarik a relatat că Trimisul lui Allah  a poruncit ca şopârla să fie ucisă, căci 

suflase (foc) asupra lui Avraam. 

 

Abu Huraira a relatat : 

Trimisului lui Allah  i-a fost adusă nişte carne coaptă şi i-au dat carnea de pe copan, 

căci îi plăcea tare mult. 

El  a mâncat o bucăţică şi a zis: Eu voi fi căpetenia tuturor oamenilor în Ziua Învierii. 

Vreţi să ştiţi de ce? Allah va aduna toate fiinţele omeneşti din generaţiile timpurii, precum şi 

ultima generaţie, în acelaşi loc, pentru ca vestitorul să-i poată face pe toţi să-i asculte glasul şi 

martorii să-i poată vedea pe toţi. Soarele va ajunge foarte aproape de oameni. Ei vor avea parte 

de atâta chin şi necaz, cât nu vor putea să îndure. 

Atunci oamenii vor zice: Nu vedeţi starea noastră (groaznică)? 

Ar trebui să căutaţi pe cineva care să mijlocească pentru noi la Domnul vostru. 

Unii vor zice altora: Mergeţi la Adam (عليه سَلم). 

Atunci ei vor merge la Adam şi îi vor zice : Tu eşti părintele omenirii ; Allah te-a creat cu 

Mâna Lui şi a suflat în tine din Duhul Său. El a poruncit îngerilor să se închine dinaintea ta. El ţi-

a făcut lăcaş în Rai. (Te rugăm) mijloceşte pentru noi la Domnul tău. 

Nu vezi care este starea noastră? 
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Adam va zice: Astăzi Domnul meu s-a mâniat atât de tare cum n-a mai făcut-o înainte şi 

cum nu se va mai mânia de-acum încolo. El mi-a interzis să mănânc din fructul dintr-un anumit 

arbore, dar eu nu L-am ascultat. 

Mi-e frică pentru mine, pentru mine, pentru mine. 

Mergeţi la altcineva. Mergeţi la Noe (سَلم  şi spuneţi-i : O, Noe ! Tu eşti primul .(عليه 

profet al lui Allah pentru oamenii de pe pământ şi Allah te-a numit un supus recunoscător : te 

rugăm mijloceşte pentru noi la Domnul tău. 

Nu vezi starea în care ne aflăm? 

Noe va zice: Mânia Domnului meu s-a aţâţat atât de tare în ziua aceasta ca niciodată 

înainte şi cum nu va mai fi niciodată de-acum încolo. Mi s-a dăruit dreptul de a face o rugăciune 

ce urma să fie primită negreşit. Eu m-am folosit de această şansă şi am făcut această rugăciune 

împotriva poporului meu. 

Mi-e teamă pentru mine, pentru mine, pentru mine. 

Mergeţi la altcineva. Mergeţi la Avraam (عليه سَلم). Ei vor merge la Avraam şi vor zice : 

O, Avraam tu eşti Trimisul lui Allah şi prietenul (khalil) Său dintre toţi oamenii de pe pământ ; te 

rugăm mijloceşte pentru noi la Domnul tău. 

Nu vezi în ce stare ne aflăm? 

Avraam va zice: Astăzi Domnul meu s-a mâniat atât de tare ca niciodată mai înainte ; nici 

de-acum încolo nu va mai fi El atât de mânios. Pe seama mea s-au pus trei minciuni. 

Mi-e teamă pentru mine, pentru mine, pentru mine. 

Mergeţi la altul. Duceţi-vă la Moise (عليه سَلم). Oamenii vor merge la Moise şi vor zice: 

O, Moise ! Tu eşti Trimisul lui Allah şi Allah te-a înălţat peste ceilalţi cu acest mesaj şi cu vorba 

Lui nemijlocită către tine; mijloceşte pentru noi la Domnul tău. 

Nu vezi în ce stare ne aflăm? 

Moise va zice: Domnul meu s-a mâniat astăzi ca niciodată până acum şi ca niciodată de-

acum încolo. Am ucis un om pentru care nu am avut poruncă să-l ucid. 

Mi-e frică pentru mine, pentru mine, pentru mine. 

Mergeţi la altcineva. Duceţi-vă la Iisus (عليه سَلم). Ei vor merge atunci la Iisus şi vor zice : 

O, Iisus! Trimisul lui Allah şi cuvântul Său pe care El l-a trimis Mariei şi un suflet înalt pe care 

El l-a creat care tu ai vorbit oamenilor pe când erai în leagăn. Te rugăm, mijloceşte pentru noi la 

Domnul tău. 
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Nu vezi în ce stare ne aflăm? 

Iisus va zice: Mânia Domnului meu este astăzi atât de mare, ca niciodată până acum şi 

niciodată ca de-acum încolo. Iisus nu va pomeni de nici un păcat dar va zice: 

Mi-e teamă pentru mine, pentru mine, pentru mine. 

Mergeţi la altcineva. Duceţi-vă la Muhammad  . 

Atunci ei vor veni la mine şi vor zice: O Muhammad ! Tu eşti Trimisul lui Allah şi 

ultimul dintre profeţi, iar Allah ţi-a iertat toate neajunsurile, de la primul până la ultimul. Te 

rugăm mijloceşte pentru noi la Domnul tău. 

Nu vezi care este starea noastră? 

Muhammad   a adăugat: Atunci eu voi porni spre tronul lui Allah şi mă voi arunca în 

închinăciune dinaintea Domnului meu. Iar Allah va coborî asupra mea ştiinţa unor asemenea 

laude şi cuvinte de slavă pentru El cum n-a mai dăruit nimănui înainte de mine. 

Apoi un glas va zice: O, Muhammad ! Ridică-ţi fruntea. Roagă-te şi ţi se va dărui. 

Mijloceşte, căci mijlocirea ta va fi primită. 

Atunci eu îmi voi înălţa fruntea şi voi zice: Comunitatea mea, o Doamne al meu! 

Glasul va zice: O, Muhammad! Primeşte în Rai pe acei oameni care nu trebuie să dea 

socoteală pe poarta ce se află în dreapta. Ceilalţi vor fi primiţi odată cu restul omenirii prin 

diferitele porţi ale Raiului. 

Trimisul lui Allah  a zis mai departe: Pe Cel în Mâna Căruia se află sufletul meu, 

distanţa dintre două porţi ale Raiului este ca şi distanţa dintre Mecca şi Hijr, ori dintre Mecca şi 

Basra. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Nu-i salutaţi pe evrei şi creştini înainte ca ei să vă salute, iar dacă pe drum întâlniţi pe 

vreunul dintre aceştia, faceţi-i să treacă pe partea mai îngustă a drumului. Menţiune: Explicaţia 

este să nu-i supărăm fără pricină ci să le oferim un drum liber în îmbulzeala călătorilor 

musulmani. 
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Anas a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Când oamenii Scripturii vă salută, să răspundeţi cu : La fel şi ţie. 

 

Usama ibn Zaid a relatat că Trimisul lui Allah  trecea pe lângă o adunare 

amestecată de oameni, unde se aflau musulmani, politeişti şi evrei, şi le-a oferit urarea de pace. 

 

Anas a relatat în hadisul său referitor la înălţare: 

Trimisul lui Allah  a zis: Apoi Gavriil s-a înălţat împreună cu mine spre cel mai 

apropiat dintre ceruri şi a cerut să fie deschisă poarta. 

El a fost întrebat cine-i acolo? Şi a răspuns: Muhammad. 

Apoi, el a urcat în al doilea cer şi a cerut să i se deschidă poarta. 

El a fost întrebat: Cine-i acolo? Şi a răspuns Gavriil. 

După care a fost întrebat: 

Cine te însoţeşte? Iar el a răspuns: Muhammad. 

În acelaşi fel s-a înălţat spre al treila, al patrulea şi toate cerurile. 

La toate porţile a fost întrebat: 

Cine-i acolo? Şi el a răspuns: Gavriil. 

 

Jabir relatează : M-am dus la Trimisul lui Allah  şi am bătut la uşă. 

El a întrebat? Cine-i acolo? 

Eu am zis: Eu sunt. 

El a repetat: „Eu, eu,” ca şi cum nu era de acord cu aceasta. 

 

Abdullah ibn Yazid al-Khatemi a relatat că atunci când Trimisul lui Allah  îşi 

lua rămas bun de la armata sa, spunea: În Mâinile lui Allah pun religia, soarta şi faptele voastre 

cele din urmă. 

 

Jabir a relatat că odată, de sărbătorile Aid (Bayram), Trimisul lui Allah  se 

îndrepta pentru a face slujba de rugăciune; el  pleca pe o anumită cale şi se întorcea pe o alta. 
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Ibn Umar a relatat că Trimisul lui Allah  pornea la drum pe calea Şajarah şi se 

întorcea pe calea Mu’ariş. El intra în Mekka pe la Trecătoarea Înaltă şi ieşea pe la Trecătoarea 

Joasă. 

 

Aişa a relatat că Trimisul lui Allah  îşi folosea mâna dreaptă pentru orice lucrare. 

Cu mâna dreaptă îşi făcea abluţiunea, îşi pieptăna părul şi se încălţa. 

 

Abu Huraira a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah   zicând: Spuneți-mi, dacă 

la uşa unuia dintre voi ar curge un pârâu în care s-ar îmbăia de cinci ori pe zi ar mai rămâne vreo 

urmă de murdărie pe trupul lui? Ei au răspuns : N-ar mai rămâne urmă de murdărie. El a zis: La 

fel este şi în cazul rugăciunilor făcute de cinci ori. Allah şterge toate păcatele datorită acestora. 

 

Jabir a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Cele cinci rugăciuni se aseamănă cu un râu ce curge la nesfârşit pe la poarta unuia dintre 

voi, în care el se îmbăiază de cinci ori pe zi. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah   a zis : 

Cele cinci rugăciuni de vineri până vineri şterg păcatele dintre ele, atâta timp cât nu sunt 

comise păcatele mari. 

 

Jundub ibn Sufyan a relatat că Trimisul lui Allah  a zis: 

Cel ce face rugăciunea de dinainte de zorii zilei, se pune sub paza lui Allah. O, fiu al lui 

Adam ! Ai grijă, ca Allah să nu te cheme să dai socoteală că te-ai retras în vreun fel de sub paza 

Lui. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a spus: 

Îngerii vin pe rând să vă vadă, la ceas de noapte şi la ceas de zi şi se adună cu toţii la 

rugăciunile de la crăpatul zorilor şi de după-masă.  
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Cei ce şi-au petrecut noaptea printre voi se înalţă la cer şi Domnul lor Atoate-ştiutor 

întreabă: În ce stare i-aţi lăsat pe slujitorii Mei ? Ei răspund : I-am lăsat rugându-se şi i-am găsit 

rugându-se. 

 

Jabir ibn Abdullah al-Bahalli a relatat: 

Ne aflam cu Trimisul lui Allah   iar el a văzut că era lună plină şi a zis: Îl veți vedea 

pe Domnul vostru în Viaţa de Apoi așa cum vedeţi această lună, şi nu veți simţi nici cea mai 

mică stânjeneală la vederea Sa. Așadar, dacă-i posibil, să nu vă lăsaţi doborâţi (de Satana) în 

privinţa rugăciunilor ce le aveți de făcut înainte de răsăritul soarelui şi la apus. 

 

Buraida a relatat că Trimisul lui Allah  a spus: 

Daţi veşti bune celor ce vin pe jos la moschee în nopțile întunecoase. 

Ei vor avea lumină deplină în Ziua Învierii. 

* 

 

Însuşirile Marelui Profet  

O, Allah, Acoperitor al întinderilor (pământului) şi Susţinător al bolţilor cereşti, Făuritor 

al sufletelor după firea lor, fie nenorocite, fie fericite, pune cele mai ales binecuvântări ale Tale şi 

cele mai mari ocrotiri ale Tale asupra lui Muhammad, robul şi trimisul Tău, pecetea celor de 

dinaintea lui, deschizătorul a ceea ce era închis, vestitorul adevărului întru adevăr, cel ce aruncă 

înapoi oştirile celor deşerţi şi opreşte năvala celor rătăciţi. Lui i-a fost dat să care răspunderea 

profeţiei, iar el îi duce greutatea, îndeplinind porunca Ta, grăbindu-se să obţină mulţumirea Ta, 

fără să-şi micşoreze pasul, fără ca hotărârea să îi slăbească, conştient de inspiraţia Ta, păstrând 

legământul Tău, mergând către împlinirea poruncii Tale încât dă tăciunele celui ce îl caută şi 

luminează calea celui ce băjbăie. Inimile îşi găsesc călăuzirea prin el după ce au fost hărţuite de 

îndoieli şi păcate. El a adus semne limpezi şi învăţături luminoase. El este păstrătorul adevărului 

Tău bine-încredinţat, vistiernicul ştiinţei Tale bine-păstrate, martorul Tău în Ziua Judecăţii, solul 

Tău întru Adevăr, trimisul Tău către lume. 
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Rugă pentru Profet  

Allah ! Dă-i un loc larg la umbra Ta şi răsplăteşte-l, înmulţindu-i binele prin harul Tău! 

Allah, înalţă zidirea sa deasupra altor zidiri, fă-i ţinuta să fie întru cinstire dinaintea-i, 

desăvârşeşte-i lumina! Ca răsplată că a luat asupra sa profeţia, primeşte-i mărturia, fie să Te 

mulţumească vorba sa cea dintr-o judecată adevărată şi predica sa limpezitoare! Allah! Pune-ne 

laolată pe el şi pe noi în bucuria vieţii, în statornicia binelui, împlinirea dorinţelor, bucuria 

plăcerii, uşurinţa traiului, tihna desăvârşită şi daruri ale preacinstirii! 

 

Abu Huraira a relatat că Profetul  a zis: 

Lumea aceasta este închisoarea dreptcredincioşilor şi paradisul necredincioşilor. 

 

Abdullah ibn ‘Umar relatează că Profetul  l-a prins de umăr şi a spus: 

Să te porţi ca şi cum ai fi un străin sau un călător în lumea aceasta. 

Ibn ‘Umar spunea: Dacă supravieţuieşti până seara, să nu speri că vei mai fi în viaţă 

dimineaţa şi când apuci dimineaţa, nu te grăbi să apuci seara. Când eşti sănătos, fii pregătit de 

boală şi când trăieşti, pregăteşte-te să mori. 

 

Sahl ibn Sa’d a relatat că a venit un om şi a spus: 

O, Trimis al lui Allah , îndeamnă-mă pentru o asemenea faptă, pe care, dacă o 

săvârşesc, mă fac plăcut lui Allah şi oamenilor deopotrivă. 

El  a zis: Poartă-te cu nepăsare faţă de astă lume şi Allah te va iubi; depărtează-te de 

ceea ce este aproape de oameni şi atunci oamenii te vor iubi. 

 

Nu’man ibn Başir a relatat că Omar bin Khattab a vorbit pe larg despre bunăstarea 

lumească pe care oamenii au dobândit-o şi a zis: Am aflat că Profetul  şi-a petrecut zilele în 

înfometare, hrănindu-se doar cu câteva curmale proaste. 
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Aişa a relatat: Când a murit Profetul , în casa mea nu era nimic de mâncare în afară 

de puţin orz într-o cutie, cu care m-am hrănit multă vreme. Apoi am cântărit ce a mai rămas din 

el dar şi acesta s-a terminat îndată. 

 

Amr ibn Harith a relatat că Trimisul lui Allah  nu a lăsat după moartea lui nici 

bani, nici sclavi, nici slujnice şi nici altceva în afară de catârul său alb, armele şi pământul său pe 

care-l dăduse milostenie pentru călători. 

 

Khabab bin Arat a relatat: 

Am emigrat cu Trimisul lui Allah  ca să facem voia lui Allah şi am aşteptat răsplata 

noastră de la El. Unii dintre noi au murit fără să se bucure de nimic. Printre ei s-a numărat şi 

Mus’ab ibn Umair care a fost ucis în bătălia de la Uhud şi care a lăsat în urma lui doar o bucată 

mică de pânză. Dacă-i acopereau capul cu ea, picioarele-i rămâneau descoperite iar dacă-i 

acopereau picioarele, capul rămânea neacoperit. Atunci Profetul  ne-a spus să-i acoperim 

capoul şi să-i punem nişte iarbă mirositoare peste picioare. 

Alţii dintre noi culeg fructele coapte. 

 

Sahl ibn Sa’d a relatat că Trimisul lui Allah  a spus: 

Dacă lumea ar fi preţuit pentru Allah la fel cât şi o aripă de ţânţar, atunci el n-ar mai fi dat 

politeiştilor să bea nici o înghiţitură. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a spus: 

Lumea cu tot ce se află în ea este blestemată, în afară de pomenirea lui Allah şi ceea ce 

iubeşte El, un învăţat şi un învăţăcel. 

 

Abdullah ibn Mas’ud a relatat că Profetul  a spus: 

Nu mai tânjiţi după avere, căci, altfel, veţi fi înghiţiţi de lume. 
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Abdullah ibn Amr ibn ‘As a relatat: 

Noi ne dregeam coliba de paie când Profetul  a trecut pe acolo şi ne-a întrebat:  

Ce faceţi? 

Noi am răspuns: Acoperişul de paie s-a stricat şi încercăm să-l dregem. 

El  a zis: Văd că Ziua Învierii se apropie mai curând decât aceasta. 

 

Ka’b ibn Iyad a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah  zicând: 

Fiecare neam este încercat, iar încercarea pentru neamul meu este bogăţia. 

 

Osman a relatat că Trimisul lui Allah  a spus: 

Fiul lui Adam nu are drept decât la trei lucruri: 

O casă în care să trăiască, 

o bucată de pânză cu care să-şi acopere părţile ruşinoase, 

şi o bucată de pâine cu apă. 

 

Abdullah ibn Şikhir a relatat că s-a dus la Trimisul lui Allah  în vreme ce acesta 

recita: 

Invidia v-a acaparat, după care a zis: 

O, fiu al lui Adam! tu spui: Avererea mea, averea mea. 

Apoi a spus: Aveţi altceva în afară de ce mâncaţi şi îmbrăcaţi şi le jerpeliţi sau le daţi 

milostenie, iar aceasta faceţi necontenit? 

 

Abdullah ibn Abi Aufa a relatat că Trimisul lui Allah  a vestit-o pe Khadija despre 

un palat în Rai, în care nu era nici larmă nici trudă. 

 

Abu Musa al- Aş’ari a relatat că într-o zi şi-a făcut abluţiunea la el acasă, după care a 

primit o hotărâre să se alăture Trimisului lui Allah  şi să-şi petreacă întreaga zi cu el. El s-a 

dus la moschee şi a întrebat despre el (despre Profet ).  
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Unii companioni de-ai săi i-au zis că acesta plecase undeva. El a spus: Am mers pe urma 

lui, întrebând despre el , până ce am ajuns la Bi’r Aris (o fântână într-o suburbie a Medinei). 

M-am aşezat la uşă până ce el  a ieşit de unde era şi a făcut abluţiunea. Apoi am mers la 

el  şi l-am găsit stând pe ghizdurile fântânii, cu picioarele dezgolite până la genunchi, 

atârnându-i în fântână. L-am salutat şi m-am întors la uşă ca şi cămăraş. De îndată a venit Abu 

Bakr şi a bătut la uşă. Eu am zis: Cine este? El a răspuns: Abu Bakr. Eu am spus: Aşteaptă o 

clipită. Apoi m-am dus la Trimisul lui Allah  şi am zis: Trimis al lui Allah, Abu Bakr este la 

uşă şi cere îngăduinţa să intre. El  a zis: Lasă-l să intre şi dă-i veşti bune din Rai. Eu m-am 

întors şi i-am zis lui Abu Bakr: Poţi să intri şi să ştii că Trimisul lui Allah ţi-a dat veşti bune din 

Rai. Abu Bakr a intrat şi s-a aşezat la dreapta Trimisului lui Allah , atârnându-şi picioarele în 

fântână, aşa cum stătea şi el. Eu m-am întors la uşă şi m-am aşezat. Îl lăsasem acasă pe fratele 

meu care-şi făcea abluţiunea şi avea de gând să vină să mă vadă. Mi-am spus în gând: Dacă 

Allah îi vrea binele, îl va aduce aici. Cineva a bătut la uşă şi eu am zis: Cine este? El a zis : Omar 

bin Khattab. Eu am zis : Aşteaptă, te rog. Apoi m-am îndreptat către Trimisul lui Allah  , l-am 

salutat şi am zis: Omar este la uşă şi cere îngăduinţă ca să intre. El a zis: Lasă-l să intre şi dă-i 

veşti bune din Rai. M-am întors la Omar şi i-am zis: Am îngăduinţa şi veşti bune pentru tine de 

la Trimisul lui Allah, despre Rai. El a intrat şi s-a aşezat în stânga lui  cu picioarele atârnate 

în fântână. M-am întors la uşă, m-am aşezat şi am gândit: Dacă Allah vrea binele fratelui meu El 

îl va aduce aici. Cineva a bătut la uşă şi eu am zis: Cine-i? El a zis : Othman ibn Affan. Eu am 

zis: Te rog, aşteaptă. M-am îndreptat spre Trimisul lui Allah  şi l-am înştiinţat despre sosirea 

lui. El  a zis: Lasă-l să intre şi dă-i veşti bune din Rai, pe lângă nenorocirea pe care va trebui 

să o înfrunte. Eu am venit şi am zis: Poţi să intri, iar Trimisul lui Allah îţi dă veşti bune din Rai, 

precum şi despre o nenerocire ce te va lovi. El a intrat şi a văzut, că ghizdurile ce înconjurau 

fântâna erau ocupate complet. El a şezut de cealaltă parte.  

Sa’id ibn Musayyb a explicat: 

Ordinea în care ei se aşezaseră arăta locul lor de îngropăciune. 
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Ibn ‘Umar a relatat că Trimisul lui Allah  a spus: 

Este de datoria unui musulman să-şi asculte conducătorul şi să se supună, chiar dacă îi 

place sau nu, mai puţin când i se porunceşte să păcătuiască, caz în care nu are nici o obligaţie să 

asculte şi să se supună. 

 

Ibn ‘Umar a relatat: 

Ori de câte ori făceam legământ de supunere cu Trimisul lui Allah  , că ascultăm şi ne 

supunem, el avea obiceiul să ne spună : Pentru ce aveţi puterea să faceţi. 

  

Anas a relatat că Trimisul lui Allah  a spus: 

Ascultaţi şi vă supuneţi, chiar dacă cel ce vă conduce este un sclav arap (negru) , un om 

nevolnic cu capul cât o stafidă. 

  

Abdullah ibn ‘Umar a relatat: 

Îl însoţeam pe Trimisul lui Allah  într-o călătorie şi ne-am oprit într-un loc. Unii 

dintre noi au început să-şi ridice corturile, iar alţii să-şi hrănească animalele. Câţiva oameni s-au 

apucat să se întreacă la trasul cu arcul. Deodată, un muezin al Trimisului lui Allah  ne-a 

înştiinţat să ne adunăm pentru rugăciune. Ne-am strâns în jurul Trimisului lui Allah  şi el ne-

a spus: 

Fiecare profet de dinaintea mea a avut datoria să-şi călăuzească urmaşii către ceea ce ştia 

el că este bine pentru ei şi să-i prevină împotriva a ceea ce aflase că e dăunător pentru ei. Cât 

despre această comunitate, în prima parte a îndatoririi voastre, va avea pace şi linişte, dar în 

ultima parte a existenţei sale va fi locuită de nenoriciri şi lucruri neplăcute vouă. Încercări grele 

vor veni una după alta, fiecare dintre ele făcând-o însemnată pe cea de dinainte. Va veni o 

nenorcire şi credinciosul va spune: aceasta îmi va aduce pieirea. După ce va trece, o altă năpastă 

se va apropia şi el va spune: negreşit, acestea îmi vor aduce sfârşitul. 

Cel ce doreşte să scape de Foc şi să intre în Rai, să moară cu credinţă în Allah şi în Ziua 

Judecăţii; şi să se poarte cu ceilalţi aşa cum vrea el ca ceilaţi să se poarte cu el. 
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Cel care jură supunere califului, să facă legământ întărind cu mâna şi sinceritate în inimă. 

Să se supună califului după puterea lui. Iar dacă altul vine cu pretenţia să fie calif [uzurpând], să 

fie trecut prin sabie. 

 

Abdullah ibn Mas’ud a relatat că Trimisul lui Allah  a spus: 

După moartea mea vor exista deosebiri şi alte treburi care nu vă vor fi pe plac. 

El  a fost întrebat, Trimis al lui Allah! ce ne porunceşti să facem dacă ne confruntăm 

cu astfel de întâmplări? 

El  a răspuns: Daţi-le ce li se cuvine şi rugaţi-vă lui Allah pentru drepturile voastre. 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  a spus: 

Cine se supune mie, se supune lui Allah, iar cel ce este nesupus mie, îi este nesupus lui 

Allah , iar cel care se supune căpeteniei mele, mie mi se supune, iar dacă este nesupus faţă de 

căptenia mea, faţă de mine este nesupus. 

 

Abu Dharr a relatat: 

L-am întrebat pe Trimisul lui Allah : care faptă este cea mai bună? 

El   a spus: Credinţa în Allah şi strădania pe calea lui Allah. 

Eu am întrebat: Care este cea mai bună cale? 

El   a spus: Cea mai dragă şi mai preţioasă pentru stăpânii săi. 

Eu am întebat : Şi dacă nu o pot face? 

El   a spus: Vei ajuta un lucrător sau vei munci pentru un neputincios. 

Eu am întrebat: Şi dacă n-o pot face? 

El   a spus: Vei opri oamenii de la fapte rele, căci aceasta este o milostenie ce se va 

revărsa asupra ta. 
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Abu Dharr a relatat că Trimisul lui Allah   a spus: Când vă treziţi dimineaţa, se 

cuvine să faceţi milostenie din toate mădularele voastre. Milostenia o faceţi prin fiecare 

mărturisire a gloriei lui Allah, a măreţiei Sale, pentru fiecare rostire de laudă către El, prin 

fiecare declaraţie că El este singurul Allah, prin alipirea la ceea ce este cinstit şi respingerea a 

ceea ce este neplăcut. Două rak’at (prosternări) de rugăciuni peste datorie, de dimineaţă (fajr), 

valorează cât toate celelalte fapte (ca răsplată). 

 

Abu Huraira ne-a relatat ce a aflat de la Muhammad, Trimisul lui Allah  . Iar când 

a amintit despre hadisurile relatate de Trimisul lui Allah , a spus astfel: Milostenia este 

datoria fiecărui om, în fiecare zi în care răsare soarele. Împărţirea dreptăţii între doi oameni este 

şi ea o milostenie, să ajuţi un om să îşi încalece animalul de călărie sau să îşi încarce desagii pe 

el, înseamnă milostenie ; un cuvânt bun este o milostenie; fiecare pas ce-l faceţi spre rugăciune 

este o milostenie şi îndepărtarea lucrurilor dăunătoare din drum, înseamnă milostenie. 

 

Aişa a relatat că Profetul   a spus: fiecare dintre copiii lui Adam a fost creat cu 360 

de încheieturi ; deci, acela care mărturiseşte Gloria lui Allah, Îl laudă pe Allah, recunoaşte că 

Allah este Unic, caută iertarea de la Allah, îndepărtează pietrele, spinii sau oasele din calea 

oamenilor şi se lipeşte de bine, depărtându-se de rău, până la cifra de 360 (de fapte), va umbla [în 

acea zi] depărtându-se de Iad. 

 

Abu Musa al-Aş’ari a relatat că Profetul   a spus: Pentru fiecare musulman este 

important să facă milostenie. I s-a spus: Ce părere ai despre acela care nu are mijloace pentru a 

face acest lucru?  

El   a zis: Acela să lucreze cu toată puterea sa şi, în acest fel, să tragă foloase pentru 

sine, precum şi milostenie. Atunci a fost întrebat: Dar ce părere ai despre cel care nu poate să 

facă nici aceasta?  

El   a zis: Atunci acela să-i ajute pe nevoiaşi şi pe necăjiţi. Şi a fost întrebat din nou: 

Dar dacă nu poate să facă nici măcar atât?  
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El   a zis: Atunci să se alipească de tot ce este cinstit şi bun. Şi a mai fost întrebat: Dar 

ce părere ai despre cel ce nu poate să facă aşa? El   a zis: Atunci să se ferească de cele rele, 

căci aceasta este milostenie în numele său. 

  

Aişa a relatat : O femeie şedea lângă mine, când a intrat Profetul  .  

El   m-a întrebat cine era femeia.  

Eu am zis: Ea este aceea despre a cărei rugăciune se vorbeşte în tot oraşul.  

Atunci el   i-a zis femeii : Acum, stai puţin. Ţi se cere să faci doar atât cât să poţi duce 

la bun sfârşit cu uşurinţă. Pe Allah, El nu se lipseşte de tine decât dacă eşti nemulţumită. Lui 

Allah îi place cel mai mult exerciţiul spiritual pe care credinciosul îl poate duce la bun sfârşit cu 

sârguinţă şi în mod constant. 

* 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a trimis un grup (sariya) de zece 

oameni, ca iscoade, sub conducerea lui Asim ibn Thabit al-Ansari. Ei au mers până au ajuns la 

Huda, un loc între ‘Usfan şi Mekka şi vestea sosirii lor a ajuns la tribul lui Huddail, numit şi Bani 

Lihyan. Cam o sută de oameni, toţi arcaşi, s-au grăbit să le ia urma. Când ‘Asim şi tovarăşii lui 

şi-au dat seama că sunt urmăriţi, s-au refugiat într-un loc sigur pe o înălţime. 

Necredincioşii i-au încercuit. 

Ei le-au zis: Veniţi jos şi predaţi-vă şi noi vă promitem şi vă zălogim că nu vom ucide pe 

nici unul din voi. 

‘Asim ibn Thabit a zis: Pe Allah, nu voi coborî să mă pun sub protecţia necredincioşilor. 

O, Allah, încredinţează vestea aceasta Profetului nostru. 

Atunci necredincioşii au tras cu săgeţi în ei până i-au omorât. ‘Asim cu încă trei oameni 

au coborât, primind promisiunea şi legământul lor. Aceştia erau Khubaib, Zaid ibn Dathina şi 

încă unul. Când necredincioşii i-au prins, le-au desfăcut baierele arcurilor şi i-au legat. 

Al treilea dintre prinşi a zis: Aceasta este prima trădare! Pe Allah, nu voi merge cu voi. 

Fără îndoială aceşti martori trebuie [obligaţi] să dea o pildă [veste] bună! 

Atunci ei l-au târât şi au încercat să-l forţeze să îi însoţească, dar el a refuzat. 
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Până la urmă l-au omorât. 

Ei i-au luat pe Khubaib şi pe Zaid ibn Dathina cu ei şi i-au vândut ca sclavi în Mekka, 

după bătălia de la Badr. 

Khubaib a fost cumpărat de fiii lui Harith ibn ‘Amr ibn Naufal ibn Abd Manaf. Khubaib 

a fost acela care l-a ucis pe Harith ibn ‘Amr în bătălia de la Badr. Khubaib a rămas prizonier la 

oamenii aceia câteva zile până ce fiii lui Harith au hotărât să scape de el. Când Khubaib a aflat de 

acest complot, a împrumutat o lamă de la fiica lui Harith, ca să-şi radă părul şi ea i-a dat. Din 

pricina neglijenţei, la Khubaib a venit şi fiul femeii. Ea l-a văzut [pe Khubaib] luându-l în 

braţe pe fiul ei iar în mână ţinând lama. Aceasta s-a speriat atât de tare încât Khubaib a băgat de 

seamă neliniştea de pe faţa ei şi a zis:Ţi-e teamă că o să-i fac rău? Nu, nu voi face asta niciodată. 

Ea a zis [mai târziu]: Pe Allah, l-am văzut odată mâncând dintr-un ciorchine de strugure, în 

vreme ce era pus în lanţuri, iar la vremea aceea în Mekka nu se găseau astfel de fructe. Se poate 

că a fost un dar pe care Allah i l-a făcut lui Khubaib. Când l-au scos afară din Sanctuarul din 

Mekka, să-l omoare în afara graniţelor ei, Khubaib le-a cerut să îi îngăduie să facă două rak’at de 

rugăciune de bunăvoie. Ei au îngăduit şi el a făcut două rak’at. 

Apoi a zis: Dacă nu m-aş fi temut că veţi crede că îmi e frică de moarte, aş fi prelungit 

rugăciunea. O, Allah! distruge-i pe toţi, Apoi a recitat aceste versuri poetice: „Nici că-mi pasă 

dacă sunt ucis ca un musulman pe cauza lui Allah. Am întâlnit moartea de dragul lui Allah. Prin 

voia lui Allah, El va binecuvânta mădularele ciopârţite din trupul meu sfâşiat.” 

Şi atunci, fiul lui Harith l-a omorât. Khubaib a fost, aşadar, acela care a stabilit obiceiul 

ca orice musulman condamnat la moarte, în captivitate, să facă două rak’at de rugăciune de 

bunăvoie. În ziua aceea, Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص şi-a înştiinţat tovarăşii despre martiriul lui 

Khubaib. Mai târziu, când nişte necredincioşi din Quraiş au aflat că ‘Asim fusese martirizat, au 

trimis nişte oameni să aducă o parte însemnată din trupul lui (aceasta din pricină că ‘Asim 

ucisese pe una dintre căpeteniile lor) [pentru a îl vandaliza şi silui]. 

Însă un roi de viespi, ce semăna ca un nor întunecat, a fost trimis să bântuie peste ‘Asim 

şi să-l apere de trimişii lor, astfel încât n-au putut tăia nimic din trupul lui. 

 

‘Urwah ibn Zubair a relatat: 

Sa’d ibn Zaid ibn ‘Amr ibn Nufail s-a sfădit cu Arwa, fiica lui Aus. 

Ea s-a plâns lui Marwan ibn Hakam povestind cum că el îi luase o bucată de pământ. 
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Sa’d a zis: Cum pot să-i iau o bucată de pământ după ce l-am auzit pe Trimisul lui Allah 

 spunând: Acela care ia un petec de pământ pe nedrept, va purta în jurul gâtului său un colan ملسو هيلع هللا ىلص

[şirag] alcătuit din şapte pământuri [feluri]. 

Marwan i-a zis: După aceasta, nu mai am nevoie de nici o dovadă de la tine. 

Sa’d s-a rugat: O Allah, dacă ea e o mincinoasă, lipseşte-o de lumina ochilor şi fă-o să 

moară pe pământul ei. 

‘Urwah a zis: Înainte să moară, ea a orbit; în vreme ce umbla pe pământul ei (din pricina 

căruia apăruse cearta) a căzut pe neaşteptate într-o groapă şi a murit. 

  

Jabir ibn Abdullah a relatat: Tatăl meu m-a chemat în seara dinaintea bătăliei de la 

Uhud şi a zis : Simt că voi fi dintre primii însoţitori ai Trimisului lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص ce vor fi sacrificaţi 

şi, după el, tu îmi eşti cel mai scump. Sunt înglodat în datorii. Să le plăteşti şi să te porţi bine cu 

surorile tale. În dimineaţa următoare, el a fost ucis printre primii şi eu l-am îngropat împreună cu 

altul în acelaşi mormânt. Apoi, nu mi-a plăcut să-l las în mormânt cu celălalt. Aşa că după şase 

luni i-am dezgropat leşul şi el era în aceeaşi stare ca şi în ziua când l-am îngropat, afară că avea o 

zgârietură la ureche. Pe urmă l-am îngropat într-un mormânt separat. 

  

Sufyan ibn Abdullah a relatat: I-am zis Trimisului lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص, să-mi povestească ceva 

de care să mă alipesc. El ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Spune: Domnul meu este Allah şi [atunci] rămâi statornic. Apoi 

eu am zis: O, Trimis al lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص ! De ce ţi-e teamă mai mult, în ceea ce mă priveşte? 

El ملسو هيلع هللا ىلص şi-a prins limba cu mâna şi a zis: De aceasta. 

  

Uqban ibn Amr a relatat că l-a întrebat pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص cum se poate dobândi 

izbăvirea? El ملسو هيلع هللا ىلص a răspuns : Stăpâneşte-ţi limba, aţine-te pe lângă casa ta şi plângi pentru păcatele 

tale. 

 

Abu Sa’id al-Khudri a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Când fiul lui Adam se 

trezeşte în zori toate mădularele se umilesc în faţa limbii [vorbirii] şi [îi] zic: Teme-te de Allah 

de dragul nostru, căci noi suntem cu tine; şi dacă eşti cinstită şi noi vom fi cinstite, iar dacă tu 

eşti înşelătoare şi noi vom deveni înşelătoare. 
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Abu Musa al-Aş’ari a relatat: când Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص se temea de vreun popor, el 

 zicea: O, Allah, pe Tine Te punem înaintea lor şi la Tine căutăm adăpost împotriva ticăloşiilor ملسو هيلع هللا ىلص

lor. 

 

Khaula, fiica lui Hakim, a relatat că ea l-a auzit pe Trimisul lui Allah  ملسو هيلع هللا ىلص spunând: 

Dacă cineva ajunge undeva şi spune : Eu, cu vorbele minunate ale lui Allah, caut adăpost la El 

împotriva răului a ceea ce El a creat. Nici un rău nu-l va atinge până ce se depărtează de locul 

acela. 

  

Ibn Umar a relatat: când Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص pornea într-o călătorie şi începeau să 

cadă umbrele nopţii, el ملسو هيلع هللا ىلص zicea: O pământ, Domnul meu şi Domnul tău este Allah, la El caut 

adăpost împotriva relelor tale, a relelor care se află înăuntrul tău şi a relelor ce se târăsc peste 

tine, Allah să mă apere de lei, şerpi negri, scorpioni şi de părinţii şi spiţa lor, ce sălăşluiesc într-

un loc [sau în altele]. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Călătoria este o experienţă de tortură. Ea îl lipseşte pe călător de somn, hrană şi băutură. 

Dacă cineva şi-a atins scopul călătoriei, să se întoarcă grabnic acasă. 

 

Abu Huraira relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: 

Purtaţi-vă cu blândeţe faţă de femei, căci ele au fost create dintr-o coastă şi cea mai 

curbată parte a unei coaste este vârful ei. Dacă încercaţi să o îndreptaţi, o veţi frânge, iar dacă o 

lăsaţi în pace, va rămâne curbată; aşadar purtaţi-vă blând cu femeile. 

  

 

Abu Huraira relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând:  

Un credincios nu trebuie să poarte duşmănie unei femei credincioase; dacă îi displace 

vreuna dintre trăsăturile ei, va fi încântat de alta. 
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Abdullah ibn Amr ibn al-‘As relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Lumea nu este altceva decât o rezervă de hrană şi cea mai bună rezervă de hrană a lumii 

este femeia cuvioasă şi credincioasă. 

  

Mu’adh ibn Jabal relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: 

Nici o femeie nu îşi supără soţul pe lumea aceasta, fără ca soţia lui dintre fecioarele hurr 

să spună: „Nu trebuie să-l superi. Domnul să te blesteme! La tine el este doar un oaspete trecător 

şi se pregăteşte să te lase şi să vină la noi.” 

  

Usama ibn Zaid relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Nu las în urma mea o năpastă mai mare pentru bărbaţi, decât femeile. 

 

Ibn Mas’ud relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Doar doi oameni au o stare de invidiat: cel asupra căruia Allah îşi revarsă binecuvântările  

şi îi dă puterea să cheltuie pentru o cauză dreaptă; şi cel căruia Allah îi dăruieşte înţelepciune 

prin care el judecă problemele şi apoi dă sfaturi. 

 

Ibn Mas’ud relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a întrebat: 

Care dintre voi iubeşte averea moştenitorului său mai mult decât propria-i avere? 

Companionii săi au răspuns: Trimis al lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص, nu este nici unul dintre noi care să nu-

şi iubească propria avere mai mult. 

El ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Averea sa este aceea pe care el a trimis-o înainte [faptele]; cea pe care şi-o ţine 

este a moştenitorului său. 

  

Adi ibn Hatim a relatat că Trimisul lui Allah  ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Apăraţi-vă de Focul Iadului fie şi printr-o bucăţică de curmală pe care o daţi milostenie. 

  

Jabir a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Apăraţi-vă de Focul Iadului fie şi printr-o bucăţică de curmală pe care o daţi milostenie să 

împlinească cererea cuiva. 
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Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

În fiecare dimineaţă, coboară doi îngeri şi unul dintre ei zice: O, Allah! Dăruieşte mai 

mult celui care face milostenie, iar celălalt zice: O, Allah! distruge averea zgârcitului care nu 

cheltuie. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Este destul ca un om să arate că este un mincinos ca să povestească mai departe orice 

aude. 

  

Samura a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص   a spus: 

Cel ce pune pe seama mea o minciună, potrivit cunoştinţelor sale, este unul dintre 

mincinoşi. 

  

Asma’ a relatat că la Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص   a venit o femeie şi a spus: 

Pe lângă mine mai este o nevastă. Fac vreun rău dacă-i dau impresia greşită (că am primit 

ceva de la soţul meu, când, de fapt, el nu mi-a dat nimic)? 

La care Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص   a zis: Cel ce creează impresia greşită că a primit ceva ce nu 

i s-a dat, este ca şi acela ce poartă două veşminte de minciună. 

  

Imran bin Husain a relatat: Eram cu Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  într-o călătorie şi am 

întâlnit o femeie din Ansar ce călărea pe o cămilă. Ea o batjocorea şi o blestema. Trimisul lui 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص   a auzit şi i-a zis: Descarcă lucrurile de pe cămilă şi dă-i drumul, căci a fost blestemată. 

  

Abu Darda a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص   a spus: 

Când un om blesteamă ceva, blestemul urcă la cer, însă porţile cerului îi sunt închise. 

Apoi coboară pe pământ dar şi porţile pământului îi sunt închise. Atunci se întoarce la dreapta şi 

la stânga, şi dacă nu găseşte nici un loc de intrare, se întoarce la lucrul care a fost blestemat şi se 

alipeşte de el, dacă acesta merită, altfel se întoarce la cel ce l-a rostit. 
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Othman a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

O zi la graniţă în calea lui Allah este mai de preţ decât o mie de zile în orice alt loc. 

  

Abi Abdullah ibn Jubair a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Cel ale cărui picioare se prăfuiesc pe calea lui Allah nu va fi atins de Focul Iadului. 

  

Abu Umama a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Cea mai preţuită milostenie este de a face rost de un cort pentru cauza lui Allah, de a plăti 

simbrie slujitorului în calea lui Allah şi de a dărui o cămilă în ajutor pe calea lui Allah, pentru 

înmulţire. 

 

Urwa Bariqi a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Pe fruntea cailor va fi un semn bun până în Ziua Învierii. 

 

Abu Sa’id al Khudri a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Cel ce ţine post o zi pentru cauza lui Allah, va descoperi că Allah a săpat între el şi Foc 

o groapă largă cât distanţa dintre cer şi pământ. 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Să nu tânjiţi după o înfruntare cu duşmanul, dar, dacă totuşi vă înfruntaţi cu el, fiţi 

hotărâţi şi statornici. 

  

Wathila ibn Aqsa a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Să nu vă bucuraţi de nenorocirea fratelui vostru, ca nu cumva Allah să-şi reverse mila 

asupra lui şi să coboare asupra voastră nenorocirea. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Două lucruri sunt semne de necredinţă din partea celui ce se dedă la ele. Să-şi 

batjocorească obârşia şi să-şi jelească morţii. 
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Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Cel ce ridică armele asupra noastră nu este de-al nostru, şi cel ce lucrează cu înşelătorie 

asupra noastră nu este de-al nostru. 

O altă versiune a lui Muslim este: Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص trecea întâmplător pe lângă o 

grămadă de porumb. Şi-a băgat mâna (în grămadă) iar degetele i s-au umezit. El   ملسو هيلع هللا ىلص a zis 

proprietarului acelei grămezi de porumb: Ce este aceasta? 

Omul a răspuns: Trimis al lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص, aceştia au fost udaţi de ploaie. 

Profetul ملسو هيلع هللا ىلص a remarcat: De ce n-ai pus asta (partea udă a grămezii) deasupra porumbului, 

ca lumea s-o poată vedea? Cel ce înşală nu este de-al nostru. 

 

Ibn Umar a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a interzis să practicăm înşelăciunea în negoţ. 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Cel ce înşală cu nevasta altuia nu este de-al nostru. 

 

Jabir relatează că la Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a venit un beduin şi a întrebat: 

Trimis al lui Allah, care sunt cele două cerinţe care duc la Paradis sau la Iad? 

El ملسو هيلع هللا ىلص a răspuns: Cel care moare fără să Îi asocieze nimic lui Allah va intra în Paradis, 

iar cel ce Îi face asociaţi lui Allah, va ajunge în Iad. 

 

Abu Huraira relatează că în ziua bătăliei de la Tabuk, musulmanii erau chinuiţi de 

foame şi au cerut Profetului ملسو هيلع هللا ىلص : Trimis al lui Allah, dă-ne îngăduinţa să ne tăiem cămilele şi să 

mâncăm carnea, iar grăsimea să o folosim. El ملسو هيلع هللا ىلص le-a dat îngăduinţa.  

Atunci Omar a venit şi a zis: Trimis al lui Allah, dacă se face aşa , atunci nu vom mai 

avea mijloc de transport. Aş vrea să aduni la grămadă ce a mai rămas şi să-l implori pe Allah să 

Îşi reverse binecuvântarea asupra lor. 

Profetul ملسو هيلع هللا ىلص a încuviinţat şi a cerut să i se aducă acoperitoarea sa din piele pentru masă, pe 

care a întins-o şi a cerut oamenilor să aducă proviziile rămase. Unul a adus o mână de curmale, 

altul o bucată de pâine şi astfel toate proviziile au fost adunate pe faţa de masă. Trimisul lui 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص a invocat binecuvântări şi apoi a zis: Acum puneţi mâncarea în oalele voastre. Fiecare 

şi-a umplut oala cu mâncare, astfel că nu a mai rămas nici un vas gol în toată tabăra.  
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Toţi au mâncat pe săturate şi a mai şi rămas.Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Mărturisesc că nu 

este altul demn de adoraţie în afară de Allah şi că eu sunt Trimisul lui. 

Slujitorul care va ajunge la Allah fără să se îndoiască de aceste (două lucruri 

fundamentale) nu va fi izgonit de la poarta Raiului. 

 

Omar ibn Khattab relatează că la Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص au fost aduşi nişte prizonieri 

printre care se afla şi o femeie, care căuta (pe cineva) şi când a găsit printre prizonieri un copil l-

a luat în braţe, l-a lipit de sânul ei şi l-a alăptat. 

La aceasta, Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Credeţi că această femeie îşi va permite vreodată 

să îşi arunce copilul în Focul Iadului? Noi am zis : Pe Allah, atât cât îi stă în putere, ea nu-şi va 

arunca niciodată copilul în Foc. Şi atunci Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Allah este mai blând cu 

slujitorii Săi decât este această femeie cu copilul ei. 

 

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Pe Acela în mâinile Căruia se află viaţa mea, dacă nu aţi fi săvârşit păcate, Allah ar fi 

adus un popor care să păcătuiască şi apoi să ceară iertare de la Allah, iar Allah le-ar fi dăruit 

iertarea. 

* 

 

Împrejurările soliei muhammediene 

Allah l-a trimis pe Profet  atunci când epoca celorlalţi trimişi se încheiase, iar 

popoarele erau în adormite de multă vreme. Zâzaniile se înteţiseră, dezbinările erau în toate 

treburile, vălvătaia războiului se întindea, în vreme ce lumea era lipsită de lumină, iar 

pretutindeni apărea amăgirea, frunzele i se veştejiseră şi nu mai era nădejde de roade. În vremea 

aceasta, apa se scursese pe pământ. Minaretele cele călăuzitoare dispăruseră, iar semnele năruirii 

se iviseră în tot locul. Pentru oamenii săi, lumea era sumbră, încruntată în faţa celui ce îi cerea 

ceva. Roadele îi erau doar amăgire, iar drept hrană nu avea decât stârvuri, drept pravilă, frica, 

drept veşmânt sabia. 

Luarea în seamă a epocii ignoranţei (dinainte de islam) 

Învăţaţi, voi robi ai lui Allah, ţineţi minte facerea de rău spre care sunt ademeniţi taţii şi 

fraţii voştri şi de care vor da seamă.  
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Pe viaţa mea! Nu sunteţi mult în urma lor, şi nu au trecut prea multe vremuri sau veacuri 

între voi şi ei, şi nu sunteţi nici prea departe de vremea în care vă găseaţi încă în şalele lor. 

Pe Allah ! Tot ce v-a făcut trimisul să auziţi, tot aceea vă fac şi eu să auziţi, iar ceea ce 

auziţi astăzi nu se deosebeşte de ceea ce ei au auzit ieri. Ochii ce le-au fost deschişi, ca şi inimile 

ce le-au fost date, aceleaşi întocmai vă sunt şi vouă date la această vreme. 

Pe Allah ! Nu vi s-a spus nimic din ceea ce ei nu au ştiut, şi nu vi s-a dat vouă ceva de 

care ei nu au avut parte. Cu siguranţă, aţi fost năpăstuiţi de o nenorocire, a cărei zăbală se mişcă 

şi a cărei chingă stă să se desfacă. Aceşti oameni amăgitori, fie ei în orice stare ar fi, nu trebuie 

să vă amăgească. Este doar o umbră întinsă pentru o vreme socotită. 

 

Ibn Umar a povestit că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Nu lăsaţi focul să ardă în casele voastre când mergeţi la culcare. 

  

Abu Musa al-Aş’ari a relatat că, în Medina, a fost arsă o casă, în timpul nopţii, cu toţi 

cei ce locuiau în ea. Când i s-a relatat Trimisului lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص acesta a zis: Focul este duşmanul 

vostru. Trebuie să-l stingeţi înainte de culcare, ca să vă apăraţi. 

  

Jabir a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Acoperiţi uneltele, legaţi gura burdufului 

de apă, încuiaţi uşile şi stingeţi făcliile, căci răul şoarecelui nici nu poate ridica acoperitoarea de 

pe unelte, nici nu deschide gura burdufului de apă şi nici nu descuie uşa. Dacă puteţi acoperi 

vasul, punând doar o bucată de lemn pestel el, faceţi aşa, sau cel puţin rostiţi numele lui Allah 

deasupra lui. Uneori un şoarece arde casa celor ce locuiesc în ea. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Nimeni să nu umble purtând doar un papuc; ori îi poartă pe amândoi, ori îi scoate pe 

amândoi. 

  

Abu Huraira a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: 

Dacă şiretul papucului unuia dintre voi se rupe, să nu umble cu o sandală până ce-şi 

repară şiretul şi nici să nu umble cu un singur papuc. 
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Jabir a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a interzis ca omul să-şi lege papucul stând în 

picioare. 

  

‘Umar ibn Khattab a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Mortul se chinuie în mormânt dacă e jelit. 

 

Abu Huraira a relatat: 

Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Allah Preaînaltul a spus: Voi deschide război împotriva celui 

ce se arată ostil faţă de un slujitor credincios al Meu. Şi cele mai plăcute lucruri cu care slujitorul 

Meu se apropie de Mine, sunt cele pe care le-am cerut de la el; slujitorul Meu va ajunge şi mai 

aproape de Mine, dacă adaugă nawafil (se roagă sau face alte fapte bune, în afara celor 

obligatorii) până ce Eu îl voi iubi, şi atunci Eu voi fi pentru el urechile cu care aude, ochii cu care 

vede, mâna cu care apucă şi piciorul cu care umblă ; şi dacă îmi cere ceva, Eu îi voi da, şi dacă la 

Mine caută adăpost, Eu îl voi apăra. 

 

Ibn ‘Abbas a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: Sunt două binecuvântări pe care 

oamenii le pot prinde: sănătatea şi timpul liber pentru a face fapte bune. 

 

Aişa a relatat că Profetul ملسو هيلع هللا ىلص stătea în picioare (în rugăciune) până ce i se umflau 

picioarele. I s-a adresat întrebarea: De ce faci acestea, doar ai primit iertarea pentru toate păcatele 

tale? El a răspuns: Să nu fiu atunci un slujitor mulţumitor al lui Allah? 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Un credincios puternic este mai bun şi mai plăcut lui Allah decât unul slab. Dintre toate 

lucrurile bune, să le doriţi pe cele folositoare vouă. Imploraţi-L continuu pe Allah să vă dea 

ajutor şi nu vă opriţi. Dacă sunteţi loviţi în vreun fel, să nu spuneţi : Dacă aş fi făcut aşa sau aşa, 

aş fi avut cutare sau cutare rezultat, ci spuneţi numai: Allah a hotărât şi a făcut cum a voit El. 

Zaid ibn Khalid Juhni a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Nu ocărâţi cocoşul, căci el vă trezeşte pentru rugăciune. 
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Aişa a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Să nu zică vreunul dintre voi: Sufletul meu s-a ticăloşit. Ci să zică: Sufletul meu nu mai 

are remuşcări. 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Pe El, în Mâna Căruia se află viaţa 

mea, lumea nu va ajunge la un sfârşit, până când acela care trece pe lângă un mormânt, nu se va 

întoarce la el, dorind să se afle în locul celui dinăuntru, nu din pricini religioase, ci din pricina 

nenorocirilor în această lume. 

  

Rifa’a ibn Raf’i Zarqi a relatat că arhanghelul Gavriil a venit la Trimisul lui Allah 

 a ملسو هيلع هللا ىلص şi a zis: Ce crezi despre aceia dintre voi care au luat parte la bătălia de la Badr? El ملسو هيلع هللا ىلص

răspuns: Erau cei mai buni dintre musulmani (sau cuvinte asemănătoare) Gavriil a zis : Tot aşa 

sunt şi îngerii care au fost [de faţă] la Badr. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Cel ce recită dimineaţa şi seara astfel: Sfânt este Allah şi toată lauda I se cuvine Lui, de o 

sută de ori, în Ziua Învierii nu va fi întrecut de nici unul cu fapte mai minunate decât cel ce 

rosteşte aceleaşi cuvinte sau chiar mai mult de-atât. 

  

Abu Huraira a relatat că la Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a venit un om şi a spus: 

Trimis al lui Allah, cât necaz am îndurat de la un scorpion care m-a înţepat astă-noapte! 

El ملسو هيلع هللا ىلص a răspuns: Dacă ai fi zis aseară: „Caut adăpost îndărătul vorbelor minunate ale lui Allah 

împotriva răului a orice a creat El”, aceasta [întâmplare] nu te-ar fi rătăcit. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunea dimineaţa: 

O, Allah ! Prin harul Tău ajungem dimineaţa, prin harul Tău ajungem seara, prin harul 

Tău trăim şi murim, la Tine ne întoarcem. Seara, el spunea: O Allah , prin Tine trăim, prin Tine 

murim şi la Tine ne întoarcem. 
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Abu Huraira a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: 

Omul rosteşte ceva fără să se gândească şi din pricina asta va cădea în focul Iadului, mai 

adânc decât distanţa dintre apus şi răsărit. 

  

‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘As a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Patru sunt defectele care, aflate într-un om, îl fac un ipocrit curat; 

iar cel care posedă una dintre ele, posedă o trăsătură a ipocriziei până ce se leapădă de ea. 

Acestea sunt: 

când i se încredinţează ceva, el trădează încrederea; 

când rosteşte o vorbă, minte; 

când face un legământ, îl încalcă; 

iar când se desprinde de adunare, se abate de la calea Adevărului. 

  

Abu Sa’id al Khudri a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: În Ziua Judecăţii 

oamenilor, cel mai mic în rang, în ochii Săi, îl va avea omul care trăieşte cu nevasta lui şi apoi îi 

dezvăluie secretul. 

  

Ibn Umar a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  trecea pe lângă un om care îşi mustra 

fratele în privinţa modestiei [excesive]. Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a zis : Lasă-l în pace, căci modestia 

face parte din credinţă. 

 

Imran ibn Husain a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Modestia nu aduce după ea altceva decât bine. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Credinţa are mai mult de 67 de ramuri, iar cea mai sublimă dintre aceasta este declaraţia: 

Nimeni nu este demn de veneraţie afară de Allah;  

cea mai neînsemnată dintre aceasta este îndepărtarea unui lucru vătămător din cale. 

Modestia este şi ea o ramură a credinţei. 
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Abu Sa’id al Khudri a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص era mai sfios decât o fecioară 

acoperită cu vălul ei. Dacă vedea ceva care nu-i era pe plac, puteam citi pe faţa lui. 

 

Abdullah ibn Zaid a relatat: 

Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a venit la noi în vizită şi noi i-am adus apă pentru abluţiune într-un 

vas de aramă. 

  

Bara’a relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص era [un om] de înălţime mijlocie. Eu l-am 

văzut purtând o mantie roşie. Niciodată nu mi s-a părut că arăta mai graţios ca atunci. 

 

Abu Rimtha Taimi relatează: L-am văzut pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص purtând veşminte 

verzi. 

  

Jabir relarează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a intrat în Mecca în ziua în care a fost cucerită. 

El purta un turban negru. 

  

Abu Saţid ‘Amar ibn Huraith relatează:  îmi aduc aminte că l-am văzut pe Trimisul lui 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص purtând un turban negru, iar capetele acestuia îi atârnau pe umeri. 

 

Aişa relatează că într-o dimineaţă, Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a ieşit afară, purtând o pătură 

neagră din păr negru de cămilă sau oaie, împodobită cu model ca la şaua pentru cămilă. 

 

Ibn Umar a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: În Ziua Învierii, Allah nu se va uita 

la nici unul dintre aceia care-şi târăsc după ei veşmântul, cămaşa, sau turbanul,  cu trufie. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: al-Mufarridun au plecat înainte. 

El a fost întrebat: Cine sunt mufarridun? 

Şi a răspuns: bărbaţii şi femeile care-şi aduc aminte adesea de Allah. 
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Jabir a relatat că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: cea mai bună cale de a-l 

pomeni pe Allah este să spuneţi: Nimeni nu este demn de veneraţie afară de Allah. 

  

Abdullah ibn Busr a relatat că unul dintre însoţitorii Profetului ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

O Trimis al lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص ! Sunt multe porunci în islam pentru mine. Spune-mi ceva faţă de 

care să fiu statornic. El a zis: Să-l pomeneşti pe Allah adesea. 

 

Jabir a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: Pentru cel ce spune: Slavă lui Allah şi 

Lui i se cuvine toată lauda, va fi sădit un palmier în Rai. 

  

Ibn Mas’ud a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

În Noaptea Înălţării, l-am întâlnit pe Profetul Avraam. El a zis: Transmite urările mele 

poporului tău, Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, şi spune-le că: Raiul cuprinde o câmpie imensă cu pământ curat şi 

apă dulce. Este un pământ pustiu şi fără copaci. Plantele cresc acolo dacă li se rosteşte: Slavă lui 

Allah; laudă lui Allah; nu este alt zeu în afară de Allah; şi Allah este cel mai Puternic. 

 

Jabir a relatat că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: 

Dacă cineva pomeneşte numele lui Allah când intră în casă sau începe să mănânce, 

Satana spune adresându-se lui însuşi: Nu vei găsi adăpost pentru noapte şi nici nu vei cina. Dacă 

omul intră fără să pomenească numele lui Allah, Satana zice: Ţi-ai găsit adăpost.Iar dacă omul 

nu pomeneşte numele lui Allah când începe să mănânce, Satana zice: Ţi-ai găsit loc unde să 

petreci noaptea şi să mănânci. 

  

Aişa a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص mânca împreună cu apropiaţii săi când a venit un 

arab din deşert şi a mâncat toate merindele din două înghiţituri: Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Dacă 

ar fi pomenit numele lui Allah , mâncarea ar fi ajuns pentru toată lumea. 

  

Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Binecuvântarea coboară la mijlocul mâncării, mâncaţi aşadar de la marginile vasului şi nu 

mâncaţi de la mijloc. 
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Mu’adh ibn Jabal a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Cel ale cărui vorbe sunt: Nu este altă divinitate afară de Allah , va ajunge în Rai. 

  

Abu Sa’id Khudri a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Îndemnaţi-l pe muribundul vostru să recite: Nimeni în afară de Allah nu este demn de 

veneraţie. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Allah Preaînaltul spune: Pentru un slujitor credincios al Meu, care se arată răbdător atunci 

când răpesc de lângă el unul din lucrurile sale preferate, nu am altă răsplată decât Raiul. 

 

Abu Huraira a relatat că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: 

Grăbiţi-vă cu mortul, căci dacă el a fost credincios, îl duceţi către bunăstare, iar dacă a 

fost altfel, vă luaţi de pe umeri un lucru păcătos. 

 

Ibn Mas’ud a relatat: 

L-am vizitat pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص care suferea de temperatură mare: Eu am zis: O, 

Trimis al lui Allah ! Ai temperatură mare. El ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Am temperatura cât doi dintre voi la un loc. 

 

‘Umar ibn al-Khattab a relatat: 

Şedeam odată în compania Trimisului lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص când în faţa noastră a apărut o 

persoană înveşmântată în haine de un alb strălucitor şi cu un păr negru ca şi pana corbului. 

Faţa lui nu purta nici un semn de oboseală de pe urma călătoriei şi nici unul dintre noi nu 

l-a recunoscut până când nu s-a aşezat în apropierea Profetului ملسو هيلع هللا ىلص. 

Apoi a îngenuncheat în faţa lui, şi-a pus mâinile pe coapse şi a spus: 

O, Muhammad, vorbeşte-mi despre islam. 

El ملسو هيلع هللا ىلص a răspuns: Islamul înseamnă să mărturiseşti că nu există altă divinitate afară de 

Allah şi că Muhammad este Trimisul Său, să faci Salat (rugăciunea), să plăteşti Zakat 

(milostenie), să ţii post de Ramadan şi să faci Hajj (pelerinaj) la Casă (Mecca), dacă ai 

posibilitatea materială să susţii călătoria până acolo. 

Străinul a răspuns: Ai grăit adevărul. 
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Noi am fost uimiţi să vedem că l-a cercetat şi apoi i-a confirmat spusele. 

După care a cerut: Vorbeşte-mi despre credinţă. 

Profetul ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Aceasta înseamnă să crezi în Allah şi în Scripturile Sale, în Apostolii Săi 

şi în Ziua de Apoi, precum şi în predestinare – atât în rău cât şi în bine. 

Străinul a spus: Ai grăit adevărul. 

Apoi a cerut: Vorbeşte-mi despre faptele bune. 

Profetul ملسو هيلع هللا ىلص a zis: aceasta înseamnă să-L slujeşti pe Allah, deopotrivă dacă Îl poţi vedea 

sau dacă nu Îl poţi vedea. Allah te vede cu siguranţă. 

El a cerut: Vorbeşte-mi de Ziua Judecăţii. 

Profetul ملسو هيلع هللا ىلص a răspuns: Cel întrebat nu ştie mai multe decât cel care întreabă. 

Străinul a zis: Vorbeşte-mi totuşi despre câteva dintre semnele sale. 

Profetul ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Acestea sunt: că o slujitoare îşi va naşte stăpânul iar cei desculţi, 

dezbrăcaţi şi săraci vor stăpâni în lăcaşuri minunate. 

Apoi străinul a plecat: Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a tăcut o bună bucată de vreme, apoi mi-a zis: 

O, ‘Umar! Ştii cine a fost cel care m-a cercetat? 

Eu am răspuns: Allah şi Trimisul Său ştiu mai bine. 

Profetul ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Fără îndoială că este Gavriil, el a venit la noi să vă înveţe despre religie. 

 

Suhaib a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Înaintea noastră trăia un rege şi la curtea sa avea un mag. 

Când magul a îmbătrânit, i-a spus regelui: Eu am îmbrătrânit, trimite la mine un tânăr, ca 

să-l pot învăţa vrăjitoria. Regele i-a trimis un tânăr ca să înveţe vrăjitoria. În drum spre mag, 

tânărul s-a întâlnit cu un călugăr. El a fost impresionat de discuţia pe care a avut-o cu călugărul. 

Astfel şi-a făcut un obicei ca în drum spre mag să se întâlnească cu acel călugăr, astfel că , de 

fiecare dată ajungea la mag târziu. Magul îl bătea din pricina întârzierii sale. Tânărul s-a plâns 

călugărului de acest lucru, iar călugărul i-a spus: Când te cuprinde frica de mag spune: Membrii 

familiei mele m-au reţinut. Iar când ţi-e frică de familia ta să spui: Magul m-a oprit mai mult 

decât de obicei. Şi aşa s-a întâmplat [în una din zile]  că a apărut un animal de pradă uriaş care 

aţinea calea oamenilor, iar tânărul a zis: Astăzi voi afla cine este mai bun, magul sau călugărul. 

Apoi a ridicat de jos o piatră şi a zis:  
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O Allah, dacă lucrurile pe care le face călugărul sunt mai plăcute Ţie decât îndeletnicirile 

magului, trimite moartea asupra acestui animal, astfel ca oamenii să poată umbla nestingheriţi 

după treburile lor. El a aruncat piatra în bestie şi a ucis-o, iar oamenii au început să umble din 

nou (nestingheriţi pe acea potecă). Tânărul a mers apoi la călugăr şi l-a înştiinţat, iar călugărul i-a 

zis: Fiule, astăzi ai devenit mai bun ca mine. Îndeletnicirea ta a ajuns într-o fază de unde eu cred 

că vei fi pus în curând la încercare şi în cazul în care vei fi încercat să nu-mi trădezi secretul. 

Acel tânăr a început să lecuiască orbii şi pe cei ce sufereaua de lepră şi a încept, de fapt, să 

vindece lumea de (tot felul) de boli. Când un însoţitor de-al regelui care orbise a aflat despre el, a 

venit la acesta cu o mulţime de daruri şi a zis: Dacă mă vindeci, toate aceste lucruri adunate în 

faţa ta vor fi ale tale. El a zis: Eu însumi nu pot vindeca pe nimeni. Allah este Cel care vindecă şi 

dacă ai credinţă în Allah, Îl voi implora pe Allah să te vindece. Omul şi-a declarat credinţa în 

Allah, iar Allah l-a vindecat iar el s-a dus la rege şi a şezut lângă el, aşa cum făcea înainte. 

Regele i-a zis: Cine ţi-a redat vederea? El a zis: Stăpânul meu. La care el a zis: Asta înseamnă că 

Domnul tău este acela [idol] de lângă mine. El i-a răspuns zis: Domnul meu şi Domnul tău este 

Allah, la care el (regele) l-a înhăţat [pentru această declaraţie]  şi l-a supus unor chinuri, până 

când acesta i-a spus despre tânăr. Tânărul a fost aşadar chemat şi regele i-a zis: Tinere am fost 

înştiinţat [informat] că tu ai devenit atât de priceput în magia ta încât îi vindeci pe orbi şi pe cei 

suferinzi de lepră şi faci cutare şi cutare lucruri. La care tânărul a zis: Eu nu vindec pe 

nimeni; Allah este Acela care vindecă, dar regele [cuprins de furie] l-a prins şi a început să îl 

supună la cazne [pentru această credinţă]. Aşa că tănărul i-a spus despre călugăr. A fost chemat 

călugărul şi i-au zis: Ar trebui să renunţi la religia ta. Însă el a refuzat. Regele a poruncit să i se 

aducă o lamă uriaşă cu care a început să îi schinguiască trupul începând să taie din acesta pentru 

a îl supune la chinuri până ce a murit. Apoi a fost dat tânărul pe mâna unui curtean mai crunt 

care i-a spus : Renunţă la religia ta. El a refuzat şi atunci i s-a aşezat lama pe mijlocul capului şi 

i-au zis din nou: Renunţă la religia ta. El iarăşi a refuzat şi atunci a fost predat unui alt grup de 

curteni. Regele le-a spus: Duceţi-l în munţi şi obligaţi-l să urce iar când ajungeţi pe cel mai înalt 

vârf, cereţi-i să renunţe la credinţa lui , iar dacă refuză, aruncaţi-l (de pe munte). Atunci l-au luat 

şi l-au dus pe munte unde el a zis: O Allah, salvează-mă de ei pe calea pe care voieşti Tu; la care 

muntele a început să se cutremure iar gărzile trimise au alunecat într-un hău, iar omul s-a întors 

la rege umblând pe picioare. Regele l-a întrebat: Ce s-a întâmplat cu cei care te însoţeau? El a 

răspuns: Allah m-a scăpat de ei.  
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Regele l-a dat iar în seama unor alţi curteni de-ai lui cărora le-a zis: Luaţi-l şi puneţi-l într-o 

barcă mică, iar când ajungeţi în mijlocul mării, cereţi-i să renunţe la religia lui, dar dacă nu vrea, 

aruncaţi-l (în apă). Aşa că ei l-au luat şi el a zis: O, Allah scapă-mă de ei şi de ce vor ei să-mi 

facă. La puţin timp de la plecare [şi nu departe de mal], barca s-a răsturnat iar ei s-au înecat fiind 

traşi în adânc de un curent de apă, iar omul a venit la rege, umblând pe picioare. Acesta l-a 

întrebat: Ce s-a întâmplat cu cei care te însoţeau? El a răspuns: Allah m-a scăpat din mâinile lor, 

după care a adăugat: Nu mă poţi ucide înainte să împlineşti ceea ce îţi cer eu: El a zis: Care este 

lucrul acela? Şi omul a răspuns: Adună lumea pe o câmpie şi leagă-mă de trunchiul unui copac. 

Apoi să iei o săgeată din tolbă şi să spui: În numele lui Allah, Stăpânul lumilor, pe urmă să 

eliberezi săgeata [încotro vei dori]. Prin urmare, regele a chemat lumea pe o câmpie întinsă şi l-a 

legat (pe băiat) de trunchiul unui copac. A scos o săgeată din tolbă, a potrivit-o în arc şi a zis: În 

numele lui Allah, Domnul acestui tânăr, după care a lansat săgeata care i-a lovit tâmpla. 

Tânărul şi-a dus mâinile la tâmpla unde-l lovise săgeata şi apoi a murit iar oamenii au zis: Ne 

mărturisim credinţa în Domnul tânărului. Curtenii au mers la rege şi i-au zis: Să ştii că Allah ţi-a 

făcut voia doar ca să te prevină iar mulţi dintre noi credem deja iar o bună parte dintre ei 

(oamenii tăi) şi-au mărturisit credinţa în Domnul lumilor. Regele a poruncit să se sape gropi în 

care au fost aprinse focuri şi le-a zis (oamenilor): Cel care nu renunţă la religia acestui băiat, va 

fi azvârlit în foc sau va primi porunca să sară în foc, (oamenii au preferat moartea, dar nu au 

renunţat la religie) până ce a venit o femeie cu copilul ei, care se codea să sară în foc şi copilul ei 

a zis: O maică! Îndură (această nenorocire) pentru că este bine ceea ce faci. Şi astfel a cunoscut 

întreg poporul Paradisul iar regele rămas singur a fost azvârlit în Iad. 

 

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Fii ager în fapte bune şi nu te lăsa copleşit de mânie ca de o noapte întunecoasă, [în 

aceste timpuri furtunoase] omul se comportă ca un musulman dimineaţa şi ca un necredincios 

seara sau ca un credincios seara şi necredincios dimineaţa, strigându-şi credinţa la mezat pentru 

bunuri lumeşti. 

 

Zubair ibn ‘Adi a spus: Ne-am dus la Anas ibn Malik şi ne-am plâns de ceea ce 

sufeream la mâna lui al-Hajjaj (un asupritor) iar el a răspuns:   



295 
 

Fiţi răbdători, că până ce îl veţi întâlni pe Domnul vostru, vor veni vremuri şi mai rele 

decât aceasta. Am auzit lucrul acesta de la Profetul vostru ملسو هيلع هللا ىلص . 

 

Anas a relatat că Profetul ملسو هيلع هللا ىلص a spus: Allah spune: 

Dacă un slujitor al Meu vine către Mine un pas, Eu mă duc către el un metru iar dacă vine 

către Mine un metru, Eu merg către el distanţa pe care el o cuprinde cu ambele braţe întinse. 

Dacă el vine către Mine umblând , Eu mă întorc către el alergând [metaforic]. 

  

Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Sunt două binecuvântări pe care oamenii le pot prinde: sănătatea şi timpul liber pentru a 

face bine. 

  

Abu Huraira relatat: Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Iadul este înconjurat de tot felul de pofte şi de patimi, în vreme ce Raiul este înconjurat 

de tot felul de lucruri neplăcute. 

 

Ibn Mas’ud a relatat că Profetul ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Raiul este mai aproape de oricare dintre voi decât şnurul de la încălţări, şi tot la fel este 

Iadul. 

 

Abu Huraira a relatat că Profetul ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Credinţa are peste şaptezeci de ramuri, iar cea mai minunată dintre ele este mărturisirea 

că nu există altă divinitate în afară de Allah, iar cea mai umilă dintre ele îndepărtarea murdăriilor 

din cale , şi modestia este o ramură a credinţei. 

 

Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Dacă fiinţa omenească ar avea o vale plină cu aur şi dacă ar mai fi încă o vale plină 

cu aur, atunci el le-ar dori pe amândouă. Nimic nu-i umple gura în afară de pământul din 

mormânt. Allah se întoarce cu milă către cel care se căieşte. 
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Abu Malik al-Harith ibn ‘Asim al Aş’ari relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Curăţenia înseamnă jumătate din credinţă: rostirea frazei „Toată lauda se cuvine lui 

Allah” umple spaţiul dintre ceruri şi pământ, iar rugăciunea înseamnă lumină ; milostenia este 

încercarea credinţei; răbdarea este o strălucire, iar Coranul este un mijloc care te sprijină sau care 

ţi se opune. Fiecare om îşi începe dimineaţa, pregătit să facă un târg cu sufletul său, supunându-

se la riscuri, el îşi poate răscumpăra sufletul sau îl poate pierde. 

  

Abu Sa’id al-Khudri relatează că unii oameni au cerşit de la Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص şi 

el le-a dat; apoi ei au cerşit iarăşi de la el iar le-a dat tot ce a avut până ce nu a mai rămas cu 

nimic. Atunci Profetul ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Nu voi ascunde de voi nimic dintre lucrurile bune pe care le am: 

Oricine va fi cumpătat în toate, Allah îl va face să rămână cumpătat şi cine este independent, 

Allah îi va da independenţa în continuare; iar cel ce va avea răbdare, Allah îl va copleşi cu 

răbdare, chiar mai mult, şi nici un dar nu este mai bun şi mai cuprinzător decât răbdarea. 

  

Abu Yahya Suhaib ibn Sinan a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Ce minunată este starea unui slujitor credincios: el reuşeşte în toate lucrurile şi numai el 

are parte de starea aceasta. Dacă este cuprins de bunăstare el îşi arată recunoştinţa faţă de Allah 

şi acest lucru îi face bine; iar dacă îl loveşte nenorocirea, el îndură cu răbdare şi aceasta îi face şi 

mai bine. 

 

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Dacă Allah iubeşte pe un supus al Său, îl cheamă pe Gavriil şi îi spune: Cu adevărat 

iubesc pe cutare şi pe cutare; şi tu trebuie să îl iubeşti şi atunci Gavriil începe să îl iubească. 

Apoi, dă de veste în ceruri (îngerilor) ca şi ei să înceapă să-l iubească, după care omul este 

copleşit cu onoruri pe pământ.  

Într-o altă versiune este menţionat: Când Allah iubeşte pe un slujitor al Său, El îl 

cheamă pe Gavriil şi îi spune: Iubesc pe acela, să-l iubeşti şi tu. Şi atunci Gavriil începe să îl 

iubească. Apoi înştiinţează cerurile spunând: Allah îl iubeşte pe acesta, iubiţi-l şi voi, iar îngerii 

încep şi ei să-l iubească, după care el este cinstit pe pământ; însă, dacă Allah este supărat pe un 

supus al Său, El îl cheamă pe Gavriil şi îi spune:  
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Sunt mânios pe acesta, mânie-te şi tu pe el, la care Gavriil devine mânios şi îi înştiinţează 

pe îngeri asemenea: cu adevărat Allah s-a mâniat pe acela, la fel să fiţi şi voi, iar ei se înfurie pe 

el. Atunci omul devine ţinta urgiei pe pământ. 

  

Abu Huraira relatează că l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: 

Allah a creat mila în o sută de părţi iar El şi-a oprit 99 de părţi , iar o parte a trimis-o pe 

pământ; datorită acestei singure părţi există dragoste reciprocă între elementele creaţiei, atât de 

mare, încât animalul îşi ridică copita de pe puiul său de frică să nu-l rănească. 

Într-o altă versiune: Există o sută de părţi pentru mila lui Allah şi El a trimis o parte din 

această milă asupra jinnilor şi fiinţelor omeneşti şi doar din pricina acestei (singure părţi) ei se 

iubesc unii pe alţii şi sunt buni unii cu alţii; chiar şi animalul se poartă grijuliu cu puiul său ; iar 

Allah şi-a oprit pentru Sine celelalte 99 de părţi ale milei cu care-Şi va copleşi supuşii în Ziua 

Învierii. 

O altă versiune este: Salman Persanul relatează că l-a auzit pe Trimisul lui 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: Există o sută de părţi ale milei lui Allah şi o parte din această dragoste este 

pentru creaţie, iar 99 de părţi sunt păstrate pentru Înviere. 

Într-o altă versiune se relatează: Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Allah a creat în aceeaşi zi 

cu cerurile şi pământul o sută de părţi ale Milei. Fiecare dintre aceste părţi umple spaţiul dintre 

ceruri şi pământ.  

El a dăruit pământului o parte; din pricina acesteia mama îşi iubeşte copilul şi chiar 

animalele şi păsările sunt blânde unele cu altele, iar în Ziua Învierii, Allah va avea Milă pe deplin 

(faţă de întreaga creaţie). 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Cel ce crede în Allah şi în Ziua de Apoi , trebuie ori să vorbească cu folos, ori să tacă. 

  

Abu Musa Aş’ari a relatat: Îl întreb pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص care este cel mai minunat 

dintre musulmani? iar El ملسو هيلع هللا ىلص a remarcat: este unul de a cărui vorbă şi faptă musulmanii se află la 

adăpost. 
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Abdul Rahman Bilal ibn Harith a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Un om spune o vorbă bună fără să îi cunoască preţul, însă Allah o pune în socoteala lui 

pentru buna Sa plăcere până în ziua când omul se va întâlni cu El; iar un om ce rosteşte un 

cuvânt urât fără să-i cunoască însemnătatea, Allah i-o pune la socoteală pentru neplăcerea Sa, 

până în ziua când omul se va întâlni cu El. 

  

Ibn ‘Umar a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Nu vă dedaţi la discuţii fără folos ci amintiţi-vă de Allah, căci vorba multă fără 

pomenirea lui Allah împietreşte inima; iar cei care se vor afla cel mai departe de Allah sunt cei 

cu inima împietrită. 

 

Abu Musa Aş’ari a relatat că s-a dus în vizită la Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص cu doi dintre 

verii săi şi unul dintre ei i-a spus: Trimis al lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص numeşte-mă guvernator peste vreo ţară în 

care Allah ţi-a dat drept de cârmuire. 

Celălalt a cerut şi el acelaşi lucru. 

Profetul ملسو هيلع هللا ىلص a spus: Pe Allah, nu voi numi în acest rang pe nimeni care cere şi este ahtiat 

după acesta. 

 

Ibn ‘Umar a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص trecea pe lângă un om care-şi mustra 

fratele în privinţa modestiei. Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Lasă-l în pace, modestia face parte din 

credinţă. 

 

‘Imran ibn Husain a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Modestia nu aduce cu sine altceva decât bine. 

Versiunea lui Muslim este: modestia înseamnă numai bunătate 

  

Abu Sa’id al-Khudri a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص era mai sfios decât o fecioară 

acoperită cu vălul ei. Dacă vedea ceva care nu-i era pe plac, puteam citi pe faţa lui. 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Şi să rosteşti un cuvânt bun înseamnă milostenie. 
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Abd ar-Rahman ibn Samura a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص i-a spus: 

Nu tânjiţi după ranguri înalte. Dacă vi se oferă această poziţie fără ca voi s-o cereţi, veţi 

primi ajutor să-i împliniţi îndatoririle, dar dacă o primiţi după ce o cereţi, veţi fi părăsiţi, 

prizonieri ai ei. Dacă faceţi un legământ să împliniţi o lucrare şi apoi aflaţi o cale mai bună, să o 

alegeţi pe cea din urmă dar să împliniţi legământul. 

Abu Dharr a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص i-a zis: 

Abu Dharr, ştiu că eşti slab, dar îţi doresc ţie ceea ce doresc şi pentru mine însumi. Să nu 

stăpâneşti (nici măcar) peste doi oameni şi să nu mânuieşti averea unui orfan. 

  

Abu Dharr a relatat că i-a spus Trimisului lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص: 

De ce nu mă numeşti zapciu? El m-a bătut pe umăr cu palma şi a zis : Abu Dharr, tu eşti 

un om slab iar aceasta este o răspundere şi în Ziua Învierii va fi o pricină de ruşine şi căinţă, dacă 

nu împlineşti cu un simţ deplin al datoriei lucrarea ce ţi se încredinţează. 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Cu lăcomie veţi dori să dobândiţi un rang înalt, dar ţineţi minte că în Ziua Învierii aceasta 

va fi o pricină de umilire şi căinţă. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Allah a stabilit partea de adulter la care se va deda omul. Din aceasta nu există scăpare. 

Preacurvia ochiului este privirea pătimaşă iar preacurvia urechilor este ascultarea lucrurilor 

pătimaşe (cântece sau vorbe) iar preacurvia limbii este rostirea necuviincioasă; preacurvia mâinii 

este strângerea (atingerea) pătimaşă iar preacurvia picioarele înseamnă umblatul prin locuri unde 

el sau ea are de gând să preacurvească, iar inima tânjeşte după ceea ce el sau ea poate sau nu 

săvârşi. 

  

Jarir ibn Abdullah a relatat: L-am întrebat pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص despre o privire 

întâmplătoare şi el mi-a poruncit să-mi întorc privirea. 

  

Umm Salama a relatat că ea se afla cu Trimisul lui Allah  ملسو هيلع هللا ىلص şi cu Maimuna când s-a 

apropiat Ibn Maktum, care venise să-l vadă pe Profet  ملسو هيلع هللا ىلص . 
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Atunci el ne-a spus să ne acoperim cu vălul. 

Eu am zis: Trimis al lui Allah  ملسو هيلع هللا ىلص, acesta e orb şi nu ne poate vedea. Nu ne poate 

recunoaşte. 

El a răspuns: Dar voi sunteţi oarbe şi nu-l puteţi vedea? 

  

Abu Huraira a relatat că la Trimisul lui Allah  ملسو هيلع هللا ىلص a venit un om şi a spus: 

Bărbatul să nu privească la părţile ruşinoase ale unui bărbat şi femeia la părţile ruşinoase 

ale unei femei; nici să nu doarmă doi bărbaţi goi sub acelaşi aşternut sau două femei goale sub un 

aşternut (una lângă cealaltă). 

 

Aişa a relatat că Trimisul lui Allah  ملسو هيلع هللا ىلص dormea în prima parte a nopţii şi se ruga în 

ultima parte. 

  

Jabir a relatat că Trimisul lui Allah  ملسو هيلع هللا ىلص a fost întrebat care rugăciune este mai 

minunată? El a răspuns: Rugăciunea cea mai minunată este cea pentru care rămâneţi cel mai mult 

în picioare. 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Allah este Milos faţă de cel care se trezeşte noaptea şi se roagă, îşi trezeşte şi nevasta să 

se roage iar dacă ea se codeşte, o stropeşte cu apă pe faţă (ca să o trezească). Allah este milostiv 

cu femeia ce se trezeşte noaptea, se roagă şi care-şi trezeşte bărbatul pentru acelaşi scop, iar dacă 

el nu vrea, îl stropeşte cu apă pe faţă. 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Dacă vă treziţi noaptea pentru rugăciune şi vă este greu să recitaţi Sfântul Coran fără 

greşeală şi nu ştiţi ceea ce recitaţi, mai bine să mergeţi înapoi la culcare. 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Cel ce face rugăciunea benevolă în timpul Ramadanului, cu credinţă sinceră şi cu 

speranţă că va câştiga o răsplată, i se vor ierta păcatele trecute. 
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Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a zis: 

Ori de câte ori oamenii se adună în casa lui Allah (moschee) ca să recite din Sfântul 

Coran şi să să înveţe unul pe altul, liniştea coboară asupra lor, mila îi copleşeşte, îngerii îşi întind 

aripile deasupra lor şi Allah pomeneşte numele lor îngerilor ce-l înconjoară. 

  

Ibn Abbas a relatat: 

În vreme ce Gavriil şedea cu Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص , s-a auzit un scârţâit deasupra lui. 

Atunci şi-a ridicat capul şi i-a zis Profetului ملسو هيلع هللا ىلص : aceasta este o poartă care s-a deschis 

astăzi în Rai. Niciodată n-a mai fost deschisă până acum. Când un înger a coborât prin ea, el a 

zis: Acesta este un înger care a coborât pe pământ, n-a mai coborât niciodată până acum. El a 

trimis salutări şi a zis: Bucuraţi-vă de două lumini care v-au fost date. Astfel de lumini n-au mai 

fost revărsate asupra nici unui profet înaintea ta. Acestea sunt: sura al-Fatiha şi versetele de 

încheiere de la sura al-Baqara. Oricând veţi recita vreun cuvânt din ele, veţi avea parte de 

binecuvântări. 

  

Abu Huraira a relatat că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  spunând: 

Poporul meu se va aduna în Ziua Învierii cu feţe strălucitoare, iar mâinile şi picioarele lor 

vor fi albe datorită abluţiunii. Dacă vreunul dintre voi îşi îngăduie să-şi mărească strălucirea , aşa 

să facă. 

  

Abu Huraira a relatat că l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  zicând: 

Podoaba credinciosului (în Rai) va fi în locurile unde a ajuns apa de abluţiune. 

  

Osman ibn Affan relatează că Profetul ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Cine face abluţiunea cum se cuvine, păcatele lui vor ieşi din corpul său chiar şi din vârful 

degetelor. 

  

Uthman ibn Affan a relatat că l-a văzut pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص făcând abluţiunea.  

Atunci a făcut şi el la fel şi a spus: Cel ce face abluţiunea cum se cuvine şi porneşte către 

moschee, toate păcatele de dinainte îi vor fi iertate. 
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Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a zis: 

Când un musulman sau un credincios îşi spală faţa (în abluţiune), orice păcat pe care l-a 

văzut cu ochii, va fi îndepărtat de pe faţă o dată cu apa sau cu ultima picătură de apă; când îşi 

spală mâinile, orice păcat pe care l-a făcut cu mâinile va fi spălat de pe mâini cu apă sau cu 

ultima picătură de apă; iar când îşi spală picioarele , orice păcat pe care a călcat cu picioarele, va 

fi spălat cu apă sau cu ultima picătură de apă; la sfârşit iese curăţat de toate păcatele sale. 

 

Abu Sa’id ibn Rafi’ ibn al-Mu’alla a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Să vă învăţ cea mai minunată Sură din Coran înainte să părăsiţi moscheea. Apoi, el m-a 

luat de mână. Când era să ieşim, i-am amintit de spusele lui, că o să mă înveţe cea mai minunată 

sură din Coran. El ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Aşa este, lăudat fie Domnul, Stăpânul universului (primul capitol, al-

Fatiha). Aceasta cuprinde şapte versete des repetate (şi de îngeri) şi este minunata sură ce mi-a 

fost revelată. 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Sura al-Ikhlas (112) este egală cu o treime din Coran. 

 

Anas a relatat că un om a zis: O Trimis al lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص ! Îmi place acest capitol care 

începe cu: Spune, El este Allah , Singurul. El ملسو هيلع هللا ىلص a zis: dragostea ta pentru acesta te va duce în 

Rai. 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: Nu vă transformaţi casele în 

cimitire (ale sufletelor). Diavolul fuge din casa în care se recită Sura al-Baqara. 

  

Ubayy ibn Ka’b a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: Abu Mundhir! Care este cel 

mai minunat verset din Cartea lui Allah, după părerea ta?  

Eu am răspuns: Allah , nu există alt Allah afară de El, Cel Viu şi Nesfârşit. La care el m-a 

bătut cu palma peste piept şi a zis: Felicitări pentru ştiinţa ta, o, Abu-l-Mudhir! 
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Anas a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Musulmanul căruia îi mor trei prunci înainte să ajungă la maturitate, va primi Raiul de la 

Allah, din Mila Sa pentru ei (pentru copii şi pentru părinte). 

  

Abu Sa’id al-Khudri a relatat că la Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a venit o femeie şi a spus: 

O Trimis al lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص ! Bărbaţii trag foloase de pe urma vorbelor tale. Te rog, alege o zi 

şi pentru noi ca să ne poţi împărtăşi învăţătura religioasă pe care Allah ţi-a dat-o. Profetul ملسو هيلع هللا ىلص  a 

ales o zi şi le-a îndemnat să se adune. După ce s-au adunat, Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a mers la ele şi a 

zis: 

Femeia căreia îi mor trei copii va fi apărată de Focul Iadului, din pricina lor. 

Una dintre femei a întrebat : Dar dacă au murit doi? 

Profetul ملسو هيلع هللا ىلص a răspuns : Chiar şi doi o vor apăra de Foc. 

  

Ibn ‘Umar a relatat: Când Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص şi tovarăşii lui treceau pe lângă Hijr, 

locuinţele lui Thamud, el şi-a mustrat tovarăşii: Nu treceţi pe lângă aceşti nenorociţi fără să 

vărsaţi lacrimi. Nu treceţi pe lângă ei fără să plângeţi, ca nu cumva să vă lovească nenoricirea aşa 

cum i-a lovit pe ei. 

O altă versiune este: Când Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a trecut pe lângă Hijr a zis: Să nu intraţi 

decât jelind (cugetând la nedreptăţile acestora) în locuinţele celor care au asuprit, ca nu cumva 

aceeaşi pedeapsă să cadă asupra voastră, cum a căzut asupra lor. 

Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  şi-a acoperit capul şi şi-a îmboldit calul să pornească degrabă, 

trecând prin valea nenorociţilor în fuga mare. 

 

Ibn ‘Umar a relatat că la sfârşitul unei recitări: am ajuns la Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص şi i-

am sărutat mâna. 

  

Aişa a relatat : L-am văzut pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص când era pe moarte. El avea o cană 

cu apă în care îşi umezea mâna şi îşi ştergea faţa. Apoi s-a rugat: O Allah! Ajută-mă să îndur 

grozăvia sau inconştienţa morţii. 

 



304 
 

Abu Sa’id al-Khudri a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص le-a interzis să întoarcă burduful 

de apă cu susul în jos şi să bea direct din el. 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a interzis să se bea apă direct de la gura 

burdufului. 

Abu Sa’id al-Khudri a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص ne-a interzis să răsuflăm când 

bem apă. 

Un om a întrebat: Câteodată văd paie ce plutesc la suprafaţă. Ce să fac atunci? 

El a răspuns: Scoate-le afară. 

Atunci omul a zis: Eu nu-mi potolesc setea cu o singură înghiţitură. 

Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: Îndepărtează-ţi cana de la gură şi trage-ţi răsuflarea. 

  

Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a interzis să răsuflăm într-un vas din care 

bea cineva. 

  

Abu Qatada  a relatat că Trimisul lui Allah  ملسو هيلع هللا ىلص a spus: Cel care serveşte altora apă de 

băut, să bea ultimul. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص nu găsea niciodată cusur mâncării. Dacă 

îi plăcea să o mănânce, o mânca, iar dacă nu îi era pe plac, o lăsa la o parte. 

 

Jabir a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a cerut condimente şi i s-a spus că nu era altceva 

în afară de oţet. 

El l-a cerut şi a început să mănânce cu oţet spunând: 

Ce condiment minunat este oţetul ! Ce condiment minunat este oţetul! 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Dacă unul dintre voi este invitat la masă, să accepte invitaţia. Dacă ţine post, să se roage 

pentru bunăstarea gazdei, iar dacă nu posteşte, atunci să mănânce. 
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Abu Mas’ud Badri a relatat: 

Un om a pregătit nişte mâncare anume pentru Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص şi l-a invitat împreună 

cu alţii patru. Dar cu el a venit şi al cincilea. Când a ajuns la uşă, Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis 

gazdei: Omul acesta ne-a urmărit. Poţi să-l îngădui, dacă vrei, dar dacă aşa doreşti, el se va 

retrage. 

Gazda a zis: Trimis al lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص , îl îngădui şi pe el. 

Abu Juhaifah Wahb ibn ‘Abdullah a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: Eu nu 

mănânc sprijinit pe pernă. 

  

Anas a relatat că l-a văzut pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص mâncând o curmală întins pe spate, 

cu genunchii ridicaţi. 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: Sunt trei feluri de oameni cu 

care Allah nu va vorbi în Ziua Învierii , nu-i va curăţa de păcate şi nici nu se va uita la ei, iar ei 

vor avea parte de o pedeapsă dureroasă. Aceştia sunt: 

un vârstnic ce preacurveşte 

un conducător mincinos 

şi un cerşetor trufaş. 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Allah Preaînaltul spune: Cinstea este veşmântul de la brâul Meu iar Mândria este mantia 

Mea. Oricine se întrece ce vreuna dintre ele, va avea parte de chin. 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Un om mergea îmbrăcat cu nişte veşminte de care se fălea. El îşi pieptănase părul şi 

umbla ţanţos, dar Allah a făcut ca să-l înghită pământul. Acum se va răsuci în pământ până în 

Ziua Învierii. 

  

Salma ibn al-Akwa’ a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Omul se înalţă pe sine până ce este însemnat printre trufaşi şi este lovit la fel ca ei. 
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Buraida relatează că el l-a auzit pe  Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: V-am interzis să 

vizitaţi mormintele , dar acum puteţi s-o faceţi. 

Într-o altă versiune, Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Oricine vrea să viziteze cimitirul, să facă 

aşa, căci acesta ne aduce aminte de Viaţa de Apoi. 

  

Aişa relatează că oricând îşi petrecea noaptea cu Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص el ieşea afară, 

târziu în noapte, mergea la cimitir şi spunea: Pacea fie cu tine, o lăcaş al credincioşilor. Ceea ce 

ţi s-a promis, a ajuns la tine. Vei zăbovi până mâine, dar vom ajunge negreşit la tine, dacă Allah 

voieşte. O Allah , iartă-i pe locuitorii din morminte. 

  

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah  ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Nimeni dintre voi să nu dorească 

moartea. Dacă este un credincios, ar putea să-şi sporească facerea de bine, iar dacă este un 

păcătos, ar putea să se căiască. 

O altă versiune este: Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Nimeni dintre 

voi să nu tânjească după moarte, nici să nu o cheme până nu vine ea la el; căci atunci când omul 

moare faptele lui se rup şi negreşit viaţa lungă a celui credincios sporeşte facerea de bine. 

  

Aişa relatează că Abu Bakr avea un servitor care îi aducea câştigurile şi hrana iar Abu 

Bakr câteodată servea din mâncarea adusă. Într-o zi, servitorul i-a adus ceva şi după ce Abu Bakr 

mâncase puţin, l-a întrebat dacă ştia ce mâncase. 

Abu Bakr a întrebat ce este, iar el a răspuns: în perioada preislamică am făcut pe 

ghicitorul pentru un om, dar cum eram bun la asta, l-am înşelat; l-am întâlnit însă acum şi el mi-a 

dat asta, aşa că acesta este lucrul din care ai mâncat. 

El a zis că Abu Bakr şi-a băgat degetul pe gât şi a vomitat tot ce avea în stomac. 

 

Jabir ibn ‘Abdullah relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  spunând cu trei 

zile înaintea morţii sale: Nimeni dintre voi nu moare fără să aibă măcar un gând bun despre 

Allah. 
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Anas relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  spunând: Allah Preaînaltul a 

spus: Fiul al lui Adam, voi continua să te iert atâta vreme cât te rogi Mie şi tânjeşti după iertarea 

Mea, indiferent de greşelile tale. Fiul al lui Adam, nu-Mi pasă nici dacă păcatele tale se 

îngrămădesc până la cer, dacă Mă implori pentru iertare, Eu te voi ierta. Fiu al lui Adam, dacă vii 

la Mine cu un pământ plin de păcate şi ajungi dinaintea Mea fără să asociezi nimic cu Mine, Eu 

voi veni la tine cu un pământ plin de iertare. 

 

Abu Sa’id al Khudri relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a zis: 

Când un mort este aşezat pe năsălie şi oamenii îl poartă pe umeri, dacă el a fost 

credincios, el (leşul) va zice: Grăbiţi-vă! dar dacă a fost necredincios, el va zice celor care-l 

poartă: Vai de el! Unde îl duceţi? Toţi îi aud glasul în afară de oameni. Dacă aceştia i-ar auzi 

glasul, ar leşina negreşit. 

 

Usair ibn Jabir relatează că atunci când o delegaţie din Yaman a venit să ajute (armata 

musulmană) el i-a întrebat: 

Se află printre voi şi Uwais ibn ‘Amir? (el a continuat să îl caute) până când l-a întâlnit pe 

Uwais. 

El a zis : Tu eşti Uwais ibn ‘Amir? 

Omul a răspuns: Da. 

El a continuat : eşti din tribul Qaran? 

Omul a zis: Da. 

El (‘Umar) a spus din nou : Ai suferit de lepra şi apoi te-ai vindecat în afară de o porţiune 

cât un dirham? 

El a zis: Da. 

‘Umar a întrebat: Mama ta trăieşte? 

El a răspuns: Da. 

‘Umar i-a spus: L-am auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  spunând : Va veni la tine Uwais ibn 

‘Amir cu întăriri din partea poporului din Yaman. El este din Qaran (spiţa) lui Murad. A suferit 

de lepră, de care s-a vindecat în afară de un punct cât un dirham. Purtarea faţă de mama lui este 

minunată.  
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Dacă ar fi ca el să facă vreun legământ în numele lui Allah, El îi va împlini legământul. 

Şi dacă ai putinţa, atunci roagă-l să ceară iertarea pentru tine (de la Domnul tău). Atunci el 

(Uwais) a cerut iertare pentru el. 

‘Umar l-a întrebat: Unde vrei să mergi? 

El a zis: La Kufa. 

‘Umar a spus: să-ţi scriu o scrisoare pentru guvernatorul de acolo? 

Uwais a zis: Îmi place să trăiesc printre oameni săraci. 

Anul următor, o persoană ce făcea parte din elita (din Kufa) a făcut Hajj şi s-a întâlnit cu 

Umar. El l-a întrebat depre Uwais. Omul îşi amintea: L-am lăsat într-o stare de sărăcie neagră şi 

într-o casă dărăpănată. 

 ‘Umar şi-a adus aminte: L-am auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  spunând: Va veni la tine 

Uwais din Qaran, o spiţă a tribului Murad, cu întăriri de la poporul din Yaman. El a suferit de 

lepră după care s-a vindecat în afară de o porţiune cât un dirham. El are o mamă cu care s-a 

purtat foarte bine. Dacă ar jura în numele lui Allah pentru ceva, Allah îi va împlini jurământul. 

Dacă-l poţi convinge să se roage pentru iertarea ta, aşa să faci. 

Omul acesta a mers la Uwais şi l-a rugat să se roage pentru iertarea lui. 

Uwais i-a spus: Tocmai te-ai întors dintr-o călătorie binecuvântată, tu ar trebui să te rogi 

de iertare pentru mine; te-ai întâlnit cu ‘Umar? 

Omul a zis: Da. 

Uwais s-a rugat atunci de iertare pentru el. 

Lumea şi-a dat seama atunci de poziţia înaltă a lui Uwais iar el a pornit să-şi urmeze 

chemarea. 

O altă versiune este: O delegaţie din Kufa îl aştepta pe Umar. Printre ei se afla şi unul 

care-l batjocorea pe Uwais. ‘Umar a întrebat: este vreunul dintre voi care vine din Qaran? Şi 

omul acesta a păşit înainte. Atunci ‘Umar a zis: Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  spusese: La tine va veni un 

om din Yaman, pe nume Uwais. A lăsat în Yaman doar pe mama sa. El a suferit de lepră şi s-a 

rugat la Allah să-l vindece de boală. Şi atunci a fost vindecat, în afară de o porţiune de mărimea 

unei monede. Oricare dintre voi se întâlneşte cu el, să-i ceară să se roage pentru iertarea sa. 

O altă versiune este: ‘Umar a zis: L-am auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  spunând: Cel mai 

bun din generaţia următoare este un om numit Uwais, el are o mamă şi suferă de lepră. Mergeţi 

la el şi cereţi-i să se roage pentru iertarea voastră. 
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Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a zis: 

Cel puternic este mai bun decât cel slab; începeţi cu cei ce se află în grija voastră; iar cea 

mai bună milostenie este cea din preaplin; iar cel ce se fereşte să cerşească, va fi apărat de către 

Allah; iar cel ce caută mulţumirea de sine, va avea mulţumire de sine de la Allah. 

  

Ibn ‘Umar şi Aişa relatează că ei l-au auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  spunând: 

Gavriil m-a îndemnat atât de mult (să mă comport bine) cu vecinii, încât am crezut că în 

curând le va oferi moştenire. 

  

Abu Dharr relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  mi-a poruncit astfel : 

Oricând pregăteşti o fiertură, adaugă apă la ea şi gândeşte-te şi la membrii din gospodăria 

vecinilor tăi. 

  

Abu Huraira relatază că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

O femei musulmane! nici o vecină să nu arate dispreţ faţă de vecina ei, fie măcar şi cât un 

vârf de ac. 

  

Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘As relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Nu acela care răsplăteşte binele făcut lui de către o rubedenie este cel ce întreţine 

legăturile de rudenie; ci acela care menţine relaţii cu rudele ce desfac legătura de rudenie cu el. 

 

Sahl ibn Sa’d relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Cel care are grijă de un orfan şi cu mine, vom fi, uite aşa, în Rai; şi el şi-a ridicat 

arătătorul şi degetul mijlociu ca să le arate. 

  

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Cel care are grijă de un orfan, indiferent că este o rudă sau un străin, va fi în Rai ca şi 

acestea două; iar el şi-a ridicat arătătorul şi degetul mijlociu ca să le arate. 
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Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Sărac nu este acela de care poţi să te scapi cu o curmală-două sau cu o îmbucătură-două; 

cu adevărat sărac este cel care în ciuda sărăciei sale se fereşte să cerşească. 

O versiune este: sărac nu este acela care cerşeşte de la oameni şi de care poţi să scapi cu 

o îmbucătură-două sau o curmală-două. Cu adevărat sărac este cel care nu găseşte destul ca să-i 

ajungă, dar nu-şi dezvăluie sărăcia ca să poată primi milostenii şi nu se ridică să cerşească. 

 

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Cea mai rea mâncare este mâncarea servită la o petrecere de nuntă de la care au fost 

alungaţi cei care ar fi vrut să vină şi sunt invitaţi cei ce refuză să vină; iar cel care refuză o 

invitaţie [la bucuria celorlalţi] , arată nesupunere lui Allah şi Apostolului Său  ملسو هيلع هللا ىلص . 

 

Abu Şuraih Khuwailad ibn ‘Amr Khuza’i relatează că Trimisul lui Allah  ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Allah, eu spun că este un păcat dacă cineva nu respectă drepturile celor doi slabi: orfanii 

şi femeile. 

 

Mus’ab ibn Sa’d Abi Waqqas relatează că el se considera mai bun decât cei inferiori 

lui , aşa că Trimisul lui Allah  ملسو هيلع هللا ىلص i-a zis: Ai avea tu parte de ajutor şi bunăstare dacă n-ar exista 

cei slabi? 

 

Abu Musa relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Legătura dintre un credincios şi altul este ca zidirea unei clădiri, în care o parte o întăreşte 

pe cealaltă. El a ilustrat aceasta împletindu-şi degetele de la ambele mâini. 

 

Abu Musa a spus: 

Dacă vreunul dintre voi intră în moscheea noastră sau trece prin piaţa noastră cu lancea 

asupra lui, să o acopere cu mâna, ca să nu rănească pe vreunul dintre musulmani. 

 

Nu’man ibn Başir relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص şi-a sărutat nepotul, Hasan ibn Ali 

(Allah să-l aibă în Mila Sa), în prezenţa lui Aqra’ ibn Habis. La care acesta din urmă a remarcat: 

Eu am zece copii şi n-am sărutat niciodată pe unul dintre ei. 
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Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص i-a aruncat o privire şi a zis: Cel care nu arată milă faţă de alţii, nu 

va avea parte de milă. 

  

Aişa relatează că nişte arabi nomazi au venit la Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص şi au întrebat: 

Tu îţi săruţi copiii? Noi nu îi sărutăm. 

Profetul ملسو هيلع هللا ىلص a răspuns : Eu nu vă pot ajuta, căci Allah a îndepărtat bunătatea din inimile 

voastre. 

  

Jarir ibn Abdullah relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Allah nu va arăta milă faţă de cel care nu se arată milos faţă de ceilalţi. 

 

Abu Sa’id al Khudri a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus unora: Aveţi grijă! Să nu 

şedeţi pe drumuri. Oamenii au zis: Nu avem încotro, căci acestea sunt locurile noastre de şedere 

unde să purtăm discuţii. Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a zis: dacă trebuie să şedeţi acolo, atunci să 

respectaţi drepturile drumului. Ei au întrebat: care sunt drepturile drumului? El ملسو هيلع هللا ىلص  a zis: Să vă 

coborâţi privirile când vedeţi ceva nelegiut, să nu faceţi rău oamenilor, să răspundeţi la urări, să 

îndemnaţi la fapte bune şi să interziceţi ce este rău. 

  

Abdullah ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a văzut un om ce purta un inel 

de aur cu pecete pe deget. El ملسو هيلع هللا ىلص i l-a scos şi l-a aruncat zicând : unul doreşte jăratic din Iad şi şi-l 

pune pe mână. După ce Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a plecat, omului i s-a spus: Ia-ţi inelul (de aur) cu 

pecete şi trage foloase de pe urma lui iar el a zis: Nu, pe Allah, nici prin gând nu-mi trece dacă 

Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص l-a aruncat. 

  

Hudhaifa a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a spus: 

Pe Cel în mâna căruia se află sufletul meu, trebuie să vă alipiţi de ceea ce este cintsit şi să 

respingeţi ce este necinstit sau Allah va trimite peste voi pedeapsa Lui. Atunci vă veţi ruga, dar 

nu veţi primi nici un răspuns. 
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Abu Bakr a zis: O , voi oameni! Să recitaţi acest verset: 

O, voi cei care credeţi! Fiţi cu grijă faţă de sufletele voastre şi nu vă vor dăuna cei 

rătăciţi, dacă sunteţi pe calea cea bună! 5:105. L-am auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: 

dacă văd ei un asupritor şi nu-l apucă de mână să îi atragă atenţia, atunci Allah îi va ajunge din 

urmă pe toţi, cu pedeapsa Sa. 

 

Ibn Şamaşa a relatat: 

L-am vizitat pe ‘Amr ibn al-‘As când era pe patul de moarte. El a plâns vreme 

îndelungată şi s-a întors cu faţa către perete. 

Fiul lui a zis: Tată, nu ţi-a dat Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص o veste bună? Nu ţi-a spus despre 

bucuria ce te aşteaptă? 

Atunci el şi-a întors faţa către noi şi a zis: 

Cel mai bun lucru pe care poţi să te sprijini este afirmaţia: Doar lui Allah i se cuvine 

lauda, iar Muhammad este Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص. Eu am trecut prin trei stări. Îmi aduc aminte 

când nu uram pe altcineva mai mult decât pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص şi nu aveam altă dorinţă mai 

puternică decât să-l dobor şi să-l ucid. Dacă muream în starea aceea, aş fi fost negreşit unul 

dintre locuitorii Iadului. Apoi Allah mi-a insuflat dragostea de islam în inimă şi eu am mers la 

Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص şi i-am zis: Întinde-ţi mâna dreaptă ca să fac legământ de supunere cu tine. 

El şi-a întins mâna, dar eu am retras-o pe a mea. 

El a zis: Ce se întâmplă ‘Amr? 

Eu am spus: As vrea să pun nişte condiţii. 

El a întrebat: Ce condiţii vrei să pui? 

Eu am răspuns : Să mi se dăruiască iertarea. 

El a spus: Nu ştii că islamul şterge tot ceea ce a fost înainte de el (păcatele)? Da, 

emigrarea şterge toate păcatele de dinainte; şi Pelerinajul şterge toate păcatele de dinainte. 

După aceea, nimeni nu mi-a fost mai scump decât Trimisul lui Allah  ملسو هيلع هللا ىلص şi nimeni nu a 

fost mai minunat decât el în ochii mei. Atât de strălucitor era în splendoarea lui că n-am îndrăznit 

să-l privesc în faţă nici o clipită. Dacă aş fi murit în starea asta, aş fi putut spera să fiu unul dintre 

locuitorii Raiului. De-atunci încolo am avut multe îndatoriri, în lumina cărora nu ştiu ce mă 

aşteaptă. Dacă mor, să nu mă jelească nimeni şi nici un foc să nu-mi însoţească năsălia.  
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Când mă îngropaţi, să aruncaţi pământul  cu blândeţe asupra mea şi să rămâneţi lângă 

mormântul meu cât se taie o cămilă şi i se împarte carnea, ca să mă pot bucura de apropierea 

voastră şi în prezenţa voastră să descopăr ce răspuns pot să dau îngerilor trimişi de Allah. 

 

Abu Sa’id al Khudri a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Allah, Domnul laudei şi al slavei, va zice locuitorilor Raiului: O locuitori ai Raiului! 

Ei vor răspunde: La porunca Ta, Doamne al nostru, toate cele bune sunt în Mâna Ta. 

El îi va întreba: Sunteţi mulţumiţi? 

Ei vor răspunde: Pentru ce să nu fim mulţumiţi, o, Doamne, când Tu ne-ai dăruit ceea ce 

n-ai dăruit nici uneia dintre creaturile Tale! 

El va zice: Să nu vă dau ceva mai mult decât aceasta? 

Atotputernicul va spune: Voi revărsa asupra voastră mulţumirea Mea şi nu voi mai fi 

niciodată nemulţumit de voi. 

 

Jabir ibn Abdullah a relatat: Şedeam împreună cu Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص care s-a uitat 

la luna plină şi a spus: Îl veţi vedea pe Domnul vostru în Viaţa de Apoi aşa cum vedeţi luna 

aceasta ; şi nu veţi simţi nici cea mai mică nemulţumire când Îl veţi vedea. Aşadar, dacă se poate, 

nu vă lăsaţi copleşiţi (de Satana) când vă faceţi rugăciunile înainte de răsăritul şi apusul soarelui. 

 

Ali (Allah să-l onoreze) a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص i-a vizitat într-o noapte pe 

Fatima şi pe el şi i-a întrebat: De ce nu faceţi rugăciunea noaptea? 

  

Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab a relatat cu acordul tatălui său că: 

Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: Abdullah este un om foarte bun numai că ar trebui să-şi facă 

rugăciunea peste datorie, noaptea. Salim a relatat că după această poruncă Abdullah dormea 

noaptea foarte puţin. 

  

Abdullah ibn Salam a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

O oameni răspundeţi la saluturi, daţi altora de mâncare, rugaţi-vă când alţii dorm şi atunci 

veţi intra în Rai, în pace. 
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Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Cea mai bună lună pentru post, după Ramadan, este Muharram şi cea mai bună 

rugăciune, după cele poruncite, este rugăciunea de noapte. 

 

‘Ubaida ibn Samit relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Acela care a zis: Nu este alt Allah afară de Allah, El este Unic şi nu are asociaţi, că 

Muhammad este slujitorul şi Trimisul Său, că Hristos este slujitorul Său şi Trimisul Său şi că el 

(Hristos) este cuvântul Său pe care El l-a trimis Mariei şi Duhul Său, că Paradisul şi Iadul sunt 

adevărate, Allah îl va face pe el (acela care mărturiseşte aceste adevăruri) să intre în Paradis , 

indiferent de faptele lui 

O altă versiune a lui Muslim este: Acela care mărturiseşte că nu este alt Allah afară de 

Allah şi că Muhammad este Trimisul lui Allah, Allah îl va feri de Focul Iadului. 

  

Jabir relatează că la Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص  a venit un beduin şi a întrebat: 

Trimis al lui Allah , care sunt cele două cerinţe care duc la Paradis sau la Iad? 

El ملسو هيلع هللا ىلص  a răspuns: Cel care moare fără să Îi asocieze nimic lui Allah va intra în Paradis, 

iar cel ce Îi face asociaţi lui Allah, va ajunge în Iad. 

 

Jabir a relatat: 

Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص ne îndruma cum să ne rugăm pentru călăuzire în toate treburile 

noastre , învăţându-ne un capitol din Coran. El spunea : Dacă vreunul dintre voi vrea să se apuce 

de vreo treabă, să facă două rak’at de rugăciune şi apoi să se roage: Allah, pe Tine te rog de bine 

prin înţelepciunea Ta şi Tu să mă întăreşti cu puterea Ta; şi Ţie mă rog pentru Harul Tău infinit 

; căci Tu ai puterea, iar eu sunt neputincios. Tu ai ştiinţa dar eu sunt neştiutor, iar Tu eşti 

Ştiutorul lucrurilor ascunse. Allah, dacă Tu ştii că lucrul acesta este bun pentru mine, cât priveşte 

credinţa şi viaţa mea precum şi rezultatul faptelor mele, atunci porunceşte Tu ca lucrul acesta să 

fie al meu, înlesneşte-l şi binecuvântează-l Tu pentru mine. Dar dacă Tu ştii că acest lucru nu 

este bun pentru credinţa, viaţa şi rezultatele faptelor mele, atunci depărtează-mă de lucrul acesta 

şi dă-mi puterea să fac bine şi să fiu mulţumit de aceasta. 

Cel ce se roagă să numească lucrul pe care-l doreşte. 
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Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Dacă vreunul dintre voi porneşte într-o zi postul, să nu se dedea la cuvinte obscene şi să 

nu ridice glasul; dacă cineva îl batjocoreşte sau încearcă să se sfădească cu el, să spună: Ţin post. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Dacă cineva nu renunţă la înşelătorie şi faptele necuviincioase, Allah nu are nici o 

trebuinţă ca el să se abţină de la mâncare şi băutură. 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Oricine uită că posteşte şi mănâncă ori bea, să-şi continue postul, căci Allah l-a hrănit şi 

i-a dat să bea. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Cea mai bună lună pentru post, după Ramadan, este Muharram şi cea mai bună 

rugăciune, după rugăciunile impuse, este rugăciunea la vreme de noapte. 

 

Hakim ibn Hizam a relatat: 

Am cerşit de la Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص şi el mi-a dat; am cerşit de la el din nou şi el mi-a 

dat. Am cerut şi a treia oară iar el mi-a dat şi a zis: Hakim, averea este plăcută şi dulce pentru cel 

care o dobândeşte cu nepăsare, ea devine un izvor de binecuvântare pentru el; dar nu este 

binecuvântată pentru cel ce o caută cu lăcomie. Acestea se aseamănă cu acela care mănâncă 

încontinuu, fără să se sature. 

Eu i-am zis: Trimis al lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص, pe Cel Care te-a trimis cu Adevărul, după ce ţi-am 

cerut ţie, nu voi mai cere nimănui nimic până voi pleca din această lume. 

Abu Bakr  îl chema pe Hakim să-i dăruiască câte ceva, dar el refuza. 

Atunci îl chema Omar , dar nici de la el nu voia să primească nimic. 

Aşa că Omar a zis: Îi chem pe musulmani martori că îi ofer lui Hakim partea lui de pradă 

de război pe care Allah a menit-o pentru el, dar refuză oferta mea. 

Astfel, Hakim n-a acceptat nimic de la nimeni după moartea Trimisului lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص , până 

în ziua morţii sale. 
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Abu Burda a relatat, cu acordul lui Abu Musa al-Aş’ari, care a zis: 

Şase dintre noi l-am însoţit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص într-o expediţie. Picioarele noastre au 

căpătat răni şi mie mi-au căzut şi unghiile. Ne-am înfăşurat picioarele în cârpe [pentru a merge] 

şi din această pricină campania a primit numele de „campania zdrenţelor”. 

Abu Burda spune: Abu Musa a relatat acest hadis, dar, după aceea, i-a părut rău că l-a 

relatat. El a zis: Aş vrea să nu fi pomenit despre asta, căci nu-i plăcea să dezvăluie nimic despre 

faptele sale. 

  

‘Amr ibn Taghlib a relatat că la Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص au fost aduşi nişte prizonieri sau 

pradă de război şi el i-a împărţit, dând unora neglijându-i pe alţii. Pe urmă, el a aflat că cei care 

nu primseră nimic erau nemulţumiţi. La acestea el a adus laudă lui Allah şi a zis: 

Este adevărat că dau unuia şi las la o parte pe altul. Cel pe care îl nesocotesc îmi este mai 

drag mie decât acela căruia îi dau. Dau celor în inima cărora găsesc nelinişte pe alţii îi las în voia 

a ceea ce Allah a pus în inimile lor (bunătate şi modestie). Unul dintre ei este ‘Amr ibn Taghlib.  

El, care a relatat acest lucru, a zis: N-aş schimba aceste cuvinte ale Trimisului lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص cu 

nimic pe lumea asta. 

 

Abu Huraira relateză că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Şapte sunt (acele persoane) pe care Allah îi va apăra de Umbra Lui, în ziua în care nu va 

fi o altă umbră decât aceea a Sa, adică Ziua Judecăţii şi aceştia sunt: 

o căpetenie cinstită 

un tânăr care a crescut cu dragoste faţă de Allah 

o persoană a cărei inimă este alipită de moschee 

două persoane care se iubesc şi care se întâlnesc şi se despart de dragul lui Allah 

un bărbat pe care o femeie frumoasă şi de rang înalt încearcă să-l seducă dar el [respinge 

spunând]: Mă tem de Allah 

o persoană care face milostenie şi ascunde acest lucru (în aşa măsură) că mâna stângă nu 

ştie ce a făcut mâna dreaptă 

şi o persoană care pomeneşte pe Allah în singurătate iar ochii săi lăcrimează. 
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Nu’man ibn Başir relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: Ceea ce 

este îngăduit este limpede dar între ele sunt anumite lucruri îndoielnice pe care mulţi oameni nu 

le recunosc. Cel care se păzeşte de lucrurile îndoielnice îşi păstrează religia şi cinstea nepătate 

dar cel ce se dedă la lucruri îndoielnice, va face un lucru nelegiut, ca şi păstorul care duce 

animalele la păscut în jurul unei pajişti, iar pajiştea lui Allah este aceea pe care El a numit-o 

nelegiută. În trup este o bucată de carne şi întregul trup este sănătos dacă aceasta este sănătoasă, 

după cum întregul trup este stricat dacă aceasta este stricată (acea bucată de carne este inima) 

  

Anas ibn Malik relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a găsit o curmală uscată pe drum şi a 

zis: Dacă nu m-aş fi gândit că o fi fost menită pentru milostenie, aş fi mâncat-o. 

  

Nawas ibn Sam’an relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Virtutea înseamnă o purtare 

aleasă iar păcatul este acela care naşte îndoiala şi frica în mintea noastră că oamenii vor afla 

despre el. 

  

Wabisa ibn Ma’abad relatează: Eu am mers la Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص şi el m-a 

întrebat: Ai venit să cauţi virtutea? 

Eu am încuviinţat. 

El a zis: Întreabă-ţi inima despre aceasta. 

Virtutea este cea care mulţumeşte sufletul şi alină inima; iar păcatul este acela care naşte 

îndoieli şi tulbură inima, chiar dacă oamenii fac păcatul legiuit şi îţi cer părerea despre aceasta. 

  

Hasan ibn Ali relatează: Am ţinut minte aceste cuvinte ale Trimisului lui 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص: Lăsaţi la o parte ceea ce vă provoacă îndoială şi întoarceţi-vă la ceea ce este limpede. 

  

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Când se apropie timpul, viziunea celui credincios nu este mincinoasă, iar visul unui 

credincios este a patruzeci şi şasea parte a profeţiei. 

 

Abu Qatada relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Viziunea ce se adevereşte este de la Allah, iar visul neclar este de la diavol. 



318 
 

Mu’adh ibn Jabal a relalat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Cel ale cărui ultime vorbe sunt: Nu este alt Allah în afară de Allah, va ajunge în rai. 

 

Sa’d ibn Abi Waqqas relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: 

Allah îl iubeşte pe slujitorul credincios, modest şi cumpătat. 

 

 

Abu Sa’id al Khudri relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Se apropie timpul când cea mai bună avere a unui musulman va fi o turmă de oi cu care 

se va retrage pe vârful unui munte sau într-un loc ploios, ca să-şi apere credinţa împotriva 

nenorocirii. 

  

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Fiecare profet a îngrijit oi. El a fost întrebat: Şi tu? 

El ملسو هيلع هللا ىلص a încuviinţat şi a adăugat că a îngrijit oile celor din Mekka pentru câteva monede. 

 

Anas trecea pe lângă nişte copii şi i-a salutat. Apoi a zis: Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص făcea la fel. 

 

Anas ibn Malik a relatat că o tânără lucrătoare din Medina avea obiceiul să-l ţină de 

mână pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص şi să-l ducă oriunde voia ea [prin oraş]. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Oamenii sunt ca minele de argint şi de aur. Cei ce erau minunaţi din pricina strălucirii lor 

în zilele ignoranţei, sunt minunaţi şi în islam, câtă vreme înţeleg încă dreapta credinţă. Cei mai 

ticăloşi dintre oameni sunt necredincioşii cu două feţe (locuitorii Iadului). În faţa unora apar cu o 

faţă, iar dinaintea altora cu cealalta faţă. 

 

Muhammad ibn Zaid a relatat că oamenii i-au zis lui Abdullah ibn ‘Umar: 

Ne ducem la căpeteniile noastre şi le spunem lucruri diferite de cele pe care le spunem 

când plecăm de la ei. Abdullah ibn Umar a răspuns: Pe vremea Profetului ملسو هيلع هللا ىلص consideram acest 

lucru o ipocrizie. 
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Ibn Mas’ud a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Adevărul conduce la credinţă iar credinţa duce spre Rai. Omul spune adevărul până ce 

ajunge la Allah ca un om cinstit. Minciuna conduce la necredinţă, iar necredinţa duce spre Focul 

Iadului. Omul minte până ce ajunge la Allah ca un mincinos. 

 

 

Abu Bakr a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis de trei ori: 

Să vă spun despre unul dintre cele mai mari păcate: 

Să aduceţi asociaţi lui Allah în închinăciune 

şi să nu fiţi ascultători de părinţi. 

Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص s-a ridicat după ce a făcut rugăciunea şi a adăugat: Vă previn să nu 

faceţi mărturii măsluite şi să nu fiţi martori mincinoşi. Profetul ملسو هيلع هللا ىلص a repetat acest avertisment 

încât am crezut că nu se va mai opri. 

 

Ibn ‘Umar a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Dacă oamenii ar şti ceea ce ştiu eu despre pericolele de a călători de unul singur, nimeni 

nu ar mai călători astfel la vreme de noapte. 

 

Amr ibn Şu’aib a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Un călăreţ este diavolul, doi călăreţi sunt doi diavoli, însă trei călăreţi semnifică un grup. 

 

Abu Qatada a relatat: 

Când Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص se oprea peste noapte într-o călătorie, se întindea să se 

odihnească pe partea dreaptă a trupului, iar cu puţin înaintea zorilor îşi ridica braţul şi punea 

capul în palmă. 

 

Abu Tha’laba a relatat: 

Când oamenii s-au oprit din călătorie să se odihnească ei s-au împrăştiat prin văi ; 

Profetul ملسو هيلع هللا ىلص le-a zis: Împrăştierea noastră prin vale înseamnă supunere faţă de dorinţa diavolului. 

De atunci tovarăşii lui au rămas împreună atunci când se opreau oriunde. 
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Adi ibn Hatim relatează el l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: 

La fiecare dintre noi, Allah îi va vorbi în Ziua de Apoi fără tălmăcitor şi printr-un văl ce 

va ascunde faţa Lui. Omul va privi în dreapta sa şi va vedea numai faptele sale, va privi la stânga 

sa şi va privi din nou doar faptele sale, va privi în faţă şi nu va vedea altceva decât Iadul de 

dinainte. Aşadar, feriţi-vă de Iad (prin fapte bune), chiar dacă ar fi numai cu o jumătate de 

curmală. 

 

Abu Dharr relatează că l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: 

Eu văd ceea ce voi nu puteţi vedea şi aud ceea ce voi nu puteţi auzi: cerul a strigat şi are 

dreptul să geamă. Pe Cel în mâna Căruia se află sufletul meu, nu există în cer loc mai mult de 

patru degete în care să nu fie un înger ce se închină în faţa lui Allah. Jur pe Allah că , dacă voi aţi 

şti ceea ce ştiu eu, aţi râde mai puţin şi aţi plânge mai mult şi nu v-aţi desfăta cu nimic, ci aţi ieşi 

în câmp şi L-aţi striga pe Allah să vă dea ajutor (la ce va să vină). 

 

Abu Sa’id al-Khudri relatează că Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra lui) a zis: 

Cum să mă simt liniştit când îngerul Israfil şi-a lipit buzele de Goarnă şi aşteaptă porunca 

să sufle în ea? Profetul ملسو هيلع هللا ىلص şi-a dat seama de lovitura (sperietura) pe care au primit-o cei care au 

auzit această vorbă a lui aşa că pentru a îi linişti le-a spus: 

Allah ne este nouă de ajuns şi El este un păzitor măreţ. 

  

Abu Huraira relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: 

Cel care se teme de prădălnicia duşmanului să pornească de cu seara, iar cel ce porneşte 

devreme îşi atinge scopul. Aveţi grijă, căci averea lui Allah este nepreţuită. Aveţi grijă căci 

averea lui Allah este Paradisul. 

 

Haritha ibn Wahab relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: 

Să vă spun care sunt cei îndreptăţiţi să ajungă în Paradis? Orice om modest şi mărunt care 

este considerat slab şi privit de sus, dacă el se roagă cu stăruinţă lui Allah , cu siguranţă i se va 

împlini rugăciunea. Acum, pot să vă spun care vor fi locuitorii Iadului? Orice om josnic, 

înfumurat şi fără ruşine. 
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Abu Sa’id al Khudri relatează că el l-a auzit pe Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص spunând: 

Între Rai şi Iad a avut loc o ceartă. 

Iadul a zis: Cel trufaş şi plin de sine va găsi adăpost în mine. 

Raiul a spus: Cel neînsemnat şi umil îşi va găsi adăpost la mine. 

Iar Allah Preaînaltul (adresându-se Raiului) a zis: Tu nu eşti altceva decât Mila Mea prin 

care Eu mă voi arăta milostiv faţă de cei care voiesc Eu. 

Şi (adresându-se Iadului), El a zis: Tu nu eşti altceva decât Pedeapsa Mea prin care Îi voi 

căzni pe cei pe care voiesc Eu. 

Iar fiecare dintre voi va găzdui oameni până la umplere. 

 

Abu Huraira relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Mulţi dintre cei cu părul despletit, prăfuiţi şi alungaţi de la uşi îl vor implora pe Allah iar 

El le va împlini rugăciunea. 

 

Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Dacă cineva îi îndeamnă pe alţii să urmeze dreapta călăuzire primeşte o răsplată egală cu 

aceia care îl urmează, fără ca răsplata lor să scadă în vreun fel, iar dacă cineva îndeamnă pe alţii 

să urmeze calea greşită, păcatul de care se face vinovat este egal cu al celor care îl urmează fără 

ca păcatele lor să scadă în vreun fel. 

 

Abu Sa’d al Khudri a relatat de la Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص care a zis: 

Oricare dintre voi vede ceva neplăcut, să facă schimbarea cu mâna lui, iar dacă nu este în 

stare, atunci să facă schimbarea cu gura lui şi dacă nu poate nici aşa, atunci cu inima lui, dar 

aceasta este forma cea mai slabă a credinţei. 

 

Abdullah ibn Mas’ud relatează că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a observat: 

Allah n-a trimis niciodată înaintea mea vreun profet către poporul său care să nu fi avut 

printre oamenii săi discipoli şi companioni care i-au urmat calea şi i-au ascultat porunca. Apoi, 

după ei au venit urmaşii lor care au spus ce nu au făcut şi au făcut ce nu li s-a poruncit să facă. 

Cel care a luptat împotriva lor cu inima a fost un credincios şi cel care a luptat împotriva lor cu 

gura a fost un credincios, iar în afară de aceasta nu există credinţă nici cât un bob de muştar. 
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Hudhaifa a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Pe Cel în mâna Cărua se află sufletul meu, trebuie să vă alipiţi de ceea ce este cinstit şi să 

respingeţi ceea ce este necinstit sau Allah va trimite peste voi pedeapsa Lui. Atunci vă veţi ruga, 

dar nu veţi primi nici un răspuns. 

 

Abu Sa’d al Khudri a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Cea mai desăvârşită luptă este când cineva spune adevărul în prezenţa unui conducător 

tiranic. 

 

Abu Abdullah Tariq ibn Şihab a relatat că cineva l-a întrebat pe Trimisul lui Allah 

 ?care era cea mai înaltă formă de luptă (când tocmai îşi pusese piciorul în scara şeii) ملسو هيلع هللا ىلص

El a zis: să spui adevărul unei căpetenii tiranice. 

 

Maqil ibn Yasar a relatat că Profetul Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص a spus: 

Dacă Allah numește pe vreunul dintre voi în fruntea unui popor și el moare înselându-și 

poporul, Allah nu îi va îngădui să intre în rai. 

O altă versiune este: Cel care nu are grijă de supușii săi cu bunăvoință și sinceritate, va 

fi lipsit de mireasma raiului. 

Versiunea lui Muslim este: Un conducător ce are control asupra treburilor musulmanilor 

și nu lucrează cu sârguință pentru bunăstarea lor și nici nu-i slujește cu sinceritate, nu va intra în 

Rai cu ei. 

 

Auf ibn Malik a relatat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص a zis: 

Cei mai buni dintre conducătorii voștri  sunt aceia pe care îi iubiți și ei vă iubesc, care cer 

binecuvântarea lui Allah asupra lor. Cei mai ticăloși dintre conducătorii voștri sunt aceia pe care 

voi îi urâți și ei vă urăsc , pe care voi îi blestemați și ei vă blesteamă. 

(Cei care erau de față) au întrebat: Să nu ne descotorosim de ei cu ajutorul paloșului? 

El a zis: Nu, atâta vreme cât fac rugăciunea cu noi. 
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Zaid ibn Khalid a relatat că Trimisul lui Allah (pacea și binecuvântarea fie asupra lui) 

a condus o rugăciune din zorii zilei, la Hudaibiya, după ploaia din timpul nopții. 

La încheierea rugăciunii el s-a întors către lume și a zis: Știți ce a zis Domnul nostru? 

Ei au răspuns: Allah și Trimisul Său știu mai bine. 

Iar Profetul ملسو هيلع هللا ىلص le-a vorbit: Allah spune: Unii dintre supușii Mei au apucat dimineața ca 

credincioși ai Mei, iar alții ca necredincioși. 

Acela care a zis: Am avut parte de ploaie din grația și mila lui Allah, este credinciosul 

Meu și necredincios în stele, iar acela care a zis: am avut parte de ploaie din pricină că s-a înălțat 

cutare și cutare stea, n-a crezut in Mine, ci și-a mărturisit credința în stele. 

 

Profetul Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص a zis: Asemănarea dintre cel care-L pomenește pe Domnul său 

și cel care nu-L pomenește este ca și cea dintre vii și morți. 

 

Abu Naji a relatat: 

Înainte când eram ignorant mă gândeam că oamenii s-au stricat și nu se alipesc de 

adevărata religie. Ei se închinau la idoli. Apoi am auzit despre un om din Mecca ce aducea 

noutăți. Așa că m-am urcat pe cămilă și am mers la el. Am aflat că Trimisul lui Allah ملسو هيلع هللا ىلص se 

ascundea din cauză că era persecutat de propriul popor. După ce am făcut cercetări politicoase 

am ajuns să-l văd la Mecca și l-am întrebat: cine ești tu? 

El a zis: sunt un Profet. 

Eu am întrebat: ce este un profet? 

El a zis: Allah m-a trimis. 

Eu am întrebat: cu ce te-a trimis El? 

El a zis: Allah m-a trimis să întăresc legăturile de rudenie, să distrug idolii și să stabilesc 

faptul că Allah este Unic și nimic nu poate fi asociat cu El. 

L-am întrebat: cine mai este cu tine în aceasta? 

El a zis: un om liber și un sclav eliberat (pe atunci îl însoțeau doar Abu Bakr și Bilal) 

I-am zis: și eu te voi urma. 

El a răspuns: nu poți să faci asta chiar acum. Nu vezi în ce situație sunt și 

comportamentul oamenilor cu privire la mine? Mergi la poporul tău și când afli că am izbândit , 

atunci vino la mine. 
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M-am întors la poporul meu și în vreme ce mă aflam cu ei, Trimisul lui Allah  a 

emigrat în Medina. I-am tot întrebat pe oameni despre el, până când unii din poporul meu au 

vizitat Medina iar la întoarcere, i-am întrebat: ce se mai aude despre omul care a sosit în Medina? 

Ei au zis: lumea se îmbulzește la el iar propriul său popor a plănuit să-l ucidă dar n-a reușit. 

Atunci am pornit spre Medina m-am dus la el și am zis: Trimis al lui Allah mă mai recunoști? 

El a zis: da, tu ești cel care ai venit să mă vezi la Mecca. 

Eu am spus: Trimis al lui Allah, povestește-mi despre ceea ce te-a învățat Allah și despre 

care eu nu știu. Povestește-mi întâi despre rugăciune. 

El a răspuns: fă rugăciunea de dimineață, apoi când soarele răsare până ajunge sus pe cer, 

oprește-te, căci el se înalță între orele lui Șeitan și necredincioșii se închină la el în vremea aceea 

(se referă la practicile antice de venerare a soarelui). Apoi roagă-te căci rugăciunea este auzită și 

îngerii asistă la ea, până ce umbra ajunge la lățimea unei sulițe; atunci încetează rugăciunea, căci 

la timpul acela iadul se înfierbântă. Apoi când umbra se mișcă mai departe, roagă-te, căci 

rugăciunea este auzită și îngerii asistă la ea, până ce te rogi de după-amiază; apoi oprește 

rugăciunea până ce apune soarele, căci el apune între orele lui Șeitan și la vremea aceea 

necredincioșii se roagă la el. 

Apoi, eu l-am rugat pe Trimisul lui Allah  să-mi povestească despre abluțiune.  

El  a zis: Când o persoană începe abluțiunea și își spală gura și nasul, 

murdăria păcatelor acestora se curăță. Apoi, când își spală fața potrivit poruncilor lui Allah 

murdăria păcatului de pe fața sa se curăță odată cu apa. După aceea, își spală mâinile până la 

coate și murdăria păcatelor realizate cu mâinile sale curge printre degete, împreună cu apa. 

Atunci când omul își trece mâinile umede peste cap la fel și acele păcate se scurg pe la capetele 

firelor de păr o dată cu apa. Apoi el își spală picioarele până la glezne și murdăria păcatelor la 

care s-a dus se scurge odată cu apa printre degetele de la picioare. 

Pe urmă, dacă se ridică pentru rugăciune, Îl laudă și Îl preamărește pe Allah și se 

dăruiește cu sufletul lui Allah, el se înaltă dintre păcatele sale într-o stare de puritate ca și cea în 

care l-a făcut mama sa. 
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Profetul Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص spune: Acela care mărturisește că nu este alt zeu în afară de 

Allah și respinge tot ceea ce lumea venerează în afara Lui, sângele și averea lui nu vor putea fi 

atinse și necazurile lor vor fi în grija lui Allah. 

 

Abu Huraira a relatat: 

Pe Cel afară de Care nimeni nu este demn de adorație. Îmi apăsam stomacul pe pământ 

din cauza foamei sau legam o piatră peste el. Într-o zi, ședeam pe drum iar Trimisul lui Allah  

a trecut pe lângă mine. El a zâmbit când s-a uitat la mine și după expresia feței mele și-a dat 

seama de starea în care mă aflam. Apoi m-a chemat pe nume și eu i-am răspuns, el a zis: Ține-te 

de mine și hai să mergem, iar eu l-am urmat. Când a ajuns acasă, el a cerut îngăduința și a intrat. 

El mi-a îngăduit și am intrat și eu. El a găsit niște lapte într-o cană și a întrebat, de unde este 

acesta? I s-a spus că este un dar de la cutare și cutare. El m-a chemat și mi-a zis: mergi 

la prietenii din Suffa și adu-i încoace. Abu Huraira a explicat că aceștia erau oameni care nu 

aveau nici familie, nici avere și nici un fel de legături, ei erau oaspeții musulmanilor. Când 

Trimisul lui Allah  primea ceva milostenie, trimitea totul la ei și nu-si oprea nimic pentru 

sine. Dacă primea ceva în dar, îl trimitea lor și îl împărțea cu ei. Cu această ocazie, eu n-am avut 

să le dau nimic. Mi-am spus: cum va ajunge această cantitate mica de lapte la așa de multe 

persoane? Eu merit să beau din el mai mult decât oricine altcineva. Dacă beau din el, aș căpăta 

ceva putere. Dacă vin ei, el îmi va porunci să le dau lor laptele. Dar, cum nu aveam altă alegere 

decât să mă supun lui Allah și Trimisului Său, am pornit către ei și i-am chemat. Ei au venit și au 

cerut îngăduință, care li s-a dat, toți s-au așezat. Profetul  m-a chemat și eu am răspuns, el a 

zis: ia laptele și dă-l lor. Am luat cana și am dat-o unuia care a băut pe săturate iar apoi mi-a dat-

o înapoi și eu am dat-o altuia care a făcut la fel.  Am continuat astfel până ce cana a ajuns la 

Trimisul lui Allah . Până în clipa aceea, ei băuseră toți pe săturate. El a luat cana și a ținut-o 

în mână. Apoi s-a uitat la mine, a zâmbit și a zis: acum am rămas doar noi doi. Eu am zis așa 

este, Trimis al lui Allah. El m-a îndemnat: stai jos și bea. Eu am băut, dar el tot spunea : bea, bea. 

Eu am zis : Pe cel Care te-a trimis cu Adevărul, nu pot să beau mai mult. El a spus atunci dă-mi-

o mie, și eu i-am dat cana, el a adus laudă lui Allah, a rostit numele Său și a băut laptele rămas. 
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* 

 

Felul judecăţii 

 

Noi nu am spus că oamenii sunt cei care judecă, ci am spus că de judecat, judecă Coranul. 

Coranul este o scriere învelită între două coperte, ce nu grăieşte cu limba, ci are nevoie de 

tălmaci, aşadar oamenii grăiesc din el. Atunci când aceşti oameni ne-au chemat să numim 

Coranul drept judecător între noi, noi nu puteam să fim acea parte care să întoarcă spatele Cărţii 

lui Allah căci Allah a spus: dacă vă certaţi asupra unui lucru, atunci aduceţi-l înaintea lui Allah 

şi a trimisului… (4:59) 

Întoarcerea la Allah înseamnă că noi hotărâm potrivit Coranului, în vreme ce întoarcerea 

la trimisul Său înseamnă că noi urmăm tradiţia sa. 

Prin urmare, dacă judecata s-ar face, într-adevăr, în temeiul cărţii lui Allah, noi am fi cei 

mai îndreptăţiţi dintre toţi oamenii întru aceasta; sau dacă s-ar face în temeiul tradiţiei Trimisului 

lui Allah  noi am fi cei mai îndreptăţiţi şi cei mai doriţi întru aceasta. 

Cât priveşte spusa voastră – de ce am lăsat un răgaz între mine însumi şi ei în legătură cu 

judecata – am făcut astfel pentru ca neştiutorul să poată afla (adevărul), iar cel ce ştie deja să se 

poată statornici cu temeinicie în el. Se prea poate ca Allah, ca rod al acestei învoieli, să 

îmbunătăţească starea acestui popor, încât nu va mai fi luat de beregată, ci se va grăbi către a 

arăta binele şi nu va mai fi târât în prima răzmeriţă. 

Pricinile învinuirii celor din al-Kufa 

Cu siguranţă, cel mai bun om în faţa lui Allah este acela care iubeşte mai presus de orice 

să făptuiască întru adevăr, chiar dacă aceasta îi pricinuieşte greutăţi şi amaruri, şi nu o ia pe calea 

deşertăciunii, chiar dacă aceasta i-ar aduce foloase şi îndestulare. 

Aşadar, încotro sunteţi voi greşit duşi şi de unde aţi fost voi aduşi (în această stare)? Fiţi 

pregătiţi să mergeţi către oamenii care s-au abătut de la adevăr şi nu văd aceasta, au fost 

ademeniţi spre făptuirea de rău şi nu sunt îndreptaţi.  

Ei sunt departe de Carte şi întorşi de la calea (cea dreaptă).  
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Voi nu sunteţi demni de încredere, astfel ca să fiţi reazim, şi nici nu sunteţi plini de 

cinste, pentru a fi urmaţi. Voi nu vă pricepeţi nicicum să aprindeţi focul luptei! Vai vouă! A 

trebuit să port o mulţime de griji legate de voi. Într-o zi vă chem (la luptă) şi în altă zi vă vorbesc 

în taină, însă voi nu sunteţi nici bărbaţi liberi cu adevărat atunci când vă chem, şi nici fraţi 

vrednici de încredere atunci când vă vorbesc tainic. 

Egalitatea avuţiilor 

Îmi porunciţi voi, oare, să caut sprijin prin asuprirea acelora deasupra cărora am fost pus? 

Pe Allah! Eu nu am să fac nicidecum aceasta, atâta vreme cât va exista lumea, şi atâta timp cât o 

stea o conduce pe cealaltă în ceruri. Chiar dacă ar fi fost avuţia mea, eu tot aş fi împărţit-o egal 

între ei, şi de ce nu, atâta vreme cât aceasta este avuţia lui Allah.  

Luaţi aminte! Cu siguranţă, o dăruire de avuţie, fără nici un drept asupra ei, înseamnă 

nechibzuinţă şi risipă. Ea îl ridică pe cel ce o făptuieşte în lumea aceasta, însă îl coboară în 

cealaltă lume. Ea îi aduce cinstirea în faţa oamenilor, însă îi aduce nimicnicia în faţa lui Allah. 

Dacă un om îşi dă averea acelora ce nu au drept asupra acesteia, sau acelora care nu o merită, 

atunci Allah îi lipseşte de mulţumirea lor, iar iubirea lor va fi pentru alţii. Apoi, dacă are parte de 

cădere, de zile rele, şi are nevoie de ajutorul acelora, ei se vor dovedi a fi cei mai răi tovarăşi, tot 

astfel cum tot ei vor fi şi prieteni mârşavi. 

Cunoaşterea lui Talha şi a lui az-Zubayr 

Pe Allah! Ei nu au găsit nimic neplăcut la mine, însă nici nu au făcut dreptate între mine 

şi ei. Cu siguranţă, ei cer acum un drept pe care tot ei l-au abandonat şi un sânge pe care tot ei l-

au vărsat. Dacă sunt şi eu părtaş la aceasta, atunci şi ei au o parte, însă dacă ei au săvârşit-o, fără 

mine, atunci cererea ar trebui să fie împotriva lor.  

Primul pas al facerii lor de dreptate ar trebui să fie ca ei să îşi dea lor înşişi un verdict 

împotrivă-le.  

Eu am avut întotdeauna puterea de a deosebi lucrurile, nu le-am amestecat niciodată şi 

nici ele nu m-au aruncat în confuzie. 

Cu siguranţa, aceasta este ceata de răzvrătiţi în care se găseşte cel de aproape, veninul 

scorpionului şi îndoielile care aruncă un văl (asupra faptelor). Treaba este limpede, iar răul a fost 

zgâlţâit din rădăcină. Limba a contenit să mai spună deşertăciuni. Pe Allah! Voi pregăti pentru ei 

un havuz din care eu şi numai eu voi scoate apă. Ei nu vor putea bea din acesta, tot astfel cum nu 

vor bea nici din alt loc. 
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Jurământ de credinţă fără seamăn 

Voi aţi venit înspre mine precum cămilele ce tocmai au fătat ce încearcă să-şi ocrotească 

puii, strigând „jurăm credinţă, jurăm credinţă!”. Eu mi-am strâns palma, însă voi mi-aţi desfăcut-

o; mi-am tras mâna de la voi, însă voi aţi tras-o înspre voi. 

Plângere asupra lui Talha şi a lui az-Zubayr 

Allah! Aceştia doi mi-au nesocotit drepturile şi m-au nedreptăţit. Ambii au încălcat 

jurământul de credinţă faţă de mine şi i-au aţâţat pe oameni împotriva mea.  

Desfă Tu ceea ce ei au înnodat, şi nu întări ceea ce ei au închegat. Arată-le lor răul din 

ceea ce ei năzuiesc şi făptuiesc. Înainte de luptă, i-am rugat să fie statornici în credinţă şi m-am 

purtat cu ei cu consideraţie, însă ei au socotit neînsemnată binecuvântarea şi au refuzat cele 

trainice. 

Însuşirile Imamului Ali  ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  

Nimeni nu s-a zorit înaintea mea care să cheme către adevăr, să ia în seamă înrudirea şi să 

arate mărinimie. Aşadar, ascultaţi spusele mele şi ţineţi minte ceea ce eu grăiesc. Poate că voi, 

curând după ziua de astăzi, veţi vedea că, legat de această treabă, săbiile vor fi scoase şi 

poruncile vor fi călcate în asemenea măsură, încât unii dintre voi vor deveni ocârmuitori ai celor 

ce sunt greşit călăuziţi şi îi vor urma pe cei neştiutori. 

Prevenire asupra bârfelor 

Aceia care nu săvârşesc păcate şi au fost dăruiţi cu pavăză (împotriva păcatelor) trebuie 

să aibă milă de cei păcătoşi, ca şi de alţii care nu dau ascultare. Mulţumirea trebuie să fie 

biruitoare asupra lor şi împiedicătoare în a găsi greşeli la ceilalţi. 

Ce s-ar putea spune despre clevetitorul care îşi osândeşte fratele şi îi găseşte greşeli? Oare 

el nu îşi aminteşte că Allah a ascuns păcatele pe care el le-a săvârşit, acestea fiind chiar mai mari 

decât păcatele fratelui său, pe care el le-a arătat? Cum de poate el să îl hulească pentru păcatele 

lui, când el însuşi a săvârşit tot un păcat asemenea? Şi chiar dacă el nu a săvârşit un păcat 

asemenea, el trebuie să fi săvârşit unele şi mai mari. Pe Allah! Chiar dacă el nu a săvârşit păcate 

mari, ci numai păcate din cele mici, faptul că dă în vileag neajunsurile oamenilor este în sine un 

mare păcat.  
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O, rob al lui Allah! Nu te grăbi să dai în vileag păcatele cuiva, căci acela poate fi iertat 

pentru ele, însă tu nu vei fi la adăpost nici chiar pentru un păcat mărunt, căci s-ar putea să ajungi 

osândit pentru el. Aşadar, oricare dintre voi ar ajunge să cunoască greşelile celorlalţi nu trebuie 

să le dea în vileag având în vedere ceea ce ştie despre propriile sale greşeli, şi trebuie să nu mai 

contenească în a mulţumi pentru că a fost ferit tocmai de lucruri cu care alţii au fost puşi la 

încercare. 

Prevenire asupra aplecării urechii 

O, voi oameni! Dacă cineva ştie că fratele său este statornic în credinţă şi merge pe căi 

drepte, atunci el nu trebuie să aplece urechea la ceea ce ar putea spune lumea despre acesta. 

Arcaşul sloboade multe săgeţi, însă nu toate nimeresc; tot astfel şi vorbele pot fi pe lângă adevăr.  

Cele deşarte sunt supuse pieirii, în vreme ce Allah este Auzitorul, Martorul. 

 

Între adevăr şi deşertăciune nu sunt decât patru degete. 

له إهالّ أَْربَُع أََصابهعَ إهنّهُ  ه َواْلبَاطه لَْيَس بَْيَن اْلَحق   

Deosebirea adevărului de deşertăciune 

Emirul drept-credincioşilor a fost întrebat despre noima acestei spuse, la care el şi-a 

împreunat degetele şi le-a pus între ureche şi ochi, zicând: 

Este neadevărat atunci când se spune: „aşa am auzit”, şi este adevărat când se spune „am văzut”. 

 فسئل)عليه السَلم( عن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم  قال :

ْعُت، َواْلَحقُّ أَْن تَقُوَل َرأَْيتُ ! ُل أَْن تَقُوَل َسمه  اْلبَاطه

 

Locul strădaniei şi al facerii de bine 

Acela care dă dovadă de mărinimie faţă de cei care nu au dreptul la aşa ceva sau care nu 

sunt potriviţi pentru aşa ceva nu vor câştiga nimic altceva decât lauda celui nemernic şi preţuirea 

celor răi, deşi, atâta vreme cât el va continua să tot dea, cel neştiutor va spune ce mână dătătoare 

de daruri are, chiar dacă în faţa lui Allah este un zgârcit. Aşadar, oricare a fost dăruit de Allah cu 

avuţie trebuie să dăruiască bună purtare către rudele lui, să omenească, să dea drumul 

prizonierilor şi celor mâhniţi; să dăruiască celor sărmani şi celor datornici, şi tot el trebuie să 

îndure (necazurile izvorâte din) îndeplinirea drepturilor (celorlalţi) şi greutăţile, în aşteptarea 

răsplăţii. Cu siguranţă, împlinirea acestor trebuinţe reprezintă culmea măreţiei în această lume şi 

căpătarea cinstei în lumea viitoare; dacă aceasta este voia lui Allah. 
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Universul în slujba omului 

Luaţi aminte! Pământul care vă poartă şi cerul care vă adumbreşte sunt supuşi Domnului 

lor. Ei nu sunt buni cu voi binecuvântându-vă din milă faţă de voi ori de înclinare către voi, şi 

nici pentru binele pe care îl aşteaptă de la voi, ci lor li s-a poruncit să vă fie de folos, şi ei dau 

ascultare, tot astfel cum li s-a cerut să păzească hotarele binelui vostru, şi le păzesc. 

Scopul punerii la încercare 

Cu siguranţă, Allah îşi pune robii la încercare prin faptele lor cele rele, prin împuţinarea 

roadelor, contenirea binecuvântărilor şi închiderea comorilor binelui, astfel încât acela ce voieşte 

a se căi să se căiască, iar acela ce voieşte să se dea în lături (din faţa relelor) să se poată feri, cel 

ce voieşte să îşi amintească (binele uitat) să îşi poată aminti, iar cel ce voieşte a se înfrâna să se 

poată înfrâna. Allah a făcut din căutarea iertării un mijloc prin care dăruieşte asupra oamenilor 

traiul şi milostenia, precum a spus – mărire Lui: Le-am spus: Cereţi iertare Domnului vostru, 

căci El este Iertător. El vă trimite vouă, din cer, multă ploaie. El vă va spori averile şi numărul 

fiilor şi vă va da grădini şi râuri… (71:10-12). 

Allah poate dărui din belşug milostenie aceluia care a purces a se căi, s-a dezbărat de 

păcate şi s-a zorit (să facă fapte bune înainte de) a muri. 

Rugă pentru pogorârea ploii 

Allah! Noi am ieşit către Tine de sub perdelele şi acoperămintele (caselor) atunci când 

dobitoacele şi copiii plângeau, căutând milostenia Ta, năzuind întru dărnicia comorilor Tale şi 

temându-ne de mustrarea şi pedeapsa Ta. Allah! Dă-ne nouă să bem din ploaia Ta şi nu ne 

dezamăgi, şi nu ne nimici prin ani (de secetă) şi nici nu ne pedepsi pentru ceea ce au făptuit aceia 

ce sunt nătângi printre noi, o, Tu, Milosul miloşilor! 

Allah! Noi am ieşit către Tine spre a ne tângui Ţie de ceea ce nu Îţi este ascuns, atunci când 

grelele năpaste ne-au împoldit, foametea cea secătuită ne-a mânat, nevoile cele aducătoare de 

suferinţă ne-au făcut neajutoraţi, iar nenorocirile cele pline de amaruri nu au contenit să ne 

lovească. 

Allah! Noi te implorăm să nu ne laşi să plecăm dezamăgiţi şi nici să nu ne laşi să ne întoarcem 

mâhniţi, să nu ne vorbeşti (cu asprime) pentru păcatele noastre, şi nici să nu ne măsori după 

faptele noastre. 
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Allah! Răspândeşte asupra noastră ploaia şi binecuvântarea, înzestrarea şi milostenia Ta, 

şi dă-ne nouă băutura ce ne este de folos, care ne ostoieşte setea, care dă la iveală ierburi verzi, 

prin care tot ce s-a dus răsare din nou, şi tot ce a murit la viaţă se întoarce.  

Ea ne dă nouă darurile prospeţimii şi belşugul roadelor pârguite. Cu ea, câmpiile pot fi 

adăpate, râurile îşi pot începe curgerea, copacii pot avea frunziş, iar preţurile pot scădea. Cu 

siguranţă, Tu eşti puternic asupra a tot ce Tu voieşti. 

Înţelepciunea trimiterii profeţilor 

Allah i-a trimis pe profeţi cu ceea ce a dat fiecăruia dintre ei din revelaţia Sa. El i-a făcut 

ca dovadă a Lui asupra creaţiei Sale, astfel încât dovada să nu le mai lase nici o dezvinuire. El i-a 

chemat pe oameni pe drumul cel drept prin grai plin de adevăr.  

Să ştiţi că Allah a descoperit întrutotul creaţia Sa. Nu că El nu ar fi ştiut tot ceea ce ei aveau a 

ascunde dintre secretele lor cele tainice şi simţămintele lor cele lăuntrice, ci pentru ca El să îi 

pună la încercare, cu privire la aceia dintre ei care făptuiesc fapte bune, căci există răsplată 

pentru faptele bune şi pedeapsă pentru faptele rele. 

Particularităţile celor doisprezece imami 

Unde sunt aceia care pretind că sunt înrădăcinaţi în ştiinţă, spre deosebire de noi, 

minţindu-ne şi nedreptăţindu-ne, cu toate că Allah ne-a ridicat pe noi deasupra lor, nouă ne-a dat 

ştiinţă, iar pe ei i-a lipsit de ea, nouă ne-a dat să intrăm (în cetatea cunoaşterii), iar pe ei i-a 

alungat din ea, prin noi este dată călăuzirea celui ce o caută, prin noi este luminată orbecăiala. Cu 

siguranţă, înainte-stătătorii (imamii) vor fi dintre quiraş-iţi, pe linia lui Haşim. Nu s-ar potrivi 

altora, şi nici alţii nu ar fi nimeriţi precum ocârmuitori. 

Cunoaşterea celor aflaţi în rătăcire şi a lui Abd al-Malik 

Ei şi-au însuşit cel iute-trecător şi au lăsat deoparte cel veşnic-stătător; au lăsat apa cea 

curată şi au băut apa cea rău mirositoare. Îl vad aievea pe cel desfrânat care s-a însoţit cu desfrâul 

şi s-a împrietenit cu el, căzând cu el la învoială, încărunţind întru el, iar felul său de a fi s-a 

îmbibat cu el. El merge înainte, înspumat, asemenea şuvoiului unui torent, fără să îi pese ce 

îneacă, sau asemenea focului într-o grămadă de paie, fără să îi pese ce arde. 
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Poveţe veşnice 

 

Unde sunt oare minţile care caută lumina făcliilor călăuzirii, şi unde sunt ochii care 

năzuiesc la minaretele cucerniciei? Unde sunt, oare, inimile dăruite lui Allah şi înflăcărarea în a-I 

da ascultare? Ei, însă, se bulucesc înspre deşertăciunile cele lumeşti şi se sfădesc în legătură cu 

treburile nedrepte. Steagurile raiului şi iadului au fost înălţate pentru ei, însă ei şi-au întors feţele 

de la rai şi au purces înspre iad, datorită faptelor lor. Allah i-a chemat, însă ei s-au arătat 

îngreţoşaţi şi au dat bir cu fugiţii. În schimb, când i-a chemat Diavolul, ei i-au dat răspuns şi au 

pornit (către el). 

Pricinile înfrângerii celor din al-Kufa 

Chiar dacă Allah îl păsuieşte pe cel ce asupreşte, acesta tot va fi prins şi nu va avea parte 

de scăpare. Allah îl urmăreşte cum păşeşte pe calea sa, precum şi locul în care se va înăbuşi 

gâtlejul cu sughiţuri. 

Pe Cel în mâna Căruia se află sufletul meu! Aceşti oameni vă vor birui nu pentru că ar 

avea vreun drept mai de seamă, ci fiindcă ei se zoresc înspre ceea ce este greşit, împreună cu cel 

ce le este în frunte, iar voi sunteţi înceţi atunci când este vorba de dreptul meu. 

Noroadele au început a se teme de asuprirea ocârmuitorilor lor, în vreme ce mie a început 

a îmi fi teamă de asuprirea supuşilor mei. 

V-am chemat la război, însă voi nu aţi venit. V-am prevenit, însă voi nu mi-aţi dat 

ascultare. V-am chemat şi în taină şi pe faţă, însă voi nu mi-aţi dat răspuns. V-am dat povaţă 

sinceră, însă voi nu aţi primit-o. Sunteţi voi, oare, cei prezenţi aidoma absenţilor şi sclavii 

aidoma stăpânilor? Eu vă propovăduiesc pilde de înţelepciune, însă voi vă îndepărtaţi de ele, tot 

astfel cum vă dau şi poveţe cuprinzătoare, iar voi vă ţineţi departe de ele. 

Eu vă îmboldesc la luptă împotriva răzvrătiţilor, însă până să ajung la capătul vorbelor 

mele, văd că voi vă împrăştiaţi precum ajutoarele lui Saba. Voi vă întoarceţi la locurile voastre şi 

vă amăgiţi unul pe celălalt prin sfaturile voastre. Eu vă îndrept dimineaţa, însă vă întoarceţi la 

mine seara, tot atât de încovoiaţi ca şi spatele unui arc. Cel ce v-a îndreptat a istovit, în vreme ce 

cei ce au a se îndrepta au ajuns să fie de neîndreptat. O, voi acelora ce sunt prezenţi cu trupul, 

însă absenţi cu mintea, cu patimi fel de fel! Ocârmuitorii lor sunt puşi la încercare. Ocârmuitorul 

vostru îl ascultă pe Allah, însă voi nu i-aţi dat ascultare, în vreme ce ocârmuitorul poporului 

Siriei nu dă ascultare lui Allah, însă poporul ei îi dă lui ascultare.  
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Pe Allah! Îmi doresc ca Mu’awwiyah să facă schimb cu mine, precum dinarii se schimbă 

cu dirhami, aşa încât el să ia de la mine zece dintre voi, şi să îmi dea unul de la ei. 

Felul de a fi al celor din al-Kufa 

O, voi oameni din al-Kufa! Eu am cunoscut printre voi trei lucruri şi încă două pe 

deasupra: sunteţi surzi, deşi aveţi urechi, muţi, deşi vorbiţi, şi orbi, deşi aveţi ochi. Voi nu sunteţi 

nici sprijinitori sinceri la luptă, şi nici fraţi de nădejde la nenorocire. Întina-vi-s-ar mâinile! O, 

voi cei aidoma cămilelor rămase fără păstori, care atunci când sunt strânse dintr-o parte, se 

răsfiră în cealaltă. Pe Allah! Parcă văd că dacă războiul se înteţeşte, iar lupta este în toi, voi veţi 

ţine deoparte de fiul lui Abu Talib, aidoma femeii căreia a ajuns să i se vadă goliciunea. Cu 

siguranţă, sunt într-o limpezime de la Domnul meu, pe calea profetului meu, pe drumul cel bun 

pe care îl urmez întru tocmai. 

Chemarea la ascultarea celor din familia Profetului  

Uitaţi-vă la cei din familia Profetului . Ţineţi calea lor. Călcaţi-le pe urme, căci 

niciodată nu vă vor lipsi de îndrumare, şi niciodată nu vă vor lăsa în năruire. Dacă ei şed, şedeţi 

şi voi, iar dacă ei se ridică, vă ridicaţi şi voi. Nu le-o luaţi înainte, căci atunci vă veţi rătăci, şi 

nici nu rămâneţi în urma lor, căci atunci veţi fi năpăstuiţi. 

Trăsăturile însoţitorilor Profetului  

I-am văzut pe însoţitorii lui Muhammad  însă eu nu văd pe nimeni să le semene. Ei şi-

au început ziua cu ţărână pe creştet şi pe chip (în greutăţile vieţii) şi şi-au trecut noaptea rugându-

se prosternaţi sau în picioare. Îşi apleacă ba frunţile, ba obrajii.  

Cu amintirea învierii, ei par a sta pe jar încins. Între ochi au bătături asemenea celor de la 

genunchii caprelor, urmare a îndelungilor prosternări. La pomenirea lui Allah, ochii le 

lăcrimează până li se udă gulerele. Ei tremură precum copacii în ziua vântului turbat de frica 

pedepsei şi nădăjduiesc la răsplată. 

Prevestirea asupririi de către omeiazi 

Pe Allah! Ei o vor duce tot aşa; nu Îi vor atribui lui Allah nimic oprit decât ca să îl 

dezlege, nici o învoială decât ca să o rupă, până ce nu va mai rămâne nici o casă de cărămidă şi 

nici un cort de lână în care să nu fi pătruns opresiunea. Faptele lor cele rele îi vor nenoroci, până 

când se vor auzi două mulţimi de nemulţumiţi tânguitori, unul va plânge pentru credinţa sa, iar 

celălalt va plânge pentru această lume, iar ajutorul unuia dintre voi către unul dintre ceilalţi va fi 
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precum ajutorul unui rob dat stăpânului: când este de faţă îi dă ascultare, iar când stăpânul este 

plecat, îl vorbeşte de rău. Cel mai necăjit dintre voi va fi acela care poartă cu sine cea mai bună 

credinţă în Allah. Dacă Allah vă dăruieşte bunăstare, primiţi-o, iar dacă veţi fi puşi la încercare, 

înduraţi, căci bunăstarea este pentru cei temători (de Allah). 

Descrierea Zilei Învierii 

Aceea va fi o zi când Allah îi va strânge laolaltă pe cei dintâi şi pe cei din urmă pentru a 

judeca amănunţit cele puse la socoteală şi pentru a primi răsplata faptelor. Cu capul plecat, în 

picioare, sudoarea acoperindu-le feţele ca un căpăstru, în vreme ce pământul se va zgâlţâi cu ei. 

Cel mai privilegiat dintre ei va găsi loc să-şi pună ambele tălpi şi o deschizătură ca să respire. 

Despre viitorul sângeros al Basrei 

Zâzaniile vor fi precum noaptea întunecată. Caii nu vor sta pe loc, steagurile nu-i vor fi 

întoarse. Vor năvăli cu zăbala pusă, cu şaua pregătită. Căpetenia lor îi va conduce, iar călăreţul 

lor îi va mâna. Oamenii săi sunt un neam foarte câinos, rar jefuit. Cei ce vor lupta cu ei pentru 

calea lui Allah vor fi oameni umiliţi de către cei îngâmfaţi, necunoscuţi pe pământ, însă 

binecunoscuţi în cer.  

Vai ţie, Basra, atunci când oştirea răzbunătorilor lui Allah va năvăli peste tine, fără să 

stârnească praful, fără să scoată vreun zgomot. Poporul tău va fi năpăstuit de o moarte roşie şi o 

foamete cruntă. 

Plângere faţă de slăbiciunea însoţitorilor săi la Siffin 

Eu v-am văzut rotirea şi ruperea din rânduri. Voi aţi fost împresuraţi de oameni cruzi şi 

fără scrupule, de beduini din Siria, deşi voi sunteţi cei mai de seamă ocârmuitori ai arabilor şi 

creştetul cel mai înalt al onoarei, asemenea botului semeţ al cămilei şi a cocoaşei celei mari. 

Suspinul pieptului meu se poate domoli numai atunci când în cele din urmă vă voi vedea că îi 

împresuraţi, precum şi ei v-au împresurat pe voi, şi până când voi vedea că voi îi izgoniţi de pe 

locurile lor precum şi ei v-au izgnoit pe voi, ucigându-i cu săgeţi şi lovindu-i cu suliţe, astfel ca 

rândurile lor din faţă să se prăbuşească pe cele din spate, întocmai ca şi cămilele însetate care au 

fost întoarse de la adăpătoare şi alungate de la apă. 

Pretinşii învăţaţi 

Celălalt om este acela care îşi zice învăţat, însă nu este.  

El strânge neştiinţă de la cei neştiutori şi rătăciri de la cei rătăcitori.  
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El întinde oamenilor o capcană (făcută) din frânghiile înşelăciunii şi din spusa deşartă. El 

ia Coranul după ale lui păreri, iar binele îl subjugă propriilor sale patimi. 

El îi face pe oameni să se simtă în siguranţă chiar şi când au mari păcate, iar crimele cele 

grave le vede drept uşoare. El spune: „mă opresc în faţa îndoielilor”, însă, de fapt, se cufundă în 

ele; el mai spune: „eu stau departe de născocirile asupra religiei”, însă, de fapt, sălăşluieşte 

printre ele.  

Chipul îi este chip de om, însă inima îi este inimă de fiară. 

El nu cunoaşte poarta bunei călăuziri ca să o urmeze, şi nici poarta rătăcirii ca să se ţină 

departe de ea.  

Acesta este un mort printre vii. 

Trăsăturile celor din casa Profetului  

Unde plecaţi (81:26) şi De ce vă întoarceţi de la El? (6:95, 10:34, 35:3, 40:62).  

Steagurile (cele spre călăuzire) stau drepte, semnele sunt limpezi, iar farurile luminătoare 

sunt înălţate.  

Încotro te îndrepţi tu, fără ţintă, şi cum de poţi orbecăi atâta vreme cât îi ai alături pe 

urmaşii Profetului ? Ei sunt hăţurile Binelui, semnele Religiei, limbile Adevărului. 

Dă-le lor aceeaşi însemnătate pe care o dai şi Coranului, şi vino către ei (spre a-ţi ostoi 

setea de călăuzire) precum cămila cea însetată care se apropie de izvorul cu apă. 

O, voi oameni, luaţi aminte la ce spune cel de pe urmă dintre profeţi, că „acela dintre noi 

care moare nu este mort, iar acela dintre noi care putrezeşte nu este putrezit”. Nu spuneţi ceea ce 

nu înţelegeţi, căci cel mai mare adevăr stă în ceea ce voi tăgăduiţi. 

Imamul Ali   ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  se descrie pe sine însuşi 

Alegeţi-l pe cel împotriva căruia voi nu aveţi argument.  

Eu sunt acela.  

Nu am trudit eu, oare, printre voi bizuindu-mă pe nestematul cel mare (Coranul) şi nu v-

am lăsat vouă nestematul cel mic (urmaşii Profetului )? Nu am înfipt printre voi steagul 

credinţei şi nu v-am arătat hotarele îngăduitului şi ale opritului?  

V-am înveşmântat în straiele robusteţii întru dreptatea mea şi v-am aşternut (covorul) 

cuviinţei prin vorba şi prin fapta mea. Prin mine însumi v-am făcut să vedeţi nobilele purtări. Nu 

vă daţi cu părerea pentru ceea ce ochiul nu poate vedea, iar mintea nu poate concepe. 



336 
 

Prevestire asupra a ceea ce li se va întâmpla omeiazilor 

Ca cineva să creadă că lumea este legată de omeiazi, revărsând daruri asupra lor, 

ducându-i spre izvorul cu apă limpede spre a se adăpa, iar bicele şi săbiile lor nu se vor ridica 

asupra acestui popor – oricine gândeşte astfel se înşeală. Mai sunt doar câţiva stropi din bucuriile 

vieţii, stropi pe care ei îi vor sorbi, pentru ca mai apoi să verse totul. 

Factorii nimicirii oamenilor 

Cu siguranţă, Allah nu a frânt grumazul niciunui tiran nesupus decât după ce i-a lăsat şi 

timpul şi prilejul (cuvenit), şi nici nu a pus la loc osul rupt al cuiva din popoarele lumii până ce 

El nu a adus asupră-i nenorocire şi nu l-a pus la încercare. 

Chiar şi numai suferinţele şi amarurile ce vă vor lovi sau v-au lovit deja sunt îndeajuns spre a vă 

sluji drept învăţăminte. Nu toţi cei care au inimă au şi minte, nu toţi cei care au urechi şi aud, nu 

toţi care au ochi şi văd. 

Cât este de mirare! Şi nu am temeiuri să nu mă mir, cu privire la greşelile acestor mulţimi 

care vin cu diverse argumente asupra religiei, care nu calcă pe urmele profetului lor şi nu 

urmează faptele locţiitorului. Ei nu cred în cele tainice şi nu se feresc de cele rele. Ei trudesc în 

îndoială şi merg după poftele lor. Pentru ei, binele înseamnă tot ce cred ei a fi bine, iar rău este 

orice consideră ei a fi rău. În spaima de lucrurile neînţelese, ei se bizuie doar pe ei înşişi. 

Încrederea lor cu privire la lucrurile şovăielnice stă doar în propriile lor păreri, ca şi cum fiecare 

dintre ei ar fi întâi-stătătorul (imamul) lui însuşi. Tot ceea ce el însuşi a hotărât este de părere că 

a fost hotărât din surse demne de încredere şi mulţumită unor temeiuri de nerespins.  

 

Lăsaţi-mă pe mine şi căutaţi pe altcineva. Noi avem în faţă o tamjă care are multe feţe şi 

culori, ceva ce nici inima nu suportă şi nici mintea nu îngăduie.  

Zările se întunecă, iar drumul cel mare nu mai poate fi recunoscut. Se cuvine să ştiţi că 

dacă vă voi răspunde, vă voi conduce după ştiinţa mea, fără a-mi păsa de ceea ce s-ar putea 

spune sau de cârtelile cuiva.  

De mă părăsiţi, sunt precum unul dintre voi. S-ar putea să vă ascult şi să mă supun vouă 

în ceea ce îl priveşte pe cel pe care îl veţi pune la comanda treburilor voastre.  

Vouă eu vă sunt mai bun ca vizir decât ca emir. 
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* 

 

Însuşirile Imamului Ali  ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  

Slavă lui Allah şi preamărire Lui! O, voi, oameni! Eu am lăsat deoparte revolta. Nimeni 

altul în afară de mine nu s-a îndreptat spre aceasta atunci când negura se mărea, iar turbarea sa se 

înteţea. 

Întrebaţi-mă înainte de a mă pierde, căci – pe Cel care are întreaga-mi viaţă în mâinile 

Sale! – de mă întrebaţi despre ceva ce se află între voi şi Ceas, sau chiar şi despre grupul care ar 

călăuzi o sută de oameni şi ar rătăci o sută, v-aş spune atunci cine îl îndeamnă prin strigăte, cine 

se află în fruntea lui, cine îl mână de la spate, locurile de oprire ale animalelor de călărit, locurile 

de popas ale oamenilor, precum şi cine dintre ei va sfârşi ucis şi cine va pieri de moarte bună. 

Când voi fi murit, veţi fi năpădiţi de vremuri grele şi întâmplări aducătoare de mâhnire, mulţi 

dintre cei care puneau întrebări vor amuţi, cu ochii plecaţi, iar mulţi din întrebaţi îşi vor pierde 

curajul. 

Prevestirea zâzaniilor din viitor 

Toate acestea se vor petrece la vremea când războiul vostru va merge înainte, cu poalele 

ridicate, când lumea aceasta se va strâmtora asupra voastră, iar zilele vă vor fi atât de cumplite, 

încât vi se vor părea prea lungi din pricina năpastelor, până când Allah va dărui mântuirea 

acelora dintre voi care vor rămâne virtuoşi. 

Când zăzaniile năvălesc, ei confundă (binele cu răul), iar atunci când pleacă, ele lasă în 

urmă o prevenire. Ele nu pot fi cunoscute atunci când se apropie, însă pot fi recunoscute la 

vremea când se întorc. Ele lovesc precum rafalele de vânt, nimerind un ţinut, şi dând greş asupra 

altuia. 

Prevestirea zâzaniilor omeiazilor 

Luaţi aminte! Cea mai înfricoşătoare zâzanie, după părerea mea, pentru voi este cea 

făcută de omeiazi, căci este oarbă şi aducătoare de întuneric. Vicleşugul său va cuprinde obştea, 

însă nenorocirile sale sunt îndreptate doar asupra unora. Nenorocirea îl va nimeri pe cel ce o 

vede limpede, şi va da greş asupra celui ce rămâne orb în faţa ei. 

Pe Allah! Voi veţi găsi, după mine, că omeiazii vă vor fi cei mai răi stăpâni, căci vor fi 

precum cămila cea bătrână şi nărăvaşă, care cu botul muşcă, iar cu picioarele de dinainte loveşte 

şi cu cele de dinapoi se năpusteşte, nestând să fie mulsă.  
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Ei nu vă vor da pace până când nu vor lăsa dintre voi decât pe cei ce le aduc foloase şi cei 

ce nu îi păgubesc. Nenorocirea adusă de ei asupra voastră nu va înceta până când nu le veţi cere 

ajutorul aşa cum un rob cere ajutorul stăpânului său sau precum un supus, ocârmuitorului său. 

Zâzania lor vă va năpădi, slută şi înfricoşătoare, fărâmiţătoare ca înainte de islam, fără de 

minaret călăuzitor, fără de semn îndrumător. 

Sfârşitul amarnic al omeiazilor 

Noi, cei din familia Profetului , suntem izbăviţi de zăzania aceasta şi nu ne numărăm 

printre aceia care o vor provoca. Allah o va face, apoi, să crape, precum crapă pielea, eliberându-

vă prin acela dintre voi care îi va umili, îi va târî de gât, îi va sili să bea până la fund cupa 

amarurilor, nu le va oferi nimic altceva decât tăişul săbiilor şi nu îi va înveşmânta în nimic 

altceva decât în frică.  

La acea vreme, quraiş-iţii vor dori  cu ardoare, cu preţul întregii lumi şi a tot ce se află în 

ea, să mă găsească, fie doar şi o singură dată, şi fie doar pentru atâta vreme cât este nevoie pentru 

sacrificarea unei cămile, pentru ca eu să primesc de la ei (întru totul) ceea ce astăzi le cer doar în 

parte, iar ei nu îmi dau. 

Vremea necunoaşterii şi binefacerea trimiterii Profetului  

Allah l-a trimis într-o vreme în care oamenii rătăceau în buimăceală, hălăduind încoace şi 

încolo, în păcat. Poftele îi abătuseră (de la calea cea dreaptă), iar înfumurarea îi făcuse să alunece 

în greşeală. Necunoaşterea îi făcuse nătângi. Ei erau răvăşiţi de nestatornicia lucrurilor şi de 

relele neştiinţei. Apoi Profetul  şi-a dat toată silinţa pentru a le oferi sfaturi bune, el însuşi 

mergător pe calea cea dreaptă şi tot el i-a chemat la înţelepciune şi bună povăţuire. 

Trăsăturile lui Allah 

Slavă lui Allah, Întâiul, fără de nimic înaintea-I, Ultimul, fără de nimic în urmă-I, Cel de 

deasupra, fără de nimic asupră-I,  Cel de dedesubt, fără nimic dedesubtul Lui. 

Trăsăturile Profetului  

Locul în care sălăşluieşte este cel mai bun dintre toate locurile, obârşia sa este cea mai 

nobilă dintre toate obârşiile, cu comori de onoare şi leagăne ale siguranţei. Inimile celor virtuoşi 

s-au îndreptat către el, iar adâncul ochilor s-a întors înspre el. Prin el, Allah a îngropat ranchiuna 

unuia contra celuilalt şi a stins vâlvătăile revoltei.  
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Prin el, Allah le-a dăruit iubirea frăţească şi i-a separat pe acei care se adunaseră (în 

necredinţă). Şi tot prin el, Allah a dat preţuire celui umil şi a dat umilinţă celui preaputernic. 

Vorba îi este limpede, iar tăcerea, grăitoare precum limba. 

Cunoaşterea lumii acesteia 

Aşadar acum, lumea aceasta şi-a întors spatele şi şi-a vestit plecarea în vreme ce lumea de 

apoi a răsărit, vestindu-şi apropierea. Astăzi este ziua pregătirii, pe când mâine este ziua 

întrecerii. Locul spre care se purcede este raiul, iar locul pieirii este iadul. Nimeni nu primeşte 

căinţa pentru greşeli înainte de moarte? Nimeni nu face fapte bune înainte de ziua încercării? 

Ţine minte, cu siguranţă trăieşti zile de nădejde, în urma cărora sălăşluieşte moartea. Acela care 

făptuieşte orice în zilele de nădejde ce îi preced moartea, va avea parte de roade, iar moartea nu îi 

va pricinui vreun rău. Însă cel ce nu făptuieşte nimic în zilele cele cu nădejde, atunci când 

moartea este aproape, nu are parte decât de pierdere, în vreme ce moartea însăşi îi aduce rău. Ai 

grijă, şi fii acelaşi şi în vremurile cele cu farmec şi în cele cu temeri. Şi nu uita, n-am văzut 

nicicând ca cel ce râvneşte după rai să aibă parte de adormire, tot astfel cum nici cel ce se teme 

de iad nu poate adormi. Şi nu uita, cel ce nu îşi fructifică foloasele, trebuie să fie atins de răul 

greşelii, iar cel ce nu urmează cu tărie calea pe care este îndrumat, va fi călăuzit greşit, pe calea 

pierzaniei. Asemenea, nu uita că ţi s-a tot spus să mergi vârtos înainte, fiind învăţat şi cum să faci 

această călătorie. Mă tem pentru voi din două pricini: urmarea patimilor şi lungirea nădejdiilor. 

Chivernisiţi-vă în această lume cu tot ce vă poate salva mâine (în Ziua Judecăţii). 

Necesitatea guvernării 

Hotărârea este corectă, însă ceea ce (cred ei că) înseamnă este greşit. Este adevărat că 

hotărârea îi aparţine lui Allah, însă aceşi oameni spun că menirea de a cârmui este numai a lui 

Allah. Adevărul este că oamenii nu au scăpare de un cârmuitor curat sau destrăbălat. 

Credinciosul săvârşeşte fapte (bune) sub ocârmuirea sa, în vreme ce necredinciosul se bucură de 

plăcerile lumeşti.  

În timpul domniei, Allah va face ca totul să ajungă la soroc. Prin cel ce cârmuieşte, dările 

sunt strânse, duşmanul alungat, drumurile ocrotite, iar dreptul celui slab este luat de la cel 

puternic până când cel curat se bucură de pace şi are parte de pavăză împotriva (opresiunii celui) 

mârşav. 
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într-o altă versiune: atunci când emirul drept-credincioşilor a auzit spusa kharig-iţilor la 

aflarea judecăţii amintite, a spus: „Sunt în aşteptarea hotărârii lui Allah în ceea ce vă priveşte”. 

Apoi a continuat: „Cât despre buna ocârmuire, cel pios face fapte bune, în vreme ce sub o 

ocârmuire rea, cel josnic are parte de bucurii până la sfârşitul zilelor sale, când îl ia moartea.” 

Prevenire asupra lungirii nădejdiilor şi a urmării patimilor 

O, voi oameni! Cel mai mult mă tem pentru voi din două pricini: urmarea patimilor şi 

lungirea nădejdiilor. Cât despre faptele bizuite pe patimi, acestea vă împiedică de la adevăr, iar 

cât despre lungirea nădejdiilor, aceasta vă face să uitaţi lumea ce va să vie. Se cuvine să ştiţi că 

această lume se mişcă vârtos şi nimic din ea nu rămâne în afara unei rămăşiţe precum cea lăsată 

pe fundul unui vas de către cel care toarnă. 

Luaţi aminte că lumea cealaltă vine! Ambele (lumi) au fii, fiţi voi fii lumii celeilalte, şi nu 

fiţi fiii acestei lumi, căci în Ziua Judecăţii fiece fiu se va agăţa de mama sa. Astăzi este ziua 

faptei, şi nu a socotelii, în vreme ce mâine este ziua socotelii şi nu a faptei. 

Felul de a fi al lui ‘Amru bin al-As 

Mă uimeşte fiul lui an-Nabigah care spune oamenilor din Siria despre mine că sunt 

glumeţ şi că o ţin tot în petreceri şi distracţii. 

El a vorbit în greşeală şi cu păcat. Nu uitaţi: cea mai rea dintre vorbe este cea 

neadevărată.  

El vorbeşte şi spune minciuni.  

El făgăduieşte şi nu îşi ţine făgăduiala.  

El cerşeşte şi stă într-un toiag, însă atunci când altcineva cerşeşte de la el, el se retrage 

umil.  

El îşi încalcă legămintele şi nu ţine seamă de rudenie. 

De este la bătălie, el porunceşte, îmboldeşte şi dojeneşte, însă doar până în clipa în care 

săbiile se pornesc. Când soseşte acea clipă, marele său şiretlic este să apară despuiat în faţa 

potrivnicului.  

Pe Allah! Cu siguranţă, amintirea morţii m-a ţinut departe de plăcere şi jocuri pe mine, în 

vreme ce nesocotirea lumii celeilalte l-a oprit pe el să spună adevărul. El nu i-a jurat bine 

credinţă lui Mu’awwiyah că a şi pus condiţia de a fi răsplătit şi de a i se socoti ca un fapt uşor 

părăsirea religiei. 
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Sfaturi preţioase 

Să facă fiecare dintre voi tot ce trebuie în zilele păsuielii sale, înainte ca sorocul să i se 

apropie, în răgazul ce îl are până să fie ocupat, în timp ce suflă mai înainte de a se sufoca, să aibă 

grijă de el însuşi şi de călătoria pe care o va face, să îşi strângă provizii din acest loc de popas 

pentru locul în care va sta. Aşadar, amintiţi-vă de Allah, voi, oameni, luaţi aminte la ceea ce El 

v-a cerut în Cartea Sa şi la privilegiile pe care El vi le-a dăruit.  

Cu adevărat, Allah nu v-a creat în zadar, şi nici nu v-a lăsat de izbelişte, tot astfel cum nu 

v-a lăsat singuri în neştiinţă şi întuneric. El v-a arătat vouă ceea ce trebuie să lăsaţi în urmă, a 

luat ştiinţă de faptele voastre, v-a hărăzit soroacele şi a pogorât asupra voastră Cartea asupra ta 

ca tâlcuire pentru toate lucrurile (16:89) şi l-a făcut pe profetul Său să trăiască pentru voi vreme 

îndelungată, până ce El a împlinit pentru el şi pentru voi proorocirea trimisă prin Coran, adică 

religia dragă Lui, dată vouă prin limba lui, şi a desluşit prin el faptele iubite de El şi cele urâte, 

precum şi poruncile Sale. 

El v-a pus înainte pildele Sale şi şi-a revărsat iertarea asupra voastră. V-a arătat 

făgăduielile Sale şi v-a prevenit asupra asprei osânde. Aşadar, voi trebuie să vă ispăşiţi întru totul 

în zilele ce v-au mai rămas şi să nu osteniţi să suferiţi în toate aceste zile, căci aceste zile sunt 

mai puţine la număr decât multele zile în care aţi dat dovadă de nepăsare şi lipsă de sârg înspre 

poveţe. 

Nu vă îngăduiţi prea multă vreme pentru voi înşivă, căci veţi ajunge pe calea celor ce fac 

rele şi nu fiţi uşuratici, căci aceasta vă va împinge spre păcat. 

Valorile morale 

O, voi, robi ai lui Allah! Cel mai bun sfătuitor pentru sine este cel mai ascultător al lui 

Allah, iar cel mai înşelător pentru sine însuşi este cel ce nu dă ascultare lui Allah. Înşelat este 

acela care îşi înşeală propriul sine, iar cel vrednic de invidie este acela sigur în credinţă. Fericit 

este acela care ia învăţăminte de la alţii, în vreme ce cel nefericit este acela amăgit de propriile 

sale patimi şi sumeţii.  

Să ştiţi că şi cea mai neînsemnată făţărnicie este precum credinţa în mai multe de un 

Allah, iar de te însoţeşti cu oameni care se conduc după poftele lor nu este altceva decât poarta 

spre uitarea credinţei şi spre tărâmul Diavolului. 
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Ocoliţi minciuna, căci prin ea se ocoleşte credinţa. Cel ce mărturiseşte adevărul este în 

pragul mântuirii şi al preacinstirii, în vreme ce acela care minte este pe cale de a făptui o 

mârşăvie şi faptă demnă de dispreţ. Nu fiţi pizmaşi, căci aceasta înghite credinţa tot astfel 

precum focul înghite vreascurile uscate. Nu vă purtaţi unii altora ranchiună, căci aceasta macină 

(virtuţile). Aflaţi că poftele slăbesc cugetul, iar ţinerii de minte îi aduc uitarea. Minţiţi pofta, căci 

ea este amăgire, iar cel ce trăieşte cu ea este doar amăgit. 

Necesitatea aducerii de laude 

Slavă lui Allah! În pofida faptului că vremurile ne-au adus nenorociri distrugătoare şi 

întâmplări covârşitoare, eu mărturisesc că nu este Allah în afară de Allah, Unul, fără de seamăn, 

Căruia nu Îi stă alături nici un alt Allah în afară de El Însuşi, iar Muhammad  este robul şi 

trimisul Său. 

Pricinile înfrângerii celor din al-Kufa 

Iată că acum, cu siguranţă, neascultarea Sfătuitorului Milostiv, Cunoscătorului Priceput 

aduce cu sine dezamăgire şi dă naştere la părere de rău. 

V-am povăţuit cu privire la această judecată şi v-am înfăţişat părerile mele ascunse, dacă 

poruncile lui Qasir ar fi fost îndeplinite, însă voi le-aţi nesocotit (poruncile), aidoma unor 

duşmani înverşunaţi şi a unor răzvrătiţi nesupuşi, până când sfătuitorul a început să se îndoiască 

de ale lui păreri, iar scânteia spiritului său nu s-a mai aprins. Drept urmare, poziţia mea şi a 

voastră au ajuns să fie precum spune poetul din Hawazin: 

„V-am dat poruncile mele la Mun’aragi-l-liwa însă nu aţi văzut cele ce erau bune în 

povaţa mea până nu a venit amiaza zilei următoare (când a fost prea târziu)”. 

Strădania de a-i călăuzi pe duşmani 

Vă previn că veţi fi ucişi la cotitura acestui  râu, în acest ţinut îngust şi nu veţi avea nici o 

dezvinovăţire dinaintea Domnului vostru, şi nici o putere vădită nu veţi avea alături. Aţi ieşit din 

căminele voastre şi apoi v-a învăluit hotărârea dumnezeiască.  

V-am povăţuit despre această judecată, însă mi-aţi dat în lături povaţa, întocmai celor 

potrivnici şi duşmani, până ce mi-am îndreptat părerile înspre dorinţele voastre.  

Sunteţi, voi, capete lipsite de minte şi înţelepciune!  

Rămâne-r-aţi fără de tată! Nu v-am făcut să aveţi parte de vreo nenorocire şi nu v-am voit 

răul. 

 



343 
 

Obligaţia de a Îi mulţumi lui Allah 

Slavă lui Allah, mulţumită milosteniei Căruia, nimeni nu îşi pierde nădejdea, nimeni nu 

este lipsit de mărinimia Sa, nimeni nu este dezamăgit de iertarea Sa şi nimeni nu Îl poate 

preamări pe măsură. Milostenia Sa nu are hotar, iar iertarea din partea Lui nu se pierde în veci. 

Felul de a înfrunta lumea aceasta 

Lumea aceasta este un sălaş a cărui pieire a fost hărăzită, iar locuitorilor săi plecarea din 

ea le este scrisă în soartă. Ea este plină de dulceaţă şi de verdeaţă. Ea se zoreşte către cel ce o 

caută şi se lipeşte de inima celui ce o priveşte. 

Aşadar, plecaţi de aici cu cele mai bune provizii pe care le aveţi! Nu căutaţi în ea mai 

mult decât ce vă este îndeajuns şi nu cereţi de la ea mai mult decât îmbucătura trebuincioasă. 

Îmboldirea de a pune stăpânire pe Eufrat 

Ei v-au făcut să prindeţi gustul luptei. Aşadar, vouă vă rămâne fie să vă păstraţi 

dezonoarea şi locul cel mai josnic, fie să vă înecaţi săbiile în sânge şi să vă potoliţi setea cu apă! 

Moartea cea adevărată este atunci când trăiţi în supuşenie, în vreme ce viaţa adevărată 

este atunci când muriţi, fiind voi cei cuceritori ce îi supun pe ceilalţi. Şi luaţi aminte, Mu’awwiya 

este în fruntea unei mici cete de războinici, cărora nu le-a pomenit despre adevăratele fapte, iar 

drept urmare, ei poartă în piept dorinţa de a omorî. 

Prevestirea viitorului kharig-iţilor 

Potopi-v-ar furtuna să vă potopească şi nici urmă din voi să nu mai rămână! Fi-voi, oare, 

martor al schimbării mele în rătăcit după îmbrăţişarea credinţei şi după lupta mea alături de 

Trimisul lui Allah  ? căci altfel mă voi rătăci şi nu voi mai fi dintre cei călăuziţi (6:56). 

Aşadar, voi veţi fi nevoiţi să vă întoarceţi la locurile voastre cele cu rele şi să păşiţi iar pe 

urmele paşilor voştri.  

Şi băgaţi de seamă!  

Cu siguranţă veţi avea parte, după mine, de o dezonoare ce vă va copleşi, de ascuţişul 

sabiei, iar tradiţia ce va fi însuşită de către asupritori vă va fi lege. 

Prevestirea asupra bătăliei cu kharig-iţii 

Locul pierzaniei lor se află de această parte a râului. Pe Allah! Nici măcar zece dintre ai 

lor nu vor rămâne în viaţă, în vreme ce, dintre voi, nici măcar zece nu vor pieri. 
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Prevestire asupra continuării abaterii kharig-iţilor 

Nu, nu încă! Pe Allah! Ei se află încă în şalele bărbaţilor şi în pântecele femeilor. De 

fiecare dată când va apărea un ocârmuitor dintre ai lor, el va fi nimicit, până ce ultimul dintre ei 

va deveni tâlhar, jefuitor. 

Sfârşitul luptei cu kharig-iţii 

Nu vă mai luptaţi cu kharig-iţii după mine, căci acela care caută adevărul, însă nu îl 

nimereşte, nu este ca acela care caută deşertăciunea şi dă peste ea. 

Imamul Ali   ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  şi nepăsarea sa în faţa morţiii 

Cu siguranţă, am asupra mea pavăza puternică a lui Allah. Când îmi va sosi ceasul, va 

pleca de la mine şi mă va lăsa morţii. La ceasul acela, nici o săgeată nu va da greş şi nici o rană 

nu se va vindeca. 

Respingerea îndoielilor quiraş-iţilor 

De ce nu le-aţi replicat susţinătorilor şi de ce nu le-aţi spus că Trimisul lui Allah  a 

lăsat ca dorinţă ca oricine este bun printre susţinători să fie musai bine omenit, în vreme ce acela 

ce este rău să fie neapărat iertat? 

Oamenii i-au spus atunci : 

– Ce ar fi împotriva lor? 

Emirul drept-credincioşilor a spus atunci: 

– Dacă ocârmuirea ar fi fost la ei, nu le-ar mai fi fost lăsată prin testament. 

Apoi a întrebat : 

Cum au pledat quiraş-iţii? 

Oamenii au răspuns: 

– Ei au spus cu tărie că-şi trag obârşia din arborele Trimisului lui Allah . 

Atunci emirul drept-credincioşilor a spus: 

– Au invocat arborele, căruia, însă, i-au pierdut roada. 

 

Dojenirea poporului din Irak 

O, voi, popor al Irakului! Sunteţi întocmai femeii grele care, la împlinirea sorocului, dă 

naştere unui prunc mort, bărbatul îi este şi el mort, iar văduvia îi este lungă şi nu rămână decât o 

rubedenie îndepărtată care să o moştenească. 
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Pe Allah ! Eu nu am venit la voi după voia mea. Am venit la voi silit de împrejurări. Am 

ajuns să ştiu că voi sunteţi din cei care zic: „Orfanul spune minciuni”. Fie ca Allah să vă dea 

înfrângerea! Împotriva cui spun eu, oare, minciuni? Este, oare, împotriva lui Allah? Eu sunt, 

însă, cel ce a crezut cel dintâi în El. Este, oare, împotriva Profetului ? Eu sunt, însă, cel dintâi 

care i-am jurat credinţă. Cu siguranţă, nu! Pe Allah! Am dat glas firii mele pe care voi nu aţi 

preţuit-o. Vai vouă! Eu revărs asupra voastră măsura vorbelor frumoase, fără nici o pată. Şi îmi 

doresc să fie vase îndeajunse de bune pentru a le păstra, şi veţi cunoaşte vestea lui după o vreme. 

(38:88) 

Vestire tainică despre fiii lui Marwan bin al-Hakam 

Nu mi-au jurat credinţă după uciderea lui Uthman? Nu am nevoie să-mi jure credinţă, 

pentru că ar face-o cu o palmă evreiască.  

Dacă îmi jură credinţă cu palma sa, o va încălca la scurt timp. Va ajunge la guvernare 

pentru un timp ce va dura atât cât un câine îşi linge nasul. El este tatăl a patru berbeci (care vor 

conduce şi ei). Poporul o să aibă parte de la el şi de la fiii săi de o zi roşie (de sânge). 

Însuşirile imamului Ali 

Ştiţi, cu siguranţă, că eu sunt cel mai îndreptăţit dintre oameni de a avea califatul. Pe 

Allah! Atâta vreme cât treburile musulmanilor rămân neatinse şi nu există nici o opresiune în el 

(califat) decât împotriva mea însumi, cu totul aparte, eu o să stau liniştit, aşteptându-mi să-mi fie 

redat (de către Allah), ţinându-mă departe de îmbierile şi podoabele pentru care voi vă luptaţi. 

 

Imamul Ali   ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  se apără pe sine însuşi 

Faptul că omeiazii mă cunosc nu i-a împiedicat de a mă îndepărta, nici întâietatea mea (în 

primirea islamului) nu i-a oprit de a mă învinui. Cele prin care Allah v-a prevenit sunt mult mai 

desluşitoare decât limba mea. Eu sunt potrivnic celor ce încalcă credinţa şi celor ce se îndoiesc. 

Pilde vor fi puse după cartea lui Allah (pentru lămurire). Robii vor fi răsplătiţi, cu siguranţă, 

după ceea ce au în inimile lor. 

Avertizarea omeiazilor 

Omeiazii mi-au îngăduit moştenirea lui Muhammad fărâmă cu fărâmă. 

Pe Allah! Dacă o să rămân în viaţă, îi voi da la o parte aşa cum măcelarul dă la o parte 

praful de pe o bucată de carne. 

 



346 
 

* 

 

Ai văzut? Dacă cei din urma ta care te-ar fi trimis ca înainte-mergător să le cauţi locuri 

udate de ploi, iar atunci când te-ai întors să le dai vestea despre nutreţ şi apă, nu ţi-ar fi împărtăşit 

părerea şi s-ar fi îndreptat către ţinuturi însetate, pustii, ce ai fi făcut, oare? 

El a spus: 

– Eu i-aş fi lăsat şi m-aş îndrepta înspre nutreţ şi apă. 

Atunci, emirul drept-credincioşilor i-a spus: 

– Întinde, aşadar, mâna (şi jură credinţă)! 

Bărbatul a spus: 

– Pe Allah! Cu o aşa dovadă convingătoare, eu nu mă pot abţine să nu îi jur credinţă emirului 

drept-credincioşilor. 

 

Înfruntarea ocârmuitorilor ce au încălcat legământul 

Amândoi vă încruntaţi pentru lucruri mărunte, însă treceţi cu vederea lucruri de seamă. 

Aţi putea să-mi spuneţi despre vreun lucru asupra căruia aveaţi dreptul, iar eu v-am împins la o 

parte? Sau despre vreo parte cuvenită pe care eu am ţinut-o departe de voi? Sau despre vreun 

musulman care mi-a cerut dreptate, iar eu am fost prea slab sau prea neştiutor, sau am greşit în 

hotărârea luată? 

Pe Allah, eu nu am avut nici o dorinţă de a primi califatul, şi nici vreun interes pentru 

guvernare, ci voi înşivă m-aţi chemat şi m-aţi pregătit pentru el. Când califatul a venit la mine, 

am privit în Cartea lui Allah şi la tot ceea ce Allah a pus în ea pentru noi. El ne-a poruncit să 

luăm hotărârile şi eu l-am urmat. Am făcut aşa cum Profetul   a arătat în tradiţie.  

În această privinţă, nu am nevoie de părerea voastră şi nici de părerea altora, numai dacă 

nu este vreo poruncă pe care eu nu o cunosc, atunci vă cer sfatul vouă şi fraţilor mei musulmani. 

Dacă ar fi fost astfel, nu v-aş fi refuzat pe voi şi pe alţii în afara noastră. 

În ceea ce priveşte cererea de egalitate (la împărţirea părţilor din averea comună a 

musulmanilor), eu nu am luat o hotărâre după propria mea părere şi nici după vreo patimă 

stăpânitoare pe mine. Eu am găsit însă, şi voi doi ar trebui să găsiţi de asemenea, că ceea ce 

Profetul  a adus a fost desăvârşit.  
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Aşadar, eu nu am nevoie de voi pentru a stabili o parte care a fost stabilită de către Allah 

şi asupra căreia şi-a pus hotărârea. Pe Allah, nici voi doi şi nici alţii nu vor avea nici o favoare de 

la mine în această privinţă. Să ne ţină Allah inimile noastre şi inimile voastre întru adevăr şi să 

ne dea nouă şi vouă deopotrivă putinţa de a răbda. 

Allah să-l miluiască pe bărbatul care atunci când vede adevărul îl ajută, iar când vede 

nedreptatea o respinge, ajutând adevărul împotriva celui ce greşeşte. 

Buna-cuviinţă în război 

Urăsc faptul că voi sunteţi dintre cei ce îi înjură pe alţii, dacă le-aţi descrie faptele, dacă 

le-aţi aminti de starea în care sunt, ar fi mult mai potrivit decât vorba (deşartă) şi mult mai 

convingător decât motivarea. În loc să îi înjuraţi, mai bine aţi spune:  

Allah! Salvează sângele nostru şi sângele lor, pune împăcarea între noi şi ei, călăuzeşte-i, 

îndepărtându-i de la rătăcire aşa încât cel necunoscător să afle adevărul, iar cel ce are aplecare 

spre răzmeriţă şi duşmănie, să se întoarcă de la ele. 

Necesitatea păstrării imamatului 

Struniţi-l pe acest tânăr în locul meu, căci mă poate duce la ruină! Nu aş putea să îi trimit 

la moarte pe aceştia doi, căci astfel s-ar putea întrerupe stirpea Trimisului lui Allah . 

Nemulţumirea faţă de neascultarea locuitorilor din al-Kufa 

O, voi oameni! Treburile dintre mine şi voi au fost aşa cum mi-am dorit până când 

războiul v-a suflat în faţă. Pe Allah! I-a luat pe unii dintre voi şi i-a lăsat pe alţii, însă l-a slăbit şi 

pe duşmanul vostru. Ieri eram osânditor, iar astăzi sunt osândit, ieri îi despovăţuiam (pe oameni 

să nu greşească), astăzi sunt despovăţuit. Vouă vă place să rămâneţi în această lume, iar eu nu vă 

pot duce către ceea ce urâţi. 

Dezvăluirea trădării celor ce au rupt legământul 

Ei au înaintat asupra ofiţerilor mei şi asupra păzitorilor casei musulmanilor (tezaurul 

public), care este încă în mâna mea, şi asupra locuitorilor unui oraş care îmi dau mie ascultare şi 

care mi-au jurat credinţă mie.  

Ei i-au răzleţit în cete, apoi au aţâţat o ceată dintre cete asupra mea, ceată ce i-a atacat pe 

cei ce mă urmează. Au ucis apoi o altă ceată prin viclenie, în vreme ce altă ceată a ridicat sabia 

asupra lor şi s-au bătut cu ei până când l-au întâlnit pe Allah, ca iubitori ai adevărului. 
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Regretul pentru cei morţi 

Abu Muhammad (Talha) zace aici departe de ţinutul lui.  

Pe Allah! Nu îmi place că cei din tribul Quraiş zac morţi sub stele.  

Eu i-am prins pe cei ai lui Abd Manaf, însă ocârmuitorii clanului Banu Jumah mi-au 

scăpat.  

Ei şi-au întins gâturile către o treabă ce nu era pe măsura lor şi ca atare le-au fost frânte 

înainte să ajungă la ţintă. 

Cunoaşterea şi asuprirea lui 

Pe Allah! Eu nu voi fi precum hiena care se face că doarme într-un huruit neîncetat de 

pietre până ce vine la ea cel ce o caută sau stă la pândă ca să-l dovedească.  

Eu însă mă voi bate cu cei ce întorc spatele adevărului cu ajutorul celor ce merg către el, 

mă voi bate cu cei care nu dau ascultare şi cu cei ce se îndoiesc cu ajutorul celor care mă ascultă 

şi mi se supun, până când îmi va sosi ziua. Pe Allah! Eu am fost fără încetare lipsit de dreptul 

meu din ziua în care Trimisul lui Allah  a murit şi până astăzi. 

Cunoaşterea lui Allah 

Nimic nu Îl frământă (ca să uite ceva), timpul nu Îl schimbă, niciun loc nu Îl poate 

cuprinde, limba nu Îl poate descrie. Nimic nu Îi scapă; nici numărul stropilor de ploaie, al 

stelelor de pe cer, al vântoaselor în văzduh, şi nici târâşul furnicilor pe stânci şi nici locul de 

repaos al firelor de praf în noaptea întunecată. El ştie locurile unde cad frunzele şi mişcarea 

tainică a pupilelor ochilor. 

Eu mărturisesc că nu există Allah în afară de Allah, Cel ce nu are egal, asupra Căruia nu 

există nici o îndoială, a Cărui religie nu poate fi lepădată, a Cărui creaţie nu poate fi negată. 

Mărturia mea este a unui om cu intenţie dreaptă, cu lăuntrul curat, cu credinţa sinceră, cu fapte 

bune greu atârnânde.  

Mărturisesc, de asemenea, că Muhammad  este robul şi trmisul Său, ales dintre 

făpturile Sale ca să Îi desluşească adevărurile Sale, ales pentru onorurile Lui şi preferat pentru 

soliile Sale.  

Prin el semnele călăuzirii s-au luminat, iar bezna orbirii (rătăcirii) s-a împrăştiat. 
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Prevenirea asupra acestei lumi 

O, oameni! Lumea aceasta îl amăgeşte pe cel ce îşi pune nădejdea în ea şi care este ispitit 

de către ea. Ea nu este darnică cu cel ce o doreşte, şi pune stăpânire pe cel ce încearcă să o ia în 

stăpânire. Pe Allah! Nimeni nu a fost lipsit de plăcerile vieţii după ce s-a bucurat de ele, doar ca 

urmare a păcatelor pe care le-au săvârşit, căci, cu siguranţă, Allah nu este nedrept cu robii Săi. 

Atunci când, însă, năpastele se abat asupra lor, iar plăcerile dispar, ei se întorc către Allah cu 

intenţii curate şi cu simţământul în inimi că El le va înapoia tot ceea ce a plecat de la ei şi îi va 

lecui de toate relele. 

Mă tem pentru voi să nu fi căzut iarăşi în necunoaştere. În trecut aveaţi înclinaţie pentru 

anumite lucruri, pentru care nu vă laud; însă dacă situaţia voastră trecută revine, atunci sunteţi 

fericiţi. Eu nu pot doar să mă străduiesc; dacă ar fi să vorbesc, aş spune doar ca Allah să vă ierte 

faptele voastre trecute. 

A da celor din Kufa ceea ce merită 

Slavă lui Allah pentru porunca pe care a hotărât-o şi pentru orice faptă pe care a făcut-o 

posibilă şi pentru punerea mea la încercare cu voi.  

O, obşte ce nu-mi dă ascultare când îi poruncesc şi nu-mi răspunde când o chem! 

Dacă vă este bine, vă pierdeţi în dispute, însă când sunteţi duşi la război, vă dovediţi a fi 

slabi.  

Dacă oamenii se strâng în jurul unui imam, îl luaţi în zeflemea, iar dacă vi se înfăţişează 

ceva dorit, îi întoarceţi spatele.  

Alţii să nu aibă tată (vai de duşmanul vostru)!  

Ce ajutor mai aşteptaţi să luptaţi pentru dreptul vostru? Moarte şi înjosire veţi avea!  

Pe Allah ! Când ziua morţii mele va veni, şi va veni negreşit, mă va despărţi de voi. 

Eu vă caut tovărăşia, însă mă simt singur cu voi. 

A da ce merită celor amăgiţi de kharig-iţi 

Mila lui Allah să rămână departe de ei cum a rămas de tamud-iţi.  

Luaţi aminte! Când lănciile se vor abate asupra lor, iar săbiile le vor izbi capetele, atunci 

le va părea rău de ceea ce au făcut.  

Astăzi Diavolul i-a împrăştiat, iar mâine îi va lăsa de izbelişte, părăsindu-i.  

Plecarea lor de la calea cea dreaptă, întoarcerea la rătăcire şi orbire, respingerea 

adevărului şi afundarea lor în greşeală sunt de ajuns. 
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Trăsăturile celor pioşi 

Se povesteşte că un tovarăş al emirului drept-credincioşilor, numit Hammam, un om 

religios, i-a spus: 

– O, emir al credincioşilor! Spune-mi cum arată un om pios ca şi cum l-aş vedea în faţa 

ochilor mei ! 

Emirul drept-credincioşilor a cântărit cu greutate răspunsul şi i-a spus : 

– Allah este cu cei temători şi cu cei făptuitori de bine (16:128). 

Hammam, nefiind convins de acest răspuns, a stăruit. 

Emirul drept-credincioşilor a dat slavă lui Allah, cerându-i răsplată şi binecuvântare 

Profetului  apoi a spus: 

Aşadar, Allah a făcut creaţia. El i-a creat fără să aibă nevoie de ascultare şi fiind în 

siguranţă faţă de neascultarea lor căci neascultarea niciunuia dintre ei nu Îl păgubeşte cu nimic, 

după cum nici ascultarea vreunuia dintre ei nu Îi foloseşte. El le-a împărţit lor cele trebuincioase 

traiului şi le-a dat un loc pe această lume. 

Aşadar, oamenii cu frica lui Allah sunt cei dăruiţi cu virtuţi. Vorba le este dreaptă, haina, 

potrivită, felul de a fi, umil. Ei îşi întorc privirile de la ceea ce Allah le-a oprit şi nu îşi pleacă 

urechea decât la o ştiinţă folositoare. Sufletele lor se simt la fel la vreme de năpastă şi la vreme 

de bucurie. Dacă nu ar fi fost sorocul pe care Allah li l-a scris, duhurile lor nu ar fi stat o clipită 

în trupurile lor, din pricina dorinţei de răsplată şi a fricii de osândă. Fiindcă măreţia lui Allah este 

în inimile lor, tot ce este afară de El le apare mic în ochii lor. În ceea ce priveşte Raiul, este ca şi 

cum l-ar vedea şi s-ar bucura de binefacerile lui. În ceea ce priveşte Focul, este ca şi cum le-ar 

vedea şi ar suferi de chinurile lui. 

Inimile le sunt mâhnite, relele – păzite, trupurile – slabe, cererile – uşoare, sufletele – 

gingaşe. Ei rabdă zile scurte ca să se bucure apoi de o odihnă îndelungată. Aceasta este un negoţ 

câştigător pe care li l-a înlesnit Domnul lor. Lumea de aici i-a vrut, însă ei nu au vrut-o. Ea i-a 

întemniţat, însă ei prin jertfa lor s-au eliberat. 

Nopţile celor pioşi 

În timpul zilei, ei sunt răbdători, cititori ai (Coranului), virtuoşi şi pioşi. Frica de Allah i-a 

făcut subţiri precum săgeţile. Cine se uită la ei crede că sunt bolnavi, însă cum ei nu sunt bolnavi, 

atunci spune că au înnebunit. De fapt, i-a înnebunit grozăvia a ceea ce va să vină. În timpul 

nopţii, ei stau în picioare şi citesc din Coran, bucată după bucată, psalmodind şi recitând.  
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Ei găsesc în el o oblojire pentru sufletele lor, şi un leac pentru bolile lor. Atunci când 

găsesc un verset încurajator (pentru rai), îl urmăresc cu lăcomie, duhurile lor se întorc către el 

pline de dor, şi îl simt ca şi cum ar fi dinaintea lor. Atunci când găsesc un verset înfricoşător 

(pentru iad), îl simt ca şi cum ar fi dinaintea lor cu trosnetul flăcărilor înălţate ale iadului, se 

apleacă în faţa Domnului lor, punându-şi frunţile, palmele, genunchii şi vârfurile picioarelor pe 

pământ şi cerându-i lui Allah să le sloboade grumajii. 

Ei sunt nemulţumiţi de faptele lor când sunt puţine, şi nu le pun la socoteală atunci când 

sunt multe. Ei îşi învinuiesc propriile suflete şi le este frică de propriile lor purtări.  

Dacă vreunul dintre ei este lăudat, se teme de ceea ce se spune despre el şi spune: Eu mă 

cunosc mai bine decât oricine altcineva, iar Domnul meu mă cunoaşte mai bine decât mă cunosc 

eu.  

Allah! Nu mă judeca după ceea ce spun ei, ci fă-mă mai bun decât cred ei despre mine şi 

iartă-mi mie ceea ce ei nu ştiu (din păcatele mele). 

Semnele celor pioşi 

Semnul oricăruia dintre ei este acela că tu vei vedea că are putere în religie, hotărâre 

dimpreună cu blândeţe, credinţă dimpreună cu certitudine, insistenţă în căutarea ştiinţei, ştiinţă 

dimpreună cu îngăduinţă, cumpătare în bogăţie, umilinţă în slujire, demnitate în sărăcie, răbdare 

la greu, dorinţă a ceea ce este îngăduit, vioiciune pe calea cea dreaptă, lipsă de lăcomie. El 

săvârşeşte fapte bune, însă tot se teme. Seara este neliniştit în a-I da mulţumire lui Allah, iar 

dimineaţa, de a Îl pomeni pe Allah. Doarme cu grijă şi se trezeşte cu bucurie: grijă de a nu fi luat 

fără să-şi dea seama, bucurie pentru binefacerile şi binecuvântările cu care a fost dăruit.  

Dacă sufletul lui nu-i dă ascultare în ceea ce nu-i place, el îl lipseşte atunci de ceea ce îi 

place. Limpezimea ochilor săi este dată de ceea ce nu piere, iar respingerea sa este pentru ceea ce 

nu rămâne. El pune laolaltă îngăduinţa cu cunoaşterea, vorba cu fapta. 

Îl vezi apropiat în nădejdea lui, puţin în greşeală, umil la inimă, mulţumit în suflet, 

simplu la mâncare, uşor la treabă, sigur în religie, mort ca patimă, reţinut la supărare. De la el se 

aşteaptă doar binele, niciun rău nu se aşteaptă de la el. Chiar dacă se află printre cei pomenitori şi 

nicidecum nu va fi scris printre cei uitători. El îl iartă pe cel ce îl nedreptăţeşte, dăruieşte pe cel 

ce îl lipseşte, reia legătura cu cel ce a rupt-o. 
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Grosolănia este departe de el, vorba îi este blândă, fapta ruşinoasă, absentă, binefacerea, 

prezentă, binele, înfăţişător, răul, de spate întorcător. La cutremure este demn, la mizerii, 

răbdător, la uşor, mulţumitor. El nu săvârşeşte vreun abuz asupra celui ce îl urăşte şi nu face 

vreun păcat de dragul celui pe care îl iubeşte. El recunoaşte adevărul înainte să se facă mărturisiri 

împotriva lui. El nu pierde ceea ce i se dă spre păstrare şi nu uită ceea ce i-a fost amintit. Nu-i 

strigă pe alţii cu porecle, nu-l păgubeşte pe vecin, nu se bucură de răul altuia, nu intră în 

deşertăciune şi nu iese din adevăr. 

Dacă tace, tăcerea nu îl posomorăşte, dacă râde, râsul nu îi este zgomotos, dacă este 

nedreptăţit, îndură până când Allah îl răzbună. Sufletul său este mâhnit din pricina lui, în vreme 

ce oamenii se simt bine cu el. El îşi dă silinţa pentru lumea de apoi, însă pe oameni îi lasă în 

tihnă. El se ţine departe de cei ce se îndepărtează de el prin lipsire şi curăţenie, şi se apropie de 

cei ce se apropie de el prin blândeţe şi milă. El se ţine departe nu din îngâmfare sau preamărire, 

şi se apropie, nu prin vicleşug şi înşelătorie. 

Se spune că atunci Hammam a căzut trasnit. 

Emirul drept-credincioşilor a spus: 

– Pe Allah, am avut această temere pentru el. Apoi a adăugat: 

Acesta este urmarea predicilor bine ţintite asupra minţilor deschise! 

Atunci cineva i-a spus: 

– O, emir al credincioşilor! De ce ţie nu ţi s-a întâmplat aşa ceva?  

El  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  i-a răspuns: 

– Vai ţie! Fiecare soroc are un timp peste care nu se poate trece şi o pricină căreia nu-i 

poate scăpa. Uşurel, niciodată să nu mai repeţi o astfel de vorbă pe care Diavolul ţi-a pus-o pe 

limbă. 

Ascultarea celor din familia Profetului  

Privitorul cu minte ageră îşi vede ţelul. El îşi cunoaşte şi coborâşul şi suişul. Chemătorul 

a chemat, păstorul păstoreşte. Aşadar, răspunde-i chemătorului şi urmează păstorul! Ei 

(potrivnicii) s-au cufundat în mări de nelinişte şi s-au apucat de născociri, în locul tradiţiei, în 

vreme ce credincioşii au slăbit, iar rătăciţii şi hulitorii au prins grai. Noi suntem cei mai 

apropiaţi, însoţitori, păstrători de comori şi păzitori ai porţilor (sunnei). În case nu se intră decât 

pe porţile lor, oricine intră în ele pe altundeva decât pe poartă se numeşte hoţ.  
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Cinstirile Coranului ale lor sunt (ale celor din familia Profetului ), ei sunt comorile 

Milostivului. Când vorbesc, ei spun adevărul, când tac, nimeni nu poate vorbi înaintea lor. 

Condiţiile imamatului 

Înainte-mergătorul trebuie să le spună adevărul alor săi şi să îşi păstreze puterea de 

judecată. El trebuie să fie dintre fiii lumii de apoi, căci va veni de acolo şi acolo se va întoarce. 

Cel ce vede cu inima şi lucrează cu privirea ştie de la începutul faptei sale dacă aceasta este 

împotriva sa sau în binele său. Dacă este în binele său, va merge cu ea, însă dacă este împotriva 

sa, se va ţine departe de ea, căci acela care făptuieşte fără a şti, este precum cel ce păşeşte fără a 

avea o cărare. Cu cât se îndepărtează de cărare cu atât se îndepărtează de trebuinţa sa. Cel ce 

făptuieşte, însă, cu ştiinţă este precum cel ce păşeşte pe o cărare desluşită. Aşadar, acela ce vede, 

să vadă dinainte dacă merge înainte sau dacă se întoarce. 

Potrivirea duhului cu trupul 

Să ştii că orice este pe dinafară aşa cum este pe dinăuntru. Dacă pe dinafară este bun, 

atunci este bun şi pe dinăuntru, iar dacă pe dinafară este rău, atunci este rău şi pe dinăuntru. 

Trimisul cel demn de crezare a spus că : Allah poate iubi un rob, însă îi poate urî faptele, şi poate 

iubi faptele, dar îi poate urî firea. Să ştii că orice faptă este asemenea verdeţei, iar verdeaţa nu 

poate trăi fără apă, iar apele sunt felurite. Aşadar, acolo unde apa este bună, şi săditura este bună, 

iar roadele, dulci, în vreme ce acolo unde apa este rea, şi săditura va fi rea, iar roadele, amare. 

Trebuinţa ascultării conducerii 

Cine poate, în aceste vremuri, să rămână strâns legat de Allah – aşa să facă ! Dacă mă 

urmaţi, eu vă voi purta, cu siguranţă, dacă aceasta este vrerea lui Allah, pe calea raiului, chiar 

dacă ar fi plină de mari greutăţi şi chiar de va avea un gust amar. 

Roadele credinţei 

Acesta este drumul cel mai bine conturat, făclia cea mai luminoasă, căci credinţa 

călăuzeşte către faptele bune, iar faptele bune duc la credinţă, iar prin credinţă se revigorează 

cunoaşterea, iar prin cunoaştere moartea devine de temut.  

Această lume se încheie cu moarte, în vreme ce lumea viitoare este păzită (de faptele 

bune) din această lume.  

Prin înviere se apropie raiul şi se iveşte iadul celor rătăciţi. Nimeni nu scapă de înviere, ci 

va fi zorit pe făgaşul hotărnicit către ţinta cea de pe urmă. 
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Valorile morale şi meritele Coranului 

Ei s-au ridicat din locurile lor de odihnă, din mormintele lor şi au pornit către ţelurile lor 

de pe urmă.  

Fiece casă are locuitorii săi, care nu vor fi nici schimbaţi şi nici mutaţi de acolo. 

Poruncirea binelui şi poruncirea îndepărtării de rău ţin de felul de a fi al lui Allah, acestea nu 

aduc sorocul mai aproape şi nici nu scurtează traiul. 

Voi trebuie să ţineţi de cartea lui Allah, căci ea este frânghia cea trainică, lumina cea 

desluşitoare, tămăduirea cea aducătoare de bine, potolirea setei, pavăza celui ce se ţine de ea, 

izbăvirea celui ce se agaţă de ea.  

Ea nu se îndoaie, pentru a fi nevoie de întărire şi nici nu se strâmbă, pentru a trebui fi 

îndreptată. Deasa răsfoire nu o ponoseşte, şi nici auzirea ei nu plictiseşte. Cel a cărui vorbă este 

după ea, spune adevărul, cel a cărui faptă este după ea, este în frunte. 

Un bărbat s-a ridicat în picioare şi a spus: 

„O emir al dreptcredincioşilor, vorbeşte-ne, tu, nouă despre această zâzanie şi spune-ne 

dacă tu l-ai întrebat despre aceasta pe Profet , la care emirul drept-credincioşilor a răspuns”: 

Prevestire asupra zâzaniilor şi martiriului sângeros 

Atunci când Allah a pogorât acest verset: Alif, Lam, Mim. Oamenii cred că vor fi lăsaţi să 

spună „noi credem”, fără să fie puşi la încecare? (29:1-2), am ştiut că această zâzanie nu ne va 

lovi atâta vreme cât Profetul  se află printre noi. 

Aşa că am spus: 

O, tu, Trimis al lui Allah, ce este această zâzanie asupra căreia Allah te-a înştiinţat? 

El  mi-a răspuns: O, Ali, poporul meu va fi în mare zâzanie după mine. 

Eu am spus: O, Trimis al lui Allah, nu mi-ai spus, în acea zi, la Uhud, când mulţi au căzut 

martiri, însă eu am fost ferit de martiriu, ceea ce m-a îndurerat, „înveseleşte-te căci martiriul este 

în urma ta”? 

Mi-a răspuns Profetul  : Aşa va fi, însă cum vei îndura aceasta? 

Eu am spus atunci: O, tu, Trimis al lui Allah, acesta nu este un prilej de a îndura, ci mai 

degrabă un prilej pentru înveselire şi mulţumire. 
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Apoi el  a spus: O Ali, oamenii vor fi puşi la încercare prin avuţia lor, îşi vor arăta 

mulţumirea către Allah prin credinţa lor, vor aştepta milostenia Lui, se vor simţi la adăpost de 

mânia Lui şi vor da dezlegare la îndoielile oprite şi mincinoase şi la poftele aducătoare de 

nepăsare. Ei dau dezlegare la băutul vinului pe care îl numesc zeamă de orz, la mită, pe care o 

numesc dar, la camătă, pe care o numesc negoţ. 

Eu am spus: O, Trimis al lui Allah, cum să mă port cu ei, atunci, să cred, oare că au căzut 

la erezie, sau doar în zâzanie? 

El  mi-a răspuns: În zâzanie. 

Prevenirea lui ‘Uthman 

Oamenii sunt în spatele meu, iar ei m-au făcut ambasador între tine şi ei înşişi. Pe Allah! 

Eu nu ştiu ce să îţi spun. Eu nu ştiu nimic pe care tu să nu-l ştii, şi nici nu te pot îndruma în vreo 

treabă pe care tu să nu o ştii. Cu siguranţă, tu ştii ceea ce noi ştim, noi nu am ajuns să ştim nimic 

înaintea ta, nimic ce ţi-am putea spune: şi nici nu am învăţat nimic în taină, nimic ce am putea 

să-ţi vestim ţie. Tu ai văzut, cum am văzut şi noi, şi ai auzit, aşa cum am auzit şi noi. 

Tu ai stat în preajma Trimisului lui Allah  aşa precum şi noi am stat. Ibn Abi Quhafa 

şi Ibn al-Hattab nu aveau întâietate asupra ta în faptele cele drepte, de vreme ce tu eşti aproape, 

prin rudenie, de Trimisul lui Allah  – decât ei doi, iar tu eşti înrudit cu el şi prin căsătorie, pe 

când ei nu sunt. 

Allah! Teme-te de Allah în sufletul tău ! Pe Allah ! – Înlăntrul vostru, căci ţie nu ţi se 

arată nimic ca şi cum ai fi orb, şi nu eşti învăţat nimic de parcă ai fi neştiutor. Căile îţi sunt 

desluşite şi steagurile credinţei, drepte. Să ştii că, dintre toţi robii lui Allah, cel mai bun înaintea 

lui Allah este imamul cel drept, cel care a fost călăuztit (de Allah) şi el, la rândul lui, îi călăuzeşte 

pe ceilalţi. Drept urmare, el ţine tradiţia cunoscută şi omoară născocirile nerecunoscute. 

Tradiţiile sunt luminoase şi au semnele lor, însă şi născocirile sunt la vedere şi au semnele lor. 

Cu siguranţă, în faţa lui Allah, omul cel mai rău este imamul nedrept, acela care s-a rătăcit şi care 

duce în rătăcire şi pe alţii. Acela omoară tradiţia cea cunoscută şi dă viaţă născocirilor părăsite. 

L-am auzit pe Trimisul lui Allah  spunând: 

În Ziua Judecăţii de apoi, imamul nedrept va fi adus, fără ca cineva să îl susţină, fără ca 

cineva să îl dezvinovăţească, apoi va fi aruncat în iad, unde se va tot învârti, precum se învârte o 
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moară, ca, în cele din urmă, să fie ţintuit în fundul iadului.Te implor în numele lui Allah să nu fii 

imam al acestui popor, imam ce va fi ucis, căci s-a spus că „un înainte-stătător al acestei obşti va 

fi ucis, iar aceasta va deschide uciderile şi lupele până în Ziua judecăţii de apoi, şi tot el le va 

încurca lucrurile şi va răspândi necazurile asupra lor”.  

Drept urmare ei nu vor vedea adevărul de minciună. Ei vor şovăi asemenea valurilor şi 

vor fi, fără îndoială, greşit călăuziţi. Tu nu trebuie să îi fii lui Marwan precum vita, ca să te mâne 

oriunde doreşte, cu toate că eşti mai în vârstă şi ai trecut prin viaţă. 

Atunci ‘Uthman i-a spus emirului drept-credincioşilor: 

Vorbeşte cu oamenii să îmi lase timp, astfel ca eu să le pot îndrepta suferinţele. 

Atunci emirul–dreptcredincioşilor  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  a spus: 

Cât priveşte Medina, nu este nevoie de timp. Cât despre ţinuturile mai îndepărtate, poţi 

avea cât timp îţi trebuie ca porunca ta să ajungă acolo. 

Greutăţile strâmtorii 

M-am apucat să urmez calea luată de Profet  călcând pe urmele amintirii sale până 

când am ajuns la al-‘Araj. 

Descrierea poporului Siriei 

Împuţiţi, josnici, sclavi piperniciţi! Au fost adunaţi de peste tot, luaţi de pe oriunde. 

Trebuie să fie învăţaţi legea islamică, buna-cuviinţă, să fie învăţaţi, antrenaţi, supravegheaţi, duşi 

de mână. Ei nu sunt nici dintre cei plecaţi  în pribegie (de la Mecca la Medina), şi nici ajutoare 

(la Medina), nici dintre cei care au venit să sălăşluiască în Casă (Mecca) în credinţă. 

Împotrivire la alegerea judecătorilor 

Uite! Ei au ales pentru ei înşişi pe cineva care este cel mai apropiat de ei prin ceea ce 

iubesc, în vreme ce voi aţi ales pentru voi înşivă pe cineva care vă este cel mai apropiat prin ceea 

ce urâţi. Cu siguranţă, voi ştiţi ceea ce mai ieri Abdullah bin Qais spunea: „este zâzanie, aşadar, 

tăiaţi-vă corzile arcurilor şi băgaţi-vă săbiile în teacă!” Dacă a fost sincer (în ceea ce a spus), 

atunci a greşit mărşăluind alături de noi fără să fie silit, însă dacă a minţit, atunci va fi privit cu 

suspiciune. Aşadar, împingeţi-l pe Abdullah bin al-Abbas în faţa lui Amru bin al-‘As. Folosiţi 

aceste zile şi înconjuraţi marginile cele mai îndepărtate ale islamului. Nu vedeţi, oare, cum 

ţinuturile voastre sunt invadate, iar vitejia voastră este ţintită? 
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Împotrivire faţă de poziţiile lui Uthman 

O, Ibn al-Abbas! Uthman vrea să mă trateze ca pe o cămilă cărătoare a burdufului cu apă: 

vino-ncoace, du-te-ncolo! Odată mi-a trimis vorbă să ies, apoi mi-a trimis vorbă să mă întorc. 

Apoi, iarăşi mi-a trimis vorbă că trebuie să ies. 

Pe Allah, l-am apărat până m-am temut să nu devin un păcătos. 

Cunoaşterea celor mai nevrednici oameni 

Cele mai urâte făpturi dinaintea lui Allah sunt doi oameni. Primul este cel pe care Allah l-

a lăsat la cheremul sinelui său. Aşadar, el se răzleţeşte de la calea cea dreaptă, plin de plăcerea de 

a vorbi despre născociri, chemându-i pe oameni către rătăcire. El seamănă zâzanie printre cei 

amăgiţi de el, fiind el însuşi rătăcit de la buna călăuzire de către cei dinaintea sa, ducându-l în 

rătăcire pe cel ce îl urmează în viaţă şi după moarte. El cară greşelile altora, zălog al propriilor 

greşeli. 

Al doilea este un om care a strâns o seamă de prostii pe care le răspândeşte apoi printre 

neştiutorii din sânul obştii. El se reîntoarce în zorii zâzaniei şi este orb la învoielile de pace. Este 

ca cel pe care oameni închipuiţi (falşi) l-au numit învăţat fără ca el să fie. Pornit dis-de-

dimineaţă, el adună o mulţime de lucruri care sunt bune mai puţine decât mai multe. El îşi 

potoleşte setea cu apă tulbure şi strânge lucruri fără noimă. 

Spiritul judecăţii 

El se aşează între oameni ca judecător chezaş pentru limpezirea a ceea ce alţii găsesc a fi 

confuz. Dacă o pricină încâlcită îi este înfăţişată, el o împănează cu propriile-i păreri şi o judecă 

apoi în temeiul lor. El este prins astfel în aceste fapte îndoielnice precum în plasa unui păianjen, 

neştiind dacă a nimerit sau a greşit. Dacă a nimerit îi este teamă că a greşit, iar dacă a greşit 

nădăjduieşte să fi nimerit. Neştiutor, ţopăie neîncetat pe prostii, orbecâind prin beznă. El nu a 

muşcat din cunoaştere zdravăn cu dinţi puternici, ci vântură doar tradiţiile aşa cum vântul 

vântură pleava. 

Pe Allah! El nu are putinţa să dea sentinţe asupra pricinilor ce vin la el şi nici nu este 

vrednic de laudele pe care le primeşte. El nu dă vreo însemnătate cunoaşterii în nimic din ceea ce 

face, ci se lipseşte de ea, căci nu îşi dă seama că hotărârile sale, după el, le vor fi altora 

învăţătură. Dacă ceva nu îi este limpede, atunci ascunde acest fapt, ştiindu-şi lipsa de cunoaştere. 

Sângele vărsat strigă asupra nedreptăţii judecăţii sale, iar moştenirile încălcate mormăie 

împotriva lui. 
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La Allah mă plâng de cei ce trăiesc în necunoaştere şi mor în rătăcire. Pentru ei nimic nu 

este mai înţelenit decât Cartea atunci când este psalmodiată aşa cum trebuie, nimic nu este mai 

preţuit decât Cartea dacă versetele sale sunt zădărnicite de la locurile lor, nimic nu este pentru ei 

mai de lepădat decât un bine, nimic nu este mai bun decât un rău. 

Imamul Ali   ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  şi cunoaşterea celor ce au rupt legământul 

Băgaţi de seamă! Diavolul s-a pornit să-şi asmută ceata şi să-şi strângă oştirea ca 

nedreptatea să revină în ţinuturile ei, iar deşertăciunea să se întoarcă la locul ei. Pe Allah! Ei nu 

mă învinuiesc pe mine pe drept, şi nici nu au pus dreptate între mine şi ei. Ei îmi cer mie un drept 

pe care ei l-au părăsit şi un sânge pe care ei înşişi l-au vărsat. Dacă aş fi fost tovarăşul lor întru 

aceasta, ei ar fi avut, de asemenea, partea lor. Dacă şi-au asumat-o însă fără mine, atunci să 

suporte urmările. Cel mai tare argument al lor împotriva mea este, de fapt, un argument 

împotriva lor înşişi.  

Ei sug de la o mamă care a înţărcat şi readuc la viaţă născociri ce au fost deja omorâte. 

Cât de nelalocul lui este acest aţâţător! 

Cine este acest aţâţător şi pentru ce i s-ar da un răspuns? 

Eu sunt împăcat că judecata lui Allah a apărut înaintea lor, iar El îi cunoaşte întru totul. 

Dacă refuză să dea ascultare, le voi da tăişul sabiei care este de ajuns să înlăture deşertăciunea şi 

să facă adevărul să triumfe. 

Este ciudat că ei mi-au trimis vorbă să ne batem în săbii şi să rabd greutăţile. Îndoliate fie 

după ei mamele lor! Niciodată nu am fost astfel: să ameninţ cu războiul şi să înfricoşez cu 

zăngănitul armelor. Eu am o convingere deplină de la Domnul meu şi nu am nici o îndoială în 

credinţă. 

Răspuns la zvonurile privitoare la cel potrivnic 

Dacă eu aş fi dat porunca pentru uciderea lui, atunci aş fi fost călăul său, însă de i-aş fi 

împiedicat pe ceilalţi să-l ucidă, aş fi fost salvarea sa. 

Tâlcul acesta este: cel ce l-a ajutat nu poate spune că este mai bun decât cel ce l-a lăsat în 

părăsire, iar cel ce l-a părăsit nu poate spune că este mai bun decât cel ce l-a ajutat. 

Vă înfăţişez povestea lui. S-a înavuţit, şi nu cum se cuvine. V-aţi ridicat împotrivă – încă nu 

îndeajuns. 

Adevărata judecată o face Allah, El alege între cel ce se înavuţeşte şi cel ce se ridică 

împotriva-I. 
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Felul de a fi al lui Talha şi al lui al-Zubayr 

Să nu te întâlneşti cu Talha (bin Ubaydullah). De îl vei întâlni, ţi se va părea aidoma unui 

taur nărăvaş, cu coarnele îndreptate spre urechi. El este călare pe o fiară înspăimântătoare, care, 

spune el, a fost îmblânzită. Întâlneşte-te cu al-Zubayr, căci el are o fire blândă. Spune-i că vărul 

tău dinspre mamă spune că „în Hijaz mă cunoştea, însă în Irak nu mă mai cunoşti. Aşadar, ce 

anume te-a abătut de la ce fusese arătat?” 

Neîndurarea destinului 

O, voi oameni! Cu siguranţă îndeplinirea făgăduinţei este sora geamănă a adevărului. Eu 

nu cunosc o pavăză mai bună (împotriva asalturilor păcatului) decât aceasta. Cel ce înţelege 

adevărul întoarcerii (în lumea cealaltă) nu trădează niciodată. Trăim vremuri în care cei mai 

mulţi dintre oameni sunt de părere că trădarea înseamnă înţelepciune. În aceste zile cei neştiutori 

o numesc culmea şireteniei. Ce se întâmplă, oare, cu ei? Allah îi poate nimici. Cel ce a fost la 

ananghie găseşte o dezvinovăţire pentru ceea ce l-a împiedicat de la poruncile şi opreliştile lui 

Allah, însă nu o ia în seamă în ciuda putinţei sale de a o invoca pentru a nu se supune, în vreme 

ce acela ce nu are nici o oprelişte legată de religie foloseşte orice prilej (pentru a nu se supune 

poruncilor lui Allah). 

Felul de a înfrunta duşmanii 

De m-aş pregăti de război cu poporul din Siria, în timp ce Garir bin Abdillah al-Bagali 

este încă acolo, aceasta ar însemna să închid poarta Siriei şi să îi împiedic pe cei de acolo să facă 

fapte bune, dacă ei vor aceasta. Am hotărât, totuşi, un soroc pentru Garir, pe care, dacă îl va 

depăşi, nu va mai putea sta decât fie prin înşelăciune, fie prin nesupunere. Am părerea că trebuie 

să am răbdare, aşadar voi aştepta puţin, însă între timp, nu mi-ar fi neplăcut dacă voi v-aţi 

pregăti. 

* 

 

Abdullah bin Abbas precizează că în momentul în care Emirul drept-credincioşilor   ه ٱَسََلُم   َلّلَٰ

 a pornit la război cu cei din Basra, a venit în vizită la Diqar şi a văzut că acesta îşi cosea o َعلَْيهه 

sandală. 

Atunci emirul-dreptcredincioşilor  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  m-a întrebat: 

– Cât valorează această sandală? 

iar eu i-am răspuns: Acum nu valorează nimic. 
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Apoi vorbi el  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ : 

– Pe Allah ar trebui ca (aceste încălţări) să îmi fie mai dragi decât însuşi faptul că vă sunt 

ocârmuitor, căci pot face ceea ce este bine şi îndepărta ceea ce este rău. 

Scopul trimiterii Profetului  

Cu adevărat, Allah l-a trimis pe Muhammad  atunci când nimeni dintre toţi arabii nu 

citea o carte şi nici nu căuta vreo profeţie.  

El  i-a îndrumat pe oameni şi i-a condus către locul lor (cel drept) şi salvarea lor. 

Astfel, lănciile lor s-au îndreptat şi firile lor s-au liniştit. 

Însuşirile militare ale Imamului Ali  ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  

Pe Allah! Eu am fost în fruntea lor, până când au dat bir cu fugiţii grămadă. Eu nu am dat 

dovadă de neputinţă şi nici de laşitate. Şi marşul meu a fost întocmai. Voi străpunge, negreşit, 

răul, până ce binele va ieşi din coasta sa. 

Însuşirile Imamului Ali  ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  

Mi-am îndeplinit obligaţiile atunci când alţii şi-au pierdut curajul (de a şi le îndeplini) şi 

am făcut un pas înainte atunci când alţii s-au ascuns. Eu sunt cel ce a glăsuit, atunci când ceilalţi 

au păstrat tăcerea. Am mers în lumina dumnezeiască, în vreme ce ceilalţi au rămas, pe loc, în 

picioare. Am fost cel mai slab dintre ei în glas, însă cel mai puternic în mersul înainte. Am rămas 

credincios domniei sale  şi m-am devotat numai şi numai făgăduinţei sale, aidoma unui 

munte pe care nici vântul năprasnic nu-l clinteşte, nici furtuna nu îl doboară. Nimeni nu-mi poate 

găsi vreo vină şi nimeni nu mă poate vorbi de rău. Cel de jos este, cred eu, demn de toată cinstea, 

atâta vreme cât eu îi chezăşuiesc dreptul (său), în vreme ce, cred eu, cel puternic este slab atâta 

timp cât iau de asupra-i dreptul (altuia). 

Pricina tăcerii 

Suntem mulţumiţi cu soarta hotărâtă de Allah şi ne supunem poruncii lui Allah.  

Credeţi, oare, că aş vorbi în minciună în legătură cu Trimisul lui Allah  ?  

Pe Allah! Eu sunt, cu siguranţă, cel dintâi care l-a crezut, aşadar nu voi fi eu cel dintâi 

care să-i înşel nădejdiile sau să îi răstălmăcesc vorbele.  
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M-am uitat la tot ce este legat de mine şi am înţeles că supuşenia mea se cade să aibă 

întâietate faţă de jurământul de credinţă faţă de mine, în vreme ce legământul îmi este asemenea 

unei poveri ce-mi atârnă de gât pentru altcineva. 

Necesitatea cunoaşterii îndoielilor 

Îndoiala se numeşte îndoială pentru că se aseamănă cu adevărul. Cât despre cei ce Îl 

iubesc pe Allah, convingerile lor le sunt precum lumina, iar calea cea dreaptă le este călăuză ; 

duşmanii lui Allah, însă, în vremuri de îndoială, se îndreaptă către o călăuzire plină de greşeală, 

în întunericul împresurat de îndoială, iar călăuza lor este orbirea minţii. Nu scapă de moarte cel 

ce se teme de ea, şi nici nu i se dă veşnicia celui ce o iubeşte. 

Rugă pentru călătorie 

O Allah! Sunt în căutarea ocrotirii Tale care să mă apere de greutăţile călătoriei, de 

durerea întoarcerii şi de vederea nimicirii avuţiilor şi oamenilor. O, Allah! Tu îmi eşti însoţitor în 

calea mea şi Cel ce are în pază familia. Nimeni altul în afară de Tine nu poate fi în cele două 

locuri, căci cel rămâne locului nu poate fi tovarăş de drum, şi nici cel ce te însoţeşte în calea ta 

nu poate fi, în acelaşi timp, lăsat în urmă. 

Prevestirea viitorului celor din al-Kufa 

O, al-Kufa, în ochii mei eşti aidoma pielii argăsite din`Ukaz, târâtă prin piaţă, scorojită de 

toate nenorocirile şi lovită de toate zgâlţâielile.  

Ştiu, cu siguranţă: Că de vreun despot îţi vrea răul, Allah îl va năpăstui cu amar şi îi va arunca pe 

urme un ucigaş. 

Necesitatea pregătirii oştirii 

Slavă lui Allah de fiece dată când noaptea se pogoară şi bezna se întinde! 

Slavă lui Allah de fiece dată când stelele luminează şi sclipesc! 

Slavă lui Allah a Cărui dărnicie nu se pierde, a Cărui bunătate nu are asemănare! 

Trimis-am înainte oameni şi le-am dat poruncă să facă tabără pe malul fluviului, în 

aşteptarea poruncilor mele. Am de gând să trec acest râu şi să mă îndrept către sătucul în care 

sălăşluiesc oameni, cel de lângă Tigru, să-i îndemn să vină cu noi în marşul nostru împotriva 

duşmanului şi să îi fac o prelungire a puterii voastre. 
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Cunoaşterea lui Allah 

Slavă lui Allah Cel care sălăşluieşte în toate lucrurile ascunse şi către Care se îndreaptă 

toate cele văzute. El nu poate fi zărit de ochiul celui ce Îl priveşte, însă ochiul ce nu Îl vede nu îl 

poate tăgădui, în vreme ce mintea care face dovada existenţei Lui nu Îl poate percepe. El este 

întru atât de sublim, încât nimic nu Îl poate întrece, fiind întru atât de aproape, încât nimeni nu 

poate fi şi mai aproape. Fie El, însă, oricât de sublim, aceasta nu Îl îndepărtează de nimic din ce 

El a creat, nicidecum apropierea Sa să-i aducă pe alţii alături. El nu a dat minţilor putinţa de a şti 

hotarul însuşirilor Sale. Şi în pofida acestui lucru, El nu i-a oprit din a se înavuţi din Ştiinţa Sa de 

căpătâi. El este astfel încât fiece semn al fiinţării Sale Îi stă mărturie, încât chiar şi mintea care Îl 

tăgăduieşte va crede în El. Allah este mai presus de ceea ce au zugrăvit cei ce Îl asemuiesc sau 

cei ce Îl tăgăduiesc. 

Rezerve în casa banilor 

Aceşti bani nu sunt ai mei şi nici ai tăi, ci sunt avuţia musulmanilor, aduşi de săbiile lor. 

Dacă vei participa la război alături de ei, vei avea o parte egală cu a lor, căci ceea ce câştigă 

mâinile lor nu poate fi decât pentru alte guri decât ale lor. 

Puterea de convingere a celor din Casă 

Ştiţi că limba este o parte a corpului omului. Spunerea nu-l ajută dacă se abţine; rostirea 

nu-i dă răgaz să se oprească dacă se întinde. Cu siguranţă, suntem stăpânii cuvântului. Rădăcinile 

sale sunt fixate în noi, iar crengile sale atârnă deasupra noastră. Ştiţi că trăiţi într-o vreme în care 

cei ce spun adevărul sunt puţini, limbile ce rostesc adevărul obosite, iar cei ce insistă să-l spună, 

umiliţi. Oamenii acestor vremuri sunt înverşunaţi în neascultare, înţeleşi în rătăcire.  

Tinerii lor sunt neciopliţi, bătrânii lor, păcătoşi, învăţaţii lor, făţarnici, cei ce-i urmează, 

lipsiţi de sinceritate. Cei mici nu-i respectă pe cei mari; bogaţii lor nu-i ajută pe săraci. 

Învinuirea zgârciţilor 

Voi nu v-aţi cheltuit avuţiile pentru calea Lui, Cel care v-a dăruit-o, şi nici nu v-aţi riscat 

vieţile de dragul Lui, Cel care le-a creat. Voi vă bucuraţi de cinstire prin Allah în rândul 

făpturilor Sale, însă voi nu Îl cinstiţi pe Allah în rândul făpturilor Sale. Voi ar trebui să luaţi 

aminte la cei ce au fost în aceste locuri înainte de voi, ca şi la fraţii voştri care s-au dus. 
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Răsplata celor ce săvârşesc fapte bune 

Voi sunteţi sprijinitorii adevărului şi fraţi întru credinţă. Voi sunteţi pavăză în Ziua 

nenorocirii şi oamenii mei de încredere. Cu sprijinul vostru, eu îl lovesc pe cel ce întoarce spatele 

(credinţei) şi am nădejdea că cel ce vine va da ascultare. Aşadar, daţi-mi sprijinul vostru, fără de 

minciună şi fără de îndoială, căci – pe Allah! – pentru oameni eu sunt cel mai bun ocârmuitor şi 

pentru oameni. 

* 

 

Emirul dreptcredincioşilor i-a adunat pe oameni şi i-a îmboldit la război, însă aceştia au 

tăcut prelung, i-a întrebat atunci: Ce aveţi de tăceţi? 

  Unii dintre ei au răspuns: Dacă tu mergi, mergem şi noi cu tine. 

El   ه ٱَسََلُم َعلَْيهه   َلّلَٰ  le-a zis: Ce se întâmplă cu voi? Poate că voi nu sunteţi bine călăuziţi sau 

poate nu vi se arată calea cea dreaptă.  

Ar trebui, oare, ca în aceste împrejurări să merg, totuşi, înainte? De fapt, într-o astfel de 

împrejurare cineva viteaz şi preţios dintre voi, pe care eu îl voi alege, va trebui să iasă. 

 

Răspunderile ocârmuitorului 

Nu îmi stă în fire să las de izbelişte oastea, oraşul, averea publică, venitul pământului, 

împărţirea dreptăţii printre musulmani şi să am grijă de dorinţele celor care cer şi să urmez 

mulţime după mulţime, mutându-se unul după celălalt asemenea unei săgeţi fără pene ce se 

bălăbăneşte în tolbă. 

Eu sunt osia pietrei de moară. Ea se roteşte în jurul meu, însă eu rămân în acelaşi loc. 

Deîndată ce eu plec, învârtirea ei o ia razna, clătinându-se sub greutatea ei. Pe Allah! Aceasta 

este o părere rea. Pe Allah ! Dacă nu aş fi nădăjduit în martiriu, atunci când dau faţă cu 

duşmanul, iar această întâlnire cu duşmanul mi-a fost poruncită, mi-aş fi văzut de drumul meu şi 

m-aş fi îndepărtat de voi, şi nu v-aş mai fi căutat atâta vreme cât miază-zi se va deosebi de 

miază-noapte. 

Nu există nici un folos în mulţimea numărului vostru din pricina lipsei de unitate a 

inimilor voastre. Eu v-am pus pe calea cea bună, pe calea pe care nimeni nu piere, mai puţin 

acela ce piere din pricina lui însuşi. Acela care se ţine de această cale va ajunge în rai, iar acela 

ce se pierde, se va duce în foc. 
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* 

 

Aţi fost, oare, voi toţi împreună cu noi la Siffin? 

Ei au răspuns: Unii dintre noi au fost, însă unii nu. 

Emirul dreptcredincioşilor   ه ٱَسََلُم َعلَْيهه   َلّلَٰ  a spus: Aşadar vă împărţiţi în două pâlcuri. Unul al 

celor care au fost la Siffin şi celălalt al celor care nu au fost prezenţi acolo, aşa că eu vă pot vorbi 

fiecăruia după cum socot eu nimerit. 

Apoi a strigat la oameni: Nu mai vorbiţi şi păstraţi liniştea şi ascultaţi la ce vă spun. 

Întoarceţi-vă sufletele către mine. Oricare din cei cărora li se cere o mărturie se cuvine să o dea 

potrivit celor ce el ştie despre aceasta.  

El  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  a avut, apoi, o lungă conversaţie cu ei în timpul căreia a spus: 

 

Politica vicleană de a ridica manuscrisele coranice 

Atunci când ei au ridicat Coranul prin amăgire, meşteşug, prefăcătorie şi viclenie, nu aţi 

spus voi, oare: „Ei sunt fraţii noştri şi tovarăşii noştri întru primirea islamului. Ei vor ca noi să 

încetăm lupta şi cer ocrotire cu Cartea lui Allah – mărire Lui – ! Părerea noastră este să fim de 

acord cu ei şi să punem capăt necazurilor lor”? 

Atunci eu v-am spus: În această situaţie, pe din afară este credinţa, iar pe dinăuntru, 

duşmănia. Începutul ei este mila iar sfârşitul este căinţa. 

Prin urmare, voi trebuie să rămâneţi pe poziţiile voastre, şi să fiţi neclintiţi în drumul 

vostru. Voi trebuie să strângeţi din dinţi (ca să vă adunaţi toate puterea) pentru război şi nu 

trebuie să luaţi seama la strigătele celui care strigă.  

Dacă i se va răspunde, el vă va duce pe un drum greşit, însă dacă este lăsat (fără nici un 

răspuns), va fi umilit. Dar atunci când această sentinţă a fost îndeplinită, am văzut că aţi fost de 

acord. Pe Allah!  

Dacă eu aş fi refuzat sentinţa, atunci nu ar fi fost obligatorie pentru mine. Şi nici Allah nu 

m-ar fi împovărat cu păcatul ei.  

Pe Allah! Chiar dacă am acceptat, eu singur sunt omul îndreptăţit de a fi urmat, căci cu 

siguranţă Coranul este cu mine, iar eu nu l-am părăsit niciodată, atâta vreme cât am primit 

tovărăşia sa. 
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Însuşirile luptătorilor dintre însoţitorii Profetului  

Noi am fost cu Trimisul lui Allah  în bătălii în care cei ucişi îşi erau unii altora taţi, 

fii, fraţi şi alte rude.  

Cu toate acestea, fiece necaz şi fiece greutate ne întărea în credinţa noastră, în mersul 

nostru pe calea cea bună, în ascultarea Poruncii şi în îndurarea durerilor rănilor. 

Pricinile luptei cu cei din Siria 

Acum a trebuit să ne luptăm cu fraţii noştri întru islam, căci în islam a pătruns reaua 

călăuzire, strâmbătatea, îndoielile şi răstălmăcirea. Dacă noi găsim orice cale prin care Allah ne-

ar putea aduna pe toţi laolaltă în neorânduiala noastră şi prin care noi ne-am putea apropia unii 

de ceilalţi în tot ceea ce este comun între noi, noi am accepta aceasta şi am renunţa la orice 

altceva. 

Dezvăluirea rătăcirii kharig-iţilor 

Dacă voi aţi încetat a crede că eu mă înşel, şi că am fost greşit îndrumat, atunci de ce 

socotiţi că oamenii obişnuiţi din poporul lui Muhammad  s-au rătăcit ca şi mine, şi îi 

învinuieşti de relele mele, şi îi ţii drept necredincioşi, din pricina păcatelor mele? Voi vă ţineţi 

săbiile pe umeri şi le folosiţi şi bine şi rău. Îi confundaţi pe cei ce au săvârşit păcate cu cei care 

nu au păcate. Tu ştii că Trimisul lui Allah  l-a ucis cu pietre pe cel căsătorit care a umblat în 

preacurvie, iar apoi tot el i-a rostit rugăciunea de înmormântare, şi le-a îngăduit urmaşilor lui să 

moştenească de la el. Tot el  a tăiat (mâna) celui ce fură şi l-a biciuit pe cel căsătorit care a 

căzut în preacurvie, însă apoi le-a îngăduit să aibă parte de pradă, şi s-au căsătorit cu femei 

musulmane. Astfel, Trimisul lui  Allah i-a luat să răspundă pentru păcatele lor, şi a respectat 

deopotrivă şi poruncile lui Allah legate de ei, însă nu le-a refuzat drepturile din islam, şi nici nu 

le-a îndepărtat numele de cei ce îl urmează. Cu siguranţă, voi (kharig-iţii) sunteţi cei mai răi 

dintre toţi oamenii, şi printre voi sunt şi aceia pe care Diavolul i-a pus în rândurile sale, 

aruncându-i în rătăcirea lui. 

Ocolirea silniciilor de către Imamul Ali   ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  

După mine, două feluri de oameni vor fi nimiciţi, anume, cei ce mă iubesc prea mult, iar 

iubirea îi îndepărtează de ceea ce este drept, şi cei ce mă urăsc prea mult, iar ura îi duce departe 

de ceea ce este drept.  
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După mine, cel mai bun om este acela care ţine calea de mijloc. Aşa fie cu el şi cu marea 

majoritate (a musulmanilor), căci mâna (ocrotitoare) a lui Allah este deasupra tuturor. Ţineţi-vă 

departe de dezbinare, căci cel ce o ia razna dintre oameni cade pradă Diavolului, întocmai 

precum oaia cea răzleţită de turmă cade pradă lupului. Luaţi aminte! Maziliţi-l pe oricine cheamă 

la acest drum (al dezbinării), chiar dacă se află sub acest turban al meu! 

Pricinile acceptării sentinţei 

Cu siguranţă, cei doi judecători au fost aleşi spre a reînvia ceea ce Coranul reînvie şi să 

nimicească ceea ce Coranul nimiceşte. Reînvierea înseamnă să se unească întru el şi nimicirea 

înseamnă să se dezbine în temeiul ei. Dacă ne îmboldeşte Coranul către ei, se cade să îi urmăm, 

iar de îi împinge pe ei înspre noi, se cade ca ei să ne urmeze. Fie ca tu să nu ai nici un părinte ! 

(Vai ţie), eu nu ţi-am pricinuit nici o nenorocire, şi nici nu te-am dezamăgit în nimic, şi nici nu 

am creat confuzie. Propria voastră adunare a sugerat într-o înţelegere deplină în favoarea acestor 

doi bărbaţi, iar noi am fost încredinţaţi că ei nu vor trece dincolo de Coran, însă ei s-au abătut de 

la el, şi au părăsit adevărul, în pofida faptului că ambii îl cunoşteau bine. Această faptă de rău a 

fost porunca inimilor lor, şi astfel ei au purces întru ea, deşi noi am arătat că în hotărârea asupra 

dreptăţii şi susţinerea adevărului, ei vor evita răul din propriile păreri, ca şi greşelile din propria 

lor judecată. 

Cauzele izbândirii islamului 

În această privină, nici izbânda nici înfrângerea nu depinde de micimea sau mărimea 

forţelor, căci aceasta este legea lui Allah pe care El a dat-o la iveală, după cum tot El a strâns 

oştirea Sa pe care a pregătit-o şi a lărgit-o până a devenit ceea ce a devenit, şi a ajuns unde a 

ajuns. Noi avem o făgăduinţă de la Allah, iar El îşi va împlini făgăduinţa şi îşi va sprijini oastea. 

Locul celui ce porunceşte este asemenea firului de aţă pentru mărgele, căci acel fir le 

uneşte şi le ţine laolaltă. De se rupe firul, atunci ele se vor împrăştia şi se vor pierde, şi nu vor 

mai fi laolaltă niciodată. Astăzi, arabii, deşi puţini la număr, sunt mulţi mulţumită islamului şi 

puternici mulţumită unirii lor.  

Fi-le osie şi învârte piatra morii cu arabii şi fi-le lor temei! Fără tine, va izbucni vâlvătaia 

războiului, căci de vei părăsi acest pământ arabii se vor năpusti asupra ta din toate părţile şi din 

toate ţinuturile. Locurile dezgolite lăsate în urma ta sunt mai însemnate pentru tine decât cele 

dinaintea ta! 
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Povaţă militară 

Bagă de seamă! Dacă perşii te vor vedea mâine, atunci ei vor spune: El este temeiul 

arabilor. Dacă veţi scăpa de el, vă veţi afla tihna. Astfel acesta le va spori turbarea împotriva ta şi 

năzuinţa lor de a te învinge. Voi spuneţi că ei s-au pornit să lupte împotriva musulmanilor. Ei 

bine, Allah urăşte mai mult decât voi aceasta, iar El este mai în măsură să preîntâmpine ceea ce 

El urăşte. Cât despre părerea voastră cum că ei ar fi în număr (mare), ei bine, noi în trecut nu am 

luptat bizuindu-ne pe un număr mare, ci am luptat bizuindu-ne pe sprijinul şi ajutorul lui Allah. 

Cei ce îl urmează pe Diavol 

Ei l-au luat pe Diavol drept stăpân al treburilor lor, iar el i-a luat ca tovarăşi. El a făcut 

ouă şi a scos pui în piepturile lor. S-a tărât şi s-a strecurat prin toate faldurile lor. El vede acum 

prin ochii lor şi grăieşte cu limbile lor. Astfel, i-a mânat în greşeală şi le-a împodobit nimicnicia, 

nimicnicia faptelor celor care s-au întovărăşit cu Diavolul întru puterea lui şi dau glas 

deşertăciunilor cu limbile lor. 

Pregătirea lumii islamice de luptă 

O, voi oameni! Fost-am nscuţi în vremuri atât de pline de rele şi atât de sărace în 

recunoştiinţă, încât până şi cel cu virtuţi este privit ca fiind plin de cusururi, iar cel ce asupreşte – 

asupreşte şi mai fără de măsură. Noi nu ne ajutăm de ceea ce ştim, nici nu descoperim ceea ce nu 

ştim. Şi nu ne temem nici de nenorociri, până ce nu ne lovesc. 

Războiul sfânt împotriva poporului Siriei 

Am luat temeinic aminte la acest lucru, sucindu-l şi pe faţă şi pe dos, însă nu găsesc nici o 

altă cale în afară de luptă sau de tăgăduire a celor aduse de Muhammad . Cu siguranţă 

(înaintea mea) a fost deasupra obştii un alt ocârmuitor care a adus lucruri noi (neislamice) şi i-a 

pus pe oameni să vorbească. Aşa că oamenii au vorbit, apoi s-au răzvrătit, iar după aceea au 

schimbat totul. 

Pricinile siluirii califatului 

O, tu, frate al fiilor lui Asad! Chinga ta este desfăcută şi ai mai pus-o şi greşit. Tu te 

bucuri de rudele prin încuscrire ca şi de dreptul de a întreba.  

Dacă tot vrei să afli, atunci află.  
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Cât priveşte oprimarea îndreptată împotriva noastră în această privinţă, deşi noi am fost 

cei mai însemnaţi ca obârşie, şi în cea mai strânsă legătură cu Trimisul lui Allah , a fost 

făcută din ranchiună, din pricina căreia unele suflete s-au lăcomit, iar altele s-au lâncezit. 

Judecata este la Allah şi la El este întoarcerea în Ziua Judecăţii de Apoi.  

Lasă deoparte pustiirea înconjurată de strigăte în toate încăperile sale. 

* 

 

Implorare cu puţin înainte de război 

Allah! Domn al bolţii înălţate şi al văzduhului strâns, pe care Tu le-ai făcut locul pentru 

zi şi noapte, orbită pentru soare şi lună şi cale pentru stelele cele rotitoare. Pentru popularea lor ai 

pus o ceată din îngerii Tăi care nu ostenesc să Te slujească. O, Tu, Domn al acestui pământ pe 

care l-ai făcut sălaş oamenilor şi loc în care să mişune gângăniile şi sălbăticiunile ca şi 

nenumărate alte făpturi văzute şi nevăzute! O, tu, Domn al munţilor bine-înfipţi pe care i-ai făcut 

pământului, ţăruşi, şi făpturilor, sprijin. De ne vei da întâietate asupra duşmanilor noştri, atunci 

fereşte-ne de silnicie şi dă-ne nouă putinţa de a rămâne pe calea adevărului. De le dai lor 

întâietate asupra noastră, atunci dă-ne nouă martiriul, şi ţine-ne departe de greşeală. 

Îmboldirea la luptă 

Unde este cel ce apără onoarea şi unde este cel cu respect de sine care îi apără pe cei 

demni la vreme de mari greutăţi? Ruşinea este îndărătul vostru, iar raiul, înaintea voastră. 

Darea în vileag a unui făţarnic 

Taci, sluţi-te-ar Allah să te sluţească, ştirbule! Adevărul a ieşit la iveală, iar firea ta s-a 

dovedit slabă, iar glasul, fără de vlagă. Aşadar, când mai urlă greşeala, să-ţi dea coarnele ca la 

capră. 

Îmboldirea la luptă 

Allah vă cere să-I mulţumiţi şi vă lasă vouă treburile Sale. El v-a dăruit un răgaz într-un 

loc hotărnicit de unde vă puteţi întrece unii cu alţii în căutarea raiului. Aşadar, strângeţi-vă bine 

cingătoarele şi înfăşuraţi-vă pulpanele. Fermitatea şi petrecerea nu merg împreună. Scutură-ţi 

somnul pentru treburile de seamă ale zilei, şterge întunericul pentru amintirea grijilor. 
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Câștigurile soliei Profetului  şi a urmaşilor săi 

Așadar, cu siguranţă, Allah l-a trimis pe Muhammad   pe când nimeni dintre arabi nu 

citise şi nici nu pretinsese profeţia sau revelaţia. El a trebuit să îi înfrunte, dimpreună cu cei ce îi 

dădeau ascultare, pe cei nesupuşi, şi să îi mâne apoi către mântuire, luând-o înaintea Ceasului 

care va veni. El a oftat cu cel ce oftează, şi s-a oprit cu cel zdrobit, sprijinindu-l până ce își atinge 

ţelul, însă nu şi cu cel pieritor în care nu există nimic bun. El le-a arătat mântuirea şi i-a purtat 

către locurile lor (de izbăvire). Astfel, piatra lor de moară s-a învârtit înainte, iar suliţele li s-au 

îndreptat în sus. Pe Allah! Am fost printre cei din urmă până când ei s-au întors pe laturi şi au 

fost strânşi laolaltă în frânghia lor. Nu am arătat niciodată slăbiciune sau lipsă de curaj, şi nici nu 

am trădat, tot astfel cum nici nu m-am moleşit. Pe Allah ! Voi despica răul până ce voi scoate 

binele din coasta sa. 

Trăsăturile Profetului  

Allah l-a trimis, apoi, pe Muhammad  , ca martor, vestitor şi propovăduitor, cel mai 

bun copil din întreaga făptură şi cel mai distins bărbat din ea, cel mai curat dintre cei curaţi la fire 

şi cel mai bun dintre cei cărora le ceri o binefacere ca dărnicie. 

Prevenire asupra viitorului întunecat al omeiazilor 

Această lume nu v-a părut vouă dulce în plăcerile sale şi nu v-aţi înfruntat din laptele 

ugerului ei decât după ce aţi întâlnit-o atunci când frâiele măturau pământul, iar chingile din 

piele era desfăcute. Pentru anumiţi oameni, lucrurile sale cele nedrepte erau precum ramurile 

îndoite (pline de roade), în vreme ce lucrurile sale drepte erau undeva departe, de neajuns. Pe 

Allah ! Vi se va părea aidoma unei umbre întinse până la un soroc anume. Așa este şi pământul 

cu voi, fără de stavile, iar mâinile voastre se întind în ea (în lume), în vreme ce mâinile 

ocârmuitorilor se ţin departe de voi. Săbiile voastre atârnă deasupra lor, în vreme ce săbiile lor se 

ţin departe de voi. Ţineţi minte că pentru fiece sânge (vărsat) va fi cineva care să se răzbune, tot 

astfel cum pentru fiece va fi cineva care să îl ceară. Cel ce se răzbună pentru sângele nostru este 

asemenea celui ce își judecă dreptul asupra sinelui. Allah este acela pe care cel ce cere nu Îl va 

slei; Căruia nu Îi scapă cel ce fuge de El. Pe Allah! O, voi, omeiazilor! În curând vă veți vedea 

avuțiile voastre în mâinile altora, în căminele dușmanului vostru. Luaţi aminte! Cea mai 

minunată privire este cea care prinde bine în clipirea ei, iar cel mai bun auz este cel care prinde 

povețele cele bune şi le primeşte. 
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Poveţe veşnice 

O, voi, oameni! Luaţi-vă lumină de la flacăra făcliei propovăduitorului care împlineşte 

ceea ce propovăduieşte, şi adăpaţi-vă de la izvorul cel limpezit de tulburare. 

O, voi, robi ai lui Allah ! Nu vă bizuiţi pe neştiinţa voastră şi nu vă lăsaţi mânaţi de 

patimile voastre, căci popositorul în acest loc este precum acela care stă pe marginea unui mal 

săpat de ape, care stă să se năruiască, care își poartă năruirea în cârcă, dintr-o parte în cealaltă, 

urmându-şi părerea pe care o tot schimbă. El vrea să facă să se lipească ceea ce nu se poate lipi şi 

să aducă laolaltă ceea ce nu poate sta împreună. Allah ! Allah ! Nu vă plângeți celui căruia nu i 

se poate plânge, celui ce nu vă poate alina şi nici nu vă poate dezlega, cu părerea lui, de ceea ce 

vi s-a dat a ţine întocmai. 

Cu siguranţă, nu există nici o obligaţie asupra întâi-stătătorului (imamului) în afară de 

cele puse asupra sa din porunca Domnului său ; să facă cunoscută propovăduirea, să își dea 

silinţa în povăţuire, să revigoreze tradiţia, să stabilească pedepse celor ce le merită, să dea ceea 

ce se cuvine celor în cauză. Așadar, grăbiţi-vă către cunoaştere, mai înainte ca lujerul ei să se 

veştejească, mai înainte de a vă lăsa îngrijoraţi de voi înşivă ne mai păsându-vă de sfătuiri întru 

cunoaştere dintre cei îndreptăţiţi. Împiedicaţi-i pe ceilalți de la ce nu este drept şi abțineți-vă voi 

înşivă de la aceasta, căci vi s-a poruncit să vă abțineți (voi înşivă) mai înainte de a-i face (pe alţii) 

să se abţină). 

Cerere de dăruire a trăiniciei în religie 

Noi pe Allah Îl proslăvim pentru ceea ce a fost şi Lui Îi cerem ajutorul pentru ce va să fie, 

şi Îi cerem să ne dea nouă trăinicie în religia noastră, tot astfel cum Îi cerem să ne dea sănătate în 

trupurile noastre. 

Prevenirea asupra acestei lumi 

O, voi, robi ai lui Allah! Vă povăţuiesc să vă feriţi de lumea aceasta, care (în curând) vă 

va părăsi, chiar dacă vouă nu vă este pe plac părăsirea ei, şi care vă va îmbătrâni trupurile, deşi 

vouă v-ar plăcea să vă fie tot proaspete. Pilda voastră şi pilda ei : asemenea acelor drumeţi care 

bat ceva cale, pentru ca apoi, să o străbată grabnic sau să năzuiască spre un semn şi să ajungă 

acolo deodată. Şi cât de mică este depărtarea de acest ţel, atunci când tinzi către el şi îl ajungi. Şi 

cât de scurtă este calea pentru cel ce are doar o singură zi, pe care nu o poate prelungi, în vreme 

ce acela care îl conduce grabnic îl mână în această lume până la despărţirea de ea. 
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Cum poate fi înfruntată lumea aceasta 

Aşadar, nu vă luaţi la întrecere pentru gloria pământeană şi mândria ei, şi nu vă bucuraţi 

la podoabele şi darurile ei, şi nici nu jeliţi amarurile şi năpastele ei, căci şi gloria şi mândria se 

vor încheia, iar podoabele şi darurile ei vor pieri, iar amarurile şi năpastele ei se vor duce.  

Orice vreme din ea are un sfârşit, iar oricărei vietăţi îi este dat a muri. Nu aveţi voi, oare, 

un semn în ceea ce a rămas de la înaintaşii voştri şi nu vă deschide nimeni, oare, dintre strămoşii 

voştri, ochii şi nu vă dă o învăţătură, numai doar ca voi să înţelegeţi? 

Nu vedeţi, oare, că înaintaşii voştri nu se întorc, iar urmaşii care trăiesc după ei nu 

rămân? Nu vedeţi voi, oare, că oamenii acestei lumi îşi petrec felurit dimineţile şi serile? Astfel 

(undeva) cel mort este bocit, cuiva i se împărtăşeşte durerea, cineva este doborât de durere, 

cineva se întreabă despre cel bolnav, cineva îşi dă ultima suflare, cineva tânjeşte după această 

lume, chiar atunci când îl caută moartea, cineva uită însă nu este uitat (de către moarte), iar pe 

urmele înaintaşilor calcă cei ce vin după ei? 

Luaţi aminte! Chiar atunci când făptuiţi fapte rele, amintiţi-vă de cea care nimiceşte 

plăcerile, cea care tulbură dorinţele şi taie nădejdile. Căutaţi ajutorul lui Allah pentru a vă 

îndeplini obligaţiile faţă de El şi pentru (a Îi mulţumi pentru) nemăsuratule Sale daruri şi faceri 

de bine. 

Din însuşirile lui Allah 

Slavă lui Allah, Cel ce Îşi împrăştie harul în întreaga Sa creaţie şi îşi revarsă din mâna 

plină bunătatea printre ei. Noi Îl lăudăm în toate poruncile Sale şi Îi cerem ajutorul pentru 

împlinirea obligaţiilor noastre faţă de El. 

Mărturisim că nu există zeu în afară de El. 

Trăsăturile Profetului   

După cum mărturisim că Muhammad  este robul şi trimisul Său. El l-a trimis să 

vestească porunca Sa şi să dea glas pomenirii Sale. El a împlinit aceasta cu credinţă şi a plecat 

bine-călăuzit, lăsându-ne nouă steagul adevărului. Oricine trece dincolo de acesta se rătăceşte, 

oricine rămâne în urmă se veştejeşte. Oricine se ţine de acesta, se va alătura (binelui). 

Îndrumătorul către el este cumpătat la vorbă, anevoios la ridicare, grabnic atunci când s-a 

ridicat. Dacă vă aplecaţi grumazul în faţa lui şi arătaţi spre el cu degetul, îi va veni moartea, care 

îl va lua.  



372 
 

Ei vor trăi după el, atât de mult cât va fi voia lui Allah, până când Allah vă va aduce pe 

cineva care vă va strânge laolaltă şi va pune capăt răzleţirii voastre. 

Nu vă puneţi nădejdea în cel ce nu vine către voi şi nici nu deznădăjduiţi după cel care vă 

întoarce spatele, căci s-ar putea ca un picior să-i alunece, iar pe celălalt să se ţină, aşa că se va da 

înapoi până când se poate ţine pe ambele picioare. 

Continuarea imamatului până la apariţia dovezii 

Luaţi aminte! Pilda celor din familia lui Muhammad  este aidoma stelelor de pe cer. 

Când o stea apune, o alta răsare. Sunteţi, dară, ca şi cum s-ar fi desăvârşit în voi binefacerile lui 

Allah şi El v-ar fi arătat vouă ceea ce nădăjduiaţi. 

* 

 

Politica regimului 

Răspunderea pentru ceea ce vă spun este garantată, iar eu sunt chezaş pentru aceasta. Cel 

căruia i s-au arătat pedepsele pilduitoare de odinioară (date de Allah poporului) este prevenit cu 

pioşenie să nu se mai lase copleşit de îndoieli. Astfel de ispite v-au tot încercat şi pe voi atunci 

când Allah l-a trimis pe profetul Său . 

Pe Allah, Cel ce l-a trimis pe profet întru adevăr! Veţi fi încurcaţi de tot, cernuţi amarnic 

ca prin sită, amestecaţi cum se amestecă în oală aşa încât cei de jos vor ajunge sus, iar cei de sus 

vor ajunge jos, cei din faţă vor ajunge în spate, iar cei din spate vor ajunge în faţă. 

Vorba dreaptă a Imamului Ali  ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  

Pe Allah, nu am tăinuit nici măcar un strop de ploaie, nu am minţit cu nimic, căci eu am 

fost înştiinţat asupra locului şi zilei. Băgaţi de seamă că păcatele sunt precum caii nărăvaşi ale 

căror frâie au fost pierdute aşa că pot sări cu ei (cu călăreţii lor) de-a dreptul în iad. Băgaţi de 

seamă că pioşenia este precum caii îmblânziţi ai căror călăreţi ţin frâiele în mâini, aşa încât ei îi 

duc pe călăreţii lor în rai. Adevăr şi deşertăciune: fiecare cu adepţii săi!  

Dacă deşertăciunea stăpâneşte, acest lucru s-a mai întâmplat şi în trecut, dacă adevărul se 

împuţinează, şi acest lucru s-a întâmplat deseori. Rareori se întâmplă ca ceva ce rămâne în urmă 

să o ia înainte. Dacă ceva rămâne în urmă, altceva i-o ia înainte. 
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Realitatea rătăcirii şi necesitatea pioşeniei 

Cel ce este îngrijorat de rai şi de iad nu mai are altă ţintă în faţa sa. Cel ce trece degrabă 

la faptă, izbândeşte, cel ce caută încet, nădăjduieşte, cel ce nu face ce trebuie va ajunge în foc. 

De-a dreapta şi de-a stânga sunt căi rătăcitoare. Doar calea din mijloc este cea dreaptă constituită 

de Cartea cea Veşnică şi semnele profeţiei. Din ea se desprinde tradiţia către care va fi devenirea 

de pe urmă. Cel ce pretinde altceva va pieri, cel ce născoceşte se va împotmoli. Cel ce se va 

împotrivi adevărului va pieri. Omul este îndeajuns de neştiutor ca să-şi poată cunoaşte destinul. 

Cei ce sunt adânc înrădăcinaţi în pioşenie nu vor pieri, iar semănătura celor cu pioşenie nu va fi 

nicicând însetată. Ascundeţi-vă în casele voastre şi îndreptaţi-vă pe voi înşivă. Căinţa este în 

spatele vostru. Oricine trebuie doar să-l laude pe Allah şi să se dojenească pe el însuşi. 

 

Lumea de dincolo de moarte şi pricina necunoaşterii ei 

Dacă aţi vedea ceea ce au văzut aceia dintre voi care au murit, aţi fi cuprinşi de nelinişte 

şi tulburare, aţi asculta şi v-aţi supune; ce au văzut ei însă rămâne ascuns privirilor voastre. În 

curând, perdeaua va fi dată la o parte. Dacă vă va fi dat să vedeţi, veţi fi făcuţi să vedeţi; dacă vă 

va fi dat să auziţi, veţi fi făcuţi să auziţi; iar dacă vă va fi dat să fiţi călăuziţi, atunci veţi primi 

călăuzirea.  

Eu vă vorbesc vouă întru adevăr. Vi s-au dat multe pilde şi aţi fost preveniţi din plin. 

Propovăduirea soliei lui Allah, după trimişii cerului (îngerii), nu poate fi făcută decât de către 

oameni. 

Calea izbânzii 

Ţinta voastră se află înaintea voastră. În spatele vostru este Ceasul care vă îmbrânceşte 

înainte. Fiţi uşori şi urmaţi-i pe ceilalţi. Ultimii dintre voi sunt aşteptaţi de primii dintre voi. 

Armonia dintre binefaceri şi însuşiri 

Aşadar, porunca dumnezeiască pogoară din ceruri pe pământ precum stropii de ploaie, 

aducând fiecărui suflet ceea ce vălvătaia lor creşte. Învăluie-te în răbdare căci aceasta este mai 

bună decât victoria. 
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Trăsăturile celor ai Casei 

Cu ajutorul nostru, aţi fost călăuziţi prin întuneric şi aţi ajuns pe înalte culmi, cu ajutorul 

nostru, aţi ieşit din neagra noapte. Urechile care nu ascultă strigătele pot surzi. Cum poate cineva 

să rămână surd la strigătele puternice ale veştii? Inima care bate (cu teamă de Allah) îşi va afla 

tihna în grădini. 

Eu aştept încă urmările făţărniciei voastre şi vă văd deja într-un veşmânt al dezamăgirii. 

Perdeaua religiei mă ascunde vouă, însă adevărul intenţiilor mele mă face să vă văd. Eu stau 

pentru voi pe calea adevărului aflată printre paşi rătăciţi unde voi vă întâlniţi unii cu alţii, însă 

fără călăuză, unde săpaţi, însă fără să daţi de apă. 

Astăzi, fac aceste lucruri necuvântătoare să vă vorbească, căci ele sunt dăruite din plin cu 

putinţa de a grăi. Părerea unui ins care mă părăseşte este departe de mine. Eu niciodată nu m-am 

îndoit de adevăr de când mi-a fost arătat. Moise nu a fost cuprins de teamă pentru el însuşi, ci a 

fost copleşit de milă pentru cei stăpâniţi de necunoaştere şi cei rătăciţi hăt-departe. Astăzi noi 

stăm la răscrucea căii adevărului cu calea deşertăciunii. Cel care este sigur că va găsi apă , nu 

suferă de sete. 

Căile prevenirii zăzaniilor 

O, voi oameni! 

Spargeţi valurile zâzaniilor cu corăbiile salvării, întoarceţi spatele drumului sfadei şi 

lăsaţi dearte coroanele mândriei. Izbândeşte cel ce se înalţă cu aripi sau cel ce stă liniştit lăsându-

i pe alţii să se bucure de tihnă. Ea (aspiraţia la califat) este ca o apă învolburată sau ca o 

îmbucătură ce-l înăbuşă pe cel ce-o înghite. Cel ce culege roadele înainte de vremea coacerii este 

ca acela care seamănă ogorul altuia. 

Înţelepciunea tăcerii 

Dacă vorbesc, vor spune că sunt dornic de putere, dacă tac, vor spune că îmi este frică de 

moarte. De unde aşa ceva! După toate cele întâmplate! Pe Allah! Ibn Abi Talib este mai obişnuit 

cu moartea decât este obişnuit copilul cu sânul mamei sale. Eu am o ştiinţă ascunsă pe care dacă 

v-aş dezvălui-o aţi tremura precum frânghiile în puţurile adânci. 
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Pricina căderii obştii islamice 

Voi sunteţi armata unei femei, urmaţi un dobitoc. Aţi mormăit un răspuns, iar atunci când 

aceasta a fost lovită, aţi dat bir cu fugiţii. Firea voastră este slabă, iar legământul vostru, firav. 

Credinţa voastră este doar făţărnicie. Apa voastră este sălcie. Cine stă cu voi se umple de păcate, 

iar cine vă părăseşte este răspltătit cu milostenia lui Allah. În moscheea voastră mă simt de parcă 

aş fi la prora unei corăbii asupra căreia Allah trimite osândă şi de sus şi de jos, iar cei aflaţi pe ea 

sunt sortiţi înecului. 

o altă versiune: 

Pe Allah, cetatea voastră cu siguranţă va fi înecată de către Allah, căci eu văd moscheea 

ei ca pe prora unei corăbii sau ca pe un struţ culcat. 

o altă versiune: 

precum pieptul unei păsări într-o mare adâncă. 

o altă versiune: 

Cetatea voastră are lutul cel mai urât mirositor dintre toate cetăţile lui Allah, ea este cea 

mai apropiată de apă şi cea mai depărtată de cer. Nouă zecimi din ea este râu. Cine intră în ea 

este împresurat de păcatele sale, cine iese din ea se bucură de iertarea lui Allah.  

Când mă uit la aşezarea aceasta a voastră îmi apare ca acoperită de ape şi nu se mai vede decât 

partea de sus a moscheii iţindu-se ca un piept de pasăre dintr-o mare adâncă. 

Reproşuri aduse lui Ibn Abi Quhafa 

Bagă de seamă! Pe Allah, un oarecare Ibn Abi Quhafa (Abu Bakr) s-a înveşmântat cu el 

(cu califatul) deşi, cu siguranţă, ştie că locul meu în el (califat) este acelaşi pe care îl are osia în 

roata de măcinat. De la mine coboară şuvoiul de apă, până la mine nici o zburătoare nu ajunge. 

Eu am pus între mine şi el o perdea rupând astfel orice legătură cu el. 

Atunci am început să mă gândesc dacă ar trebui să atac sau să rabd în tăcere întunericul 

lipsitor de vedere al năpastelor unde orice creşte plăpând, tânărul de grabă încărunţeşte, 

credinciosul trudeşte din greu până îl întâlneşte pe Allah. Am găsit că răbdarea este mai 

chibzuită. Aşadar, am răbdat cu paiul în ochi şi cu sufocarea în gât. Am văzut cum moştenirea 

mea era jefuită până ce primul s-a dus la locul lui însă nu înainte de a îi da califatul unui altuia. 

Este ciudat că în timpul vieţii dorea să scape de califat, însă îl încredinţează unui altuia 

după moartea sa. Fără îndoială că aceştia doi au împărţit ugerul (califatului) între ei doi. 
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Reproşuri aduse lui Omar 

Acesta a pus califatul într-o îngrăditură strâmtă în care vorba este trufaşă, iar purtarea 

aspră. Se fac greşeli cu duiumul şi se găsesc apoi dezvinuiri pentru ele. Cine are legătură cu 

califatul este precum cel ce călăreşte o cămilă nărăvaşă. Dacă o struneşte din frâu, s-ar putea să i 

se despice nara, însă dacă îi slăbeşte strânsoarea, s-ar putea să fie aruncat cât colo. Ca atare – pe 

Allah! – oamenii sunt cuprinşi de nepăsare, delăsare, nesiguranţă şi abatere (de la calea cea 

dreaptă). Cu toate acestea, eu am răbdat în ciuda lungimii perioadei acesteia şi a asprimii 

încercării până când s-a dus în drumul lui (către moarte). 

Reproşuri aduse sfatului lui Omar 

El a lăsat treaba califatului unui pâlc din care a pretins că fac parte şi eu. 

Allah! Ce aveam eu cu acel sfat? De unde era o îndoială asupra mea cu privire la primul 

dintre ei, eram considerat acum cu toţi aceştia? 

Am rămas jos atunci când erau jos şi m-am înălţat atunci când s-au înălţat. Unul dintre ei 

s-a întors împotriva mea din pricina vrăjmăşiei sale, un altul s-a aplecat către cumnatul său şi 

altele asemenea. 

Reproşuri aduse lui Othman 

Al treilea s-a ridicat umflându-şi pieptul, dintre bălegar şi nutreţ. Împreună cu el s-au 

ridicat şi copiii străbunicului său Umayya ca să înfulece hulpav bunurile lui Allah precum o 

cămilă ce înfulecă – întinzându-se – iarba de primăvară până i se rupe frânghia, astfel că zorul ei 

o termină, iar lăcomia o trânteşte jos, pe burtă. 

Descrierea transmiterii califatului 

În acel moment, nimic nu m-a luat prin surprindere în afară de mulţimea care a năvălit 

spre mine din toate părţile precum o coamă de hienă, atât de mare încât Hasan şi Husayn erau să 

fie striviţi, iar veşmântul mi-a fost rupt la umeri. S-au strâns în jurul meu ca o turmă de oi. Când 

am luat conducerea, unii au renunţat, alţii s-au revoltat, în vreme ce restul a început să se poarte 

greşit, de parcă, cu toţii, nu ar fi auzit cuvântul lui Allah : 

28:83 

Această Casă o facem Noi pentru aceia care nu voiesc fală pe pământ, nici stricăciune. 

Iar sfârşitul [bun] este al acelora care au frică [de Allah] 

Da, pe Allah, ei l-au auzit şi l-au priceput [cuvântul], însă lumea aceasta pare poleită în 

ochii lor, iar podoaba ei le este pe plac. 
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Băgaţi de seamă, pe Cel care crapă sămânţa şi plămădeşte fiinţe vii! 

Dacă nu ar fi venit poporul la mine şi ajutoarele nu ar fi epuizat dovada şi dacă nu ar fi 

existat o prevenire a lui Allah că învăţaţii nu vor încuviinţa îmbuibarea asupritorului şi foamea 

asupritului, aş fi aruncat frânghia califatului pe umerii lor şi i-aş fi dat să bea ultimului dintre ei 

din aceeaşi cupă ca şi primului. Aşadar, o să vedeţi că pentru mine lumea aceasta a voastră este 

mai nimic decât un pârţ de capră. 

[se spune că în vreme ce emirul dreptcredincioşilor a ajuns la această parte a predicii, un 

bărbat din Irak s-a ridicat şi i-a înmânat un răvaş prin care cerea anumite răspunsuri]. 

Padişahul s-a uitat la el şi când l-a terminat de citit, Ibn Abbas i-a zis: 

O emir al dreptcredincioşilor, reia predica unde ai lăsat-o. 

Atunci el i-a răspuns: 

O Ibn Abbas, a ţâşnit ca zbieretul (siqsiqa) unei cămile şi s-a potolit. 

Ibn Abbas a spus ca nicicând nu a fost mai mâhnit pentru o vorbă ca pentru aceasta, căci 

emirul dreptcredincioşilor nu a putut să o încheie aşa cum şi-a dorit. 

Învinuirea celor din al-Kufa 

O, voi cei cu minţi felurite şi inimi dezbinate, ale căror trupuri sunt prezente, însă ale 

căror minţi sunt absente. Eu vă conduc (cu prietenie) către adevăr, însă voi fugiţi de el, precum 

caprele şi oile care fug de răgetul leilor. Cât de greu îmi este mie să vă dezvălui tainele dreptăţii 

sau să îndrept vreo strâmbare a adevărului. 

Scopurile ocârmuirii islamice 

Allah! Tu ştii că ceea ce am făptuit nu a fost pentru a căuta puterea şi nici pentru a 

dobândi ceva din deşertăciunile acestei lumi. Noi am dorit mai degrabă să aducem înapoi 

semnele religiei Tale şi să aducem îndreptarea în ţinuturile Tale, astfel încât cei nedreptăţiţi 

dintre robii Tăi să poată fi în siguranţă, iar poruncile Tale părăsite să fie înălţate în hotarele lor. 

Însuşirile ocârmuitorului islamic 

Allah! Eu sunt cel dintâi care s-a aplecat (către Tine) şi care a auzit şi a răspuns (la 

chemarea islamului).  

Nimeni altcineva nu mi-a fost înainte la rugăciune, nimeni altul în afară de trimisul lui 

Allah.  
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Voi ştiţi, cu siguranţă, că cel ce răspunde de onoare, de viaţă, de pradă, de legi şi de 

ocârmuirea musulmanilor nu trebuie să fie zgârcit, căci lăcomia se va năzui către avuţiile lor, şi 

nici să nu fie neştiutor, căci atunci el îi va călăuzi cu neştiinţa sa, nicidecum să se poarte 

grosolan, căci astfel îi va îndepărta cu grosolănia lui, şi nici să se ocupe cu nedreptate faţă de 

marile familii, dându-le întâietate unora asupra altora, tot astfel cum nu trebuie să se lase mituit 

atunci când împarte judecata, căci astfel el va încălca drepturile (altora) şi le va opri, tăindu-le de 

la locul lor, şi nici să nu ia aminte la tradiţie, căci atunci el îi va ruina pe oameni. 

Folosirea lumii de aici ca drum pentru lumea de apoi 

Ce ai să faci cu această casă vastă în această lume, căci ţi-ar fi mai de trebuinţă în lumea 

de apoi? Dacă vrei să o iei cu tine în lumea de apoi, trebuie să ospătezi în ea musafiri, să fii 

grijuliu cu rudele, să îţi achiţi toate datoriile cu privire la ea. Doar aşa, vei putea-o lua cu tine în 

lumea de apoi. 

Criticarea călugăriei 

Atunci al-Ala’ i-a zis: 

– O emir al drept-credincioşilor, vreau să mă plâng ţie de fratele meu Asim bin Zayd. 

– Ce este cu el? 

– A îmbrăcat straie de lână şi a lăsat lumea. 

– Să-mi fie adus! 

Când a venit i-a spus: O duşman al tău însuţi! Cu siguranţă, cel rău te-a rătăcit. Nu ţi-e 

milă de ai tăi, de copiii tăi?! Crezi că dacă Allah ţi-a îngăduit lucrurile bune, te va urî apoi dacă 

le iei? Eşti prea neînsemnat pentru Allah pentru a face aceasta. 

Atunci bin Zayd i-a spus: O emir al credincioşilor! însă şi tu porţi veşminte aspre şi 

mănânci hrană simplă. 

I-a răspus [padişahul]: Vai ţie! Eu nu sunt ca tine. Allah a făcut aceasta o obligaţie pentru 

adevăraţii cârmuitori aşa încât aceştia să se socoate pe ei înşişi ca fiind precum poporul de jos, ca 

cel sărac să nu se plângă de sărăcia lui. 

Greutăţile soliei 

Pe El Îl slăvim Cel care ne-a hărăzit să Îi dăm ascultare şi ne-a prevenit asupra 

neascultării şi pe cel care s-a rugat la El să desăvârşească darurile Sale (către noi) şi să ne facă să 

ne ţinem de frânghia Lui. Mărturisim că Muhammad  este robul şi trimisul Său. El intră la 

strâmtoare pentru mulţumirea lui Allah şi pentru El soarbe orice amărăciune.  



379 
 

Cei apropiaţi au devenit feluriţi pentru el, cei îndepărtaţi s-au unit împotriva lui. Arabii au 

smuls zăbala ca să ajungă mai repede să se războiască cu el, lovind (cu furie) pântecele 

animalelor călărite; duşmanii lui tăbărau din cel mai îndepărtat ţinut, din ultimul loc la care se 

poate ajunge. 

Vă sfătuiesc pe voi, robi ai lui Allah, să aveţi pioşenie faţă de Allah şi vă previn 

asupra făţarnicilor, căci ei înşişi sunt rătăciţi şi îi rătăcesc şi pe alţii, căci au alunecat şi îi fac şi pe 

alţii să alunece. Ei capătă felurite culori şi iau diverse forme. Ei te sprijină cu tot ce se poate 

sprijini, şi sunt mereu cu privirea pe tine. Inimile lor sunt bolnave, însă chipurile lor sunt curate. 

Ei merg cu fereală, şi se strecoară ca paguba. Vorbesc de tămăduire dar faptele lor sunt ca bolile 

de nevindecat. Ei sunt invidioşi pe înlesnire, susţinând nenorocirea, strivind nădejdea. Pe orice 

drum au câte o victimă, însă ei se milostivesc de oricare inimă şi varsă lacrimi mincinoase pentru 

orice mâhnire. Ei îşi ridică osanale unii altora şi aşteaptă răsplată unii de la alţii. Când cer ceva, 

insistă îndelung, dacă reproşează cuiva ceva, ajung să îl urască, dacă dau o sentinţă, atunci 

exagerează.  

Pentru fiece adevăr ei au o deşertăciune, pentru fiece lucru drept unul aplecat, pentru 

fiece vietate un ucigaş, pentru fiece uşă încuiată, o cheie, pentru fiece noapte, o lampă. Ei sunt 

roşii de pizmă, însă cu disperare încearcă să-şi ţină pieţe, să-şi împrăştie printre ei mărfurile. 

Când vorbesc seamănă îndoiala. Când descriu ceva, exagerează. Mai întâi, oferă căi uşoare, apoi 

le îngustează.  

Ei sunt din ceata Diavolului, aţâţătorii focului. 

58:19 

Diavolul a pus stăpânire peste ei şi i-a făcut să uite pomenirea lui Allah. Aceştia sunt 

ceata lui Şeitan iar ceata lui Şeitan e cu cei pierduţi! 

Prevenirea faţă de cei nepăsători 

Allah l-a trimis pe Profet  atunci când nu exista nici un semn călăuzitor, nici un far 

luminător, nici o cale limpede. Vă sfătuiesc, o voi robi ai lui Allah, să vă temeţi de Allah şi vă 

previn asupra acestei lumi căci ea este o locuinţă din care veţi pleca, un loc stânjenitor. Cel ce o 

locuieşte trebuie să se aştearnă la drum, iar cel ce stă aici trebuie să se îndepărteze de ea. Ea se 

bălăngăne cu cei ce se află pe ea precum se bălăngăne o corabie asupra căreia suflă furtuni 

cumplite în largul mării. Unii dintre ei se îneacă şi pier, alţii scapă pe creste de valuri, brăzdate 

de cozile vânturilor ce îi poartă astfel spre grozăviile lor.  
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Aşadar, cel ce s-a înecat nu mai poate fi readus, cel ce a scăpat este în drum către pieire. 

O, voi robi ai lui Allah, acum ar trebui să faceţi fapte bune, căci limbile vă sunt slobode, trupurile 

sănătoase, mădularele mlădioase, ţinutul de mers încolo şi încoace vast, locul de alergare larg, 

înainte de pierderea prilejului şi de venirea morţii. Socotiţi coborârea sa asupra voastră ca adevăr 

negreşit şi nu îi aşteptaţi venirea. 

* 

 

al-As’at bin Qays a protestat: O Emirule, ceea ce spui nu este în favoarea ci împotriva ta! 

Padişahul dreptcredincioşilor l-a privit cu mânie şi i-a răspuns:  

„De unde ştii tu ce este în favoarea mea şi ce este împotriva mea? Blestemul lui Allah şi 

blestemul celor ce blesteamă să cadă asupra ta! Ţesător, fiu de ţesător! Făţarnic, fiu de 

necredincios! Tu ai fost odată întemniţat de către necredincioşi, iar altă dată, de către musulmani! 

Ceea ce te-a salvat de una din ele au fost banii tăi şi nicidecum vreun merit de-al tău! Un bărbat 

care a abătut asupra poporului său sabia, mânând către ei moartea, nu merită oare, ca cei 

apropiaţi să-l dispreţuiască, iar cei îndepărtaţi să nu se încreadă în el?” 

 

Despre Profet  

Profetul  a adus vestea acolo unde i s-a poruncit şi a propovăduit mesajele Domnului 

său. Prin el, Allah a strâns ţăndările, şi a reparat crăpăturile şi i-a adus laolaltă pe cei de un neam 

după duşmănie înverşunată adunată în piepturi şi ranchiună ascunsă în inimi. 

Harurile celor ai Casei 

Ei sunt viaţă pentru cunoaştere şi moarte pentru necunoaştere. Blândeţea lor vă dă de ştire 

despre cunoaşterea lor, cele văzute despre cele lăuntrice, tăcerea lor despre înţelepciunea 

spuselor lor. Ei nu încalcă adevărul şi nici nu se sfădesc asupra lui. Ei sunt stălpii islamului şi 

refugiile ocrotirii sale. Cu ei adevărul s-a reîntors la locul său, iar zădărnicia a fost alungată de la 

poziţia ei şi i s-a tăiat limba de la rădăcină. Ei au înţeles legea cu minte şi conştiinţă, nu după 

mintea unuia care aude şi nici după mintea povestitorilor, căci mulţi povestesc despre cunoaştere, 

însă puţini o pricep. 
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Felurile hadith-urilor aflate în circulaţie 

Desigur, ceea ce au, de obicei, oamenii este deopotrivă corect şi greşit, adevărat şi fals, 

înlocuitor şi înlocuit, general şi particular, definit şi nedefinit, precis şi presupus. Chiar şi în 

zilele Profetului , acestuia i-au fost puse în cârcă minciuni, atât de multe încât a trebuit să 

spună în timpul predicii că „oricine pune pe seama mea minciuni îşi face locuinţă în iad”; cei 

care amintesc spusele Profetului  sunt de patru feluri, nu mai mult. 

Făţarnicul este un om care se împăunează cu credinţa lui şi se poartă ca şi cum ar fi 

musulman; el nu şovăie să păcătuiască, şi nici nu se fereşte de stricăciune; el cu bună ştiinţă 

spune neadevăruri împotriva Trimisului lui Allah ! Dacă oamenii ar şti că el este un făţarnic 

şi un mincinos, nu ar primi nimic de la el şi nu ar întări ceea ce spune. Cu toate acestea, ei spun 

că el este însoţitorul Profetului , că l-a cunoscut, că a auzit (spusele lui) de la el şi că a 

dobândit (cunoştinţe) de la el. Ei primesc aşadar ceea ce spune el. Şi Allah te-a prevenit asupra 

făţarnicilor şi ţi i-a descris în amănunt! Ei au continuat şi după Profet . Au câştigat dregătorii 

pe lângă ocârmuitorii înşelării şi cei care chemau către iad prin deşertăciuni şi minciuni. Astfel, 

ei i-au aşezat în locuri sus-puse şi i-au făcut căpetenii peste capetele oamenilor şi au strâns 

bogăţii cu ajutorul lor. Oamenii sunt întotdeauna cu ocârmuitorii şi după această lume, în afara 

celor cărora Allah le dăruieşte oblăduirea Sa. Aceasta este prima din cele patru categorii. 

Apoi, există omul care a auzit o spusă de la Profet , însă nu a păstrat-o în minte aşa 

cum era, ci şi-a închipuit. El nu minte cu intenţie. Acum, el poartă spusa cu el şi o povesteşte, se 

poartă întocmai ei susţinând că „am auzit-o de la Trimisul lui Allah”. Dacă musulmanii ajungă să 

afle că el a săvârşit o greşeală în spusă, ei nu o vor mai accepta de la el, iar dacă el însuşi îşi dă 

seama că a greşit atunci va renunţa la ea. 

Al treilea om este cel care l-a auzit pe Profet  poruncind oamenilor să facă un lucru, 

iar mai târziu i-a oprit să îl mai facă, însă acest om nu a ştiut sau l-a auzit pe Profet  oprindu-i 

pe oameni să facă un lucru pe care, mai târziu, li l-a îngăduit. Astfel, lui i-a rămas în minte doar 

ceea ce fusese înlocuit, însă nu şi spusa respectivă. Dacă ar fi ştiut că acel lucru fusese înlocuit, l-

ar fi respins, sau dacă musulmanii ar şti, când aud de la el acest lucru, că el a fost înlocuit, l-ar 

respinge. 
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Ultimul, şi anume cel de-al patrulea, este cel care nu spune minciuni despre Allah sau 

despre Profet . El urăşte minciuna din teamă de Allah şi respect pentru Trimisul lui Allah 

, şi nu săvârşeşte greşeli, ci păstrează în mintea sa întocmai ce a auzit (de la Profet ), şi 

povesteşte aşa cum l-a auzit fără să adauge nimic sau să omită ceva. El a auzit spusa înlocuitoare, 

a învăţat-o şi a trecut la fapte, şi a auzit spusa înlocuită şi a respins-o. El, de asemenea, înţelege 

particularul şi generalul, şi ştie definitul şi nedefinitul, şi dă fiecărui lucru locul cuvenit. 

Spusele Profetului  sunt de două feluri. Unele sunt aparte, iar altele, obişnuite. Uneori 

cineva le auzea, însă nu ştia ce a vrut să spună Allah sau Trimisul lui Allah  prin ele. În acest 

fel ascultătorul le duce mai departe şi păstrează în minte fără să le cunoască tâlcul şi intenţia 

adevărată. Dintre însoţitorii Trimisului lui Allah  nu toţi aveau obiceiul de a-i pune întrebări 

şi de a-i cere să desluşească tâlcurile, desigur ei doreau ca vreun beduin sau vreun străin să vină 

şi să-l întrebe, ca să poată auzi şi ei. Oricând se întâmpla aşa ceva când eram de faţă, îl întrebam 

despre tâlc şi îl păstram în minte. Acestea sunt pricinile şi temeiul deosebirilor dintre oameni în 

tradiţiile lor. 

Politica înşelătoare a lui Mu’awiya 

Pe Allah! Mu’awiya nu este mai isteţ decât mine, însă el se dedă trădării şi minicunii. 

Dacă nu ar fi fost scârba de trădare, aş fi fost cel mai isteţ dintre oameni. Însă orice trădare este o 

minciună, iar orice minciună este o tăgadă a lui Allah. Orice trădător va purta un steag prin care 

va fi recunoscut în Ziua de Apoi.  

Pe Allah! Eu nu mă las prins de viclenii şi nici nu mă aplec în faţa greutăţilor. 

Vestire a viitorului sângeros 

Luaţi aminte! Pe tatăl meu şi pe mama mea! Puţini sunt cei ale căror nume sunt cunoscute 

în cer şi necunoscute pe pământ.  

Băgaţi de seamă! Voi vă aşteptaţi ca treburile să vă meargă prost, legăturile voastre să se 

rupă, cei de jos vor ajunge să poruncească. Aceasta se va întâmpla când lovitura de sabie asupra 

unui credincios va fi mai uşoară decât un dirham pentru eliberarea lui. Aceasta se va întâmpla 

când răsplata unui cerşetor va fi mai mare decât cea a dăruitorului.  
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Aceasta va fi când vă veţi îmbăta, însă nu cu băutură, ci cu bunăstare şi îndestulare, când 

veţi jura fără constrângere şi veţi minţi fără stingherire. Aceasta se va întâmpla când nenorocirile 

vă vor răni aşa cum şaua răneşte cocoaşa cămilei. 

Cât de lungă va fi această suferinţă, cât de departe va fi nădejdea de a scăpa de ea? 

 

Darea în vileag a lui Talha şi a pretenţiilor sale 

Mie nu mi-e teamă de ameninţarea cu războiul şi nici nu mă înspăimânt de lovituri, căci 

eu sunt în făgăduinţa lui Allah de a mă apăra.  

 

Pe Allah! Talha s-a grăbit cu sabia scoasă să răzbune sângele lui Othman, de teamă că 

atunci când se va cere sânge pentru sângele lui Othman, să nu-i ceară sângele lui, căci spre el 

bate bănuiala, căci nimeni din popor nu ar fi ţinut mai mult s-o facă. Aşadar, el a vrut să încurce 

lucrurile adunându-i pe unii în jurul său ca să semene confuzie şi îndoială. 

Pe Allah! În privinţa lui Othman, el nu a acţionat în nici unul din cele trei feluri în care 

putea acţiona. Dacă fiul lui Affan greşea, aşa cum credea Talha, el trebuia să îi sprijine pe cei ce 

l-au ucis, sau să să ţină departe de susţinătorii acestuia. Dacă Othman era victimă a nedreptăţii, 

atunci Talha ar fi trebuie să fie între cei ce îi ţineau (pe atacatori) departe de el sau între cei care 

se dezvinovăţeau. Dacă ar fi avut îndoieli asupra acestor două privinţe, atunci ar fi avut obligaţia 

să îl părăsească pe Othman, să se dea deoparte şi să îi lase pe ceilalţi oameni (să negocieze cu el 

după voia lor). Dar el nu a mers pe nici una din aceste trei căi, ci a venit cu ceva ce nu îşi avea 

rostul şi cu dezvinovăţiri şchioape. 

Sfatul de a fi pioşi 

Vă povăţuiesc, o, oameni să vă temeţi de Allah şi să-i aduceţi laude multe pentru 

binefacerile Sale asupra voastră, pentru încercările Sale la care vă supune. Câte binefaceri v-a 

hărăzit prin încercările Sale la care vă supune. Câte binefaceri v-a hărăzit prin grija milei Sale. 

Aţi săvârşit greşeli vădite, însă El v-a acoperit. Purtarea voastră impune pedeapsa Lui, 

însă El v-a mai dat un răgaz. 

Pomenirea morţii 

Vă povăţuiesc, de asemenea, să vă amintiţi de moarte şi să vă micşoraţi nepăsarea faţă de 

ea. De ce sunteţi nepăsători faţă de Cel căruia îi pasă de voi? La ce vă aşteptaţi de la el (de la 

îngerul morţii) cel care nu vă mai dă nici un răgaz?  
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Este de ajuns un propovăduitor care să vă amintească de morţii pe care i-aţi văzut cu 

ochii voştri, care au fost duşi la mormintele lor, însă nu călare, şi au fost coborâţi în ele, însă nu 

ei înşişi au coborât. Pare ca şi cum n-ar fi trăit niciodată în această lume, iar lumea de dincolo le-

ar fi fost întotdeauna cămin.  

Ei au lăsat pustiu locul unde au trăit, iar acum locuiesc în locul pe care-l socoteau pustiu. 

Ei sunt îngrijoraţi de ceea ce au lăsat în urmă şi nu le-a păsat de locul în care s-au dus. Acum nu 

mai pot scăpa de răul făcut, nici de a adăuga ceva la binele săvârşit. Ei sunt legaţi de această 

lume care i-a amăgit. Ei au încredere în ea, însă ea îi izgoneşte. 

 

Îndemnarea de a zori către cele bune 

Allah să aibă milă de voi! Grăbiţi-vă către casele voastre pe care vi s-a poruncit să le 

populaţi, pe care vi le-aţi dorit şi în care aţi fost poftiţi. Căutaţi săvârşirea binefacerii lui Allah 

asupra voastră, răbdători în a Îi da ascultare şi a vă lepăda de neascultarea Lui, căci ziua de 

mâine este aproape de ziua aceasta. Cât de grăbite sunt ceasurile într-o zi, cât de grăbite sunt 

zilele într-o lună, cât de grăbite sunt lunile într-un an, cât de grăbiţi sunt anii într-o viaţă! 

Felurile credinţei 

O credinţă constă în ceea ce este ferm şi stabil în inimi, o alta poate rămâne doar 

vremelnic în inimă şi este suflată afară la o anume vreme. Dacă trebuie ca cineva să vă scutească 

de ceva, aşteptaţi până când moartea se apropie de el, căci acesta este timpul pentru a fi scutit. 

Pribegia şi pribeagul 

Pribegia va rămâne la hotarul ei dintâi. Allah nu are nevoie de cel ce acceptă credinţa în 

taină sau pe faţă. Pribegia nu este hărăzită nimănui care nu cunoaşte dovada Sa pe pământ. 

Oricine o recunoaşte şi o pricepe poate fi un pribeag. Eliberarea de obligaţia pribegiei nu este 

hărăzită celui la care dovada lui Allah ajunge, auzind-o cu urechea lui, păstrând-o în inima lui. 

Greutatea în ceea ce priveşte spusele 

Cu adevărat, treaba noastră este grea şi îngreunată. Nimeni nu poate purta (aceste spuse) 

în afara unui rob credincios a cărui inimă Allah a pus-o la încercare prin credinţă. Spusele 

noastre nu pot fi păstrate decât de inimile sincere şi de bărbaţi cu mare putinţă de înţelegere. 

 

 

 



385 
 

Întinderea ştiinţei imamului Ali  ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  

O, voi oameni! Întrebaţi-mă înainte de a mă pierde, căci eu cunosc mai bine căile cerului 

decât pe cele ale pământului, înainte ca zâzania să îşi pună piciorul pe coarda arcului (pentru a o 

întinde) şi să nimicească putinţa de judecată a poporului. 

Datoria mulţumirii 

Eu Îl slăvesc cu mulţumire pentru dărnicia Sa şi Lui îi cer ajutor pentru îndeplinirea celor 

cerute de drepturile Sale, Puternicul în oştire, Măreţul în glorie. Eu mărturisesc că 

Muhammad  este robul şi trimisul Său. El i-a chemat pe oameni să îi dea ascultare şi i-a 

înfrânt pe duşmanii lui Allah luptând cu ei în numele religiei Sale. Nu l-au abătut de la aceasta 

cei ce s-au adunat laolaltă pentru hulirea sa şi pentru încercarea de a stinge lumina sa. 

Povaţa de a fi pioşi 

Ţineţi la pioşenia voastră faţă de Allah, căci aceasta are o frânghie straşnică la prindere, 

cu neputinţă de a fi ruptă până la capăt. Zoriţi-vă către moarte şi hăurile sale, neteziţi-i calea 

înainte să vină, pregătiţi-vă pentru ea înainte să coboare, căci sfârşitul va fi Ziua Judecăţii. Este 

de ajuns un propovăduitor pentru cel ce pricepe. Ce socotea cel ce privea cu nepăsare, înainte să 

ştie de venirea sfârşitului, în ceea ce priveşte strâmteţea mormintelor, străşnicia singurătăţii, 

spaima trecerii către cealaltă lume, cruzimile groazei, frica de osânda făgăduită, astuparea 

mormântului şi îngrămădirea de pietre? 

Temeţi-vă de Allah! Temeţi-vă de Allah, o voi robi ai lui Allah, căci lumea aceasta se 

poartă cu voi după legile ei, iar voi şi Ceasul sunteţi strâns legaţi. Este ca şi cum el ar fi sosit deja 

cu semnele sale, s-ar fi apropiat cu zoririle sale şi v-ar fi pus deja pe drumul său; sau ca şi cum v-

ar urmări cu toate cutremurele sale, s-ar aşterne cu pieptul său pe pământ în vreme ce lumea s-ar 

goli de oameni aruncându-i din braţe. Va fi precum o zi ce a trecut sau precum o lună ce s-a 

scurs. Cel nou din ea se va toci, cel gras se va jigări. 

Ei sunt într-un loc înghesuit, în cumplite cazne încurcate, în foc cu para aprig arzătoare, cu 

pălălaie în sus întinzătoare, cu flacără orbitoare, cu răsuflare dogoritoare, cu jar aţâţat, departe 

de-a fi domolit, cu aprindere uşoară, cu spaima făgăduinţei, cu tărie fără de goluri, cu margini 

întunecate, cu cazane încinse şi alte treburi îngrozitoare. 

Locul celor pioşi 

Cei care se tem de Domnul lor vor fi mânaţi în cete către Rai (39:73) – ei vor fi, de chin, 

feriţi, de pedeapsă, ocoliţi, de foc, ocrotiţi.  
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Sălaşul lor le va dărui tihnă, iar ei vor fi mulţumiţi de locuinţa şi ţinutul lor. Faptele lor în 

lumea de aici au fost preacurate, ochii lor, înlăcrimaţi, nopţile le-au fost precum zilele din pricina 

evlaviei şi a căutării iertării, şi zilele, precum nopţile din pricina urâtului ce îi copleşeşte şi a 

însingurării. Aşadar, Allah a făcut raiul locul în care ei se vor întoarce şi răsplata ce le va fi 

dăruită …căci ei sunt cei mai vrednici şi mai apropiaţi (48:26) de o veşnică împărăţie şi o 

îndestulare neîncetată. 

O, voi, robi ai lui Allah! Aveţi grijă la toate cele cărora dacă le luaţi în seamă câştigaţi, 

iar dacă le priviţi cu nepăsare, pierdeţi. Zoriţi-vă către sorocul vostru prin fapte bune, căci voi 

sunteţi legaţi de ceea ce aţi înfăptuit, puteţi să împrumutaţi doar din ceea ce aţi trimis înainte. 

Este ca şi cum v-aţi teme de venirea morţii asupra voastră şi atunci nici nu v-aţi mai întoarce la 

faptele bune, nici nu aţi fi spălaţi de faptele rele.  

Allah să ne facă pe noi şi pe voi să Îi dăm ascultare Lui şi să îi dăm ascultare trimisului 

Său, şi să ne îngăduie nouă şi vouă prin harul iertării Sale. 

Îndrumări ostăşeşti 

Staţi bine pe pământ, fiţi răbdători în încercări, nu vă mişcaţi mâinile şi săbiile după 

patima limbilor voastre şi nu vă grăbiţi în ceea ce Allah nu v-a făcut să vă grăbiţi, căci oricine 

dintre voi moare în aşternutul său având ştiinţa adevărului Domnului său, adevărul trimisului Său 

şi al celor din casa sa, atunci moare ca martir. Răsplata voastră stă la Allah. El îi dăruieşte 

răsplata Sa celui ce intenţionează să facă fapte drepte, căci intenţia ţine loc de mânuirea sabiei. 

Cu siguranţă, pentru orice este o vreme şi un soroc. 

Trăsăturile Profetului  şi ale urmaşilor săi 

Allah l-a înzestrat pe Profet  cu o lumină strălucitoare, dovezi desluşite, un drum 

limpede şi o carte călăuzitoare. Familia lui este cea mai bună familie, arborele obârşiei sale este 

cel mai bun arbore, cu crengi bine cumpănite, cu roade atârnânde (din belşug). Locul său de 

naştere a fost Mecca, iar locul strămutării sale, Taybah (Medina), de unde s-a înălţat pomenirea 

sa, iar vocea sa a răsunat de aici în lung şi în lat. 

Allah l-a trimis dintr-o pricină îndestulătoare, cu o predică vindecătoare, cu o vestire de 

îndreptare. Prin el, Allah a dezvăluit căile ce fuseseră părăsite şi a năruit născocirile aduse. Prin 

el, Allah a tălmăcit poruncile cele amănunţite.  
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Oricine îmbrăţişează altă religie decât islamul suferinţa sa este hotărâtă, toiagul (de 

sprijin) i se va rupe, soarta îi va fi plină de griji, iar sfârşitul îi va fi o îndelungă mâhnire şi o 

pedeapsă chinuitoare. 

Eu îmi pun încrederea în Allah, către El mă întorc şi la El caut călăuzirea pe drumul ce 

duce către raiul Său şi locul dorinţei Sale. 

Povăţuirea de a fi pioşi şi de a fi respectuoşi faţă de cei ce au fost 

Vă povăţuiesc, o, voi, robi ai lui Allah, să aveţi teamă de Allah şi să Îi daţi ascultare, căci 

El este izbăvirea de mâine şi mântuirea de-a pururea. El v-a prevenit asupra pedepsei, şi chiar cu 

multă temeinicie. El v-a înduplecat (spre bine) şi a făcut-o întru totul. El v-a zugrăvit această 

lume, îndepărtarea ei de voi, decăderea ei, ca şi schimbarea ei. Aşadar, ţineţi-vă departe de 

ademenirile ei, căci prea puţine dintru ea vă vor însoţi. Un asemenea locaş se apropie cel mai 

mult de nemulţumirea lui Allah şi se îndepărtează cel mai mult de mulţumirea lui Allah. 

Aşadar, ţineţi-vă ochii închişi, o, voi, robi ai lui Allah, şi nu luaţi aminte la grijile şi 

treburile ei, căci voi sunteţi siguri de despărţirea de ea, ca şi de felul ei schimbător. Temeţi-vă de 

ea precum cel temător cu toată sinceritatea, precum cel ce luptă din greu, şi învăţaţi din ceea ce 

aţi văzut în legătură cu locurile căzute a celor de dinaintea voastră, şi anume că încheieturile lor 

au fost făcute să dispară, ochii şi urechile lor au fost nimicite, cinstirea şi respectul lor au 

dispărut, iar plăcerile şi avuţiile lor au ajuns la capăt. Apropierea de copiii lor s-a preschimbat în 

însingurare.  

Compania soţiilor lor s-a schimbat în despărţire de ele. Ei nu se ridică în slăvi unul pe 

altul, şi nici nu dau naştere la copii, necum să se întâlnească unul cu celălalt, ori să vieţuiască 

alături de vecini. Aşadar, temeţi-vă, voi, robi ai lui Allah, temeţi-vă cu teama aceluia care are a 

îşi stăpâni sinele, care îşi poate stăpâni patimile şi poate percepe cu mintea sa. Cu siguranţă, 

porunca este foarte limpede, steagul, ridicat, făgaşul, liniştit, calea, dreaptă. 

Respectul reciproc 

Cei mai tineri dintre voi să îi urmeze pe cei mai vârstnici, iar cei mai vârstnici să fie 

blânzi cu cei tineri. Voi să nu fiţi asemenea acelor neciopliţi din vremea de dinainte de islam, 

care nu se străduiau întru credinţă, şi nici nu îşi foloseau minţile întru Allah. Ei sunt precum 

spargerea ouăleor în cuibul unei păsări primejdioase; spargerea lor pare un păcat, însă prin 

clocirea lor ar ieşi un alt rău. 
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Viitorul omeiazilor 

Ei se vor dezbina după ce se vor fi unit, şi se vor împrăştia de la obârşia lor. Unii dintre ei 

vor rămâne lipiţi de crengi şi se vor apleca oriunde se apleacă acestea, până ce Allah îi va strânge 

laolaltă în ziua care va fi cea mai rea pentru omeiazi, aşa cum toamna se ticsesc crâmpeiele de 

nori.  

Allah va pune între ei dragoste şi îi va strânge buluc pentru o strânsură de nori. Apoi, le 

va deschide porţile ca ei să se reverse din punctul de răspândire precum viitura peste cele grădini 

din Saba’, de care n-a scăpat teafără nici stânca cea semeaţă, nici movila cea măruntă, iar năvala 

puhoaielor sale nu a putut fi zăgăzuită nici de munţii cei falnici, şi nici de dâmburile pământului. 

Allah îi va împrăştia în locurile cele joase din văi, iar apoi El îi va face să se reverse precum 

şuvoaiele pe pământ.  

Prin ei, El va face ca drepturile unui popor să fie luate de un alt popor, şi va face ca un 

popor să vină să locuiască în casa altui popor.  

Pe Allah! Tot ceea ce au în mâinile lor, după înălţarea şi puternicia lor, se va topi precum 

se topeşte coada grasă de oaie pe foc. 

Pricinile biruinţei şi înfrângerii popoarelor 

O, voi oameni! De nu aţi fi renunţat la sprijinul adevărului şi nu aţi fi dat dovadă de 

slăbiciune în zdrobirea răului, atunci cel ce nu v-ar fi fost seamăn nu v-ar fi ţintit, iar cel ce v-a 

biruit, nu v-ar fi învins. Dar voi aţi rătăcit prin pustiul (neascultării) asemenea fiilor lui Israel. Pe 

viaţa mea! După mine, rătăcirea voastră va creşte de multe ori, căci voi veţi da la spate adevărul, 

vă veţi rupe de cei apropiaţi vouă şi vă veţi lega cu cei îndepărtaţi vouă. Luaţi aminte, căci de l-

aţi fi urmat pe cel care v-a chemat (întru călăuzire), el v-ar fi făcut să păşiţi pe calea Trimisului, 

şi atunci nu aţi mai fi avut parte de greutăţile rătăcirii căii şi aţi fi scăpat de povara atârnată de 

grumazul vostru. 

Însuşirile Coranului 

Allah v-a pogorât o Carte călăuzitoare în care v-a desluşit şi binele, şi răul. Apucaţi pe 

calea binelui şi lăsaţi-vă, astfel, călăuziţi, şi ţineţi-vă departe de calea răului, ţintind spre cea a 

binelui! 

Obligaţiile şi iarăşi obligaţiile! 

Îndepliniţi-le pentru Allah, căci ele vă vor duce în rai. Cu siguranţă, Allah a oprit cele ce 

nu pot fi trecute cu vederea, după cum a făcut să fie îngăduite cele fără de cusur.  
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El a făcut ca respectul faţă de musulmani să fie cel mai de seamă dintre toate. El a pus 

drepturile musulmanilor pe aceeaşi treaptă (de întâietate) cu slujirea Sa şi socotirea Sa ca fiind 

Unul. 

Însuşirile musulmanului 

Aşadar, musulmanul este acela de vorba şi de mâna căruia orice (alt) musulman se află în 

siguranţă, numai întru adevăr. Prin urmare, nu este îngăduită facerea vreunui rău unui musulman, 

decât atunci când este obligatoriu. 

Grăbiţi-vă către cel mai obişnuit dintre lucruri care este special pentru fiecare; iar acela 

este moartea. Cu siguranţă, cei ce s-au dus sunt înaintea voastră, iar Ceasul vă mână de la spate.  

Fiţi uşori ca să îi puteţi ajunge din urmă! Cel de pe urmă este aşteptat de cel dintâi. 

Temeţi-vă de Allah, cu privire la făpturile Sale şi la ţinuturile Sale, căci voi veţi fi întrebaţi chiar 

şi despre pământuri şi dobitoace. 

Daţi-I ascultare lui Allah şi nu fiţi răzvrătiţi. 

Aşadar, când vedeţi binele, urmaţi-l, când vedeţi răul, ocoliţi-l! 

Descrierea acestei lumi 

O, voi oameni! Voi sunteţi, în acestă lume, ţinta săgeţilor morţii. Fiece înghiţitură 

înseamnă o înecare, iar fiece îmbucătură, o sufocare. Voi nu aveţi parte de nici un folos din 

aceasta, decât renunţând la un altul; nimeni dintre voi nu înaintează în vârstă nici măcar cu o zi 

decât pierzând-o din viaţa sa. Nimic nu se adaugă la ceea ce el mănâncă dacă nu mişcorează ceea 

ce este, deja, acolo. Şi nici un semn nu se iveşte pentru el dacă nu dispare un alt semn. Şi nimic 

nou nu are a fiinţa dacă ceea ce este nou nu îmbătrăneşte. Şi nici o recoltă nu se iveşte dacă nu a 

fost strânsă o altă recoltă. Duse sunt rădăcinile acelora cărora noi le suntem vlăstare. Cum poate, 

oare, trăi o mlădiţă după moartea rădăcinii sale? 

Criticarea născocirilor 

Nu se aduce nici o născocire dacă nu se renunţă la o tradiţie! Păziţi-vă de născociri şi fiţi 

statornici pe drumul cel larg.  

Cu siguranţă, căile vechi şi bătătorite sunt cele mai bune, iar căile noi, cele mai rele. 

Ţelul trimiterii Profetului  

Allah l-a trimis pe Muhammad  cu adevărul, astfel încât el să îi aducă pe robii Săi de 

la închinarea către idoli la închinarea către El, de la ascultarea Diavolului, la ascultarea Sa.  
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L-a trimis cu Coranul, pe care i l-a desluşit şi i-a dat înţelepciunea sa, ca robii să Îl 

cunoască pe Domnul lor, căci ei nu Îl cunoşteau, să Îl recunoască, căci se lepădau de El, şi să Îl 

primească, căci ei refuzau (să creadă în) El.  

Aşadar, El li s-a dezvăluit lor prin Cartea Sa, fără ca ei să Îl fi văzut, ci doar prin puterea 

pe care le-a arătat-o şi prin teama de pedeapsa Sa. Şi cum i-a nimicit El pe cei pe care a dorit să îi 

distrugă prin nenorocirile Sale, şi cum i-a secerat pe cei pe care El a vrut să îi secere prin 

năpastele Sale! 

Prevestire a viitorului 

Cu siguranţă, va veni o vreme, după mine, când nimic nu va fi mai ascuns decât adevărul, 

nimic nu va fi mai pe faţă decât zădărnicia şi nimic mai mult decât hulirea lui Allah şi a 

trimisului Său.  

Pentru oamenii acelei vremi, nimic nu va fi mai lipsit de valoare decât Coranul 

psalmodiat aşa cum se cuvine a fi psalmodiat, şi nimic nu va fi mai preţuită decât răstălmăcirea 

lui. În cetăţi, nimic nu va fi mai urât decât cuviinţa, şi nimic mai îndeobşte acceptat decât 

necuviinţa. 

Cei ce poartă Cartea o vor arunca, iar cei ce o ştiu pe dinafară o vor uita. În acele zile, 

Coranul şi oamenii lui vor fi alungaţi, surghiuniţi. Ei îşi vor fi unii altora prieteni ce vor merge 

laolaltă pe o singură cale, însă nimeni nu le va oferi adăpost. 

Prin urmare, la această vreme, Coranul şi oamenii lui vor fi printre oameni, însă nu 

printre ei, vor fi cu ei, însă nu cu ei, căci rătăcirea nu se potriveşte cu călăuzirea, chiar dacă sunt 

puse laolaltă. Oamenii se vor aduna întru dezbinare şi se vor despărţi întru adunare, ca şi cum ei 

ar conduce Cartea, şi nu Cartea i-ar conduce pe ei. Din ea nu le va rămâne decât numele ei, iar ei 

nu vor şti nimic altceva decât scrierea ei şi cuvintele ei. Înainte de aceasta, ei îi vor năpăstui pe 

cei drepţi, iar părerile adevărate ale acestora cu privire la Allah ei le vor numi false, iar fapta cea 

bună, o vor pedepsi precum fapta cea rea.  

Cei de dinaintea voastră au fost daţi pieirii în ciuda nădejdilor lor mari şi a soroacelor 

date uitării.  

Cea făgăduită lor, ce nu îngăduie iertare, şi nu primeşte căinţă, a căzut asupra lor aducând 

nenorocirea şi pedeapsa. 
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Poveţe înţelepte 

O, voi, oameni! Cel ce caută povaţă de la Allah îşi găseşte călăuzirea, iar cel îşi însuşeşte 

cuvântul Său drept călăuză este condus spre ceea ce este cel mai drept, căci cel ce îl iubeşte pe 

Allah se simte în siguranţă, iar potrivnicul său simte teamă.  

Nu se cade ca acela ce Îi cunoaşte măreţia să aibă parte de măreţie, însă măreţia acelora 

ce Îi cunosc măreţia constă în umilirea lor dinaintea Lui, iar siguranţa celor ce ştiu ce este 

puterea Lui înseamnă să I se supună. Nu vă îndepărtaţi de adevăr, asemenea celui sănătos care se 

teme de cel râios, sau cel teafăr, de cel beteşugit. 

Să ştiţi că nu veţi cunoaşte nicicând călăuzirea dacă îl veţi şti pe acela ce a părăsit-o, şi nu 

veţi respecta legământul  Coranului, dacă nu veţi şti cine l-a încălcat, şi nu vă veţi ţine de el, dacă 

nu veţi şti cine l-a lăsat deoparte. 

Meritele celor din familia Profetului  

Căutaţi toate acestea la cei ce le au, căci ei sunt viaţa cunoaşterii şi moartea necunoaşterii. 

Ei sunt cei ce, prin poruncile lor, vă vor dezvălui cunoaşterea, tăcerea lor vă va arăta cuvântarea 

lor, iar felul lor de a fi pe dinafară vă va dezvălui lăuntrul lor. Ei nu încalcă legea, şi nu se ceartă 

asupra ei, iar printre ei există un martor vrednic şi un grăitor tăcut. 

Trăsăturile lui Talha şi az-Zubayr 

Fiecare dintre aceştia doi îşi doreşte califatul şi îl trage către sine, împotriva celuilalt. Ei 

nu s-au prins de-a lungul frânghiei care duce la Allah, şi nici nu se îndreaptă către El prin vreun 

mijloc.  

Amândoi îşi poartă răutatea unul către celălalt. În curând, masca aceasta va fi înlăturată.  

Pe Allah! Dacă ei izbândesc în ceea ce doresc, unul va scăpa de celălalt, unul se va ridica asupra 

celuilalt.  

Partea cea rebelă s-a ridicat.  

Unde sunt, oare, cei ce caută binele, căci au fost, deja, hotărâte căile şi li s-au dat şi 

veştile?  

Căci fiecare rătăcire are o noimă, tot astfel cum şi în fiece încălcare a făgăduinţei există o 

tălmăcire greşită.  

Pe Allah! Eu nu voi fi precum cel ce ascultă cum cineva se loveşte peste faţă de durere, îl 

aude pe cel ce aduce vestea morţii, îl mai şi vizitează pe bocitor şi, totuşi, nu învaţă nimic din 

aceasta. 
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Moartea 

O, voi, oameni! Fiece om se va întâlni cu cea de care fuge cât mai departe. Către soroc 

este mânat fiece suflet, iar fuga de el înseamnă chiar a îl prinde. Câte zile, oare, am petrecut în 

cercetarea tainei acestui lucru, însă Allah nu a îngăduit decât ascunderea lui. Vai! Această ştiinţă 

rămâne ascunsă. 

Sfaturile emirului drept-credincioşilor 

Luaţi aminte! Sfatul meu este să nu îi faceţi lui Allah semeni, iar cât îl priveşte pe 

Muhammad , să nu lăsaţi să se piardă tradiţia sa. 

 

Păstraţi aceşti doi stâlpi şi aprindeţi aceste două făclii. Atâta vreme cât nu sunteţi 

dezbinaţi, nici un rău nu va veni asupra voastră. Fiecare dintre voi are a-şi purta propria povară, 

iar celor neştiutori le-a fost uşurată. Domn milostiv, religie dreaptă, imam învăţaţ! Ieri am fost 

tovarăşul vostrul, astăzi vă sunt învăţătură, iar mâine vă voi părăsi. Fie ca Allah să îmi ierte şi 

mie, şi vouă! 

Dacă piciorul îţi rămâne neclintit în acest loc alunecos, atunci este bine. Dacă piciorul 

alunecă, aceasta se petrece fiindcă suntem la umbra ramurilor, sub trecerea vânturilor şi 

dedesubtul acoperământului norilor ale căror straturi sunt împrăştiate în cer, şi ale căror urme au 

dispărut pe pământ. 

Eu v-am fost vecin.  

Trupul meu v-a ţinut tovărăşie un număr de zile, însă curând voi veţi găsi la mine doar un 

trup golit, înţepenit după atâta mişcare, tăcut după atâta vorbă; liniştea mea, ochii închişi, 

nemişcarea mădularelor, toate, să vă fie învăţătură de minte! Căci mai degrabă este povaţă 

aceasta, pentru cei ce trag învăţăminte decât orice vorbă bine meşteşugită, decât orice spusă 

auzită. Eu plec de la voi precum cel ce este dornic să întâlnească (pe cineva).  

Mâine veţi privi la zilele mele, şi atunci vi se vor dezvălui tainele mele lăuntrice şi mă 

veţi înţelege după ce locul îmi va fi fost gol, şi altcineva se va fi ridicat în dregătoria mea. 

Întâietatea celor două mărturii 

Pe Allah Îl laud şi Lui îi cer ajutorul împotriva rătăcirilor Diavolului şi a chemărilor Sale 

şi la El caut oblăduire de laţurile şi capcanele întinse de el. Mărturisesc că nu există zeu în afara 

lui Allah şi mărturisesc că Muhammad  este robul şi trimisul Său, ales între aleşi.  
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Harul său nu îşi află asemănare, pierderea nu poate fi reparată. Tot locul a fost luminat de 

el după bezna cea neagră, neştiinţa stăpânitoare, purtarea grosolană, când oamenii dădeau 

dezlegare la cele oprite, îl înjoseau pe cel înţelept, trăiau la întâmplare şi mureau în necredinţă. 

Prevenirea celor din al-Kufa 

O, voi, obşte a arabilor! Voi veţi fi ţintele năpastelor ce se apropie. Temeţi-vă de a vă lăsa 

ameţiţi de avuţii şi luaţi aminte la nenorocirile pedepsei! Ţineţi-vă tari înaintea norului de praf 

orbitor şi înaintea strâmbătăţii zâzaniei când îşi arată colţul, când lăuntrurile sale sunt date la 

iveală, când osia sa se cumpăneşte, iar piatra sa de moară se învârteşte. Ea începe cu trepte abia 

simţite, apoi ajunge la hidoşenie nespusă. Se înflăcărează precum un băieţandru şi lasă urme ca 

la lovirea cu pietre. Opresorii o moştenesc unii de la alţii prin legământ. Primul dintre ei este 

ocârmuitorul celui de pe urmă, iar cel de pe urmă îi urmează celui dintâi. Ei se luptă pentru 

întâietate asupra acestei josnice lumi şi se năpustesc pe acest hoit urât mirositor. Curând, cel ce 

vine pe urmă se dezice de cel urmat, iar ocârmuitorul, de ocârmuitor. Se vor dezbina plini de 

ranchiună şi se vor blestema unii pe alţii ori de câte ori se vor întâlni. 

Prevestirea viitorului sângeros al arabilor 

După aceea, va apărea încă cineva care va stârni din nou zâzania şi va distruge şi ruinele. 

Inimile vor fi şovăitoare după ce au cunoscut statornicia, oamenii vor fi rău călăuziţi după 

siguranţă, poftele se vor înmulţi şi vor fi tot mai felurite, iar părerile vor fi tot mai confuze. 

Oricine se îndreaptă către această răutate va avea parte de ruină, iar cel ce va nădăjdui 

către ea va fi nimicit. Ei se vor muşca unul pe celălalt, aşa cum se muşcă măgarii sălbatici unul 

pe celălalt când sunt în herghelie. Legătura frânghiei se va slăbi, iar chipul poruncii va orbi. În 

timpul acestei vremi de răutate, agerimea va scădea, iar opresorii vor prinde glas. Această 

zâzanie îi va nimici pe beduini cu ciocanele sale şi îi va strivi cu pieptul său. În pulberea sa, 

călătorii cei singuri se vor rătăci, iar călăreţii vor fi distruşi în pulberea drumului. Ea se va 

apropia cu amarul destinului şi va da sânge pur (în loc de lapte). Ea va înfrânge minaretele 

credinţei şi va zgudui zăloagele credinţei celei statornice. Cei înţelepţi vor fugi din calea ei, în 

vreme ce aceia ce sunt răi o vor ocroti. Ea va tuna şi va fulgera. Ea va da naştere unui grav 

dezastru. În toată această răutate se va uita şi legătura de rudenie, iar islamul va fi părăsit. Cel ce 

va rosti versuri despre ea, va fi şi el afectat de ea, iar cel ce va fugi din calea ei va fi silit să stea 

în ea. Dintre ei, unii vor fi martiri nerăzbunaţi, iar unii vor fi cuprinşi de teamă şi vor căuta 

ocrotire. Ei vor fi minţiţi cu făgăduinţe şi cu o credinţă necinstită. 
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Cum pot fi înfruntate zăzaniile 

Să nu fiţi pietre de hotar ale zâzaniilor şi nici semne ale născocirilor, ci ţineţi-vă de 

frânghia asupra căreia a făcut legământ obştea şi de temeiul pe care au fost zidiţi stâlpii 

ascultării. Îndreptaţi-vă spre Allah ca nedreptăţiţi, şi nu vă îndreptaţi către El ca nedrepţi. Ocoliţi 

căile Diavolului şi locurile josnice de duşmănie. Nu vă umpleţi burţile cu bucate oprite, căci 

sunteţi sub ochii Celui ce v-a oprit vouă nesupunerea şi v-a înlesnit vouă calea ascultării. 

Soiurile oamenilor după plecarea Profetului  

Oamenii sunt de patru feluri. Printre aceştia, este acela a cărui stricăciune nu este oprită 

decât de nimicnicia sa, de tăişul său tocit, de trebuinţele traiului sau căpătate cu ţârâita. 

Apoi, este acela care îşi scoate sabia din teacă, îşi trâmbiţează răul, îşi adună oamenii, şi cei 

călare şi cei pe jos, pregătit pentru orice împrejurare, lăsând de izbelişte religia pentru 

vremelnicii de care profită, pentru vreo cohortă pe care s-o conducă, pentru un amvon la care să 

urce. Cât de rău este un asemenea negoţ în care să vezi lumea aceasta ca preţioasă, dând-o pe 

ceea ce este de la Allah pentru tine. 

Tot printre aceşti oameni, este şi acela ce râvneşte la lumea cealaltă prin fapte menite 

acestei lumi. El este liniştit din fire, face paşi mărunţi (pentru a ţine calea de mijloc), îşi ridică 

poalele veşmântului când merge (pentru a-l păstra neîntinat), se împodobeşte pentru a fi de 

încredere, şi ia ocrotirea lui Allah ca pavăză pentru neascultare. 

Apoi, mai sunt şi aceia pe care slăbiciunea şi lipsa de mijloace i-a împiedicat să 

cucerească pământuri. Aceasta îi face să-şi păstreze locul, ceea ce ei numesc împăcare, 

îmbrăcând straiele renunţării, chiar dacă nicicând nu au avut nici în clin, nici în mânecă cu 

aceasta. 

Cei pioşi într-o obşte sluţită 

Şi mai rămân unii oameni, puţini, pe care amintirea întoarcerii lor (către Allah, în Ziua 

Judecăţii) îi ţine cu ochii aplecaţi, iar amintirea reînvierii îi stoarce de lacrimi. Unii dintre aceştia 

sunt temători şi fug (de lume) şi se împrăştie; unii sunt înspăimântaţi şi supuşi; alţii sunt tăcuţi, 

ca şi cum li s-ar fi pus botniţă; sunt şi din cei care se roagă cu sinceritate, în vreme ce unii îşi 

poartă amarul şi durerea, aceia pe care teama i-a învăluit în nimicnicie şi decădere, drept pentru 

care înoată în (o mare de) apă amară, au gurile ferecate, şi inimile măcinate. Ei au propovăduit 

până s-au vlăguit, au fost oprimaţi şi au decăzut, fiind ucişi până ce numărul lor s-a tot împuţinat. 
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Se cuvine ca, în ochii voştri, lumea să fie mai măruntă decât scoarţa salcâmului sau firul de lână. 

Căutaţi îndrumare de la cei ce au fost înaintea voastră, înainte ca cei ce vă vor urma să ia 

îndrumare de la voi, şi ţineţi-vă departe, pricepând şi răul pe care ea îl întrupează, căci îi seceră 

chiar şi pe cei care au fost mai legaţi de ea decât voi înşivă. 

Roadele credinţei 

Cel mai bun mijloc prin care cei ce caută apropierea de Allah este credinţa în El şi în 

trimisul Său, luptând pe calea Sa, căci aceasta este culmea cea măreaţă a islamului, să creadă în 

cuvântul ce arată că Allah este Unul, căci ţine de natura lăuntrică, să săvârşească rugăciunea, căci 

aceasta este temelia obştii, să plătească dania, căci aceasta este o datorie obligatorie, să postească 

în luna Ramadan, căci acesta este scutul împotriva pedepsei, să împlinească pelerinajul mare la 

casa lui Allah (adică Ka’ba) şi pelerinajul mic, căci aceste două fapte alungă sărăcia şi spală 

păcatele, să aibă cinstire faţă de rude, căci aceasta sporeşte bogăţia şi lungeşte sorocul, să dea de 

pomană în taină, căci aşa se îndreaptă greutăţile şi să dea de pomană şi pe faţă, căci astfel se 

pune la adăpost de o moarte rea, şi să dea daruri (oamenilor), căci aceasta îi salvează de la a fi 

socotit un om de nimic.  

Amintiţi-vă fără încetare de Allah, căci aceasta este cea ma bună amintire, şi jinduiţi spre 

ceea ce El a făgăduit celui pios, căci făgăduinţa Lui este cea mai adevărată făgăduinţă. Urmaţi 

calea profetului vostru, căci aceasta este cea mai aleasă cale. Urmaţi tradiţia profetului vostru, 

căci este cea mai dreaptă dintre toate tradiţiile. 

Valoarea Coranului 

Învăţaţi Coranul, căci acesta este cel mai bun cuvânt şi înţelegeţi-l temeinic, căci este 

primăvara inimilor. Tămăduiţi-vă cu lumina lui, căci este tămăduirea piepturilor. Psalmodiaţi-l 

frumos, căci este cea mai frumoasă povestire. Cu siguranţă, învăţatul care nu făptuieşte potrivit 

ştiinţei sale, este precum neştiutorul buimac care nu se trezeşte din neştiinţa sa, ba chiar mai 

mult, căci pentru el dovada este mai limpede, durerea mai de neînlăturat, iar dinaintea lui Allah 

va avea dojană mai mare. 

Prevenire asupra iubirii acestei lumi 

Aşadar, acum eu cu siguranţă vă previn asupra acestei lumi, căci ea este dulce, şi verde, 

plină de ispite şi plăcută în bucuriile ei vremelnice. Ea stârneşte mirarea prin lucruri mărunte, 

este împopoţonată cu nădejdi (deşarte) şi împodobită cu amăgire. Bucuria sa nu durează, iar 

supărările sale nu pot fi ocolite. 
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Adevărul acestei lumi 

Aceasta este înşelătoare, făcătoare de rău, schimbătoare, trecătoare, istovitoare, 

pieritoare, devoratoare şi distrugătoare.  

Când ajunge la capătul poftelor celor ce se îndreaptă înspre acolo, simţindu-se fericiţi cu 

ea, este întocmai precum Allah a spus ea este asemenea apei pe care am trimis-o din cer şi pe 

care o sorb ierburile pământului, însă ele se prefac mai apoi în păiş uscat pe care îl împrăştie 

vântul. Allah asupra tuturor are putere. (18:45). 

Nimeni nu are parte de bucurie în această lume, fără ca lacrimi să nu vină asupra lui după 

aceea, şi nimeni nu are parte de tihnă pentru burtă, fără să nu i se dăruiască şi greutăţile din spate. 

Nimeni nu primeşte ploaia cea blândă a tihnei, fără ca ploaia cea grea a amarului să nu îşi toarne 

şuvoaiele asupra lui. Stă în firea acestei lumi ca dimineaţa să sprijine un om, iar seara să nu îl 

recunoască. Dacă o parte a ei este dulce şi plăcută, cealaltă parte este amară şi aducătoare de 

durere. Nimeni nu îşi adună plăcere din prospeţimea ei, fără să nu înfrunte greutăţi din năpastele 

ei. Nimeni nu îşi va petrece seara sub aripa siguranţei, fără ca dimineaţa să nu se afle sub penele 

vârfului de aripă a fricii. Ea este amăgitoare, şi tot ce este în ea este doar amăgire. Ea este supusă 

pieirii şi tot ce este pe ea urmează să piară. 

Cea mai bună cale de a înfrunta lumea aceasta 

Nu există nimic bun în ceea ce ea oferă, în afară de pioşenie. Oricine ia puţin din ea, 

adună mult din ceea ce i-ar da siguranţă, în vreme ce cel ce ia mult din ea, ia mult din ceea ce îl 

va ruina. El se va despărţi în curând de ceea ce a adunat. Şi câţi oameni s-au bizuit pe ea, toţi au 

rămas îndureraţi; câţi s-au simţit liniştiţi în ea, toţi au fost doborâţi la pământ; câţi au avut 

prestigiu, toţi au fost umiliţi; câţi au fost mândri, toţi au fost dezonoraţi. Împărăţia sa se schimbă, 

traiul în ea este murdar. Apa sa cea dulce este amară. Dulceaţa sa este amară precum cactusul. 

Mâncăruile sale sunt otrăvite. Mijloacele sale sunt slabe. Traiul în ea este supus morţii; cel 

sănătos este supus bolii. Tărâmul său este hărăzit jefuirii. Cel puternic este sortit înfrângerii, iar 

bogatul, nenorocirii. Vecinul este supus războiului. 

Învăţătură de la cei ce s-au dus 

Nu locuiţi voi, oare, în casele celor de dinaintea voastră, care aveau vieţi mai lungi, fapte 

mai trainice, nădejdi mai mari, număr mai mare şi oştiri mai dese? Cât de mult s-au devotat ei 

aestei lumi şi cât de mult i-au dat întâietate!  
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Apoi ei au lăsat-o fără nici o provizie care i-ar fi putut duce mai departe, sau (fără) 

spinarea (unui animal de călărie) care să îi poarte. Aţi aflat că lumea a fost întotdeauna îndeajuns 

de darnică, astfel încât să fie o răscumpărare pentru ei, sau să le dea vreun sprijin, sau să le fie o 

bună însoţire? I-a lovit mai degrabă cu necazuri, i-a năpăstuit cu nenorociri, i-a lovit cu 

catastrofe, i-a aruncat cu nasul în ţărână, i-a zdrobit sub copite şi a ajutat toate relele vremii 

împotriva lor. Aţi remarcat stânjeneala sa faţă de aceia care s-au apropiat de ea, au dobândit-o şi 

şi-au însuşit-o, până în clipa în care se desparte de ea pentru totdeauna. Le-a oferit ea orice altă 

provizie în afară de înfometare ori i-a făcut ea să stea în vreun alt loc care să nu fie îngust, le-a 

dat ea, oare, vreo altă lumină în afară de întuneric, iar la sfârşit le-a dăruit altceva în afară de 

căinţă? 

Prevenirea asupra socotirii acestei lumi ca fiind veşnică 

Este, oare, aceasta ceea ce voi cereţi cu înflăcărare sau ceea ce vă tihneşte, sau spre care 

vă îndreptaţi cu lăcomie? Cât de rău este acest sălaş pentru acela care nu a crezut că (va fi astfel) 

şi nu a nutrit teamă faţă de el? Se cade să ştiţi, aşa cum bine ştiţi, că trebuie să o lăsaţi şi să 

plecaţi din ea. În vreme ce vă aflaţi în ea, învăţaţi de la cei care ziceau cine este mai tare ca 

putere decât noi? (41:15), însă ei au fost duşi către mormintele lor, însă nu ca cei care călăresc. 

Mormintele le-au fost făcute în pământ. Oasele cele vechi le-au fost vecinii, vecini care nu 

răspund de sunt chemaţi şi nici nu alungă necazul, şi nici nu sunt cu băgare de seamă la cei ce 

bocesc. 

Dacă au ploaie, ei nu se simt fericiţi, iar de au parte de foamete, ei nu se dezamăgesc. Ei 

sunt laolaltă, însă fiecare este cu sine. Ei sunt împreună, alături, însă nu se văd unul pe celălalt. 

Ei sunt aproape unul de celălalt, însă nu se întâlnesc. Ei îndură, însă nu au pic de ură. Ei sunt 

neştiutori, iar răutatea le-a pierit de tot. Nu este pic de teamă de necaz de la ei, şi nici nădejde că 

vor alunga (necazurile). Ei au schimbat faţa pământului cu lăuntrul lui, lărgimea cu îngustimea, 

familia cu singurătatea şi lumina cu întunericul. Ei au venit aici (în această lume) tot astfel 

precum au şi plecat din ea, desculţi şi goi. Ei au plecat din ea cu faptele lor spre o viaţă continuă 

şi un cămin veşnic, aşa precum a spus Allah aşa cum am dat la iveală făptura dintâi aşa o vom 

aduce înapoi. Este o făgăduială pe care o facem, o făgăduială pe care o vom împlini (21:104). 

Meritele Profetului  

Allah l-a trimis să cheme către adevăr şi să depună mărturie asupra făpturii.  
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El a propovăduit veştile de la Domnul său fără să trândăvească şi luptându-se cu 

duşmanii lui Allah neobosit şi fără a căuta dezvinovăţiri. El este înainte-mergătorul pentru cel ce 

se teme şi vederea celui ce se lasă călăuzit. 

Povaţă pentru cei iubiţi 

Dacă aţi fi ştiut ceea ce eu ştiu din cele ce vă sunt învăluite în taină, negreşit aţi fi plecat 

oriunde aţi fi văzut cu ochii, plângând pentru faptele voastre şi certându-vă cu amărăciune şi v-

aţi fi părăsit avuţiile fără nici un paznic, şi fără a vă lăsa vreun înlocuitor. Fiecăruia i-ar fi păsat 

atunci de sinea sa, fără a mai băga de seamă la nimeni altcineva. Voi aţi uitat, însă, ceea ce vi s-a 

pomenit, şi v-aţi simţit în siguranţă faţă de cea de care fuseserăţi preveniţi. Drept urmare, 

gândurile voastre au luat-o razna, iar treburile voastre s-au risipit. 

Însuşirile martirilor dintre însoţitorii săi 

Eu vreau ca Allah să facă să aibă loc separarea dintre mine şi voi şi să îmi dea mie să fiu 

urmat de cei care au un mai mare drept de a fi cu mine şi nu cu voi. Pe Allah! Ei sunt oameni cu 

gânduri binecuvântate, înţelepciune trainică şi vorbă adevărată. Ei se ţin departe de revoltă. Ei 

înaintează pe calea lui Allah şi aleargă pe drumul cel larg. Drept urmare, ei au dobândit veşnica 

viaţă ce va veni şi onorurile cele tihnite. 

Prevestirea cruzimii lui al-Haggag bin Yusuf 

Aveţi grijă! Pe Allah! Un bărbat înalt cu mers legănat din Banu Thaqif va fi pus peste 

voi. El vă va roade toată verdeaţa şi vă va topi toată grăsimea. Of, o Abu Wadahah (al-Haggag 

însuşi), este, oare, aceasta totul? 

Meritele celor ai Casei 

Pe Allah! Eu am ştiinţă de vestirea soliilor, îndeplinirea făgăduinţelor, şi de toate 

cuvintele. Noi, oamenii Casei, avem porţile înţelepciunii şi lumina ocârmuirii. Luaţi aminte! 

Cărările credinţei sunt, de fapt, una singură, iar drumurile ei sunt drepte. Cel ce le urmează 

împlineşte (ţelul) şi îşi atinge ţinta, iar cel ce se ţine deoparte se rătăceşte şi are parte de căinţă. 

Trudiţi pentru ziua aceea pentru care sunt strânse proviziile şi când gândurile lăuntrice sunt puse 

la încercare. Dacă înţelepciunea unui om, pe care o poartă cu sine nu îi este de folos, minţile 

celorlalţi ce sunt departe de ea sunt şi de mai mic folos, iar cei ce îi sunt departe şi mai 

nefolositori. Temeţi-vă de focul a cărui dogoare este aprigă, al cărui hău este adânc, al cărui 

veşmânt este fierul şi a cărui băutură este puroiul însângerat.  
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Luaţi aminte! Bunul renume al unui om pus de către Allah – printre oameni este mai 

presus decât averea moştenită de cei ce nu Îl preamăresc. 

* 

 

Îndreptare către Allah 

O, Abu Dharr! Tu ai dat dovadă de mânie în numele lui Allah, aşadar ai nădejde în El 

pentru aceia pe care tu te-ai mâniat. Oamenilor le era teamă de tine în ceea ce priveşte (plăcerea 

lor de) această lume, în vreme ce tu te temeai de ei pentru credinţa ta. Aşadar, lasă-le lor acele de 

care ei se tem de tine şi îndepărtează-te de ei, ducând departe cele de care tu te temi în privinţa 

lor. Cât de mult simt ei nevoia de ceea ce tu îi despovăţuieşti şi cât de lipsit de râvnă eşti tu 

pentru ceea ce ei îţi neagă. În curând tu vei ştii cine este mâine cel ce va câştiga (în Ziua 

Judecăţii de Apoi) şi cine este mai de pizmuit. Chiar dacă aceste ceruri şi acest pământ au fost 

închise vreunui rob, iar acesta se va teme de Allah, atunci Allah i le va deschide. Să nu vă desfete 

decât adevărul, iar deşertăciunea să vă facă să vă fie urât. Dacă ai fi primit lumea lor, ei te-ar fi 

iubit, iar dacă te-ai fi înglodat în ea, ei ţi-ar fi dat adăpost. 

Jurământul de credinţă unic 

Jurământul vostru de credinţă faţă de mine nu a fost lipsit de gândire, căci treaba mea şi 

treaba voastră nu sunt aceleaşi. Eu vă vreau pe voi pentru Allah, voi mă vreţi pe mine pentru voi 

înşivă. O, voi oameni! Ajutaţi-mă împotriva vouă înşivă! Pe Allah! Îi voi face dreptate celui 

nedreptăţit faţă de nedreptăţitor. Îi voi pune un belciug nedreptăţitorului în nas şi îl voi târî la 

izvorul bunei credinţe, chiar dacă se va împotrivi. 

Armonia dintre binefaceri şi însuşiri 

Aşadar, porunca dumnezeiască pogoară din ceruri pe pământ precum stropii de ploaie, 

aducând fiecărui suflet ceea ce vălvătaia lor creşte. Învăluie-te în răbdare căci aceasta este mai 

bună decât victoria. 

Descrierea celui pios 

Allah să-l binecuvânteze pe robul care aude o vorbă înţeleaptă şi o pricepe, care atunci 

când este chemat către calea cea dreaptă se apropie, care se prinde de centura unui călăuzitor şi 

astfel se izbăveşte, care caută mereu spre Allah şi se teme de păcat, care pune totul înainte cu 

sinceritate, care face fapte bune, care câştigă comoara răsplăţii cereşti, care se fereşte de cele 

oprite, care dă la o parte viciile, şi se îndreaptă către răsplata cea bună, care este mai mare decât 
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poftele sale şi socoate minciuni nădejdile sale deşarte, care face din răbdare mijlocul izbăvirii 

sale, şi din pioşenie, merinde pentru moartea sa, care merge pe drumul cel cinstit şi ţine calea cea 

curată, care îşi foloseşte bine răgazul dăruit şi se îndreaptă către sfârşit înzestrat cu faptele sale 

bune. 

Din cuvintele folosite de emirul credincioşilor pentru a se ruga 

Allah! Iartă-mi mie ceea ce Tu ştii mai bine decât mine. Dacă mă reîntorc la păcate, Tu 

întoarce-te către mine cu iertarea. Allah ! Iartă-mi mie făgăduielile făcute, însă a căror 

îndeplinire nu ai aflat-o la mine. Allah ! Iartă-mi mie că am vrut să Îţi fiu aproape, prin vorbe, 

însă inima mi s-a împotrivit. Allah! Iartă-mi mie clipirile din ochi, vorbele cele mârşave, poftele 

sufletului şi rostirile cele greşite. 

Criticarea căii sfătuitorilor 

Când o pricină îi este înfăţişată spre a fi judecată, el o judecă după propria-i părere. Când 

aceeaşi pricină întru totul este înfăţişată altuia, acesta dă o sentinţă contrară spuselor primului.  

Aceşti judecători se duc apoi la mai-marele lor care i-a numit, iar acesta socoate adevărate toate 

sentinţele, în ciuda faptului că Allah lor e Unul (şi acelaşi), că profetul lor este unul (şi acelaşi), 

că Scriptura lor este una (şi aceeaşi). Oare să le fi poruncit Allah să nu înţeleagă, iar ei să Îi dea 

Lui ascultare? Sau să le fi oprit acest lucru, iar ei să nu Îi dea ascultare? 

Desăvârşirea religiei 

Sau să fi pogorât Allah o religie cu lipsuri şi le-a cerut ajutorul s-o desăvârşească? 

Sau să fie ei părtaşii Lui, sarcina lor fiind să vorbească, iar El să fie de acord? 

Să fi trimis Preaînaltul o religie desăvârşită, însă Profetul  să fi avut lipsuri în 

propovăduirea şi îndeplinirea ei? Spune Allah: 6:38 Nu este vietate pe pământ, nici pasăre care 

zboară cu aripile ei, decât [adunate] în neamuri, ca şi voi. Nu am lăsat nimic nepomenit în 

Carte. Apoi, la Domnul lor vor fi adunaţi. 

 În el [Coran] este arătat toul, iar părţile sale vin să se întărească întru adevăr unele pe 

altele, neavând nici o nepotrivire. El a spus: 4:82 Oare nu cugetă ei la Coran? Dacă ar fi el de la 

altcineva decât de la Allah, ar găsi în el multe nepotriviri! Cu siguranţă, Coranul este minunat la 

suprafaţă şi adânc în profunzime.  

Minunile sale nicicând nu vor pieri, uimirile (dinaintea lui) nicicând nu se vor sfârşi, doar 

cu el întunecimile pot fi îndepărtate. 
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* 

 

Prevenirea asupra dragostei faţă de lumea aceasta 

Vă previn cu privire la lume, căci ea este sălaşul nestatorniciei şi nu un cămin pentru 

hrănire. Ea s-a împodobit cu amăgire şi amăgeşte cu podoaba sa. Este o casă umilă în faţa 

Domnului ei. Aşadar, El a amestecat în ea îngăduitul cu opritul, binele cu răul, viaţa cu moartea, 

dulcele cu amarul. Allah nu a curăţit-o pentru cei ce Îl iubesc, şi nici nu a neglijat-o pentru 

potrivnicii Săi. Binele este cumpătat. Răul său este la îndemână. Ceea ce ea a strâns se risipeşte. 

Puterea sa va fi repede înfăşcată. Cei ce locuiesc în ea vor avea degrabă parte de urgisire. Ce 

este, oare, binele într-o casă care se năruieşte precum zidirile coşcovite, sau într-o viaţă care se  

stinge odată cu sfârşitul proviziilor, sau în timpul care trece de parcă ar umbla? 

Înfruntarea acestei lumi 

Puneţi în ceea ce voi cereţi: tot ceea ce Allah v-a făcut vouă obligatoriu. Cereţi de la El 

împlinirea a ceea ce El v-a cerut să faceţi. Faceţi ca urechile voastre să audă chemarea morţii 

[căinţei] înainte ca voi să fiţi chemaţi de către ea [prin necaz]. Cu siguranţă, inimile celor 

cumpătaţi plâng în această lume, deşi ei pot (părea că) râd. 

Dojenirea celor nepăsători [faţă de viaţa de Apoi] 

Amintirea morţii [punctul de final al vieţii] a dispărut din inimile voastre [oamenii], în 

vreme ce nădejdile deşarte sunt înlăuntrul vostru.  Aşadar, această lume vă stăpâneşte mai mult 

decât lumea cealaltă, iar sfârşitul imediat (al acestei lumi) v-a îndepărtat de (sfârşitul) cel 

îndepărtat al (vieţii viitoare). Voi sunteţi fraţi întru credinţa în Allah. Firile cele murdare şi 

conştiinţa cea rea v-au separat. Drept urmare, voi nu vă purtaţi unul celuilalt povara, şi nici nu vă 

sfătuiţi unul cu celălalt, şi nici nu cheltuiţi unul cu celălalt, tot astfel cum nici nu vă iubiţi unul pe 

celălalt. Şi care este starea voastră? Voi vă simţiţi mulţumiţi cu puţinul pe care l-aţi strâns în 

această lume, în vreme ce toate cele multe din lumea cealaltă, de care voi veţi fi lipsiţi, nu vă 

întristează. Puţinul din această lume pe care îl pierdeţi vă provoacă durere în asemenea măsură 

încât se vede pe chipurile voastre, ca şi în lipsa de îndurare, din partea voastră, faţă de orice vi s-

ar lua, ca şi cum această lume vă este vouă veşnic locaş, şi ca şi cum bogăţia ei ar rămâne la voi 

pentru totdeauna. Nimic nu vă opreşte, pe niciunul dintre voi, să dezvăluie tovarăşului său 

necazurile de care se teme, nimic altceva în afară de teama că şi el, la rându-i va dezvălui 

nenorociri asemenea.  
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Voi împreună aţi hotărât să părăsiţi cealaltă lume şi să o iubiţi pe aceasta. Credinţa 

voastră nu a devenit altceva decât vorbe de mântuială. Este asemenea produsului aceluia care şi-a 

terminat lucrarea şi şi-a asigurat mulţumirea [după care uită de sine]. 

Adevărul şi calea sa limpede 

O voi oameni! Nu vă miraţi de puţinătatea celor ce urmează calea cea dreaptă, căci dintre 

oamenii ce se adună în jurul unei mese, puţini sunt cei ce pleacă sătui, mulţi sunt cei rămaşi 

flămânzi. 

O, voi oameni! Ceea ce îi adună pe oameni laolaltă sunt învoiala sau neînvoiala. Unul 

singur din neamul lui Thamud a ologit cămila, însă Allah le-a dat tuturor pedeapsa pentru că au 

căzut la învoială asupra acestui fapt, după cum spune Preaînaltul la 26:157: Ei o ologiră, însă 

dimineaţa se căiră. 

Şi ţinuturile lor intrară în pământ aşa cum intră brazda plugului într-un pământ afânat. 

O, voi oameni, cine merge pe calea limpede, va ajunge la izvorul de apă, iar cine o 

părăseşte,  cade în rătăcire. 

Pricinile ivirii zâzaniilor 

Obârşia zâzaniei se află în patimile urmate şi în legile născocite. Cu ele, cartea lui Allah 

este încălcată. Oamenii se întrajutorează întru acestea, chiar dacă este împotriva legii lui Allah. 

Dacă răul a fost curat şi neamestecat, atunci el nu va fi ascuns de cei ce sunt în căutarea lui. Dacă 

binele a fost curat, fără amestecul unui rău, atunci cei ce îl urăsc vor fi aduşi la tăcere. 

Ce se petrece, oare, dacă se ia ceva de aici şi ceva de dincolo, iar cele două se amestecă! 

Acum este timpul în care Diavolul pune stăpânire pe cei ce l-au urmat, şi nu vor avea 

scăpare decât cei ce au fost mai înainte dăruiţi de Allah cu virtute. 

* 

 

A strigat Imamul Husayn   ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  către oameni în Mina: 

O, oameni! 

Învăţaţi din sfatul pe care Allah l-a dat prietenilor Săi când i-a mustrat pe rabini spunând 

la 5:63: Oare rabinii şi învăţaţii lor nu-i opresc de la rostirea vorbelor păcătoase şi de la 

mâncarea celor oprite? Ce mare rău săvârşesc!  
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Şi Allah spune la 5:78,79: Blestemaţi au fost aceia dintre fiii lui Israel care nu au crezut, 

prin ce au spus David şi Iisus, fiul Mariei, şi asta pentru că s-au răzvrătit şi au călcat poruncile, 

nu s-au oprit unii pe alţii de la fărădelegile pe care le-au săvârşit. 

Allah le-a reproşat faptul că ei i-au văzut cu ochii lor pe asupritori comiţând ticăloşii, dar 

nu i-au oprit din cauza favorurilor pe care le-au primit de la aceştia sau din cauza fricii de a fi 

persecutaţi. Totuşi Allah a revelat la 5:44 : Ci nu vă temeţi de oameni, ci temeţi-vă de Mine. Şi El 

spune la 9:71 : Dreptcredincioşii şi dreptcredincioasele îşi sunt aliaţi unii altora. Ei poruncesc 

ceea ce este cuvenit, opresc de la ceea ce este neîngăduit, împlinesc Rugăciunea, aduc Dania şi 

se supun lui Allah şi Trimisului Său. Cu aceştia Allah va fi îndurător, căci Allah este puternic şi 

înţelept. 

Allah menţionează datoria de a prescrie binele şi de a interzice răul înaintea tuturor 

celorlalte datorii, pentru că El ştie că, dacă aceasta este practicată şi implementată în societate, 

toate celelalte obligaţii, grele sau uşoare, vor fi şi ele implementate. Motivul pentru aceasta este 

că a prescrie binele şi a interzice răul înseamnă a chema oamenii la islam dar şi a te opune în faţa 

nedreptăţii, a rezista şi a lupta împotriva asupritorilor, a te strădui pentru a te asigura că averea 

publică şi prăzile de război să fie distribuite în conformitate cu legile drepte ale islamului şi că 

taxele să fie colectate şi percepute în mod drept. 

O, învăţaţilor, care sunteţi glorificaţi şi vă bucuraţi de o reputaţie bună datorită învăţăturii 

voastre! 

Voi aţi dobândit renume în societate datorită hotărârilor voastre bune. Este din cauza lui 

Allah că oamenii vă venerează şi vă respectă, astfel încât chiar şi cei puternici vă ştiu de frică, iar 

cei slabi vă cinstesc, iar cei asupra cărora nu aveţi autoritate vă acordă favoruri pe care nu şi le 

acordă nici lor înşişi. Când oamenii nu primesc ceea ce li se cuvine, ei caută intervenţia voastră 

şi vă plimbaţi pe străzi cu fala regilor şi a prinţilor. 

Nu aţi câştigat tot acest respect şi prestigiu datorită speranţelor că voi veţi implementa 

legile lui Allah, chiar dacă, de cele mai multe ori, aţi eşuat să faceţi asta? Nu v-aţi luat în serios 

datoriile de conducători. Aţi neglijat drepturile asupriţilor şi celor de jos, dar v-aţi realizat ceea 

ce aţi considerat voi că sunt drepturile voastre personale. Nu v-aţi cheltuit banii voştri şi nu v-aţi 

riscat vieţile voastre de dragul Celui Care v-a dat viaţă, nici nu aţi luptat împotriva altor grupuri 

sau triburi de dragul lui Allah. Cu toate acestea doriţi şi consideraţi că vi se cuvine ca El să vă 

ofere Paradisul, compania Profetului  şi să vă protejeze de pedeapsa din viaţa de apoi.  
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Mi-e teamă că furia Sa se va coborî asupra voastră, întrucât este prin puterea şi gloria Sa 

că aţi obţinut un rang înalt. Nu arătaţi respect faţă de cei care Îl cunosc pe Allah cu adevărat, în 

timp ce voi înşivă vă bucuraţi de respect între creaturile lui Allah, datorită Lui.  

Mă tem pentru voi şi din alt motiv: voi vedeţi legile promulgate de Allah abuzate şi 

călcate în picioare şi totuşi nu vă îngrijoraţi, dar când vine vorba de legile promulgate de 

străbunii voştri deveniţi foarte deranjaţi şi tulburaţi, chiar numai dacă acestea sunt călcate în 

parte, pe când promisiunile pe care le-aţi făcut Profetului vă sunt complet indiferente. Orbii, 

muţii şi invalizii sunt lipsiţi de protecţie pretutindeni în oraşe şi nu li se arată nici un fel de milă. 

Dar voi nu vă purtaţi în conformitate cu funcţia şi rangul vostru, nici nu-i sprijiniţi pe cei care o 

fac. Vă cumpăraţi siguranţa prin măguliri, linguşiri şi prin compromisuri de la puterile opresive 

care conduc. 

Toate acestea v-au fost interzise de către Allah, Cel care, mai mult decât atât, v-a poruncit 

să vă opriţi unii pe alţii de la practicarea lor, dar voi nu acordaţi atenţie acestui fapt. 

Nenorocirea care s-a abătut asupra voastră este mai mare decât nenorocirile altora, pentru 

că rangul şi statutul de ulema (învăţat) v-a fost luat.  

Administrarea ţării şi emiterea decretelor şi ordonanţelor ar trebui să fie încredinţată 

acelor învăţaţi religioşi care păzesc legile privitoare la cele interzise şi cele permise.  

Vi s-a anulat statutul din cauza faptului că aţi abandonat adevărul şi aveţi păreri diferite 

cu privire la natura sunnei, în ciuda argumentelor clare. 

 

Prinţul martirilor  ٱ َسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  a continuat să strige oamenilor adunaţi în Mina: 

Dacă aţi avea răbdarea să înduraţi greutăţile şi nenorocirile de dragul lui Allah, atunci vi 

s-ar încredinţa vouă autoritatea. Dar voi aţi permis asupritorilor să ajungă la guvernare, astfel că 

ei administrează (treburile obştii) făcând apel la despotism şi abuzuri, practica lor consecventă 

fiind aceea de a-şi satisface poftele. Ceea ce le-a permis să obţină controlul conducerii a fost 

faptul că voi aţi fugit, temându-vă de moarte, şi dragostea voastră pentru această viaţă, viaţă care 

oricum vă va părăsi în cele din urmă. Drept consecinţă a acestei mentalităţi aţi încredinţat masele 

de oameni lipsiţi de apărare în ghearele asupritorilor. În timp ce unii se ploconesc ca nişte sclavi 

sub jugul asupritorilor, iar alţii au fost puşi în faţa nevoilor şi sărăciei, guvernanţii conduc 

potrivit capriciilor lor, agonisind ticăloşii şi dezonoare pentru ei înşişi, prin imoralitatea lor, 

urmând sfaturile celor răi şi arătând neruşinare faţă de Allah.  
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Unul din purtătorii lor de cuvânt se urcă la amvon în fiecare oraş. Ţara este neajutorată în 

faţa lor, iar mâinile lor apucă tot ce vor. Oamenii sunt sclavii lor, fiind fără putere de apărare. 

Unul dintre guvernatori este un dictator înnăscut, răuvoitor şi ranchiunos; altul refuză să-L 

recunoască pe Allah şi Ziua Învierii. Societatea este în ghearele unui asupritor viclean ai cărui 

strângători de taxe sunt opresivi şi ai cărui guvernatori nu au nici un fel de milă pentru 

credincioşii pe care îi conduc. Allah este Acela care va judeca disputa dintre noi şi care va da 

verdictul decisiv. 

Allah! Tu ştii că tot ce am făcut nu a fost insuflat de rivalitatea pentru putere, nici pentru 

a căuta bogăţia şi avuţia, ci a fost pentru a demonstra oamenilor principiile şi valorile religiei 

Tale, pentru a reforma legile teritoriului Tău, pentru a proteja şi asigura drepturile de netăgăduit 

ale slujitorilor Tăi asupriţi şi pentru a acţiona în conformitate cu obligaţiile mele. Tu ai stabilit 

normele, legile şi ordonanţele pe care le-ai poruncit! 

Aşadar, învăţători ai religiei, trebuie să ne ajutaţi să atingem această ţintă, să ne 

recăştigăm drepturile de la acele puteri care au considerat că pot să vă nedreptăţească şi care au 

încercat să stingă lumina aprinsă de Profet  . 

Allah ne este de ajuns, în El ne sprijinim, la El ne întoarcem. 

* 

 

Imamul Husayn  ََلُم ه ٱسَََ هه  َلّلَٰ َعلَيََْ  a aflat despre planurile lui Iezid de a-l ucide în timpul 

pelerinajului. De aceea a decis să efectueze Umra (pelerinajul cel mic) şi nu Hajj (pelerinaj 

complet), părăsind Mekka pe 8 Dhu-l-Hijja, anul 60 h. îndreptându-se spre Kufa. 

Vărul său, Abdullah, fiul lui Abbas, l-a rugat să aştepte, avertizându-l: 

– Ai putea fi ucis, iar oamenii Iraqului nu sunt de încredere. Cel puţin îndreaptă-te 

altundeva, de exemplu, spre Yemen, unde tatăl tău are susţinători. 

Husayn i-a răspuns: 

– Vere, ştiu că eşti sincer, dar m-am hotărât să fac această călătorie. 

Ibn Abbas i-a spus: 

– Atunci nu-ţi lua copiii şi familia cu tine. Mi-e teamă că te vor vedea murind. 

Husayn  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  i-a răspuns: 

– Pe Allah, ei nu mă vor părăsi! Dacă mă părăsesc, vor fi victime ale oricui nu-i va fi 

milă de ei. 
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Imamul Husayn  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  a poposit la Al-Sifah în drumul său spre Kufe. Aici l-a întâlnit 

pe Al-Farazdah, fiul lui Ghalib, un poet faimos al vremii. Imamul Husayn  ََلُم ه ٱسَََ هه  َلّلَٰ َعلَيََْ  l-a întrebat 

pe acesta ce ştie despre atitudinea oamenilor de acolo (din Irak). 

Al-Farazdah a răspuns: 

– Inimile lor sunt cu tine, săbiile lor sunt cu omeiazii, iar destinaţia finală e hotărâtă în 

ceruri. 

Husayn i-a răspuns: 

– Adevăr ai grăit, totul este în mâinile lui Allah. El face ceea ce vrea El, iar noi cerem 

ajutor numai de la El. 

Mai târziu a aflat că toate drumurile care duceau spre Kufa erau blocate şi păzite de 

gărzile duşmanilor. 

Următorul popas a fost la al-Hajir. Aici Imamul a scris un mesaj pentru Muslim, fiul lui 

Aqil, pe care i l-a dat lui Qays, fiul lui Mashar al-Saydawi, să-l ducă la Kufa. 

În mesaj scria: „O, oameni ai Kufei, am primit scrisoarea de la Muslim, fiul lui Aqil, în 

care se spunea că v-aţi adunat spre a ne ajuta să ne cerem drepturile. Îl rog pe Atotputernicul 

Allah să vă răsplătească pentru această faptă. Din acest motiv am părăsit Mekka joi, 8 Dhu-l-

Hijja. Când primiţi acest mesaj, rămâneţi uniţi până când ajung în Kufe peste câteva zile”. 

Când Qays, fiul lui Mashar al-Saydawi, a ajuns la Al-Quddisiyyah, armata lui Ubaydullah, fiul 

lui Zaid, l-a încolţit. Când au încercat să-l percheziţioneze, el a rupt scrisoarea.  

A fost adus la castelul guvernatorului din Kufa iar Ubaydullah l-a întrebat: 

– De ce ai rupt mesajul? 

Qays a răspuns: 

– Ca să nu afli ce era scris în el. 

Ubaydullah i-a spus: 

– Trebuie să-mi spui ce era în mesaj. 

Qays a reuzat dar Ubaydullah l-a bruscat zicând: 

– Trebuie să mergi la amvon şi să-l blestemi pe Husayn, pe fratele lui şi pe tatăl lui. Altfel 

te voi tăia în bucăţi. 

Qays a mers la amvon şi l-a binecuvântat pe emirul credincioşilor Ali, pe Imamii Hasan 

şi Husayn, apoi a spus: 

– Oameni buni, sunt trimis de Husayn! 
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În rumoarea făcută le-a dezvăluit unde era Imamul spunându-le: 

– Duceţi-vă şi ajutaţi-l! 

Peste câteva momente Ubaydullah a dat ordin ca acesta să fie aruncat de pe acoperişul 

castelului. 

* 

 

Imamul Husayn   ه ٱَسََلُم َعلَْيهه   َلّلَٰ  a poposit şi la Zurud. Un număr mare de oameni s-a adunat 

crezând că, dacă Husayn, care era nepotul Profetului   se împotriveşte lui Iezid, întreaga lume 

musulmană îl va sprijini în demersul său, iar cauza acestuia va învinge şi vor obţine astfel o parte 

din prăzile de război.  

Husayn i-a atenţionat însă la fiecare pas că această gândire era total greşită şi acest lucru 

nu se va întâmpla niciodată iar scopul său nu era începerea unui război fratricid ci corectarea 

nedreptăţilor şi redobândirea drepturilor. Totuşi ei l-au însoţit pe Husayn până în momentul în 

care veştile referitoare la uciderea lui Muslim, fiul lui Aqil, şi a gazdei acestuia din Kufe, Hani, 

fiul lui Urwa, au ajuns la Imam. 

În momentul în care aceste veşti au ajuns la Imam, oamenii au început să-l părăsească în 

număr mare. 

Poposind la Şaraf, Imamul Husayn  ََل ه ٱُم سَََ هه  َلّلَٰ َعلَيََْ  le-a spus fiilor săi să încarce rezervele 

caravanei cu apă şi să ia mai multă apă decât aveau nevoie. 

Unul dintre însoţitorii săi a exclamat la un moment dat: 

– Allah este Cel mare ! 

Husayn l-a întrebat de ce a strigat astfel. 

– Văd palmieri în depărtare, a răspuns acesta. 

– Dar nu sunt palmieri pe aproape în acest deşert, au spus alţii miraţi. 

Când au privit mai atent, au văzut suliţe şi cai. 

Husayn a spus: 

– Până aici ne-a fost! Este vreun adăpost pe aici ? 

I-au spus că este un loc numit Dhu-Hasm iar Husayn şi-a aşezat tabăra acolo. 
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În jurul prânzului, o armată de o mie de soldaţi, sub conducerea unui comandat destoinic, 

Hurr, fiul lui Iezid al- Riyahi, a sosit cu ordinele lui Ubaydullah, fiul lui Ziyad, de a-l împiedica 

pe Husayn să se întoarcă la Medina sau de a-l prinde şi aduce la Kufa – dar la acel moment 

soldaţilor li se terminaseră proviziile de apă şi aproape că mureau de sete de pe urma marşului 

forţat. 

Când Imamul Husayn  ََلُم ه ٱسَََ هه  َلّلَٰ َعلَيََْ  a văzut că armata lui Hurr, fiul lui Iezid al-Riyahi, era 

însetat, le-a cerut însoţitorilor săi să le dea acestora apă din proviziile caravanei sale. Ei le-au dat 

apă soldaţilor şi animalelor acestora, cu excepţia unei cămile a cărui stăpân nu ştia cum să-şi 

adape animalul.  

Acest călăreţ neexperimentat a venit la Imam iar Husayn i-a spus în dialectul hijazi: 

„slăbeşte legăturile din jurul gâtului cămilei”, pe când în dialectul din acea zonă, porunca 

înseamnă: „slăbeşte gâtul burdufului cu apă”. Soldatul a desfăcut burduful cu apă, iar apa s-a 

vărsat pe jos. Atunci, fără a se înfuria, Imamul Husayn l-a învăţat în văzul tuturor cum se adapă o 

cămilă. 

Apoi a spus: 

– Nu am venit aici decât după ce am primit toate scrisorile de la voi în care scrie că nu 

aveţi căpetenie şi că aveţi nevoie de ajutorul meu pentru a vă călăuzi. Dacă aceasta este încă 

dorinţa voastră, daţi-mi ceva care să arate că sunteţi sinceri în promisiunile voastre, iar dacă nu 

mă vreţi, mă voi întoarce de unde am venit. 

Soldaţii au rămas tăcuţi, nimeni nu a spus nimic. Apoi Hajjam fiul lui Masraq a făcut 

chemarea la rugăciune pentru rugăciunea de ‘asr. 

Husayn i-a spus lui Hurr: 

– Tu eşti comandantul armatei tale. Du-te şi roagă-te împreună cu oamenii tăi! 

Hurr a răspuns : 

– Nu. Ne vom ruga cu tine. 

Astfel, el împreună cu toţi oştenii săi s-au rugat în spatele Imamului Husayn . 

După rugăciune, Husayn li s-a adresat: 

– O, oameni buni, temeţi-vă de Allah, găsiţi adevărul şi urmaţi-l! Noi suntem membri ai 

casei Profetului . Noi merităm încredere mai mult decât cei care săvârşesc nedreptatea. Dacă 

nu ne aveţi pe plac sau dacă ne ignoraţi drepturile, sau dacă v-aţi răzgândit cu privire la ce ne-aţi 

scris înainte, atunci voi pleca de la voi. 
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Hurr a spus: 

– Ce am scris? Nu ştiu despre ce scrisori vorbeşti. 

Husayn l-a rugat atunci pe unul dintre însoţitorii săi să aducă cei doi saci cu scrisori. 

Hurr a spus: 

– Eu nu sunt unul din cei care ţi-au scris. Mi s-a ordonat să nu te las până ce nu te aduc în 

Kufa la Ubaydullah, fiu lui Ziyad. 

Husayn a exclamat: 

– Moartea va veni înainte de asta ! Ce vrei de la noi? 

Hurr a răspuns: 

– Alege un drum care să nu ducă nici la Kufa, nici la Medina, până ce îi scriu lui 

Ubaydullah şi până ce voi afla care sunt ordinele lui. Fie ca Allah să mă elibereze de această 

năpastă! Jur că dacă ridici sabia, vei fi ucis! 

Husayn l-a înfruntat: 

– Mă ameninţi cu moartea? Mă vei ucide? Astfel îl ajuţi pe nepotul Trimisului lui Allah? 

Când Hurr a auzit aceste cuvinte l-a lăsat pe Imam, întrucât nu dorea o confruntare cu 

acesta. 

* 

 

Caravana lui Husayn şi-a continuat drumul spre o destinaţie necunoscută, în timp ce 

armata lui Hurr, fiul lui Iezid al-Riyahi, o urmărea din spate. Când caravana s-a apropiat de 

Ninive, un sol al lui Ubaydullah, fiul lui Ziyad, a adus un mesaj pentru Hurr. 

Hurr, fiul lui Iezid al-Riyahi a venit la Husayn pentru a-i citi mesajul în care scria: 

„Fii dur cu Husayn. După ce îmi citeşti scrisoarea, nu-l lăsa să-şi aşeze tabăra decât în 

deşert, unde nu este apă şi nici o cetate.” 

La auzul acestor cuvinte Imamul Husayn a spus: 

– Atunci lasă-ne să mergem la Ninive sau Ghadariyyah sau Shufayyah. 

– Nu pot să fac asta, pentru că solul mă spionează, a răspuns Hurr. 

Zuhayr, fiul lui Qayn, a spus: 

– O nepot al Profetului, este mai uşor să-i ucidem pe aceşti oameni acum decât să luptăm 

cu întăririle care vor fi trimise mai târziu. Să începem lupta şi să terminăm cum ei. Mai târziu vor 

veni oameni cu care nu vom fi capabili să luptăm. 
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Imamul Husayn  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  a răspuns: 

– Nu voi începe lupta. 

Zuhayr a spus: 

– Este un sat aici, pe lângă Eufrat, care are fotăreaţă. Să mergem acolo! 

Imamul Husayn l-a întrebat: 

– Cum se numeşte? 

– Se numeşte ‘Aqr (tăietura), a răspuns acesta. 

Husayn a spus: 

– Caut adăpost la Allah de ‘Aqr. 

Imamul Husayn i-a cerut apoi lui Hurr să-l lase să meargă puţin mai departe. Acesta a 

fost de acord, după care caravana a înaintat cu trupele lui Hurr în urmă până în locul numit 

Kerbala. 

Caravana Imamului Husayn a ajuns la Kerbala pe 2 Muharram, anul 61 Hijri. 

Ibn Ziyad din Kufe a primit veştile că Husayn scapă de sub controlul lui Hurr şi că şi-a 

aşezat tabăra lângă Eufrat, în locul numit al-Qama. 

Pe 3 Muharram, Ubaydullah, fiul lui Ziyad, a trimis o armată de 4000 de ostaşi condusă 

de Umar, fiul lui Saad Abi Waqqas, pentru a-l determina pe Husayn să i se predea lui Iezid. 

Când acesta a refuzat să se predea, Umar, fiul lui Saad, a cerut întăriri. Ubaydullah, fiul 

lui Ziyad, le-a ordonat tuturor bărbaţilor din Kufe să se alăture armatei sale şi să lupte împotriva 

lui Husayn. Oricine refuza era ameninţat cu pedeapsa capitală. Cel care aducea capul lui 

Husayn urma să primească o mare recompensă şi să i se ofere funcţia de guvernator al provinciei 

al-Ray. Regiment după regiment, oamenii au început să sosească pe câmpia de la Kerbala, 

Imamul Husayn fiind forţat să-şi mute tabăra de pe malul râului Eufrat în interiorul deşertului 

arzător. 

Fratele lui Husayn, Abbas, s-a împotrivit acestei cereri a inamicului, invocând faptul că ei 

au ocupat primii malul râului şi este dreptul nepotului Trimisului lui Allah  de a rămâne acolo 

unde şi-a aşezat tabăra prima dată. Răspunsul lui Husayn a fost: 

– Frate Abbas, să nu iniţiem noi vărsarea de sânge. Lasă-i să ocupe ce loc doresc. Ei 

pretind că-l urmează pe bunicul meu. Lasă-i să se bucure de confort. Vom suferi noi pentru ei, 

fiind departe de apă. Când Allah este cu noi [aproape], ce contează că Eufratul este departe? 
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Pentru a evita vărsarea de sânge, Husayn şi-a mutat tabăra la câţiva kilometri în interiorul 

deşertului. De asemenea, el nu a vrut ca oamenii să creadă că lupta de la Kerbala s-a dat pentru 

apă. Dacă el ar fi rămas în Medina şi ar fi fost ucis acolo, oamenii s-ar fi întrebat de ce nu a 

emigrat la Mekka pentru a se adăposti. Dacă s-ar fi dus la Ka`ba şi ar fi fost ucis acolo s-ar fi 

afirmat că de ce nu a părăsit locul sfânt pentu a evita vărsarea de sânge în marele sanctuar. 

Astfel Imamul Husayn  ه ٱَسََلُم هه  َلّلَٰ َعلَيََْ  a părăsit Mekka chiar în ajunul pelerinajului. Dacă s-ar 

fi dus la Kufe, s-ar fi speculat motivul intrării în oraşul în care reprezentantul său, Muslim, 

fusese ucis, fiind conştient de situaţia de acolo. Imamul Husayn a evitat aşadar intrarea în Kufe, 

beneficiind de şansa acordată de Hurr. Iar acum, când duşmanul a devenit crud şi agresiv, 

Husayn a evitat vărsarea de sânge, mutându-şi tabăra în interiorul deşertului, lăsând duşmanului 

malul râului Eufrat. 

După sosirea întăririlor trimise de Iezid, tabăra lui Husayn a fost înconjurată, iar fiul lui 

Saad, comandantul trupelor omeiade, a cerut din nou ca Imamul să-şi prezinte jurământul de 

credinţă faţă de Iezid. 

– Dacă-ţi depui jurământul de credinţă faţă de Iezid, totul va fi bine pentru tine şi ţi se vor 

acorda orice privilegii şi beneficii vei dori. Altfel, se va încheia cu un masacru, în care tu şi cei 

dragi ţie vor fi ucişi aici. 

Husayn a refuzat să depună jurământul răspunzând: 

– Spune-i lui Iezid să-i ademenească cu bunăstarea lumească pe cei care caută lumea 

aceasta. Eu sunt Imamul, reprezentantul Profetului şi nu mă voi înclina niciodată în faţa celui 

care nu crede în Allah şi care a călcat cuvântul Său, prin cuvintele şi faptele lui, şi care a 

împrăştiat fărădelege pe pământ. Lasă să mă lovească nenorocirea pe mine şi pe cei dragi mie, 

dar voia lui Allah trebuie să se împlinească. 

Husayn declara astfel inamicilor săi că va întâmpina orice necaz cu bucurie, însă nu va 

renunţa niciodată la adevăr pentru minciună. În cele din urmă, pe 7 Muharram anul 61 Hijri, 

comandantul armatei lui Iezid a primit ordin să izoleze tabăra imamului Husayn, astfel încât 

acesta să nu poată avea acces la nici o sursă de apă şi să nu permită ca nici măcar o picătură de 

apă să ajungă în tabăra acestuia. Condiţia în care se afla tabăra imamului Husayn a devenit greu 

de descris în cuvinte, în mijlocul deşertului arzător, sub soarele dogoritor al Arabiei.  
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Faptul că apa nu era disponibilă, lipsa hranei, imposibilitatea de a hrăni copiii, plânsetele 

bebeluşilor care voiau laptele pe care săracele mame nu-l puteau oferi, ele însele suferind de sete 

ucigătoare, toate aceste lucruri au provocat extenuare. E foarte greu pentru orice minte 

omenească să-şi închipuie cum a putut familia Profetului   să îndure aceste suferinţe cu atâta 

răbdare şi tărie morală.  

În această situaţie, Hurr şi-a amintit cât de amabil a fost imamul Husayn atunci când el a 

avut nevoie de apă şi i-a cerut lui Umar, fiul lui Saad, să ofere apă măcar copiilor din tabăra 

imamului Husayn. Umar, fiul lui Saad, nu a arătat însă nici un fel de milă. Cu toate acestea, 

Abbas, fratele imamului Husayn, Leul lui Allah, cum era supranumit datorită curajului său, a 

reuşit în timpul nopţii să se strecoare în tabăra duşmanului şi să facă rost de apă, fiind astfel 

numit şi Saqqa (cel care poartă apă). 

Deşi accesul la apă a fost oprit pentru trei zile şi trei nopţi, totuşi au reuşit să obţină 

puţină apă, inclusiv în noaptea de Aşura, când au reuşit chiar să facă abluţiunea. 

Pe 9 Muharram, o ultimă avertizare i-a fost trimisă imamului Husayn din partea lui Umar, 

fiul lui Saad, că, dacă nu se predă, va fi ucis. Imamul Husayn l-a trimis pe fratele său, Abbas, cu 

un mesaj în care cerea să i se permită să-şi petreacă o ultimă noapte în rugăciune, cerere la 

început refuzată, dar, în cele din urmă acceptată. Imamul Husayn i-a trimis apoi mesaj lui Umar, 

fiul lui Saad, propunând următoarele: 

„Lasă-mă să plec şi voi părăsi imperiul musulman împreună cu întreaga mea familie şi cu 

copiii şi voi trăi într-unul din teritoriile neislamice. Voi pleca în Yemen sau în Iran, sau în 

îndepărtata Indie.” 

Umar a răspuns printr-o scrisoare: 

„Asta nu se poate.” 

Imamul Husayn a întrebat: 

„Vei permite măcar să luăm nişte apă pentru femeile fără ajutor şi pentru bebeluşii 

nevinovaţi care mor de sete în tabăra mea?” 

Umar a răspuns: 

„Mai întâi depune jurământul de credinţă şi apoi poţi să iei apă din râu.” 
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În cele din urmă, Husayn  i-a scris: 

„Umar, fiu al lui Saad, de ce distrugi Casa Profetului? Chiar dacă mi s-ar da lumea 

întreagă să guvernez peste ea, niciodată nu m-aş înclina în faţa unui tiran.” 

Astfel, Imamul Husayn a făcut tot posibilul pentru a evita vărsarea de sânge, dar orice 

propunere de pace a fost respinsă, insistându-se ca el să i se predea lui Iezid. 

Padişahul Husayn  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  a decis apoi să lupte împotriva puterii răului, să lupte pentru 

adevăr şi să ofere totul pe calea lui Allah, demonstrând omenirii de ce fel de statornicie, curaj, 

răbdare şi tărie morală trebuie să dea dovadă cei care-L iubesc pe Allah, pentru a apăra adevărul 

în cele mai grele suferinţe. 

„Eşti de acord ca bătălia de mâine să se dea în confruntări de câte doi, o persoană din 

fiecare tabără?”, i-a scris padişahul lui Umar. 

Acesta a răspuns afirmativ, dar nu avea să-şi ţină cuvântul. În cele din urmă, pe 9 

Muharram, după rugăciunea de seară, emirul-dreptcredincioşilor i-a adunat pe cei rămaşi în 

tabăra sa, adresându-li-se: 

– Sunteţi cu toţii liberi, companionii mei, membrii familiei mele, fiii mei şi nepoţii mei, 

fiecare este liber să plece fără să fie răspunzător pentru nimic. Vă eliberez de jurământul pe care 

l-aţi depus faţă de mine şi vă absolv de acesta, puteţi pleca şi vă scutesc de îndatorirea voastră. Ei 

nu au nimic împotriva altcuiva decât a mea. Să nu vă simţiţi vinovaţi; noaptea este întunecată. 

Profitaţi de întunericul nopţii şi plecaţi. Fiecare să ia de mână pe cineva din casa mea. Lăsaţi-mă 

pe mine să-mi urmez destinul şi salvaţi-vă pe voi înşivă. Ei nu vă vor opri. 

La sfârşitul cuvântării sale, Husayn l-a rugat pe fratele său, Abbas , să stingă lampa din 

cort, astfel ca cei care vor să plece să o poată face în întuneric, fără să le fie ruşine că sunt văzuţi 

de Imam cum îl părăsesc. Toţi cei care l-au însoţit din Mekka mânaţi de speranţele lor deşarte că 

se vor îmbogăţi în urma acestei bătălii au început să se retragă în grupuri, iar când lampa a fost 

din nou aprinsă, după un timp, numai câţiva mai rămăseseră, în număr de 72. 

„O urmaş al Profetului, ce vom spune oamenilor? Că l-am abandonat pe Imamul nostru, 

pe fiul fiicei Profetului, fără ca să lansăm măcar o săgeată pentru el sau fără ca să scoatem măcar 

o sabie pentru el? Pe Allah, nu!” 

„O, urmaş al Profetului, nu te vom părăsi până la moarte şi permite-ne să avem parte de 

aceeaşi soartă ca şi tine, pentru că viaţa fără tine nu are sens.” 
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„Ce răspuns vom da Profetului în Ziua Învierii? Ce se va întâmpla cu loialitatea, cu 

umanismul, cu dragostea şi cu ataşamentul faţă de el?”, au spus cei rămaşi. 

Zainab, sora imamului Husayn le-a spus fiilor ei: 

„Copiii mei, mâine va fi o bătălie şi nu pot să vă cer să luptaţi, pentru că sunteţi prea 

tineri, dar dacă i se întâmplă ceva imamului Husayn, în timp ce voi sunteţi încă în viaţă, voi fi 

copleşită de ruşine.” 

iar ei i-au răspuns : 

„Mamă, avem sângele lui Ali şi Jafar în venele noastre. Bunicii noştri au fost luptători a 

căror faimă va fi mereu amintită. Credeţi că-i vom face de ruşine? Mai mult decât atât, suntem 

ucenicii unchiului Abbas.” 

„Mamă, dacă ne permiţi, şi dacă nu ne opreşti să luptăm, vom merge pe câmpul de luptă 

şi le vom arăta duşmanilor islamului cât de curajos pot să lupte musulmanii. Tot ce vrem de la 

tine este să ne promiţi că nu vei plânge după noi. Sufletele noastre nu se vor odihni niciodată în 

pace dacă vei plânge după noi.” 

Abbas, neînfricatul leu a fost alături de imamul Husayn  ََلُم ه ٱسَََ هه  َلّلَٰ َعلَيََْ  mereu, de la plecarea 

sa din Medina, fiind atât de devotat faţă de acesta, încât atunci când unchiul său, Şimr, fiul lui 

Zil-Jawshan, al doilea comandant al armatei lui Iezid, a venit în tabăra imamului 

Husayn întrebând : 

– Unde sunt nepoţii mei, Abbas, Abdullah, Jafar şi Uthman? 

Abbas a refuzat să răspundă. Numai după ce imamul Husayn i-a spus : 

– Răspunde-i, pentru că, deşi este un om nemernic, este totuşi una dintre rudele tale! 

Abbas l-a întrebat ce doreşte. 

– O, nepoţilor, l-am rugat pe Ubaydullah, fiul lui Ziyad, să vă acorde protecţia. De ce 

vreţi să muriţi împreună cu Husayn? De ce nu vă alăturaţi forţelor puternicului Iezid? 

Abbas i-a răspuns : 

– Fie ca mânia lui Allah să cadă asupra ta şi asupra propunerii tale! Cum îndrăzneşti şi ne 

sfătuieşti să-l părăsim pe imamul Husayn şi să ne aliem cu coruptul şi rău-călăuzitul Iezid? 

 

 

 

 



415 
 

* 

 

În dimineaţa zilei de 10 Muharram, după rugăciunea de dimineaţă, Umar, fiul lui Saad, a 

condus atacul împotriva Imamului Husayn, poziţionându-i pe Amr, fiul lui al-Haj al-Zubaidi, în 

regimentul din partea dreaptă a armatei, iar pe Şimr, fiul lui Zil-Jawshan, în regimentul din 

partea stângă. Conducerea infanteriei i-a fost încredinţată fiului lui Rubay, iar stindardul i-a fost 

încredinţat sclavului Durayd. 

Husayn  ََلُم ه ٱسَََ هه  َلّلَٰ ََْ َعلَي  şi-a organizat mica armată formată din cei 72 de ostaşi în trei 

flancuri,  încredinţând conducerea flancului din dreapta lui Zuhayr, fiul lui al-Qayn, iar 

conducerea flancului din stânga lui Habib, fiul lui Mouzaher. Stindardul i-a fost încredinţat 

fratelui său, Abbas. Apoi Imamul Husayn împreună cu câţiva companioni ai săi s-au apropiat de 

armata inamică, iar Burayr, fiul lui Khudar al-Hamadani, s-a adresat acesteia : 

– Temeţi-vă de Allah! Familia Profetului Muhammad  este acum în mâinile voastre, 

iar aceia sunt copiii, copilele şi femeile casei sale. 

Ce aveţi de spus? 

Răspunsul a fost: 

– Vrem să-i prindem şi să-l lăsăm pe Ubayd, fiul lui Ziyad, să decidă ce să facă cu ei. 

Burayr a răspuns: 

– Nu acceptaţi să se întoarcă de unde au venit? Dezastrul să se abată asupra voastră, 

cetăţeni ai Kufei! Aţi uitat toate scrisorile şi jurămintele de credinţă făcute în faţa lui Allah? Voi 

aţi invitat familia Profetului! Fie ca Allah să vă pedepsească în Ziua de Apoi! 

– Nu ştim despre ce vorbeşti; a fost răspunsul după care au început să lanseze săgeţi. 

Văzând acestea Imamul Husayn li s-a adresat el insuşi: 

– Locuitori ai Kufei, amintiţi-vă chipul meu şi vedeţi cine sunt, apoi treziţi-vă! Întrebaţi-

vă dacă este drept să mă ucideţi şi să distrugeţi onoarea femeilor din casa mea.  

Nu sunt eu fiul fiicei Profetului vostru?  

Nu sunt eu fiul succesorului acestuia, Imamul Ali  ََلُم ه ٱسَََ هه  َلّلَٰ َعلَيََْ , verişorul Profetului şi 

primul care a crezut în revelaţia sa de la Allah?  

Nu este Hamza, căpetenia martirilor, unchiul tatălui meu?  

Nu aţi auzit cuvintele pe care Profetul mi le-a spus, că eu, împreună cu fratele meu, 

suntem căpeteniile tinerilor din Rai?  
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Aveţi ceva să-mi reproşaţi în legătură cu vreo persoană ucisă de mine, sau în legătură cu 

bani luaţi pe nedrept de mine, sau în legătură cu vreo pedeapsă pentru rănile cuiva? 

Răspunsul a fost tăcerea. 

– În numele lui Allah, mă cunoaşteţi? a strigat Imamul. 

– Da, este nepotul Profetului, au răspuns ei. 

A continuat Husayn: 

– Ştiţi că Muhammad este bunicul meu? Ştiţi că Ali, fiul lui Abu Talib, este tatăl meu? 

Ştiţi că Fatime, fiica Profetului, este mama mea? Ştiţi că Khadija, fiica lui Khuwayled, prima 

femeie care a crezut în islam, este bunica mea? Ştiţi că aceasta este sabia Profetului? Nu este 

turbanul pe care îl port turbanul Profetului? Vai de voi! Aţi strigat după ajutor, iar noi ne-am 

grăbit să venim, dar voi v-aţi întors sabia credinţei împotriva noastră. V-aţi aliat cu duşmanii 

voştri, fără ca aceştia să vă fi oferit nici un fel de dreptate sau speranţă. Fie ca soarta voastră să 

fie la fel de tragică precum faptele voastre! Ne-aţi părăsit în mijlocul luptei şi aţi alergat după 

plăcerile acestei vieţi! 

Umar, fiul lui Saad, a început să se teamă că această cuvântare a Imamului Husayn ar 

putea să-i facă pe oameni să se răzgândească şi i-a ordonat sclavului său, Durayd, să ridice 

stindardul: 

– O, Durayd, fii martorul meu în faţa prinţului că eu am fost primul care a luptat 

împotriva lui Husayn! 

Şi el a fost într-adevăr primul care a lansat săgeata împotriva taberei lui Husayn. 

* 

 

În amiaza zilei de 10 Muharram, Hurr şi-a chemat fiul şi i-a spus : 

– Suntem pierduţi şi ne aflăm pe drumul spre Iad. Încă mai este timp. Am decis să mă 

alătur lui Husayn şi să-i cer iertare. Vrei să mă însoţeşti sau rămâi unde eşti? 

Fiul a fost de acord cu tatăl, iar slujitorul lui Hurr i-a însoţit. Hurr împreună cu fiul 

acestuia şi cu slujitorul său credincios au plecat către tabăra lui Husayn apropiindu-se încet de 

Imam. 

Al-Mouhajer, fiul lui Awss, l-a întrebat : 

– Ce vrei să faci ? Vrei să lupţi cu Husayn? 
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Hurr a început să tremure şi Mouhajer i-a spus în continuare: 

Îmi stârneşti îndoieli. Jur pe Allah că nu te-am văzut aşa în nici o situaţie, iar dacă cineva 

m-ar fi întrebat cine este cel mai curajos om din Kufe, nu aş fi ales niciodată pe altcineva în afară 

de tine. Dar ce s-a întâmplat cu tine astăzi? 

– Pentru numele lui Allah, trebuie să aleg între Rai şi Iad şi nu voi alege niciodată altceva 

decât Raiul, chiar dacă ar fi să fiu tăiat în bucăţi şi ars. 

Hurr s-a înfăţişat în faţa imamului Husayn cu lacrimi în ochi, cerându-i iertare : 

– O, Imamul meu, îmi pare atât de rău că te-am forţat să vii la Kerbala! Te rog, permite-

mi să lupt alături de tine. Aş fi onorat dacă mi-ai permite să-mi dau viaţa înainte ca cineva dintre 

voi să fie ucis. Mi-am adus fiul pentru a se jertfi alături de mine, apărându-i pe fiii tăi. 

Imamul Husayn  ََلُم ه ٱسَََ هه  َلّلَٰ َعلَيََْ  a primit acest jurământ al lui Hurr cu mare emoţie, iar atunci 

când lupta a început, Hurr a fost primul care s-a avântat în luptă, fiind ucis după ce s-a luptat cu 

mare curaj şi a doborât cam patruzeci de duşmani. Imamul Husayn s-a grăbit către acesta, 

găsindu-l cu o rană mare la cap şi sângerând puternic. Husayn şi-a luat eşarfa, care aparţinuse 

mamei sale, Fatime  ه ٱَسََلُم اَعلَْيهَ  َلّلَٰ , şi i-a bandajat rana, curăţându-i ochii de sânge. 

Hurr l-a întrebat pe Imamul Husayn: 

– M-am descurcat bine ? Eşti mulţumit ? 

Ultimele cuvinte pe care acesta le-a auzit au fost cuvintele Imamului Husayn: 

– Mama ta a făcut alegera corectă atunci când te-a numit -cel liber- (hurr). 

Imamul Husayn împreună cu fratele său, Abbas, şi cu fiul său, Ali Akbar, aduceau 

trupurile companionilor săi înapoi în tabără, după ce aceştia erau doborâţi. Femeile din tabăra 

imamului Husayn jeleau aceşti ostaşi viteji ca şi cum ar fi aparţinut familiei lor, întrucât familiile 

celor căzuţi în luptă erau departe. Cortul unde erau depuşi martirii devenise un adevărat cavou, 

adăpostind cincizeci de companioni ai imamului. 

Wahab, fiul lui Abdullah al-Kalby, era un creştin proaspăt căsătorit, fiind însoţit de 

mireasa şi de mama lui. Fiecare dintre ei şi-a depus mărturia de credinţă acceptând islamul în 

drum spre Kerbala. 

În timpul luptei, mama lui Wahab i-a spus acestuia : 

– Fiule, du-te şi ajută-l pe nepotul Trimisului lui Allah ! 
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Acesta nu a ezitat nici o clipă să lupte, chiar dacă mireasa lui a încercat să-l înduplece : 

– Pentru numele lui Allah, de abia ne-am căsătorit şi nu aş suporta nici măcar să mă 

gândesc la moartea ta. 

Wahab a doborât 19 cavaleri şi 20 de pedestraşi, după care degetele i-au fost tăiate. În 

acel moment soţia sa, purtând un par, l-a încurajat spunând : 

– Luptă de dragul femeilor din casa Trimisului lui Allah! 

Wahab a încercat să o facă să se întoarcă în tabără, dar aceasta i-a răspuns: 

Nu mă voi întoarce niciodată până ce nu voi muri împreună cu tine. 

Wahab a întrebat-o : 

– Ce s-a întâmplat ? Cu ceva timp în urmă erai împotriva faptului că lupt, iar acum mă 

îndemni la luptă? 

– Wahab, am renunţat la viaţă când l-am auzit pe Husayn  ََلُم ه ٱسَََ هه  َلّلَٰ َعلَيََْ  strigând: O Allah, 

cât de puţine sunt resursele mele ! Am fost lăsat singur ! este cineva care să ne ajute ?! Vocea sa 

mi-a sfâşiat inima; a răspuns soţia lui Wahab. 

În cele din urmă, Wahab l-a rugat pe imamul Husayn să o convingă să se întoarcă în 

tabăra femeilor. 

– Fie ca Allah să te răsplătească şi să aibă milă de tine, întoarce-te la celelalte femei! a 

rugat-o Husayn pe aceasta. 

Ea s-a întors, iar Wahab a continuat lupta până când a fost doborât. 

Duşmanii l-au decapitat pe Wahab şi i-au aruncat capul lângă cortul soţiei sale. Soţia sa a 

ieşit din cort şi a început să şteargă faţa lui Wahab de sânge şi praf. Şimr a văzut-o şi i-a ordonat 

sclavului său să o ţintească cu săgeata. Aceasta a căzut secerată lângă capul soţului, fiind prima 

femeie ucisă în tabăra imamului Husayn. 

Spune Preaînaltul în Coran: 

4:75 

َجاِل َوالن َِساِء َواْلِوْلَداِن الهِذيَن  ِ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الر ِ ِذِه اْلقَْريَِة َوَما لَُكْم ََل تُقَاتِلُوَن ِفي َسبِيِل َّللاه الظهاِلِم  يَقُولُوَن َربهنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َهٰ

 أَْهلَُها َواْجعَل لهنَا ِمن لهُدنَك َوِليًّا َواْجعَل لهنَا ِمن لهُدنَك نَِصيًرا 

De ce nu luptaţi pe calea lui Allah de vreme ce cei slabi dintre bărbaţi, femeile şi copiii 

spun: “Domnul nostru! Scoate-ne din această cetate cu locuitori nedrepţi. Dă-ne nouă un 

oblăduitor de la Tine! Dă-ne nouă un ajutor de la Tine!” 
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* 

 

Spre amiază, cum soarele devenise mai arzător iar căldura mai intensă, copiii au început 

să plângă de sete. Deşi câţiva companioni s-au apropiat de Eufrat pentru a lua apă, aceştia nu au 

reuşit fiind opriţi de duşman. Cum sosise timpul pentru rugăciune, imamul Husayn l-a rugat pe 

Hajjaj să dea chemarea la rugăciune (adhan) şi i-a rugat pe inamici să oprească lupta până va 

încheia rugăciunea.Dar al-Hosein, fiul lui Numeir, nu a acceptat. Atunci Habib, fiul lui 

Mouzaher, l-a atacat şi l-a pus pe fugă doar pentru a fi salvat de camarazii săi. 

Imamul Husayn  ََلُم ه ٱسَََ هه  َلّلَٰ َعلَيََْ  le-a spus lui Zuhayr, fiul lui Qain, şi lui Sa’id, fiul lui 

Abdullah, să stea în faţa lui şi să-l protejeze cât timp se roagă împreună cu ceilalţi companioni ai 

săi. În mijlocul luptei, în ziua de Aşura, Husayn a oferit rugăciunea în grabă datorită apropierii 

de un duşman ce nu arăta respect nici măcar pentru actele de adorare. La sfârşitul rugăciunii, cei 

doi companioni care stătuseră de strajă au fost doborâţi de ploaia de săgeţi. 

După aceasta, toţi companionii săi au fost doborâţi, unul câte unul, Husayn rămânând 

singur cu cei din familia sa, mai exact cu fiii lui Ali, fiii lui Jafar, fiii lui Aqil şi ai lui Hasan 

împreună cu proprii fii. Primul dintre aceştia care s-a avântat în luptă a fost Abdullah, fiul lui 

Aqil, care a luptat până ce a fost ucis. Aun şi Muhammad erau cei doi fii ai lui Zeineb, sora 

imamului Husayn, care aveau zece şi respectiv nouă ani.  

Copiii au simţit că venise momentul de a intra şi ei în luptă, de aceea i-au cerut 

permisiunea mamei lor. Zeineb a mers la Husayn, spunându-i: 

– Husayn, în lupta de la Siffin, Abbas avea numai zece ani. Când a văzut pe cineva care 

încerca să te atace, s-a repezit pe câmpul de luptă şi l-a doborât. Îţi aminteşti cât de mândru a fost 

tatăl nostru, Ali? Astăzi vreau să fiu şi eu mândră de fiii mei. Vreau să-i văd apărând islamul. Îmi 

vei acorda acest privilegiu? 

Imamul Husayn i-a răspuns: 

– Draga mea soră, niciodată nu mi-ai cerut nimic, cum pot să te refuz acum? 

apoi, întorcându-se către Aun şi Muhammad, le-a spus: 

– Mergeţi, fiii mei şi fiţi curajoşi. În curând vă voi însoţi pe drumul spre Rai. 

Cei doi băieţi au intrat în luptă, iar la un moment dat Umar, fiul lui Saad, a întrebat: 

– Cine sunt aceşti copii? Luptă precum Ali bin Abi Talib! 

Când i s-a spus cine erau, a poruncit ostaşilor să-i înconjoare şi să-i omoare. 
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La câteva minute după aceea, Aun a căzut de pe cal, urmat de Muhammad. Abbas, 

împreună cu imamul Husayn, s-au grăbit spre câmpul de luptă întorcându-se cu trupurile lor. 

Husayn s-a îndreptat spre cortul lui Zeineb găsind-o în prosternare şi rugându-se : 

– O , Allah, te rog acceptă acest sacrificiu ! Inima îmi este plină de mândrie pentru că cei 

doi copii ai mei şi-au dat viaţa pentru religia Ta! 

Qasim era cel mai tânăr dintre copiii imamului Hasan, fiind născut în anul 47 Hijri, cu 

trei ani înainte ca tatăl său să fie martirizat. Când Imamul Husayn se pregătea să părăsească 

Medina în luna Rejeb, anul 60 Hijri, mama sa, Farwa, l-a rugat pe Husayn să o ia pe ea şi pe 

Qasim cu el. Băiatul, deşi avea numai 13 ani, învăţase arta mânuirii sabiei de la Abbas şi Ali 

Akbar, precum verişorii săi Aun şi Muhammad. După ce Aun şi Muhammad au căzut în luptă, 

Qasim a cerut şi el permisiunea de a lupta. Imamul Husayn l-a refuzat de două ori, spunându-i că 

este mic şi este singurul fiu al mamei sale, dar, după multe insistenţe i-a permis totuşi să lupte. 

Husayn i-a aşezat pe cap turbanul tatălui său, Imamul Hasan, şi l-a ajutat să urce pe cal. 

Despre Qasim se spune că era foarte frumos iar inamicii când l-au văzut, s-au întrebat: 

– Cum putem să ucidem pe cineva a cărui faţă străluceşte precum luna? 

Qasim a reuşit să doboare câţiva inamici în lupta individuală după care însă a fost 

înconjurat din toate părţile şi a fost lovit. 

Căzând de pe cal, copilul a strigat: 

– O , unchiule! 

Husayn s-a grăbit spre el, l-a luat în braţe şi i-a spus: 

– Nepotule, pe numele lui Allah, este foarte greu pentru unchiul tău că îl chemi, iar el nu 

poate să răspundă sau îţi răspunde fără să poată face nimic pentru tine! 

În acel moment Qasim  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  a părăsit această lume. 

* 

 

De multe ori Abbas l-a rugat pe imamul Husayn  ََلُم ه ٱسَََ هه  َلّلَٰ َعلَيََْ  să-i permită să lupte. De 

fiecare dată, însă, imamul Husayn i-a răspuns: 

– Abbas, tu eşti căpitanul armatei mele, eşti purtătorul stindardului meu! 

Atunci însă Sekina (numită şi Ruqayya), fiica în vârstă de patru ani a lui Husayn, a venit 

cu un burduf gol de apă adresându-se unchiului ei: 

– Îmi este sete, unchiule Abbas! 
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Abbas i-a cerut permisiunea imamului Husayn de a aduce apă pentru Sekina. Husayn i-a 

dat voie să plece, după care Abbas a luat burduful pentru apă, l-a pus pe stindard şi l-a îmbrăţişat 

pe Husayn. 

Imamul i-a spus: 

– Frate vreau un dar de la tine, vreau sabia ta. 

Abbas i-a dat sabia şi a plecat înarmat doar cu o suliţă şi purtând stindardul. 

Prin vitejia sa a reuşit să se strecoare pe malul Eufratului, doborându-i pe cei care au 

încercat să-l oprească. A umplut burduful, după care a luat apă în palmele sale, însă după un 

moment de ezitare, a aruncat apa, fără să bea. A agăţat astfel recipientul plin cu apă pe stindard şi 

a călărit înapoi în tabăra sa. 

Pe drumul înapoi Abbas a vorbit pentru sine : 

– O, suflet al lui Abu-l-Fadl, nu-mi doresc să trăiesc după Husayn ! Vei gusta din apa 

rece, în timp ce Husayn stă acolo însetat, lângă corturi, fiind cât pe ce să bea din cupa morţii?  

Aceasta nu este calea credinţei mele, nici a celui care stăruie în convingerile sale şi în adevăr!  

În acel moment Umar fiul lui Saad, a strigat: 

– Nu lăsaţi ca acea apă să ajungă în tabăra lui Husayn ! şi o urmărire a început. 

În goana înapoi şi profitând de o clipă de neatenţie, un ostaş căţărat într-un copac pe lângă care a 

trecut Abbas, a reuşit să îl surprindă pe călăreţ ieşindu-i în faţă şi tăindu-i cu sabia braţul în care 

ţinea stindardul. Atunci Abbas a apucat flamura cu celălalt braţ însă un alt ostaş l-a lovit în 

umărul stâng retezându-i şi acel braţ. Atunci Abbas a apucat steagul de care atârna burduful de 

apă între dinţi. O săgeată totuşi loveşte burduful, iar apa începe să se reverse, odată cu ea 

risipindu-se şi speranţele lui Abbas de a se mai întoarce cu apa în tabără. Înconjurat din toate 

părţile, acesta s-a prăbuşit de pe cal în văzul tuturor, strigând : 

– Salutările mele ţie! o, căpetenie a credincioşilor! 

Sekina s-a rugat: 

– O Allah, nu-i lăsa să-l ucidă pe unchiul Abbas! Nu am să mai cer niciodată apă! şi 

înfricoşată a fugit în cort la mama sa. 

Imamul Husayn  ََلُم ه ٱسَََ هه  َلّلَٰ َعلَيََْ  s-a îndreptat spre Abbas, găsindu-l zăcând la pământ, cu 

ambele braţe retezate şi cu o săgeată în ochiul drept, în timp ce sângele îi acoperea ochiul stâng. 

Imediat ce Abbas a simţit prezenţa Imamului, i-a spus: 
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– Comandante ! De ce te-ai deranjat să vii? Te rog întoarce-te şi ai grijă de Sekina! 

– Dragul meu frate, toată viaţa m-ai slujit pe mine şi pe copiii mei. Pot să fac ceva pentru 

tine acum, în acest ultim moment al vieţii tale? 

Abbas a răspuns: 

– O, padişahule, te rog să-mi cureţi ochiul de sânge pentru a-ţi vedea chipul cel drag 

înainte de a muri! 

Imamul Husayn  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  i-a curăţat sângele, apoi Abbas a spus: 

– Stăpâne, te rog să nu-mi duci trupul în tabără, pentru că nu vreau ca Sekina să mă vadă 

în această stare! 

Imamul Husayn  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  l-a sărutat pe frunte şi i-a spus: 

– O Abbas, vreau şi eu să-ţi cer ceva. Niciodată nu te-am auzit strigându-mă „frate”, aş 

vrea să te aud numindu-mă astfel măcar o singură dată. 

Abbas i-a rostit atunci cu o ultimă suflare : 

– Frate … 

Husayn i-a spus : 

– O Abbas, scumpul meu frate, ce ţi-au făcut? Cine a mai rămas acum să lupte de partea 

mea?! 

După aceasta, Abbas, fiul în vârstă de 34 de ani al Imamului Ali  ََلُم ه ٱسَََ هه  َلّلَٰ َعلَيََْ , şi-a dat 

duhul. Husayn a luat burduful de apă al Sekinei şi stindardul, aducându-le în tabără. Ajuns la 

cortul lui Zeineb, i-a dat acesteia stindardul şi s-a aşezat în tăcere, nemaiputând rosti niciun 

cuvânt. 

După Abbas, a venit rândul lui Ali Akbar, fiul în vârstă de 18 ani al imamului Husayn, să 

lupte. Tobele din armata inamică se puteau auzi din ce în ce mai tare. Ali Akbar (Ali mare) era 

supranumit şi Ahmad-e Thani (al doilea Muhammad), datorită asemănării sale izbitoare cu 

Trimisul lui Allah . La plecarea sa, imamul Husayn a spus: 

– Doamne, îl trimit să lupte pe calea Ta pe cel care seamănă cel mai mult cu Profetul 

Muhammad; de oricâte ori doream să aruncăm o privire la chipul celui care a plecat dintre noi 

(chipul Profetului ), priveam la chipul acestui tânăr; Doamne! Husayn are un singur Ali 

Akbar, iar acesta este trimis să se sacrifice pe calea Ta; dacă aş fi avut mai mulţi fii ca el, i-aş fi 

oferit pe toţi pe calea Ta!  
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Când Ali Akbar şi-a făcut apariţia pe câmpul de luptă, inamicii au fost atât de 

impresionaţi de asemănarea sa izbitoare cu Profetul, încât cei care îl întâlniseră se întrebau dacă 

nu e chiar Trimisul lui Allah   însuşi, întors în această lume să-l apere pe nepotul său, 

Husayn. Ali Akbar s-a adresat gloatelor, reamintindu-le că tatăl său este imamul 

Husayn şi nepotul Profetului. 

Umar, fiul lui Saad, le-a strigat soldaţilor săi să nu-l asculte pe băiat şi le-a ordonat să-l 

atace fără milă. În cele din urmă după ce se avântă în luptă, Ali Akbar se prăbuşeşte cu o rană 

mortală la piept. Imamul Husayn  َََه ٱََلُم س هه  َلّلَٰ َعلَيََْ  s-a grăbit spre el găsindu-l rănit şi sângerând peste 

măsură. 

Ali Akbar se stingea din viaţă în braţele tatălui său, care atunci a exclamat : 

– Doamne, va fi suficient pentru Husayn al tău dacă vei accepta acest sacrificiu şi dacă 

vei fi mulţumit cu acest preţ umil!? 

* 

 

Aflat pe câmpul de luptă singur, în mijlocul inamicilor, Husayn a auzit chemarea lui 

Zeineb. Întors în tabăra sa şi intrând în cortul lui Zeineb, Imamul Husayn l-a găsit pe fiul său, Ali 

Asghar (Ali mic), în vârstă de numai şase luni, stingându-se din cauza setei în leagănul său. 

Mama acestuia, Rabab, nu putea să-l ajute cu nimic, nemaiavând nicio picătură de lapte din 

cauza deshidratării. Imamul Husayn l-a luat în braţe şi i-a spus mamei sale că-l va arăta 

duşmanilor, poate aceştia vor avea milă de prunc şi-i vor da nişte apă. 

– O, oameni buni, dacă în opinia voastră Husayn este vinovat de vreun păcat sau de vreo 

crimă, acest bebeluş inocent nu v-a rănit cu nimic ! Nici măcar nu poate vorbi, nu a spus nimic 

împotriva voastră sau a emirului vostru din Damasc. Îi veţi potoli setea cu câteva picături de apă? 

Dacă mă suspectaţi că cer apă pentru mine însumi, în numele lui, îl voi lăsa aici, dacă vreţi. Voi 

pleca încet şi puteţi să mi-l daţi înapoi, după ce îi veţi potoli setea. 

Umar, fiul lui Saad, temându-se că oamenii săi se vor revolta şi vor trece de partea lui 

Husayn, i-a poruncit unei brute fără inimă, pe nume Hurmula să intervină. Acesta a lansat o 

săgeată ce a străpuns braţul imamului oprindu-se în gâtul bebeluşului, stropindu-l pe faţă pe 

Husayn. 

Ali Asghar murise şi el în braţele tatălui său. 
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Imamul s-a întors cu pruncul în tabără, pregătindu-se şi adunându-şi ultimele puteri 

pentru a o întâlni pe Rabab, mama bebeluşului. Când Rabab a văzut faţa stropită de sânge a lui 

Husayn  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ , a întrebat: 

– Ce i-au făcut fiului meu? I-au dat măcar o picătură de apă înainte să-l ucidă? 

Husayn i-a răspuns : 

– Am insistat să-i dea apă, dar în loc de asta l-au udat cu sânge. 

Rabab l-a rugat pe Husayn să-l înmormânteze pe Ali Asghar cu propriile lui mâini. 

Acesta a săpat o groapă în nisipul fierbinte al deşertului, folosindu-şi sabia, spunând: 

– Atotputernice Allah, fii martorul meu că mi-am făcut datoria până la sfârşit! 

* 

 

Husayn le-a spus celor două surori ale sale, lui Zeineb şi lui Kulthum: 

– Tabăra noastră va fi jefuită şi incendiată. După ce voi fi ucis, va începe şirul necazurilor 

voastre. Capetele vă vor fi dezvelite de văluri. Aveţi grijă, dragele mele surori, să nu vă pierdeţi 

răbdarea în nici o suferinţă. Duşmanii vă vor lua prizoniere şi vă vor purta pe străzile Kufei şi ale 

Damascului. Aceasta va fi o perioadă foarte grea pentru voi. Să nu vă pierdeţi speranţa! Va trebui 

să fiţi curajoase! Să suportaţi orice nenorocire pe calea lui Allah cu răbdare şi cu tărie de 

caracter. Dragi surori, să nu lăsaţi ca tot ceea ce am realizat cu atâta răbdare să fie distrus prin 

nerăbdarea voastră! Transmiteţi salutări oamenilor mei şi spuneţi-le să-şi aducă aminte de setea 

noastră de fiecare dată când vor bea apă! 

După aceea imamul Husayn a rugat-o pe Zeineb să-i aducă o haină veche, întrucât ştia că 

duşmanii săi sunt inumani şi-i vor lua hainele ca pradă de război şi nu dorea ca trupul său să 

rămână gol după ce va fi ucis. 

– Las văduvele şi orfanii în grija ta. Draga mea soră, te rog să ai grijă de Sekina mea în 

mod deosebit, ea nu a fost niciodata despărţită de mine, nici măcar pentru o zi. Te rog, dragă 

soră, ca atunci când veţi avea apă, să-i dai ei prima dată să bea; ea nu a mai cerut apă de când a 

murit unchiul ei Abbas. 

Sekina a venit la imamul Husayn şi l-a întrebat: 

– Tată, când Muslim, fiul lui Aqil, a devenit martir, tu i-ai îmbrăţişat fiica orfană şi ai 

mângâiat-o pe cap. Dacă tu pleci şi eu rămân orfană, cine îmi va mângâia capul? 
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Luptându-se cu lacrimile, imamul Husayn i-a spus: 

– Sekina, fiica mea, te rog, nu plânge, pentru că, după ce plec, vei vărsa multe lacrimi. 

Cât sunt încă aici, în viaţă, nu-mi pârjoli inima cu lacrimile tale. 

Apoi i-a sărutat obrajii, ştiind că aceiaşi obraji vor fi pălmuiţi de mâinile crude ale 

oamenilor lui Iezid. 

* 

 

Ali Zainul Abidin  ََلُم ه ٱسَََ هه  َلّلَٰ َعلَيََْ , supranumit şi Sajjad, cel mai în vârstă fiu al imamului 

Husayn zăcea în patul său fiind bolnav. Husayn i-a încredinţat datoria imamatului (desemnându-l 

ca succesor după el), sfătuindu-l să respecte cel mai înalt nivel al răbdării şi tăriei morale în faţa 

oricărei agresiuni sau asupriri ce avea să vină asupra sa şi asupra celor dragi lui şi niciodată să nu 

se înfurie sau să blesteme pe nimeni. 

* 

Apoi s-a ridicat prinţul martirilor şi s-a aruncat în luptă. 

 هللا أكبر

Husayn, rămas singur şi înconjurat de duşmani, sângerând din cauza rănilor numeroase, a 

făcut o ultimă invitaţie la omenie, chemându-i pe vrăjmaşi să i se alieze pe calea lui Allah în 

scopul său, strigând : 

– Este cineva care să ne ajute?! 

Apoi a vorbit: 

– Este vreun apărător care să îndepărteze duşmanul de lângă corturile familiei Trimisului 

lui Allah?! 

Când nu a primit nici un răspuns din partea miilor de ostaşi ce-l înconjurau, a spus: 

– Mă auziţi? Nu este nici măcar un musulman printre voi? 

Nici de această dată nu a primit nici un răspuns din partea lor. 

– De ce vreţi să mă omorâţi? Am comis eu vreun păcat sau vreo crimă? Am jefuit eu pe 

cineva? M-am băgat eu în treburile cuiva ? 

Nimeni nu a răspuns. 

– Atunci de ce mă ucideţi? 
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Ce răspuns veţi da lui Allah şi Profetului în Ziua Judecăţii? Mi-aţi ucis toţi companionii, 

copiii, fraţii chiar şi bebeluşul meu! Acum vă spun să plecaţi, voi emigra în Iemen sau în Iran sau 

chiar în îndepărtata Indie, nu vă pătaţi mâinile cu sângele meu, care este sângele Trimisului lui 

Allah însuşi, nu veţi fi salvaţi! Pentru binele vostru vă spun, nu-mi vărsaţi sângele şi salvaţi-vă 

pe voi înşivă!” 

Propunerea a fost o ultimă şansă oferită lor pentru a se salva de mânia lui Allah. 

Umar, fiul lui Saad, văzând că oamenii se tulbură de cele auzite, a poruncit alor săi: 

– Nu vă lăsaţi păcăliţi de cuvintele lui Husayn, atacaţi-l acum! 

O ploaie de săgeţi a fost aruncată peste Husayn  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ . 

Acesta s-a avântat în câmpul de luptă precum un tigru spunând: 

– Dacă sunteţi hotărâţi să luptaţi împotriva mea, atunci sunt gata de luptă. Priviţi cum 

luptă nepotul Trimisului lui Allah! Priviţi cum luptă fiul lui Ali şi al Fatimei! Chiar şi după trei 

zile de foamete şi sete nu mi-e frică să mor! Pentru mine moartea este mai bună decât 

capitularea! 

Umar, fiul lui Saad, şi-a trimis cei mai curajoşi luptători să se bată cu Husayn, în timp ce 

el însuşi privea de departe curajul cu care lupta padişahul, în ciuda tuturor suferinţelor îndurate. 

Husayn şi-a ales locul de luptă aproape de corturile femeilor, din două motive; pentru ca 

duşmanii să nu atace aceste corturi cât timp el era încă în viaţă şi pentru ca membrii familiei sale 

să ştie că el este încă viu, să-i poată auzi vocea. 

După fiecare atac Husayn  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  rostea: 

– Nu există putere sau forţă care să înlăture ceea ce provine de la Allah, Preaînaltul, 

Atotputernicul! 

Husayn le spusese femeilor să nu iasă din corturi cât timp este în viaţă şi să nu rostească 

nimic rău care le-ar putea diminua răsplata de la Allah. Le-a mai spus că vor găsi eliberare, iar 

sfârşitul tuturor necazurilor va fi unul bun şi că Allah îi va pedepsi pe duşmani.  

În mijlocul nenorocirilor de nedescris, al durerii şi al tristeţii, Husayn  a rămas mereu 

atent la poruncile lui Allah şi supus Lui, nedorind să părăsească această lume nici măcar cu o 

singură rugăciune lipsă.  
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El şi-a pus sabia înapoi în teacă pentru a se pregăti de rugăciunea Asr şoptind: 

89: 27-30 

Suflete ostoit! Întoarce-te la Domnul tău, mulţumit şi dând mulţumire! 

Intră dimpreună cu robii Mei! Intră în Raiul Meu! 

* 

 

Când Umar, fiul lui Saad, l-a văzut pe imamul Husayn în prosternare, s-a înfuriat teribil şi 

le-a poruncit oamenilor săi să îi dea lovitura finală în forţă, cu săgeţi, cu pietre şi cu săbiile. 

Unul dintre cei care s-au apropiat de Imam pentru a-l decapita a afirmat: 

– Când m-am apropiat de Husayn, fiul lui Ali, mi-am aţintit privirea asupra sa iar lumina 

şi luciul feţei sale mi-au captat atenţia, într-atât că mi-am uitat intenţia de a-l ucide. 

Un altul care s-a repezit spre a-l spinteca a spus: 

– M-am dus spre Husayn să-l omor însă lumina feţei lui şi frumuseţea sa care inspira 

evlavie m-au distras de la gândul ucigaş şi am dat înapoi. 

într-o altă versiune: 

Văzându-l pe padişah în rugăciune alt soldat, care a venit spre a-l asasina, a spus: 

– Într-adevăr m-am dus să îi tai capul lui Husayn, fiul lui Ali, însă lumina privirii sale mi-

a distras atenţia şi nu am mai putut să-l omor. 

Mai mulţi au încercat să-l decapiteze dar atunci când se apropiau de el, îl auzeau pe Imam 

rugându-se astfel: 

– O, Prea Milostive Domn al universului, acceptă sacrifiul umil al lui Husayn !  

„O, Doamne, O, Doamne !” 

Auzind această ultimă rugăciune, oamenii au început să se dea în lături, alţii speriaţi din 

rândurile din spate începând să fugă. Văzând acestea, Umar, fiul lui Saad, le-a poruncit furios să 

îl execute pe Imam, atunci unul dintre ostaşi i-a spus:  

– O, căpetenie, oamenilor le este teamă. 

Observând cum soldaţii lui dădeau semne că vor să se retragă, Umar, fiul lui Saad, îi 

porunceşte brutei numite Şimr să avanseze către padişah, să închidă ochii şi fără a-l privi să-l 

execute cu sânge rece. 

Şi fapta a fost comisă întocmai. 
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Pe vremea aceea caii arabi erau dresaţi pentru câmpul de luptă, având o reacţie specială 

când stăpânul lor era ucis. Membrii familiei lui Husayn aşteptau în corturi, când calul său, numit 

Zul Jinah, a apărut nechezând cu şaua răturnată. Atunci femeile şi copiii s-au adunat în jurul 

calului şi au început să-l jelească pe Husayn. Zeineb  ََلُم ه ٱسَََ ا َلّلَٰ َعلَْيهَََ  a alergat la fiul imamului 

Husayn, Zayn  al-Abidin să-i spună ce s-a întâmplat. Din tabăra duşmanilor au început să se audă 

tobele bătând de bucurie, sărbătorind victoria.  

O victorie falsă, ipocrită, câştigată de o armată de câteva mii contra uneia de 72 de 

luptători curajosi, ce au murit flămânzi şi însetaţi. 

În ziua de Aşura, după fatidica rugăciune de Asr, Umar, fiul lui Saad, a primit o scrisoare 

de la Ubaydullah, fiul lui Ziyad, guvernatorul Kufei, în care acesta cerea ca trupul imamului 

Husayn să fie călcat în picioare de copitele cailor, lucru pe care l-au făcut. La apusul soarelui, 

ostaşii s-au repezit în tabăra imamului Husayn în căutarea prăzilor de război, jefuind fiecare cort, 

smulgându-i oricărei fete sau femei vălul. Fiicele Fatimei au fost lăsate cu capetele descoperite. 

Cerceii Sekinei i-au fost smulşi din urechi, rupându-i lobii urechii, iar ea a fost pălmuită când a 

încercat să-şi protejeze vălul. Fiecare cort a fost incendiat. 

Zeineb  ه ٱَسََلُم َعلَْيَها َلّلَٰ , îndurerată şi extenuată, l-a întrebat pe imamul Zayn al-Abidin : 

– Acum tu eşti imamul nostru, spune-ne ce să facem, să stăm în corturi şi să ardem sau să 

ieşim fără acoperămintele noastre? 

Imamul Zayn al-Abidin i-a spus că este datoria lor religioasă de a încerca să-şi salveze 

viaţa. 

Zeineb  ه ٱَسََلُم َعلَْيَها َلّلَٰ  a strâns pe toată lumea şi au ieşit afară. 

Humayd, fiul lui Muslim, ne descrie cum a asistat o fetiţă la scena masacrului. 

El a relatat: 

– Am alergat după ea, am luat-o de mână, am stins focul ce-i curpinsese rochiţa. I-am 

şters urechile de sânge. 

„Ea m-a privit şi mi-a spus”: 

– Pari un om bun, eşti musulman? 

„I-am spus că sunt”. 

„Ea s-a gândit puţin, după care mi-a spus”: 

– Poţi, te rog, să-mi arăţi drumul spre Najaf? 

„Am întrebat-o”: 
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– De ce vrei să mergi la Najaf la ora şi în starea asta? 

„Mi-a răspuns”: 

– Vreau să merg şi să mă plâng bunicului meu, Ali, fiul lui Abu Talib, despre felul cum 

mi-au ucis tatăl! 

„Dându-mi seama că este Sekina, fiica lui Husayn, am dus-o înapoi la mătuşa sa, 

Zeineb.” 

* 

 

Umar, fiul lui Saad, i-a cerut văduvei lui Hurr să ia nişte apă şi ceva de mâncare pentru 

femeile şi copiii din tabăra învinsă. Când aceasta s-a apropiat de locul unde se odihneau aceştia, 

Zeineb  ََلُم ه ٱسَََ ا َلّلَٰ َعلَْيهَََ  a recunoscut-o, s-a ridicat şi a întâmpinat-o, prezentându-i condoleanţele sale 

pentru moartea lui Hurr. Acest gest din partea lui Zeineb, care ea însăşi suferise atât de mult şi 

pierduse atâtea fiinţe dragi, purtând o durere atât de mare în inima sa, este o lecţie de etică 

islamică pe care nu ar trebui să o uităm niciodată. Când Zeineb a văzut pâinea şi apa, a început să 

plângă. Imamul Husayn şi vitejii săi ostaşi au murit flămânzi şi însetaţi, iar acum, aceiaşi oameni 

care i-au ucis, le aduceau pâine şi apă văduvelor şi orfanilor lăsaţi. Zeineb  ََلُم ه ٱسَََ ا َلّلَٰ َعلَْيهَََ  şi-a adus 

aminte de cuvintele imamului Husayn, care-i spusese să-i dea Sekinei apă prima dată. 

Când Sekina a auzit cuvântul „apă”, a întrebat: 

– S-a întors unchiul Abbas? 

Când i s-a spus că văduva lui Hurr le adusese apa, i-a mulţumit acesteia, după care a 

întrebat: 

– Voi toţi aţi băut apă? 

Zeineb a clătinat din cap în semn că nu. 

Sekina a întrebat-o: 

– Atunci de îmi spuneţi să beau apă? 

Zeineb i-a răspuns: 

– Pentru că tu, draga mea, eşti cea mai mică. 

– Nu, Ali Asghar este cel mai mic, a spus fetiţa. 

Sekina a luat vasul de apă şi s-a îndreptat spre locul unde era îngropat Ali Asghar 

spunând: 

– Şi ţie micuţule, şi ţie ! 
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În timpul nopţii, Zeineb şi Kulthum făceau cu rândul de strajă, pentru a se asigura că 

imamul Zayn al-Abidin şi copiii nu erau atacaţi. La un moment dat Zeineb a observat că Sekina a 

dispărut. Alarmată a început să o caute. În cele din urmă a găsit-o pe câmpul de luptă, dormind 

adânc, îmbrăţişând trupul decapitat al tatălui ei. 

A doua zi au fost luaţi în captivitate şi duşi spre Kufe. Li s-a dat să încalece cămile fără 

şa, precum infractorilor obişnuiţi, iar fiul lui Husayn a fost încătuşat la mâini şi la picioare, iar la 

gât i s-a pus un jug ghimpat din fier, fiind obligat să meargă pe jos, pe nisipul fierbinte, în ciuda 

stării precare de sănătate.  

Caravana a trecut prin mijlocul câmpului de luptă, unde zăceau trupurile martirilor, fără 

giulgiu, amestecate în sânge şi praf. În fruntea caravanei, soldaţii purtau capetele imamului 

Husayn şi ale celor dragi lui, urcate în vârful suliţelor.  

Dacă cineva dintre prizonieri se plângea de ceva, era lovit, astfel că la intrarea în Kufe, 

trupurile lor erau deja pline de vânătăi. Unii dintre copii au murit pe drum, iar trupurile lor au 

fost părăsite în deşert. 

Caravana a ajuns în Kufe, la curtea lui Ubaydullah, fiul lui Ziyad, pe 12 Muharram, anul 

61 Hijri. 

Guvernatorul Kufei dăduse ordin ca străzile să fie decorate, acestea fiind ticsite de 

oameni, unii dintre ei batjocorind prizonierii, alţii întorcându-şi privirile la vederea capului 

imamului Husayn şi simţindu-se vinovaţi că au permis să se întâmple aşa ceva tocmai lui, cel 

care era totdeauna gata să-i ajute atunci când aveau nevoie. 

Zeineb  ه ٱَسََلُم َعلَْيَها َلّلَٰ  s-a adresat mulţimii: 

– Ştiţi pe cine a ucis guvernatorul vostru? Noi suntem nepoţii Profetului vostru, 

Muhammad. Când guvernatorul i-a ucis pe cei dragi Profetului , cerurile au plâns, iar 

pământul s-a cutremurat. Voi unde eraţi atunci? 

Unii oameni, dându-şi seama de greşeală, au început să plângă de ruşine.  

Umar, fiul lui Saad, s-a grăbit să ajungă cu caravana în interiorul curţii, observând efectul 

vorbelor lui Zeineb.  

Când Ubaydullah, fiul lui Ziad, l-a văzut pe imamul Zayn al-Abidin în palatul său, a 

ordonat imediat ca acesta să fie omorât. Zeineb s-a aşezat în faţa sa spunând: 
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– Va trebui să mă ucizi pe mine mai întâi. Cum îndrăzneşti să stai pe acest tron care nu-ţi 

aparţine de drept şi să ne insulţi? Ascultă, fiu al lui Ziyad, noi suntem nepoţii Profetului, ar trebui 

să-ţi fie ruşine! Tu susţii că urmezi învăţăturile Profetului, cu toate acestea, ai făcut totul ca să-i 

distrugi familia! 

Din ce în ce mai mulţi oameni începeau să-şi dea seama că Zeineb  ََلُم ه ٱسَََ ا َلّلَٰ َعلَْيهَََ  spune 

adevărul. Ubaydullah, fiul lui Ziyad, a dat ordin ca prizonierii să fie întemniţaţi. În acelaşi timp, 

le-a spus brutelor Şimr şi Khooli, care erau conducătorii caravanei, să se pregătească pentru a-i 

duce pe prizonieri la Damasc, înainte ca aceştia să mai aibă şansa de a vorbi în public. Caravana 

a plecat spre Siria pe 13 Muharram. Pe drum au existat unele ciocniri între forţele lui Iezid şi 

susţinători ai familiei Profetului, grupuri apărute încă din ziua de Aşura când padişahul a fost 

executat. 

* 

 

Iezid bin Mu’awwiyah bin Abu Sufyan bin Abd aş-Şams a declarat ziua sosirii lor, zi de 

sărbătoare. Cărţile de istorie relatează că pe 21 Rabii al-awwal, în anul 61 Hijri, într-o zi de 

miercuri, caravana a intrat în Damasc. 

Aşteptând venirea prinşilor de la Kerbala, prinţul omeiad, aşezat pe tronul său, lovea cu o 

nuia capul lui Husayn ce era aşezat pe o tăviţă în faţa lui, invocându-şi strămoşii ce fuseseră ucişi 

de musulmani în bătălia de la Badr – să fie martori la răzbunarea sa asupra familiei Profetului. 

La curtea din Damasc a prinţului omeiad, Zeineb bint Ali  ه ٱَسََلُم َعلَْيَها َلّلَٰ , alături de cei puţini 

care mai rămăseseră din familia Profetului , a vorbit în faţa oamenilor cu mare tristeţe: 

– Sfârşitul celor care-au făcut rău a fost rău, căci ei au socotit semnele lui Allah 

minciuni şi le-au luat în derâdere (30:10), o, Iezid, crezi că luându-ne ostatici şi purtându-ne 

dintr-un loc în altul, umilindu-ne, crezi că prin asta ne ruşinezi în faţa lui Allah şi vei câştiga 

respect pentru tine însuţi? Acest succes aparent este rezultatul grandorii şi al puterii tale şi al 

statutului tău foarte înalt de care eşti mândru. Crezi că ai cucerit lumea întreagă şi că treburile-ţi 

sunt aranjate, iar noi suntem sub controlul tău. Şi uiţi că Allah a spus : Cei care şi-au vândut 

credinţa pe tăgadă cu nimic nu-L vor păgubi pe Allah, ci ei, de o osândă dureroasă vor avea 

parte. (3:177) 

În curtea palatului s-a făcut o linişte adâncă. 
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Zeineb i-a amintit apoi lui Iezid că bunica acestuia şi strămoşii săi au intrat în islam 

numai după ce Mecca a căzut în mâinile musulmanilor. Din moment ce Mecca a fost luată fără 

război sau vărsare de sânge, întreaga populaţie ar fi putut fi considerată prizonierii Profetului, dar 

acesta, în mila sa, le-a spus “vă eliberez de lanţurile sclaviei, sunteţi liberi!” Zeineb a vrut ca 

Iezid să-şi aducă aminte că strămoşii săi au fost prizonieri eliberaţi de bunicul ei, Muhammad. 

– Este drept, fiu al unor sclavi eliberaţi, să ai grijă de vălurile doamnelor şi ale 

concubinelor tale, în timp ce fiicele Trimisului lui Allah sunt ţinute prizoniere? Le-ai insultat 

luându-le vălurile, ai expuse feţele lor privirilor duşmanilor dintr-un oraş într-altul. Aceste 

doamne sunt lipsite de apărătorii lor. 

Fără a se lăsa intimidată de privirea ameninţătoare a prinţului, Zeineb  ََلُم ه ٱسَََ ا َلّلَٰ َعلَْيهَََ  i-a 

menţionat lui Iezid faptul că bunica acestuia, Hind, soţia lui Abu Sufyan, i-a ordonat sclavului ei 

african după bătălia de la Uhud să-i spintece corpul lui Hamza, unchiul Profetului, spre a-i 

mânca ficatul pentru a-şi potoli mânia cauzată de moartea tatălui şi a fratelui ei adusă de 

musulmani în bătălia de la Badr. 

– Dar bineînţeles cum putem să pretindem protecţie din partea celui care muşcă din inima 

credincioşilor şi al cărui trup a crescut pe sângele martirilor? 

Iezid vorbi în timp ce lovea cu nuieluşa un stativ pe care erau dinţii lui Husayn : 

– Îmi doresc ca strămoşii mei să mă vadă astăzi şi să mă felicite şi să se roage ca mâna 

mea să nu slăbească niciodată! 

Zeineb îl înfruntă spunând: 

– Îi invoci pe strămoşii tăi, sperând că aceştia îţi vor răspunde. Vei fi pus alături de ei şi 

atunci vei regreta şi-ţi vei dori ca limba să-ţi fi fost mută şi să nu fi spus ceea ce ai spus. Pe 

Allah! o, Iezid, prin uciderea lui Husayn nu ţi-ai distrus decât propria piele şi propriul trup. Vei fi 

adus în faţa Profetului cu crimele vărsării de sânge a descendenţilor săi şi umilirii familiei sale. 

Între timp un bărbat sirian şi-a exprimat dorinţa de a o lua pe Sekina ca sclavă. 

Zeineb a ripostat spunând: 

– O, Iezid, ţi-ai pierdut orice simţ al ruşinii? Vrei să le faci sclave pe nepoatele lui 

Muhammad? 

Prinţul omeiad strigă furios: 

– Eu sunt cel puternic. Allah este mulţumit de victoria mea. El ţi-a umilit familia şi a 

cauzat moartea fratelui tău, Husayn. 
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Fiica lui Ali răspunse: 

– Crezi că Allah este Cel care te-a făcut să comiţi aceste crime oribile? Îl acuzi pe Allah 

pentru moartea nepotului Profetului? Nu, Iezid, tu eşti cel care a cauzat toate aceste suferinţe. 

Crezi că ucigându-l pe nepotul Profetului ai câştigat bătălia? Nu, Iezid, nu ai câştigat. Fratele 

meu, Husayn, este cel care a câştigat, prin vărsarea sângelui său la Kerbala, asigurându-se că 

oameni răi ca tine nu vor fi lăsaţi să distrugă islamul! 

Victoria nu este a ta! 

Victoria este a lui Husayn! 

Victoria este cu siguranţă a islamului! 

* 

 

Certurile din curtea palatului aduseră din ce în ce mai mulţi oameni până când întregul 

alai se mută în moschee unde confruntarea dintre rudele rămase ale Profetului şi prinţul omeiad 

continuă: 

Iezid s-a întors către Ali ibn Husayn, singurul descendent rămas, spunându-i: 

– Ei bine, tu cine crezi că este câştigătorul acestui război? 

Imamul Zaynul Abidin  ه ٱُم َسََل َعلَْيهه  َلّلَٰ  a răspuns: 

– Iezid, victoria poate aparţine doar celor care sunt pe calea corectă. Uită-te la tine şi apoi 

uită-te la tatăl meu, Husayn. Tatăl meu, care ai poruncit să fie ucis cu atâta brutalitate, a fost 

nepotul Profetului; Iezid tu eşti nepotul lui Abu Sufyan, care a fost duşmanul Trimisului lui 

Allah  şi al islamului, exact ca tine. 

Iezid a chemat în grabă un orator să vorbească la amvon împotriva strămoşilor imamului 

Zaynul Abidin. Când acesta şi-a terminat discursul, Ali al-Sajjad s-a ridicat şi, după ce l-a slăvit 

pe Allah Atotputernicul şi a transmis salutul de pace Profetului Muhammad , a spus: 

– Oameni buni! Cei care mă cunosc, mă ştiu, iar cei care nu mă cunosc, să mă 

recunoască! Sunt fiul Meccăi şi al Minei. Sunt fiul Safei şi al Marwei. Sunt fiul celui care a fost 

înălţat şi care s-a ridicat atât de sus, încât a ajuns dincolo de înălţimile la care se află Sidratul 

Muntaha. El a fost adus atât de aproape de Domnul său, la o distanţă de două măsuri sau chiar 

mai puţin. Sunt fiul celui din spatele căruia s-au rugat îngerii din ceruri în perechi. Sunt fiul celui 

ucis pe nedrept. Sunt fiul celui decapitat. Sunt fiul celui căruia nu i s-a dat apă până la ultima sa 

răsuflare. Sunt fiul celui care s-a rostogolit în propriul sânge în nisipurile din Kerbala. Sunt fiul 
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celui al cărui turban şi mantie au fost jefuite. Sunt fiul celui care a fost plâns de îngerii din ceruri. 

Sunt fiul celui al cărui cap a fost pus în vârful suliţei şi adus ca dar. Sunt fiul celui ale cărui femei 

(din familia sa) au fost luate prizoniere şi purtate din Iraq până în Siria! 

Vorbind în continuare imamul a strigat oamenilor: 

– Oameni buni! Lăudat fie Allah, Cel care ne-a încercat şi care ne-a dăruit ştiinţa bunei 

călăuziri, a dreptăţii şi a evlaviei şi care a dat semnul devierii de la credinţă duşmanilor noştri. 

Atotputernicul Allah ne-a acordat şase privilegii nouă, celor care suntem ai Casei Profetului: 

cunoaşterea, puterea de a îndura, curajul, generozitatea, dragostea şi respectul pentru noi în 

inimile credincioşilor. 

Când Iezid a observat că oamenii care ascultau cuvântarea se agită, a poruncit muezinului 

să recite chemarea la rugăciune, pentru a nu scăpa situaţia de sub control. Când Iezid a rostit 

mărturisirea de credinţă cu privire la Profet (aşhadu anna Muhammadan rasulullah), Ali ibn 

Husayn a mers către el şi l-a înfruntat în faţa tuturor spunând: 

– O, Iezid, spune-mi dacă Muhammad a fost bunicul tău sau al meu? Dacă spui că a fost 

bunicul tău, atunci eşti un mincinos, iar dacă spui că a fost bunicul meu, atunci de ce l-ai ucis pe 

tatăl meu şi le-ai luat captive pe femeile neamului nostru? 

După aceasta imamul a coborât printre oameni spunând: 

– Oameni buni! 

Iar cum oamenii îl priveau a proclamat: 

– Este cineva printre voi al cărui tată sau bunic să fi fost Trimisul lui Allah ? 

În acel moment audienţa a izbucnit în plâns. 

* 

 

După confruntarea din palat avută cu rudele Profetului, Iezid a poruncit ca prizonierii să-i 

fie duşi în închisoare. 

După ce uşile temniţei au fost închise, aceştia au început să se roage, mulţumindu-i lui 

Allah. Temniţa era atât de întunecată, că nu se putea cunoaşte din interior dacă afară e zi sau 

noapte. Zilele erau atât de toride, că de abia se putea respira, iar nopţile erau atât de reci, că 

degetele Sekinei se învineţeau.  
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Nu li s-a dat nimic pe ce să doarmă, fiind nevoiţi să se odihnească pe podeaua dezgolită. 

În cele din urmă, fiica lui Husayn  s-a stins din viaţă în închisoarea siriană, iar Zaynul Abidin i-a 

săpat un mormânt într-un colţ al celulei. După moartea Sekinei, oameni şi soldaţi deopotrivă au 

început să să neliniştească în privinţa stării captivilor, având în vedere timpul îndelungat şi 

condiţiile precare ale detenţiei. 

În urma nemulţumirilor aduse de oameni Iezid a înţeles că poate pierde sprijinul popular 

dacă menţine familia Profetului închisă, ca atare a poruncit îndepărtarea lor din temniţe. 

În ziua eliberării prinşilor, Iezid i-a spus Imamului Ali ibn Husayn că sunt liberi să plece 

şi i-a oferit oricât aur ar fi dorit. Zeineb a răspuns la această ofertă spunând: 

– O, Iezid, nu ne-ai rănit destul? Vrei ca prin această propunere să ne insulţi şi mai mult? 

Acţiunile tale pot fi judecate doar de Allah. Lui va trebui să Îi dai socoteală şi Profetului 

Muhammad pentru tot ce ai făcut. Tot ceea ce vrem sunt capetele martirilor noştri şi bunurile de 

care ne-au jefuit oamenii tăi. Ei mi-au luat vălul care-mi fusese dăruit de mama mea. Au luat 

până şi hainele pătate de sânge ale fratelui meu. Au luat chiar şi cerceii Sekinei, care-i fuseseră 

daţi de către tatăl ei – Nu Iezid, nu este nimic care să poată înlocui cele pierdute! 

Iezid nu a răspuns, nici nu a returnat lucrurile cerute de Zeineb, în schimb i-a lăsat să 

plece. 

Ali ibn Husayn  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  împreună cu femeile şi copiii au mai rămas câteva zile în Siria, 

după care s-au întors la Medina oprindu-se pe drum la Kerbala pentru a vizita mormintele 

martirilor. 

* 

 

când emirul drept-credincioşilor   ُه ٱسَََلم عََلْيهه   َلّلَٰ  i-a dat steagul fiului său (avut cu Hawla bint 

Jafar), Muhammad bin al-Hanafiyyah în timpul Bătăliei Cămilei: 

Învăţăminte militare 

Munţii se pot mişca de la locul lor, însă tu să nu te mişti din al tău! 

Strânge din dinţi! 

Încredinţează-i lui Allah ţeasta! 

Înfige-ţi picioarele cu tărie în pământ! 

Uită-te cu atenţie până la ultimul (dintre vrăjmaşi) şi închide ochii (la numărul lor)! 

Să ştii că ajutorul (victoria) vine (doar) de la Allah – mărire Lui! 
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când Allah i-a dăruit emirului drept-credincioşilor victoria asupra duşmanilor în Bătălia 

Cămilei unul dintre companionii săi i-a zis cu acest prilej: mi-aş fi dorit ca fratele meu să fi fost 

de faţă şi să fi văzut ce izbândă, ce victorie, ţi-a dăruit Allah; atunci Emirul 

drepcredincioşilor  ُه ٱسَََلم عََلْيهه  َلّلَٰ  spuse: 

Particparea celor absenţi la răsplată 

– Fratele tău este de partea noastră? 

Acesta răspunse: Da 

Atunci padişahul spuse: 

În acest caz, el ne-a văzut, ne-a văzut! 

În această armată a noastră sunt de faţă chiar oameni care sunt încă în coapsele bărbaţilor sau în 

pântecele femeilor. Timpul îi va scoate afară, iar credinţa îi va întări! 

* 

 

Teorii 

În sensul său strict războiul este luptă: căci lupta este singurul principiu activ în 

activitatea atât de variată, denumită, în sensul cel mai larg, război. Lupta, însă, este o măsurare a 

forţelor sufleteşti şi fizice, efectuată prin mijlocirea celor fizice. Se înţelege de la sine că nu este 

permis să se excludă forţele sufleteşti, căci starea sufletească are cea mai hotărâtoare influenţă 

asupra forţelor fizice. 

Necesităţile luptei l-au determinat curând pe om să facă invenţii specifice pentru a-şi 

asigura avantaje, astfel lupta a fost mult modificată. Dar oricare i-ar fi natura, conceptul nu i se 

modifică prin acestea şi ea constituie războiul. Iniţial invenţiile au fost arme şi alte materiale ale 

luptătorilor individuali.  

Acestea trebuie fabricate şi exersate înainte de a începe lupta, ele sunt adaptate naturii 

luptei, care le impune deci legea ei, dar vădit această activitate este altceva decât lupta însăşi ; ea 

este numai pregătirea, nu ducerea luptei, Că înarmarea şi înzestrarea nu fac parte esenţial din 

noţiunea de luptă este limpede, căci şi simpla trântă tot luptă este. Lupta a determinat apariţia 

armelor şi materialelor, iar acestea o modifică, există aşadar între ambele o acţiune reciprocă. 

Dar lupta însăşi rămâne totuşi o activitate foarte specifică, şi aceasta cu atât mai mult cu 

cât se desfăşoară într-un mediu cu totul specific, cel al primejdiei. 
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Dacă este, deci, vreodată necesară separarea unor activităţi diferite, apoi aici este cazul; şi 

pentru a se întrevedea  importanţa practică a acestei idei, ajunge doar să amintim discret cât de 

des s-a întâmplat ca personalitatea cea mai capabilă în unul dintre domenii să apară de o 

pedanterie inutilizabilă în celălalt. Nici nu este la fel de greu să despărţim în teorie o activitate de 

alta dacă forţele înarmate şi înzestrate se consideră ca mijloace date, ale căror efecte principale 

ajunge să le cunoşti, pentru a le folosi în mod eficace. 

În sensul strict, arta războiului va fi astfel arta de a folosi în luptă mijloacele date, şi nu 

putem decât s-o numim conducerea războiului. Este, pe de altă parte, adevărat că de arta 

războiului, în sens mai larg, vor ţine toate activităţile de care războiul are nevoie, deci întreaga 

creare a forţelor armate, adică recrutarea, înarmarea, înzestrarea şi instruirea lor. 

Pentru realizarea unei teorii este esenţial a despărţi aceste două activităţi, căci este uşor 

de înţeles că dacă fiecare artă a războiului ar începe cu constituirea forţelor armate şi adaptarea 

lor la propriile cerinţe, ea n-ar fi aplicabilă decât în puţinele cazuri în care forţele armate 

disponibile ar corespunde întocmai cerinţelor respective. Dacă, dimpotrivă, vrem să avem o 

teorie adecvată în majoritatea cazurilor, dar care să nu fie pentru nici unul cu totul inutilizabilă, 

ea trebuie să fie elaborată ţinând seama de marea majoritate a mijloacelor de luptă obişnuite, şi, 

chiar în acest caz, având în vedere numai efectele lor esenţiale. Conducerea războiului înseamnă, 

deci, organizarea şi conducerea luptei. Dacă această luptă ar fi un singur act, n-ar exista motiv să 

procedăm în continuare la o subîmpărţire. Dar lupta constă dintr-un număr, mai mic sau mai 

mare, de acte distincte, independente, pe care le numim acţiuni de luptă ori lupte. Din acestea 

decurg activităţi cu totul diferite; cea de a organiza şi conduce în sine aceste lupte şi cea de a face 

legătura dintre ele, în vederea scopului războiului. Prima din aceste activităţi a fost denumită 

tactică, a doua strategie. 

Împărţirea în tactică şi strategie este acum de uz general şi fiecare ştie, destul de sigur, în 

care din aceste domenii să încadreze un fapt anume.  

Drept urmare, după clafisicarea dată, tactica este teoria folosirii forţelor armate în luptă, 

iar strategia este teoria folosrii luptelor pentru atingerea scopului războiului. 
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De aceea s-a negat utilitatea oricărei cunoaşteri şi s-a atribuit totul aptitudinilor naturale 

Cei la care bunul simţ a rămas precumpănitor simt desigur ce distanţă uriaşă rămâne între 

geniul cel mai elevat şi un savant pedant, ajungând astfel la un fel de liber-cugetare, respingând 

orice credinţă în teorie şi socotind conducerea războilului o funcţie naturală a omului pe care o 

îndeplineşte mai mult sau mai puţin bine, numai după cum s-a născut cu mai multe sau mai 

puţine aptitudini pentru aceasta. Nu se poate nega că aceştia erau mai aproape de adevăr decât 

cei ce puneau accentul pe o falsă cunoaştere; curând însă se bagă de seamă că această părere nu 

este decât expresia unei exagerări. Nici o activitate a inteligenţei umane nu este posibilă fără o 

anumită bogăţie de reprezentări, acestea însă nu sunt înnăscute, cel puţin nu majoritatea lor, ci 

dobândite şi constituie o formă de cunoaştere. Se pune, deci, numai întrebarea de ce natură să fie 

reprezentările şi la aceasta credem că am răspunde spunând, că, pentru militar, trebuie să fie 

orientare spre obiectele cu care nemijlocit avem de-a face în război. 

Cunoaşterea trebuie să fie corespunzătoare cu rangul 

În chiar domeniul acestei activităţi militare, cunoştinţele vor trebuie să fie diferite după 

poziţia pe care comandantul o ocupă, vor trebui orientate spre obiecte mai mărunte şi mai 

limitate, când e de rang mai mic, şi spre obiecte mai mari şi mai cuprinzătoare când are o poziţie 

mai înaltă. Există înalţi comandanţi care n-ar fi strălucit în fruntea unui regiment de cavalerie şi 

vice-versa. 

Cunoaşterea în război este foarte simplă, dar nu foarte uşoară 

Prin faptul că cunoaşterea în război este atât de simplă, adică orientată spre obiecte atât 

de puţine şi curpinzându-le şi pe acestea numai în rezultatele lor finale, aplicarea ei practică nu 

devine, totodată, foarte uşoară. Am mai vorbit despre dificultăţile cărora le este, în genere, 

supusă acţiunea în război; nu ne vom opri aici asupra celor ce pot fi depăşite numai cu curajul şi 

afirmăm că şi activitatea propriu-zisă a inteligenţei este uşoară şi simplă doar în poziţiile 

inferioare, că dificultatea sporeşte odată cu poziţia comandantului şi că, în poziţia cea mai înaltă, 

cea a înaltului comandant, această activitate este una dintre cele mai dificile ce există pentru 

spiritul uman. 

Cum trebuie să fie constituită cunoaşterea 

Înaltul comandant nu trebuie să fie un cercetător savant al statului, nici istoric, nici 

publicist, dar trebuie să fie familiarizat cu afacerile superioare ale statului, trebuie să cunoască şi 

să aprecieze just tendinţele tradiţionale sau naţionale, interesele implicate, problemele ridicate, 
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personalităţile conducătoare. Nu este nevoie să fie un fin observator de oameni, un analist 

minuţios al comportamentului uman, dar trebuie să cunoască caracterul, felul de a gândi şi 

obiceiurile, meritele şi lipsurile specifice ale celor de sub comanda sa. Nu trebuie să cunoască 

detalii tehnice privitoare la un mijloc de transport, nu trebuie să ştie a înhăma cai la un tun, dar 

trebuie să ştie a aprecia just durata marşului unei coloane în feluritele împrejurări date. 

Toate aceste cunoştinţe nu se pot obţine prin mijlocirea unor formule sau maşinării 

ştiinţifice, ci se dobândesc doar când, în cercetarea lucrurilor şi în viaţă, intervin, active, o 

judecată lucidă şi un talent orientat după această concepţie. 

Cunoaşterea necesară unei activităţi militare superioare se distinge, deci, prin aceea că 

poate fi dobândită prin cercetare, adică prin studiu şi reflecţie, numai de un talent specific, care 

se pricepe să extragă printr-un fel de instinct al inteligenţei, doar esenţa din fenomenele vieţii, 

aşa cum extrage albina mierea din floare, şi că, în afară de cercetare şi studiu, poate fi dobândită 

şi prin experienţa vieţii. Viaţa, cu bogăţia învăţămintelor sale, nu va produce niciodată un 

Newton sau un Euler, dar va putea naşte calculele superioare ale unui Condé sau Frederic. 

Aşadar, nu este necesar să ne refugiem în adevăr sau pedanterie simplistă pentru a salva 

demnitatea intelectuală a activităţii militare. Nu a existat niciodată un mare, un eminent înalt 

comandat îngust la minte, dar foarte numeroase sunt cazurile în care bărbaţi, care se distinseseră 

în mod deosbit în funcţii inferioare, au rămas în funcţia cea mai înaltă, sub nivelul mediocrităţii, 

pentru că aptitudinile lor intelectuale nu au fost suficiente. Că şi între poziţiile de înalt 

comandant poate fi făcută o diferenţiere, după gradul deplinelor lor puteri, se înţelege de la sine. 

Cunoaşterea trebuie să devină capacitate de acţiune 

Mai trebuie să ne gândim la o condiţie, mai importantă pentru cunoaşterea conducerii 

războiului decât pentru orice altă cunoaştere, şi anume: să fie în întregime asimilată de spirit şi să 

înceteze aproape de a mai fi ceva obiectiv. Aproape în toate celelalte arte şi activităţi ale vieţii, 

cel ce acţionează poate face uz de adevăruri cu care a făcut cunoştinţă doar o dată, în spiritul şi 

sensul cărora nu mai trăieşte şi pe care le extrage din cărţi prăfuite. Când constructorul ia pana în 

mână, pentru a stabili printr-un calcul complicat dimensiunile unui arc butant, adevărul aflat ca 

rezultat nu este o manifestare a spiritului său. A trebuit să se străduiască să-şi extragă datele şi 

apoi le-a supus unei operaţiuni intelectuale a cărei lege nu a descoperit-o, de a cărei necesitate 

este pe moment numai în parte conştient şi pe care o aplică, în mare măsură, mecanic.  

În război, însă, nu se întâmplă niciodată aşa.  
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Reacţia spiritului, forma veşnic schimbătoare a fenomenelor, îl obligă pe comandant să 

poarte în sine întregul aparat intelectual al cunoaşterii sale, el trebuie să fie în stare să dea din 

sine, peste tot şi cu fiece bătaie a inimi, hotărârea necesară. Cunoaşterea trebuie să se transforme, 

deci, prin deplina asimilare cu propriul  spirit şi propria viaţă, într-o adevărată capacitate de 

acţiune. Acesta este motivul pentru care, toate par atât de uşoare la bărbaţii distinşi în război şi 

totul este atribuit talentului lor natural; spunem talentului natural, pentru a-l distinge astfel de cel 

educat şi format prin observare şi studiu. 

Din cele cele două segmente în care am despărţit conducerea războiului, tactica şi 

strategia, teoria acesteia din urmă prezintă, indiscutabil, dificultăţile mai mari, pentru că prima 

nu are aproape decât un câmp închis de obiecte, strategia, însă, se deschide în direcţia scopurilor, 

ducând nemijlocit la pace sau la război, într-un un domeniu nedeterminat de posibilităţi.  

Cum, însă mai ales înaltul comandant este cel căruia îi revine sarcina să urmărească aceste 

scopuri, îndeosebi acea parte din strategie în care se mişcă el, este supus dificultăţii. 

Aşadar, în strategie, şi îndeosebi acolo unde cuprinde cele mai înalte realizări, teoria se 

va opri, mult mai mult decât în tactică, la simpla examinare şi cercetare a lucrurilor şi se va 

mulţumi să-l ajute pe înaltul comandant să dobândească acea cunoaştere intimă a lucrurilor care, 

integrată în toată gândirea sa, să-i facă pasul mai uşor şi mai sigur, să nu-l oblige niciodată să se 

despartă de sine însuşi, pentru a da ascultare unui adevăr obiectiv. 

* 

 

Chemarea la război 

Luaţi aminte! Eu v-am chemat să luptaţi cu acei oameni noapte şi zi, în taină şi pe faţă, şi 

v-am spus să îi atacaţi înainte ca ei să atace, căci – pe Allah! – nimeni nu a fost atacat în mijlocul 

casei lui fără să nu fie înjosit; voi aţi aruncat această treabă unul în seama celuilalt şi aţi stat fără 

grijă până când atacurile au pornit împotriva voastră, iar ţinuturile voastre au fost luate în 

stăpânire de alţii.  

Călăreţii acestui frate al lui Gamid au ajuns la Al-Anbar şi l-au ucis pe Hassan bin Hassan 

al-Bakri. Şi v-au alungat călăreţii de la hotarele voastre. 
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A ajuns la mine vestea că fiecare dintre ei a năvălit peste femeile musulmane sau peste 

alte femei aflate sub oblăduirea islamului şi le-a smuls podoabele de la picioare, de la mâini, de 

la gât şi de la urechi, singura lor ocrotire fiind implorarea milei lui Allah: Noi suntem ai lui Allah 

şi la El ne vom întoarce! (2:156). Ei s-au întors încărcaţi de avuţii fără ca vreunul dintre ei să fi 

fost rănit sau să i se fi vărsat sângele. Dacă vreun musulman moare de inimă-rea după toate 

acestea, nu i se poate găsi nici o vină şi rămâne demn înaintea mea. 

Cât de ciudat! Cât de ciudat! Pe Allah! Inima mea tânjeşte să aducă unitate acestor 

oameni în ciuda deşertăciunii lor şi a răzleţirii lor de la adevărul vostru.  

Vai şi amar vouă! Aţi devenit ţinta oricărei săgeţi trase.  

Sunteţi atacaţi, însă voi nu atacaţi. Se năvăleşte peste voi, însă voi nu năvăliţi. Lui Allah 

nu I se dă ascultare, însă voi sunteţi mulţumiţi.  

Dacă vă poruncesc să porniţi asupra lor în zilele de căldură, spuneţi că arşiţa este prea 

mare şi să vă dau răgaz până trece căldura. Dacă vă poruncesc să porniţi asupra lor iarna, spuneţi 

că frigul este cumplit şi să vă dau răgaz până trece frigul. Acestea sunt doar motive ca să fugiţi 

de căldură şi de frig. Dacă de căldură şi de frig fugiţi, atunci de sabie veţi fugi şi mai abitir. 

Nedreptăţirea Imamului Ali  ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  şi pricinile înfrângerii celor din al-Kufa 

O, voi închipuiri de bărbaţi şi nicidecum bărbaţi! Judecata voastră este de copil, iar 

mintea voastră precum cea a femeilor ascunse în odăi. Mi-aş fi dorit să nu vă fi văzut vreodată, 

să nu vă fi cunoscut deloc.  

Pe Allah! Această cunoştinţă nu a adus decât păreri de rău şi nu este urmată decât de 

remuşcare.  

Să vă bată Allah! Mi-aţi umplut inima de amărăciune şi pieptul de furie. Mi-aţi dat să 

beau din plin umilinţa, înghiţitură cu înghiţitură. Mi-aţi stricat sfatul prin neascultare şi nepăsare 

aşa încât quiraşiţii au început să spună că fiul lui Abu Talib este un bărbat viteaz, însă nu se 

pricepe la război. Allah să-i binecuvânteze! Este, oare, vreunul dintre ei mai aprig în război şi 

mai vechi în alte luptei decât mine? M-am ridicat (la război) pe când nu împlinisem încă 

douăzeci de ani, şi iată-mă acum că am trecut de şaizeci. Cineva care nu dă ascultare nu poate 

avea o părere. 
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* 

 

Teorii 

Oricât de simplă este chestiunea, se pare că încă nu s-au hotărât lucrurile şi nici nu se ştie 

bine ce motive ar trebui să stea la baza unei asemenea hotărâri. Am mai spus, în altă parte, că 

cunoaşterea este una, capacitatea de acţiune alta. Ambele sunt atât de deosebite  între ele încât n-

ar trebui uşor confundate. Capacitatea de acţiune, de fapt, nu poate fi prinsă în nici o carte şi deci 

nici cuvântul „artă” n-ar trebui să figureze ca titlul unei cărţi. Deoarece însă ne-am obişnuit să 

cuprindem sub expresia „teoria artei”, sau pur şi simplu artă, cunoştinţele necesare exercitării 

unei arte (cunoştinţe din care unele pot fi ştiinţe constituite) este consecvent să aplicăm acest 

sistem de împărţire şi să folosim termenul „artă” ori de câte ori scopul activităţii este creator, de 

pildă arhitectura, iar temenul ştiinţă atunci când scopul este cunoaşterea pură, de exemplu 

matematica, astronomia. Când în teoria fiecărei arte pot să apară ştiinţe distincte, închegate, se 

înţelege, deci, de la sine şi nu trebuie să ne încurce. Remarcabil mai este, însă, că nu există nici o 

ştiinţă cu totul lipsită de artă, în matematici, de exemplu, calculul şi folosirea algebrei reprezintă 

o artă, dar cu asta suntem încă departe de limite. 

Motivul: pe cât de mare şi vizibilă este deosebire dintre cunoaştere şi capacitatea de 

acţiune în produsele complexe ale cunoştinţelor umane, pe atât de greu este să le urmărim pe 

amândouă în om, până la o totală despărţire. 

Dificultatea de a despărţi cunoaşterea de judecată 

Doar orice act de gândire este artă. Acolo unde logicianul trage linia, unde se termină 

premisele, care sunt un rezultat al cunoaşterii, unde începe judecata, acolo începe arta. Dar mai 

mult decât atât: chiar cunoaşterea spiritului este iarăşi judecată, deci artă, şi până la urmă, 

probabil şi cunoaşterea prin simţuri. 

Într-un cuvânt: dacă este adevărat că o fiinţă umană înzestrată numai cu capacitatea de 

cunoaştere, fără judecată, poate fi închipuită la fel de puţin ca şi contrariul ei, înseamnă că nici 

arta şi ştiinţa nu pot fi niciodată distinse cu totul una de alta. 

Cu cât aceste subtile elemente de lumină se întrupează în formele exterioare ale lumii, cu 

atât mai scindată este împărţirea lor; şi încă odată: unde scopul este creaţie şi producţie, acolo 

este domeniul artei; ştiinţa domneşte acolo unde ţelul este cercetarea şi cunoaşterea. Din toate 

acestea rezultă de la sine că ar fi mai potrivit să se spună arta războiului decât ştiinţa războiului. 
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Despre acestea, atât, deoarece nu ne putem lipsi de noţiunile respective. Acum, însă, 

venim cu afirmaţia că războiul n-ar fi, în sensul propriu, nici artă, nici ştiinţă, şi că tocmai acest 

punct iniţial al noţiunilor de la care s-a pornit a dus într-o direcţie greşită, dând loc la o asimilare 

involuntară a războiului cu alte arte sau ştiinţe şi la o mulţime de analogii greşite. 

Aceasta s-a simţit încă mai demult şi de aceea s-a afirmat că războiul ar fi o meserie; cu 

aceasta, însă, paguba a fost mai mare decât câştigul, căci meseria este doar o artă inferioară şi, ca 

atare, este supusă unor legi mai stricte şi mai strâmte. Într-adevăr, un timp, arta războiului a 

evoluat în spiritul unei meserii, şi anume în timpul condotierilor (mercenari italieni). Dar această 

direcţie o luase nu din motive lăuntrice, ci din motive exteroare, iar istoria militară arată cât de 

puţin firească şi satisfăcătoare a fost zisa direcţie în acea vreme. 

Războiul este un act al relaţiilor umane 

Afirmăm, deci, că războiul nu ţine de domeniul artelor şi al ştiinţelor, ci de domeniul 

vieţii sociale. El este un conflict al unor interese majore care se rezolvă în mod sângeros, şi 

numai prin aceasta este diferit de celelalte conflicte. Mai bine decât cu o artă oarecare, războiul 

ar putea fi comparat cu comerţul, care este de asemenea un conflict al unor interese şi activităţi 

umane, şi mult mai aproape îi e politica, care, la rândul ei, ar putea fi considerată ca un fel de 

comerţ la scară mai mare. Pe lângă aceasta, politica este pântecele în care războiul se dezvoltă ; 

în ea zac deja, tainic sugerate, formele rudimentare ale războiului, după cum calităţile fiinţelor 

vii preexistă în embrionii lor. 

Deosebire 

Esenţialul deosebirii stă în aceea că războiul nu este o activitate a voinţei care acţionează 

asupra unei substanţe inerte, ca în artele mecanice, sau asupra unui element viu, dar totuşi pasiv, 

ca spiritul şi sentimentul uman în artele frumoase, ci acţionează asupra unui element viu care 

reacţionează şi care este determinat la rându-i de o panoplie de efecte şi cauze. Aşadar realitatea 

din târg rareori îşi va da concursul planului de acasă. Aşadar se poate afirma că acea oaste de 

meseriaşi în ale războiului va merge la luptă până când premisele sau limitele propriilor cutume 

învăţate mecanic vor permite, aceştia nefiind pregătiţi de nimic mai mult sau mai puţin; pe când 

doar cei pentru care războiul devine suflu al existenţei, centru al credinţei sau raţiune de a trăi: 

vor reuşi acele mari izbânde şi acte de glorie atât de des pomenite şi atât de amplu studiate de, 

ironic, cei care reduc în ţarcul limitat al meseriilor remunerate, datoria sfântă de a purcede la 

război întru apărarea onoarei şi familiei, implicit a demnităţii unui neam întreg. 
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când emirul drept-credincioşilor   ُه ٱسَََلم عََلْيهه   َلّلَٰ  a ținut o predică pentru a pregăti oamenii 

spre a se război cu cei din Şam: 

Învinuirea celor din al-Kufa 

Vai de voi! Am ostenit să vă tot dojenesc. Vă mulţumiţi voi, oare, cu această viaţă 

lumească în locul vieţii ce va să vină, cu umilirea în locul cinstirii? Când vă chem să înfruntaţi 

duşmanul, ochii vi se rotesc, ca şi cum v-aţi afla în ghearele morţii sau în lipsa de simţire a 

ultimelor clipe. Aştept de la voi un răspuns, însă voi rămâneţi buimaci. Sunteţi de parcă aţi avea 

inimile tulburate, încât nu puteţi pricepe. Aţi pierdut de tot încrederea mea. Nu îmi sunteţi nici 

sprijin pe care să mă pot bizui, nici mijloc spre cinstire şi victorie. Sunteţi aidoma cămilelor ale 

căror ocrotitor a dispărut, astfel că de sunt strânse pe de o parte, se împrăştie pe cealaltă parte. 

Pricinile căderii celor din al-Kufa 

Pe Allah! Cât de nepuntincioşi sunteţi atunci când se aprind flăcările războiului. Vi se 

întind capcane, însă voi nu întindeţi (duşmanului). Hotarele vi se tot micşorează, însă nu vă 

aprindeţi din această pricină. 

Cei ce vă sunt potrivnici nu au somn în ceea ce vă priveşte, însă vouă nici că vă pasă.  

Pe Allah! Cei ce işi lasă unul altuia treburile sunt biruiţi.  

Pe Allah! Bănuiesc că dacă bătălia se dezlănţuie şi moartea vă împresoară, vă veţi rupe de 

fiul lui Abu Talib, fără durere de cap. 

Pe Allah! Acela ce îngăduie potrivnicului său să îl copleşească, astfel încât să îi poată 

dezghioca toată carnea (de pe oase), să îi zdrobească oasele şi să îi toace pielea în bucăţele, 

înseamnă că este cu prisosinţă pierdut, iar sufletul din piept îi este slab. Puteţi fi astfel, de vreţi. 

Cât despre mine, înainte de a lăsa un astfel de lucru să se întâmple, cu siguranţă îmi voi folosi 

săbiile bine-şlefuite de la al-Musrafiyya, săbii ce pot lesne tăia pe dedesubt oase şi capete şi pot 

îndepărta şi braţe şi picioare. Mai mult decât atât, Allah face ceea ce vrea. 

O, voi oameni! Am drept asupra voastră, precum şi voi aveţi un drept asupra mea. Cât 

priveşte dreptul vostru asupra mea, acesta înseamnă a vă povăţui, a vă plăti în întregime datoriile, 

a vă învăţa ca să nu rămâneţi neştiutori şi a vă arăta cum să vă purtaţi. 

Cât despre dreptul meu asupra voastră, acesta înseamnă să duceţi la îndeplinire 

jurământul de credinţă, să ţineţi seama de povaţa mea în prezenţa sau în absenţa (mea), şi să 

răspundeţi atunci când vă chem şi să îmi daţi ascultare când vă poruncesc. 
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* 

 

Teorii 

Ce loc şi rol important deţine îndrăzneala în sistemul dinamic al forţelor unde se opune 

prudenţei şi precauţiei, că teoria nu are nici un drept să o îngrădească, sub pretextul puterii sale 

legiuitoare. 

Această nobilă forţă de impulsie, cu care sufletul omenesc se ridică deasupra primejdiilor, 

trebuie considerată în război ca un principiu activ specific. Într-adevăr, în ce domeniu al 

activităţii umane să-şi afle îndrăzneala dreptul de cetate, dacă nu în război? 

De la toboşar şi soldatul de la furgoanele de bagaje, până sus la înaltul comandant, 

îndrăzneala este cea mai nobilă virtute, oţelul potrivit, care îi dă armei ascuţişul şi strălucirea. 

Trebuie să o recunoaştem: îndrăzneala are în război chiar privilegii proprii. Dincolo de 

rezultatul calcului cu spaţiu, timp şi mărime, îi mai revin îndrăznelii câteva procente, pe care, ori 

de câte ori se dovedeşte mai puternică, le obţine din slăbiciunea celorlalţi. Este aşadar o 

adevărată forţă creatoare. Aceasta nu este, nici filosofic, greu de dovedit. Ori de câte ori 

îndrăzneala întâlneşte şovăiala, are în mod necesar probabilitatea succesului de partea sa, căci 

şovăiala este deja un echilibru pierdut. Numai acolo unde dă de o prudenţă gândită, despre care 

am fi tentaţi să spunem că este la fel de îndrăzneaţă, în orice caz la fel de puternică şi viguroasă 

ca ea însăşi, îndrăzneala trebuie să fie în dezavantaj.  

Dar acestea sunt cazuri rare. 

În toată mulţimea prudenţilor, o importantă majoritate sunt cei prudenţi din frică. 

În marea masă ostăşească, îndrăzneala este o forţă a cărei dezvoltare deosebită nu poate 

ajunge niciodată să dăuneze altor forţe, pentru că, în cadrul şi structura ordinii de luptă şi a 

serviciului militar, marea masă ostăşească este întotdeauna subordonată unei voinţe superioare şi 

este, deci, condusă de o inteligenţă din afara ei. Aici îndrăzneala rămâne numai ca forţa unui arc 

comprimat, gata oricând să ţâşnească. 

Cu cât urcăm, în ierarhia comandanţilor, cu atât devine mai necesar ca îndrăzneala să fie 

însoţită de un spirit chibzuit, ca să nu fie fără scop, o simplă izbucnire a patimii, căci tot mai rar 

priveşte propriul sacrificiu, tot mai des apărarea celorlalţi şi binele unei mari colectivităţi depind 

de succesul ei.  
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Ceea ce, deci, este reglementat pentru marea masă ostăşească – de regulamentul de 

serviciu, devenind o a doua natură, trebuie să fie reglementat pentru comandant de chibzuinţă, iar 

aici chiar şi îndrăzneala unei singure acţiuni poate uşor deveni greşeală. Totuşi, rămâne o 

greşeală frumoasă, care nu trebuie privită ca oricare alta. Ferice de armata în care se iveşte 

adesea îndrăzneala inoportună, care este o buruiană virguroasă, dar măturia unui sol bogat. Chiar 

şi îndrăzneala oarbă, adică îndrăzneala lipsită de orice scop, nu trebuie dispreţuită, în fond, este 

aceeaşi forţă sufletească, însă exercitată fără participarea inteligenţei, ca un fel de patimă. Numai 

acolo unde îndrăzneala refuză ascultarea spiritului, unde se desparte, cu dispreţ, de o voinţă 

categoric superioară, trebuie tratată ca un rău periculos, nu din pricina riscurilor legate de 

îndrăzneală, ci din pricina acestei neascultări, căci nimic nu este în război mai important decât 

ascultarea. 

Ajunge numai să afirmăm, că, în război, la un grad egal de inteligenţă, teama strică de o 

mie de ori mai mult decât îndrăzneala. 

Trebuie făcută o diferenţiere între motivele rezultate din presiunea necesităţii, care duc la 

o acţiune îndrăzneaţă. Această îndrăzneală are gradele ei de necesitate. Dacă este imediată, dacă, 

în urmărirea obiectivului său, comandantul se expune la mari primejdii, pentru a se substrage 

altora la fel de mari, nu putem admira decât hotărârea sa, care, însă, tot are valoare. Dacă un 

tânăr sare călare peste o prăpastie, ca să-şi arate îndemânarea de călăreţ, este îndrăzneţ; când face 

acelaşi salt pentru a scăpa de o hoardă de barbari însetați de sânge, este doar hotărât.  Cu cât, 

însă, necesitatea este mai departe de acţiune, cu cât este mai mare numărul situaţiilor pe care 

inteligenţa trebuie să le parcurgă ca să ajungă conştientă de necesitate, cu atât mai puţin 

dăunează îndrăznelii. 

Când Frederic cel Mare a considerat, în 1756, că războiul era inevitabil şi că nu putea 

scăpa pierii decât luând-o înainte inamicilor săi, se impunea, deci, să înceapă el războiul, dar 

aceasta era, desigur, un act foarte îndrăzneţ, căci numai puţin bărbaţi în situaţia lui s-ar fi hotărât 

la aşa ceva. 

Deşi strategia este numai domeniul rezervat înaltului comandant ori comandanţilor din 

cele mai înalte posturi, totuşi îndrăzneala tuturor celelalte verigi ale armatei îi este strategiei la 

fel de puţin indiferentă ca şi celelalte virtuţi militare. 
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Cu o armată provenind dintr-un popor îndrăzneţ şi în care spiritul îndrăznelii a fost mereu 

întreţinut, se pot întreprinde cu totul alte lucruri decât cu o armată care s-a înstrăinat de această 

virtute militară; de aceea am şi menţionat-o în legătură cu armata.  

Dar, în fond, obiectul interesului nostru este, în mod cu totul deosebit, îndrăzneala 

înaltului comandant, şi totuşi nu avem mare lucru de spus despre ea, după ce am caracterizat-o, 

în general, cât ne-am priceput de bine. 

Cu cât urcăm în ierarhia posturilor de conducere, cu atât devin predominante în activitate 

spiritul, inteligenţa şi înţelegerea, cu atât este refulată îndrăzneala, care este o calitate a 

temperamentului, şi de aceea o găsim atât de rar în posturile cele mai înalte, dar atunci este cu 

atât mai de admirat. O îndrăzneală condusă de o inteligenţă dominatoare este semnul distinctiv al 

eroului; această îndrăzneală nu constă în a cuteza împotriva naturii lucrurilor, într-o grosolană 

încălcare a legii probabilităţii, ci în sprijinirea viguroasă a acelui calcul superior pe care geniul, 

tactul judecăţii l-a parcurs, cu iuţeala fulgerului şi numai semiconştient, când ia hotărârea. Cu cât 

îndrăzneala înaripează mai mult spiritul şi înţelegerea, cu atât mai departe ajung ele în zborul lor, 

cu atât mai cuprinzătoare devine privirea, cu atât mai corect rezultatul; dar, bineînţeles, mereu 

numai în sensul că de scopurile mai mari rămân legate şi pericolele mai mari. Omul obişnuit, 

pentru a nu vorbi de cel slab şi nehotărât, poate ajunge la un rezultat just cel mult într-o activitate 

imaginară, în camera lui, departe de pericole şi răspunderi, şi asta doar în măsura în care aşa ceva 

este posibil fără experienţa vie. Dacă, însă, pericolele şi răspunderile l-ar încolţi peste tot de 

aproape, ar pierde privirea de ansamblu, şi dacă ar păstra-o cumva, datorită influenţei altora, ar 

pierde capacitatea de a hotărâ, pentru că aici nimeni altul nu-l poate ajuta. Credem, aşadar, că 

nici un înalt comandant eminent nu poate fi imaginat ca lipsit de îndrăzneală, că niciodată o 

asemenea personalitate nu se poate dezvolta dintr-un om căruia nu-i este înnăscută această forţă a 

sufletului, pe care o considerăm prima condiţie a unei asemenea cariere. 

Cât mai subzistă din forţa aceasta înnăscută, perfecţionată şi modificată prin educaţie şi 

restul vieţii, când bărbatul a ajuns la înaltul post, este a doua întrebare. 

Cu cât forţa a rămas mai mare, cu atât aripa geniului va fi mai viguroasă, zborul mai înalt. 

Riscul devine tot mai mare, dar odată cu el creşte obiectivul. Dacă liniile comportamentului 

comandantului decurg şi-şi dobândesc direcţia dintr-o îndepărtată necesitate, sau dacă tind spre 

cheia de boltă a unui edificu proiectat de orgoliu, dacă acţionează Frederic sau Alexandru, este 

cam acelaşi lucru pentru cercetarea critică.  



448 
 

Dacă ipoteza din urmă stârneşte mai mult fantezia, fiind şi mai cutezătoare, prima, în 

schimb, satisface mai mult intelectul, deoarece comportă mai multă necesitate interioară. 

Ne rămâne să mai considerăm o împrejurare importantă. 

Spiritul îndrăznelii poate domni într-o armată fie pentru că există în popor, fie pentru că a 

apărut într-un război norocos, sub conducători îndrăzneţi; dar în acest caz, la început i se va simţi 

lipsa. 

În timpurile noastre, însă, abia dacă mai există alt mijloc de a educa spiritul poporului în 

acest sens decât tocmai războiul, şi anume conducerea îndrăzneaţă a acestuia. Numai prin ea se 

poate acţiona împotriva acelei moliciuni sufleteşti, acelei tendinţe spre sentimentul de confort, 

care trag în jos un popor prins de bunăstare şi de o activitate comercială în creştere. 

Numai când caracterul popular şi obişnuinţa războiului se sprijină între ele, într-o 

permanentă reciprocitate, un popor poate spera să aibă o poziţie puternică în lumea politică. 

* 

 

 وقال )عليه السَلم( في ُسحرة اليوم الذي ضرب فيه

din dimineaţa zilei în care emirul credincioşilor  ُه ٱسَََلم عََلْيهه  َلّلَٰ  a fost asasinat cu o lovitură de sabie 

 َملََكتْنهي َعْينهي َوأَنَا َجالهٌس، فََسنََح لي َرُسوُل هللاه )صلى هللا عليه وآله)

؟   َن ااْلَوده َواللّدَده ْن أُّمتهَك مه  يَا َرُسوَل هللاه، َماذَا لَقهيُت مه

مْ   فَقَاَل: ادْعُ َعلَْيهه

ن هي اً لَُهْم مه ْنُهْم، َوأَْبدَلَُهْم بهي َشر   فَقُْلُت: أَْبدَلَنهي هللاُ بههْم َخْيراً لي مه

Şedeam şi m-a cuprins somnul. L-am văzut aievea pe Trimisul lui Allah  şi am zis: 

O, tu, Trimis al lui Allah ! 

De câtă făţărnicie şi de câtă duşmănie mi-a fost dat să am parte de la poporul tău? 

El  a spus: Cheamă-L pe Allah asupra lor ! 

Însă eu i-am răspuns: 

Allah să îi schimbe pe ei pentru mine cu alţii mai buni,  

şi să mă schimbe pe mine pentru ei cu unul mai rău. 

 

 

 



449 
 

* 

 

Teorii 

În război, mai mult decât în orice situaţie în lume, lucrurile se petrec altfel decât au fost 

gândite, iar văzute de aproape arată altfel decât din depărtare. Cu ce calm poate vedea arhitectul 

crescându-i opera şi conformându-se planurilor sale – medicul, deşi expus mai mult decât 

arhitectul unor efecte şi hazarduri ce se sustrag cercetării, îşi cunoaşte totuşi exact efectele şi 

formele mijloacelor sale. 

În război, conducătorul unui vast ansamblu se află în neîncetata bătaie a valurilor unor 

informaţii false şi adevărate; a unor greşeli comise din teamă, neglijenţă, pripeală; a unor 

insubordonări, datorate unoi păreri juste sau greşite, relei-voinţe, unui simţ adevărat sau fals al 

datoriei, lenei sau epuizării precum şi a unor hazarduri la care nimeni nu se gândise. Pe scurt, 

este expus la o sută de mii de impresii, din care cele mai multe au o tendinţă neliniştitoare, iar 

puţine încurajatoare. O lungă sau formată experienţă conferă tactul aprecierii rapide a feluritelor 

fenomene, iar un mare curaj şi tăria de caracter ar trebui să le reziste ca o stâncă în clipocitul 

valurilor. 

Cine ar cădea acestor impresii, nu ar duce la capăt nimic din ce a întreprins, şi, de aceea, 

perseverenţa în hotărârea luată, câtă vreme nu i se opun cele mai categorice motive este o 

contrapondere necesară în raport cu dificultăţile întâmpinate. Apoi, aproape nu există în război 

vreo acţiune glorioasă care să nu fi fost înfăptuită cu eforturi, strădanii şi suferinţe infinite, iar 

dacă, aici, slăbiciunea fizică şi morală a omului este întotdeauna gata să cedeze, tot numai o mare 

putere de voinţă, care se manifestă printr-o tenacitate admirată de contemporani şi 

viitoreni, poate duce la ţintă. 

* 

 

când emirul drept-credincioşilor   ُه ٱسَََلم عََلْيهه   َلّلَٰ  a aflat vestea invadării localităţii Ayn at-

Tamr de către an-Nu’man bin Başir, companionul lui Mu’awwiya, a spus: 

Învinuirea celor din al-Kufa 

Am de-a face cu oameni care nu dau ascultare, atunci când le poruncesc, şi nu răspund 

atunci când eu îi chem.  



450 
 

Rămâne-r-aţi fără de tată! (Vai vouă!) Ce mai aşteptaţi pentru a vă ridica pentru calea lui 

Allah? Nu vă uneşte, oare, credinţa, iar gustul ruşinii nu vă stârneşte, oare? Stau drept, în 

mijlocul vostru şi strig şi vă chem în ajutor, însă voi nu luaţi aminte la vorbele mele, nu îmi 

împliniţi poruncile până ce vremurile nu îşi arată urmările pline de rele. Nu poate fi răzbunat 

sângele prin voi şi nici un ţel nu poate fi atins prin voi. 

Pricinile decăderii celor din al-Kufa 

V-am chemat spre ajutorarea fraţilor voştri, însă mi-aţi răspuns cu un bolborosit precum 

ghiorţăitul unei cămile cu dureri de vintre, şi v-aţi prefăcut îngreunaţi de poveri de parcă aţi fi 

fost o cămilă sleită de atâta cărat, cu spinarea şubrezită. Apoi, un pâlc slab şi şovăielnic trimis de 

voi veni la mine: ei se ceartă cu tine despre Adevăr cu toate că le-a fost arătat limpede, ca şi 

cum ar fi mânaţi spre moarte şi chiar ar vedea-o! (8:6) 

 

când emirul drept-credincioşilor  ُه ٱسَََلم عََلْيهه  َلّلَٰ  le-a vorbit, la Siffin, celor ce îl urmau: 

Îndrumări însemnate pentru război 

O, voi obşte a musulmanilor! 

Faceţi din teama de Allah obişnuinţa vieţii voastre. Învăluiţi-vă în liniştea (dumnezeiască) 

şi încleştaţi-vă dinţii, căci astfel sabia se va abate de la ţeasta voastră. Încheiaţi-vă armura şi 

scuturaţi-vă săbiile în teacă mai înainte de a le arăta. Ţineţi-vă ochii lipiţi de duşmani. Folosiţi-vă 

suliţele la cele două capete şi loviţi-vă (duşmanul) cu săbiile. Nu uitaţi că vă aflaţi sub privirea 

lui Allah şi vă este alături Trimisul lui Allah. Luaţi de la capăt atacul şi ruşinaţi-vă dacă daţi bir 

cu fugiţii, căci este o ruşine pentru urmaşi şi (pricină pentru a avea parte de) foc în Ziua 

Judecăţii. Închinaţi-vă cu drag vieţile (lui Allah) şi păşiţi către moarte cu alinare. 

Feriţi-vă de cei atât de mulţi, şi de cortul cel înălţat, îndreptaţi-vă către mijlocul lui, căci 

Diavolul se ascunde în faldul acestui cort.  

El şi-a întins mâna ca să atace şi îşi ţine picioarele îndoite, gata să o ia la goană.  

Pătimiţi şi răbdaţi până ce lumina Adevărului se va revărsa asupra voastră. Nu vă 

înmuiaţi şi nu cereţi pacea când voi sunteţi sus, căci Allah este cu voi şi El nu vă va amăgi 

pentru faptele voastre. 47:35 
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* 

 

Teorii 

De obicei, înainte de a-l cunoaşte, oamenii îşi fac despre pericol o idee mai curând 

atrăgătoare decât respingătoare. Să năvăleşti, în febra entuziasmului, în pas de asalt asupra 

inamicului – cine numără atunci gloanţele şi pe cei căzuţi? Să te arunci, înaintea morţii reci, cu 

ochii strâns închişi, nesigur dacă tu sau alţii îi vor scăpa – şi toate astea în preajma imediată a 

ţintei de aur a victoriei, în preajma rodului savuros de care ţi-e însetată mândria – poate fi asta 

greu? Nu va fi greu şi încă mai puţin va părea greu. Dar momente din acestea, care totuşi nu sunt 

treaba unei singure clipite, cum le gândeşte lumea, momente din acestea, spunem noi, nu sunt 

decât puţine – aşadar ele trebuie suportate ca tratamentele medicamentoase, de lungă durată şi 

rele la gust. 

Să-l însoţim pe novice pe câmpul de bătălie. Când ne apropiem, bubuitul tot mai limpede 

al tunurilor face loc, în cele din urmă, şuieratului gloanţelor, care atrage acum atenţia celui lipsit 

de experienţă. Gloanţe încep să lovească în preajmă, înaintea şi în urma noastră.  

Alergăm la dealul pe care stă generalul comandant cu numeroasa lui suită. Aici impactul 

apropiat al ghiulelelor, exploziile proiectilelor au şi ajuns atât de frecvente încât seriozitatea 

vieţii sfârşeşte prin a se impune imaginaţiei tinereşti. Deodată un cunoscut se prăbuşeşte – un 

obuz explodează în grup şi dă loc la ceva mişcări involuntare – începi să simţi că nu mai eşti 

întru totul calm şi concentrat, chiar şi atenţia celui mai curajos va fi, măcar puţin, abătută. Acum 

să mai facem un pas, să intrăm în bătălie, care e în toi în faţa noastră, încă aproape ca un 

spectacol, şi să ajungem la cel mai apropiat general de divizie, aici gloanţele curg şi zgomotul 

propriilor tunuri măreşte confuzia. Trecem acum de la generalul de divizie la cel de brigadă, 

acest bărbat de curaj recunoscut, stă prudent după un deal, o casă sau nişte copaci. Indice sigur al 

creşterii pericolului, mitraliile ropotesc pe acoperişuri şi pe ţarini, ghiulele şuieră din toate 

direcţiile, trecând pe lângă noi şi pe deasupra noastră, a şi început să se audă, frecvent, ţiuitul 

gloanţelor. Să mai facem un pas spre trupe, spre infanteria aceasta care rezistă ore întregi sub un 

foc, cu o statornicie indescriptibilă. Aici aerul e plin de ţiuitul gloanţelor, care îşi anunţă curând 

apropierea prin sunetul scurt şi ascuţit cu care ne trec în zbor la un ţol de ureche, de cap, de 

suflet. Peste toate, la vederea celor mutilaţi, a celor ce cad, compătimirea ne umple de jale inima 

şi o face să bată mai puternic. 
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Novicele nu va atinge nici una din aceste diferite zone de densitate a pericolului fără să 

simtă că lumina ideilor se mişcă aici în alte medii şi se refractă altfel decât în activitatea 

speculativă; ba ar trebui să fie un om foarte deosebit cel care, la aceste prime impresii, n-ar 

pierde capacitatea de a lua pe loc o hotărâre. Este adevărat, obişnuinţa le toceşte foarte curând , 

după jumătate de oră începem să fim indiferenţi faţă de ceea ce ne înconjoară – unul mai mult, 

altul mai puţin; dar la completa placiditate şi la elasticitatea firească a sufletului tot nu poate 

ajunge un om obişnuit – şi astfel se poate trage concluzia că – cu calităţi obişnuite nu o poţi 

scoate la capăt aici, lucru cu atât mai adevărat cu cât creşte sfera activităţii căreia trebuie să-i faci 

faţă. Un curaj înnăscut, enzuziast şi stoic, o ambiţie imperioasă sau o lungă obişnuină cu 

pericolul – trebuie să existe pentru ca, în acest mediu ce sporeşte dificultăţile, orice activitate să 

nu rămână inferioară măsurii ce ar părea normală între patru pereţi. 

Pericolul în război face parte din fricţiunea acestuia, pentru a-l înţelege bine, trebuie să ne 

facem despre fricţiune o idee exactă şi de aceea am pomenit-o aici. 

Dacă nu i s-ar îngădui nimănui să emită judecăţi despre evenimente militare decât în clipa 

când este îngheţat de ger, sau moare de căldură şi de sete, ori este strivit de lipsuri şi oboseală, 

am dispune, e adevărat, de şi mai puţine aprecieri obiectiv juste, dar ele ar fi măcar juste 

subiectiv, adică ar reda exact relaţia dintre persoana care judecă şi obiect. Ne şi dăm seama de 

aceasta când vedem ce ieftin depreciatoare, ba chiar demoralizantă şi meschină, este judecata 

martorilor oculari despre rezultatele unor cazuri nefavorabile. Aceasta ar fi, după părerea noastră, 

o măsură a influenţei pe care o exercită efortul fizic şi a atenţiei pe care o merită în judecarea 

evenimentelor militare. 

Dintre multele lucruri ale căror consum în război nu poate fi determinat de o 

reglementare oficială face parte, înainte de toate, efortul fizic. Cu condiţia să nu fie rispit, efortul 

fizic este un coeficient al tuturor forţelor, şi nimeni nu poate spune exact cât de departe poate fi 

împins. Partea curioasă este însă că, aşa cum numai braţul puternic al arcaşului poate încorda mai 

tare coarda arcului, tot astfel numai de la un spirit viguros se poate aştepta că va încorda mai 

puternic forţele armatei sale. Căci una este când, în urma unor mari nenorociri, o armată 

înconjurată de primejdii se dezagregă, ca un zid ce se prăbuşeşte, şi nu-şi poate afla salvarea 

decât în încordarea supremă a forţelor sale fizice; alta când o armată victorioasă, antrenată numai 

de sentimente semeţe, este condusă de comandantul ei, după cum vrea el.  
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Acelaşi efort, care în primul caz ar putea stârni cel mult milă, ar trebui aici să ne inspire 

admiraţie, pentru că a fost mult mai greu de obţinut. 

Se vădeşte deci aici, pentru ochiul rămas limpede, una din acele forţe care înlănţuie, s-ar 

zice în întuneric, mişcările spiritului şi consumă, în taină, forţele sufletlui. 

Deşi, de fapt, aici este vorba numai de efortul pe care înaltul comandant îl cere armatei, şi 

comandantul subordonaţilor săi, adică de curajul de a-l pretinde, de arta de a-l obţine, puterea de 

a-l stăpâni. După ce am împins, în mod onest, analiza războiului până la acest punct, trebuie să 

luăm în consideraţie şi ponderea acestor reziduuri. 

Am vorbit, aici, despre efortul fizic, îndeosebi pentru că, întocmai ca pericolul, face parte 

din cele mai importante cauze de fricţiune şi pentru că, prin măsura sa nedeterminată, se 

aseamănă cu natura corpurilor elastice, a căror frecare este, după cum se ştie, greu de calculat. Ca 

să nu se abuzeze de aceste consideraţii, de această apreciere a condiţiilor agravante ale 

războiului, natura a încredinţat sensibilităţii rolul de a conduce judecata noastră. Aşa cum un 

individ izolat nu este avantajat să invoce imperfecţiunile sale fizice când este insultat sau 

maltratat, în schimb o poate face când a respins cu bine insulta sau s-a răzbunat în mod strălucit, 

nici un înalt comandant şi nici o armată nu vor ameliora impresia unei înfrângeri ruşinoase prin 

evocarea aceloraşi pericole, lipsuri şi eforturi, care ar spori imens strălucirea unei victorii, Astfel 

sentimentul nostru ne interzice o aperentă echitate către care ar închina judecata noastră, 

sentimentul dovedindu-se aici o judecată superioară. 

* 

 

Îndrumarea morală în război 

Oricine dintre voi care se simte plin de isteţime în suflet şi îl găseşte pe vreunul din 

camarazii săi fără avânt ar trebui să îi înlăture (pe duşmani) de la acesta tot astfel precum ar face 

pentru sine însuşi, din pricina înaltelor însuşiri de care se bucură faţă de celălalt, căci dacă Allah 

ar fi voit, l-ar fi făcut şi pe cel dintâi asemenea lui. Cu siguranţă, moartea caută cu repeziciune. 

De ea nu poate scăpa nici statornicul, şi nici cel ce fuge de ea nu o poate desfide. Cea mai bună 

dintre morţi este atunci când eşti ucis (luptând).  

Pe Allah, în ale Cărui mâini (putere) stă viaţa fiului lui Abu Talib! O mie de lovituri de 

sabie sunt mai uşoare pentru mine decât o moarte în pat în neascultare faţă de Allah. 
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Prevenirea asupra trândăviei în război 

Este ca şi cum v-aş auzi rostind cu glasuri, precum şuieratul şopârlelor! Voi nu vă căutaţi 

propriile drepturi şi nici nu vă apăraţi împotriva asupririi. Voi aţi fost lăsaţi liberi pe cărare. 

Acela ce se zoreşte (în bătălie) dobândeşte izbăvirea, în vreme ce acela care zăboveşte în urmă, 

şovăind, are parte de pieire. 

* 

 

Teorii 

Dacă întrebăm întâi de obiectivul spre care trebuie orientat întregul război pentru a fi 

mijlocul adecvat scopului politic, vom constata că acest obiectiv este deopotrivă de schimbător 

ca scopul politic şi circumstanţele specifice războiului. 

Dacă începem prin a ne ţine iarăşi de conceptul pur al războiului, trebuie să spunem că 

scopul lui politic se află, de fapt, în afara domeniului său; căci dacă războiul este un act de 

violenţă, întreprins pentru a-l obliga pe adversar să ne îndeplinească voinţa, ar trebui să se 

urmărească întotdeauna şi exclusiv înfrângerea adversarului, adică dezarmarea sa. Vrem să 

examinăm întâi acest scop dezvoltat din concept, de care totuşi, în realitate numeroase cazuri se 

apropie mult în lumina acestei realităţi. 

Cu alt prilej, vom examina mai amănunţit ce înseamnă a dezarma un stat, însă chiar aici 

să distingem trei elemente care, ca scopuri colective, le cuprind pe toate celelalte. Sunt forţa 

armată, ţara şi voinţa inamicului. 

Forţa armată trebuie nimicită, adică pusă într-o asemenea situaţie încât să nu mai poată 

continua lupta.  

Declarăm, cu acest prilej, că în continuare vom înţelege doar în acest sens expresia 

„nimicirea armatei inamice”. 

Ţara trebuie cucerită, căci pe teritoriul ei se poate constitui o nouă forţă armată. 

Dar chiar dacă aceste două s-au înfăptuit, războiul, adică tensiunea ostilă şi acţiunea 

forţelor inamice, nu poate fi considerat încheiat câtă vreme n-a fost înfrântă şi voinţa inamicului, 

adică guvernul său şi aliaţii lui să fi fost siliţi să semneze pacea sau poporul să fi fost silit la 

supunere; căci, pe când suntem în posesiunea deplină a teritoriului, lupta se poate aprinde din 

nou în interiorul său sau cu sprijinul aliaţilor săi.  
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Desigur că asta se poate întâmpla şi după încheierea păcii, dar aceasta nu dovedeşte decât 

că nu orice război comportă un deznodământ şi o lichidare integrală. Dar, chiar aşa fiind, cu 

încheierea războiului se sting de fiecare dată o mulţime de scântei, care ar fi mocnit pe ascuns, 

iar tensiunile cedează, deoarece toate spiritele orientate spre pace, întotdeauna numeroase la 

orice popor şi în toate împrejurările, nu mai sunt la fel de favorabile rezistenţei. De altfel, oricum 

ar fi, întotdeauna, odată cu pacea, scopul trebuie considerat atins şi treburile războiului încheiate. 

Deoarece, din cele trei elemente enumerate, forţa armată este destinată protecţiei ţării, ordinea 

firească este ca aceasta să fie mai întâi nimicită, apoi ţara să fie cucerită şi prin aceste două 

succese, precum şi prin starea în care ne vom mai afla atunci, adversarul să fie silit la pace. De 

obicei, nimicirea forţei armate inamice se face treptat şi, în aceeaşi măsură, urmează de îndată 

cucerirea ţării. Ambele fenomene obişnuiesc să intre cu acest prilej în interacţiune, pierderea 

provinciior ducând, la rândul ei, la slăbirea forţelor armate. Această ordine nu este, însă, de fel 

necesară şi de aceea nici nu o întâlnim întodeauna. Se poate întâmpla ca forţa armată inamică să 

se retragă, încă înainte de a fi sensibil slăbită, la graniţa opusă a ţării sau chiar cu totul dincolo de 

graniţe. În acest caz, deci, cea mai mare parte sau chiar întreaga ţară va fi cucerită. 

Dar acest scop al războiului abstract, dezarmarea adversarului, acest mijloc suprem 

pentru atingerea scopului politic, în care trebuie să fie reunite toate celelalte, nu se întâlneşte de 

fel în mod general ; în realitate nici nu este condiţia necesară a păcii şi, deci, nu poate fi 

nicidecum ridicată în teorie, la rangul de lege. Există nenumărate cazuri de încheiere a păcii care 

au avut loc înainte ca una din cele două părţi să fi putut fi considerată dezarmată, ba chiar înainte 

ca echilibrul să fi fost măcar deranjat în mod sensibil. Mai mult încă, dacă vom considera 

cazurile concrete, trebuie să constatăm că există o întreagă categorie în care intenţia de nimicire a 

adversarului ar fi un inutil joc intelectual, aceasta anume când adversarul este mult mai puternic. 

Motivul pentru care scopul războiului, dedus din conceptul său, nu se potriveşte întotdeauna cu 

războiul real ţine de diferenţa dintre tipurile de război.  

Dacă războiul s-ar conforma conceptului său pur, atunci un război între două state cu 

forţe sensibil inegale ar apărea ca o absurditate, ar fi, deci, imposibil. Inegalitatea forţelor fizice 

ar avea voie să fie cel mult atât de mare încât să poată fi compensată de forţele morale ale părţii 

adverse, ceea ce, în actualele condiţii sociale, este la prima vedere foarte dificil. Aşadar, dacă am 

văzut desfăşurându-se războaie între state de putere foarte inegală, aceasta este pentru că în 

realitate, războiul se depărtează foarte mult de conceptul originar. 
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Există două lucruri, care în realitate, pot trece ca motiv pentru pace, în locul incapacităţii 

de a rezista în continuare. Primul este improbabilitatea succesului, al doilea preţul lui prea 

ridicat. Deoarece, cum a văzut anterior, războiul în ansamblu trebuie să se desprindă de legea 

riguroasă a necesităţii interne şi să se lase în seama calcului probabilităţilor, ceea ce este cu atât 

mai frecvent cazul cu cât războiul se pretează mai mult la acest calcul prin împrejurările care i-au 

dat naştere, cu cât sunt mai mici motivele şi tensiunile, este de înţeles cum, din acest calcul al 

probabilităţilor, poate apărea însuşi motivul păcii. Războiul nu trebuie deci,  întotdeauna dus 

până la înfrângerea uneia dintre părţi – se poate imagina că, la motive şi tensiuni foarte slabe, 

chiar şi o probabilitate uşoară, abia sugerată, ajunge să-l convingă să cedeze pe cel căruia îi este 

nefavorabilă. Dacă celălalt ar fi convins de aceasta dinainte, n-ar fi decât firesc să tindă numai 

către această probabilitate, să nu caute şi să nu meargă pe drumul mai lung al unei complete 

înfrângeri a inamicului. Şi mai general acţionează asupra hotărârii de a încheia pacea – luarea în 

cosiderare a efortului depus şi a celui care va mai fi necesar. Deoarece războiul nu este un act al 

patimii oarbe, ci în el precumpăneşte scopul politic, valoarea pe care acesta o are trebuie să 

determine mărimea sacrificiilor cu care vrem să cumpărăm pacea. Aceasta va fi cazul în ce 

priveşte nu numai amploarea sacrificiului, dar şi durata lui. De îndată ce, deci cheltuiala de forţe 

va fi atât de mare încât să nu mai corespundă cu valoarea scopului politic, acesta trebuie 

abandonat – ceea ce are ca urmare pacea. Se vede, deci, că în războaiele în care nici una din părţi 

n-o poate dezarma cu totul pe cealaltă, motivele de a cădea la pace vor creşte şi vor scădea de 

ambele părţi, după probabilitatea succeselor ulterioare şi a efortului necesar. Dacă aceste motive 

ar fi deopotrivă de puternice de ambele părţi, ele s-ar întâlni la mijlocul diferenţei lor politice; 

forţa ce se câştigă de o parte, se pierde de cealaltă. Câtă vreme suma lor este măcar suficientă, 

pacea va fi încheiată; bineînţeles că va fi însă în favoarea aceluia ce avusese motivele mai slabe 

s-o dorească. Aici mai trecem în mod intenţionat cu vederea deosebirea pe care caracterul pozitiv 

sau negativ al scopului (a se înţelege prin „pozitiv” şi „negativ” acţiunile depuse în contul unui 

scop sau altul, o valoare pozitivă sugerează o mişcare ofensivă pe când una negativă apărarea 

pasivă), trebuie, în mod necesar, s-o provoace în acţiune; căci chiar dacă aceasta este, cum vom 

arăta mai departe, de cea mai mare importanţă, aici trebuie totuşi să ne menţinem pe un punct de 

vedere şi mai general, deoarece intenţiile politice iniţiale variază mult în cursul războiului şi până 

la sfârşit pot ajunge cu totul altele, tocmai pentru că sunt co-determinate de succesele şi de 

rezultatele probabile. 
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Se naşte acum întrebarea cum se pot influenţa probabilităţile rezultatelor. În primul rând, 

prin aceleaşi mijloace ce duc şi la înfrângerea adversarului; nimicirea forţelor sale armate şi 

cucerirea provinciilor sale, dar ambele nu mai sunt totuşi exact aceleaşi ce fuseseră când serveau 

primului scop. Când atacăm forţele armate inamice, este cu totul altceva dacă vrem ca primei 

lovituri să-i urmeze un şir de altele ca, până la urmă, totul să fie distrus, sau dacă vrem să ne 

mulţumim cu o singură victorie, ca să înfrângem sentimentul de siguranţă al adversarului, să-i 

dăm sentimentul superiorităţiii noastre şi să-i insuflăm deci îngrijorare faţă de viitor. Dacă asta 

vrem, vom depune pentru nimicirea forţelor lui armate numai atât efort cât este suficient în acest 

scop. De asemenea, dacă nu se urmăreşte înfrângerea adversarului, cucerirea provinciilor se va 

face altfel. În primul caz, nimicirea forţei sale armate ar fi acţiunea realmente eficace, iar 

cucerirea provinciilor numai consecinţa ei; cucerirea lor înainte ca forţa sa armată să fi fost dată 

peste cap ar fi de considerat, întotdeauna, doar ca un rău necesar.  

În schimb, însă, dacă nu ne propunem înfrângerea forţei armate inamice şi suntem 

convinşi că nici inamicul nu caută calea deznodământului sângeros, ci dimpotrivă se teme de ea, 

cucerirea unei provincii slab sau deloc apărate constituie deja un avantaj în sine, iar dacă acest 

avantaj este destul de mare pentru a-l îngrijora pe adversar cu privire la rezultatul general, este de 

considerat şi ca un drum scurt spre pace. 

Acum ajungem să vorbim şi de un mijloc deosebit – acela de a acţiona asupra 

probabilităţii succesului fără a înfrânge forţa armată duşmană, anume prin acţiuni nemijlocit 

legate de politică. Dacă există acţiuni deseobit de adecvate să rupă alianţele adversarului nostru 

sau să le facă inoperante, să ne dobândească nouă aliaţi noi, să stârnească activităţi politice în 

favoarea noastră, etc., este uşor de înţeles cum acestea pot spori mult şansele unui succes şi pot 

deveni un drum mult mai scurt spre obiectiv decât înfrângerea forţelor armate inamice. 

A doua întrebare se referă la mijloacele necesare pentru a acţiona asupra cheltuirii de forţă a 

inamicului, adică a supra-ridicării preţului. 

Cheltuirea de forţe a adeversarului constă în consumarea forţelor sale armate, adică în 

distrugerea acestora de către partea noastră; în pierderea de provincii, adică în cucerirea lor de 

către partea noastră. 

După o cercetare mai atentă, ne va părea evident că semnificaţia acestor două obiective 

nu coincide nici aici întotdeauna cu cea a omonimelor lor în condiţiile altui scop.  
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Că diferenţele vor fi de cele mai multe ori doar minore, nu trebuie să ne inducă în eroare, 

căci, în viaţa reală, în condiţiile unor motive slabe, adesea cele mai subtile nuanţe hotărăsc 

adoptarea uneia sau alteia din modalităţile de folosire a forţei. Aici noi ţinem numai să arătăm că, 

date fiind anumite condiţii, alte drumuri spre obiectiv sunt posibile, că ele nu constituie o 

contradicţie internă, nici ceva absurd, nici măcar o greşeală. 

În afară de aceste două obiective, mai există încă trei căi deosebite, orientate nemijlocit în 

direcţia majorării cheltuielii de forţe de către adeversar. Prima este invazia, adică cucerirea 

provinciilor inamice, nu cu intenţia de a le păstra, ci pentru a ridica acolo contribuţii de război 

sau chiar pentru a le pustii. Scopul nemijlocit nu este aici nici cucerirea teritoriul inamic, nici 

înfrângerea forţelor sale armate, ci doar, în mod foarte general, păgubirea inamicului. A doua 

cale este să orientăm acţiunile noastre în mod preferenţial contra obiectivelor la care s-ar putea 

provca pagube mai mari adversarului. Nu e nimic mai uşor decât să ne închipuim două direcţii 

diferte de atac ale forţei noastre armate, în care una ar fi de preferat cu mult, dacă se urmăreşte 

înfrângerea inamcului, celalaltă, în schimb, ar fi mai rentabilă, dacă n-ar fi şi n-ar putea fi vorba 

de înfrângerea inamcului. În limbaj curent, prima direcţie ar fi considerată ca cea mai militară, a 

doua ca cea mai politică. Dacă privim, însă lucrurile din punctul de vedere cel mai elevat, ambele 

direcţii sunt deopotrivă militare şi fiecare din ele este adaptată scopurilor numai dacă se 

potriveşte condiţiilor date. A treia cale, cu mult cea mai importantă după numărul de cazuri în 

care se aplică este obosirea adversarului. Alegem această expresie nu numai pentru a desemna 

obiectivul cu un cuvânt, ci pentru că exprimă în întregime fenomenul şi nu este atât de figurată 

cum apare la prima vedere. Noţiunea de obosire în timpul unei lupte implică epuizarea treptată, 

prin durata acţiunii, a forţelor fizice şi a voinţei. 

Dacă vrem, însă, să-l supralicităm pe adversar în durata luptei, trebuie să ne mulţumim cu 

obiective cât de mici posibile, căci stă în natura lucrurilor ca un obiectiv mare să pretindă un 

efort mai mare decât unul mic; cel mai mic obiectiv, însă, pe care ni-l putem propune este 

rezistenţa pură şi simplă, adică lupta fără intenţie pozitivă. În condiţiile acestei rezistenţe, 

mijloacele noastre ar fi deci relativ cele mai mari şi deci, rezultatul cel mai bine asigurat. Cât de 

departe se poate merge pe această cale pur negativă? Evident nu până la pasivitatea absolută, căci 

simpla suferinţă n-ar mai fi luptă; rezistenţa, însă, este o activitate şi prin aceasta trebuie distruse 

atâtea din forţele inamicului, încât să fie obligat să renunţe la intenţia sa. Numai asta vrem cu 

fiecare act distinct al nostru şi în aceasta constă natura negativă (pasivă) a intenţiei noastre. 
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Indiscutabil, această intenţie negativă, în actul ei distinct, nu este atât de eficace cum ar fi 

una pozitivă, acţionând în aceeaşi direcţie presupunând că ar reuşi; dar în asta stă tocmai 

deosebirea, anume că intenţia negativă reuşeşte mai uşor, deci oferă mai multă siguranţă, ceea ce 

pierde acum în eficienţă, în fiecare act în parte, trebuie să recâştige prin timp, adică prin durata 

luptei. Şi astfel, acestă intenţie negativă care constituie principiul rezistenţei pure, este şi mijlocul 

natural de a-l supralicita pe adversar în durata luptei, adică de a-l obosi. 

Aici stă originea deosebirii dintre atac şi apărare, deosebire ce domină tot domeniul 

războiului. Totuşi nu putem continua aici urmărirea acestui drum, ci ne mulţumim să spunem că, 

din chiar această intenţie negativă, pot fi deduse toate avantajele şi deci, toate formele mai 

puternice ale luptei care sprijină defensiva şi în care se realizează, aşadar, acea corelaţie logică 

filosofică-dinamică ce există între amploarea şi siguranţa succesului. 

Dacă, aşadar, intenţia negativă, adică concentrarea tuturor resurselor în simpla rezistenţă, 

dă o superioritate în luptă, iar aceasta va fi atât de mare încât să compenseze o eventuală 

precumpănire a adversarului, simpla durată a luptei poate ajunge să aducă treptat cheltuirea de 

forţe a adversarului la acel punct în care obiectivul lui politic nu va mai putea să-i ţină cumpăna 

şi va trebui, deci, să renunţe la el. Se vede, aşadar, că în această cale, obosirea adversarului, 

include marele număr de cazuri în care cel slab vrea să reziste celui tare. 

Vedem, aşadar, că în război există multe căi pentru atingerea obiectivului, că nu orice caz 

este legat de înfrângerea adversarului, că nimicirea forţelor armate inamice, cucerirea 

provinciilor inamice, simpla lor ocupare, simpla lor invazie, acţiuni orientate nemijlocit asupra 

relaţiilor politice, în sfârşit aşteptarea pasivă a loviturilor duşmane sunt, toate, mijloace care pot 

fi utilizate, fiecare în parte, în vederea înfrângerii voinţei duşmane, după cum particularitatea 

cazului permite să se aştepte mai mult de la un mijloc sau altul. Le mai putem adăuga o clasă 

întreagă de scopuri ce constituie căi mai scurte, spre obiectiv, pe care le-am putea privi ca şi 

argumente.  

Doar nu  există nici un domeniu al raporturilor umane în care să nu apară aceste scântei 

ale relaţiilor personale, ce sar peste toate împrejurările materiale, iar în război, unde 

personalitatea luptătorilor joacă un rol atât de mare, atât la planul de război, cât şi pe câmpul de 

luptă, ele se pot lipsi desigur cu atât mai puţin. 
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Ne mulţumim să atragem atenţia asupra lor, căci ar fi pendaterie să încercăm să le 

clasificăm. Cu acestea se poate spune, pe drept cuvânt, că numărul căilor posibile spre obiectiv 

creşte până la infinit. 

Pentru nu aprecia sub valoarea lor aceste diferite căi mai scurte spre obiectiv, fie 

socotindu-le doar ca rare rexcepţii, fie considerând neimportantă deosebirea pe care o determină 

în conducerea războiului, ajunge să devenim conştienţi de multitudinea scopurilor politice ce pot 

da loc unui război sau să măsurăm, dintr-o privire, distanţa dintre un război de nimicire, purtat 

pentru existenţa politică, şi un război din care o alianţă, impusă sau de imagine, face o obligaţie 

neplăcută.  

Între ambele există nenumărate gradaţii, care se întâlnesc în realitate.  

Cu aceeaşi îndreptăţire, cu care s-ar vrea să se respingă în teorie una din aceste gradaţii, 

ar putea fi respinse toate, adică să se facă cu totul abstracţie de lumea reală. 

* 

 

Îndrumare militară 

Puneţi-l pe cel în armură în faţă şi lăsaţi-l pe cel fără armură în spate. Strângeţi din dinţi 

căci aceasta va face ca săbiile să sară de pe capete şi săriţi în lături din faţa lăncilor, căci le abate 

tăişul. Închideţi ochii, căci aceasta întăreşte spiritul şi dă pace sufletului. Înăbuşiţi glasurile, căci 

aceasta vă va scuti de a da greş. 

Nu vă plecaţi steagul şi nu îl lăsaţi nici în părăsire. Nu îl lăsaţi decât în mâinile celor 

viteji şi apărători ai onoarei din rândul vostru, căci doar aceia rezistă la loviturile năpastelor, ei 

înconjoară steagurile şi le încercuiesc de ambele părţi, din spate şi din faţă. Ei nu merg înaintea 

lor ca să le predea (duşmanului), şi nici în fruntea lor ca să nu le lase singure. Fiecare trebuie să 

înfrunte potrivnicul, şi să îşi ajute tovarăşul cu propria viaţă, şi nu trebuie să îl lase pe potrivnic 

în seama tovarăşului său pentru ca atât potrivnicul său cât şi potrivnicul tovarăşului său să nu se 

unească împotriva sa. 

 

Îndrumarea morală a soldaţilor 

Pe Allah! Chiar dacă fugiţi de sabia zilei de astăzi, voi nu veţi fi în siguranţă în faţa sabiei 

lumii celeilalte. Voi sunteţi primii între arabi şi figuri măreţe!  
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Cu siguranţă, de fugiţi, veţi avea parte de mânia lui Allah, de umilinţă fără sfârşit şi de 

ruşine de-a pururi. Un fugar nu îşi prelungeşte viaţa, şi nici nu va fi vreo stavilă între el in şi ziua 

(morţii) sale.  

Cine este cel ce se îndreaptă către Allah asemenea însetatului ce se îndreaptă către apă? 

Raiul se află sub vârfurile suliţelor. Astăzi renumele (războinicilor) va fi pus la încecare. 

Pe Allah ! Sunt mai dorit să îi întâlnesc (în luptă) decât sunt ei de doritori să se întoarcă la 

casele lor.  

O Allah ! Dacă ei resping adevărul, atunci îşi împrăştie obştea, părerile vor fi împărţite şi 

se vor distruge prin greşelile lor. 

Necesitatea continuării luptei 

Ei nu se vor clinti din locul lor până ce loviturile continue ale suliţelor nu vor găuri 

(rănile) prin care să poată bate vântul, iar izbiturile săbiilor nu vor reteza ţestele, nu vor despica 

oasele şi nu vor reteza braţele şi picioarele. Ei sunt atacaţi de ceată după ceată şi asaltaţi de trupe 

înşirate, până ce oraşele le sunt năpădite neîncetat de oştiri peste oştiri, iar caii zdrobesc chiar şi 

cele mai îndepărtate colţuri de pământ, urmele vitelor lor şi pajiştile lor. 

* 

 

Teorii 

Ca mijloace există unul singur, este lupta. Oricât de felurită i-ar fi forma, oricât s-ar 

distanţa de brutala descărcare a urii şi a duşmăniei din lupta cu pumnii, oricâte elemente ar mai 

interveni, care nu sunt nemijlocit luptă, întotdeauna noţiunea de război implică, în mod necesar, 

că toate efectele ce se manifestă în război trebuie să decurgă iniţial din luptă. 

Există o dovadă foarte simplă că lucrurile stau întotdeauna aşa, cu toată marea felurime şi 

complexitate a realităţii. Tot ce se întâmplă în război se întâmplă prin acţiunea forţelor armate ; 

acolo, însă, unde sunt folosite forţele armate, adică oameni înarmaţi, la bază trebuie să stea în 

mod necesar ideea de luptă. 

Aparţine deci de activitatea războinică tot ce se referă la forţele armate, deci tot ce ţine de 

crearea, întreţinerea şi angajarea lor în luptă. 

E vădit că întreţinerea şi crearea sunt doar mijloacele, angajarea, însă, este scopul. 

Lupta în război nu este lupta unui individ cu altul, ci un ansamblu organizat, compus din 

numeroase elemente.  
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În acest mare ansamblu putem distinge două feluri de unităţi: unele determinate de 

subiect, altele de obiect. Într-o armată, efectivele combatante se grupează ierarhic în unităţi 

succesive, care constituie verigile unei ordini superioare. 

Dacă la baza oricărei folosiri a forţelor armate stă noţiunea de luptă, angajarea lor, în 

general, nu este decât hotărârea, organizarea unui anumit număr de acţiuni de luptă. 

Aşadar întreaga activitate militară se referă în mod necesar, mijlocit sau nemijlocit, la 

acţiunea de luptă. Soldatul este recrutat, îmbrăcat, înarmat, instruit, el doarme, mănâncă, bea şi 

mărşăluieşte, totul numai pentru a lupta la locul potrivit şi la timpul potrivit. 

Dacă, deci, toate firele activităţii războinice ajung la luptă, determinând organizarea 

luptelor le vom cuprinde pe toate; numai din această organizare şi din îndeplinirea ei decurg 

efectele, niciodată nemijlocit de la condiţiile ce le-au premers. În luptă, însă, orice activitate este 

orientată spre nimicirea adversarului sau, mai curând, a forţelor sale armate, căci în aceasta 

constă însăşi noţiunea de luptă. Nimicirea forţei armate inamice este, aşadar, întotdeauna 

mijlocul de a atinge scopul luptei. 

Scopul menţionat poate fi, de asemenea, simpla nimicire a forţei armate inamice, aceasta, 

însă, nefiind neapărat necesară, scopul poate fi şi cu totul altul. Într-adevăr, de îndată ce, cum am 

arătat, înfrângerea inamicului nu este singurul mijloc de a atinge scopul politic, de îndată ce 

există alte obiecte ce pot fi urmărite ca obiectiv al războiului, rezultă de la sine că aceste obiecte 

vor putea deveni scopul unor acte războinice distincte şi deci şi scopul unor lupte. 

Dar chiar şi acele lupte menite, ca situaţii subordonate exclusiv înfrângerii forţei armate 

inamice, nu trebuie neapărat să aibă nimicirea acesteia ca scop nemijlocit al lor. 

Când ne gândim la articularea complexă a unor mari forţe armate, la mulţimea 

împrejurărilor ce intră în joc la utilizarea ei, înţelegem că şi lupta unei asemenea forţe armate 

trebuie să aibă o articulare, ierarhizare şi compunere complexă. Aici pot fi şi trebuie bineînţeles 

să apară pentru situaţiile distincte o mulţime de alte scopuri, care nu sunt ele însele nimicirea 

forţei armate inamice, ci contribuie doar la aceasta în măsură sporită, dar numai indirect.  

Când un batalion primeşte misiunea să alunge inamicul de pe un munte, un pod, etc., de 

regulă stăpânirea acestor obiective reprezintă scopul propriu-zis, iar nimicirea forţelor inamice de 

aici doar mijloc sau element secundar.  
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Dacă inamicul poate fi scos din poziţie printr-o simplă demonstraţie, scopul tot este atins; 

dar acest munte, acest pod sunt, de regulă, cucerite doar pentru a obţine ca efect o nimicire 

sporită a forţei armate inamice. Dacă aşa stau lucrurile pe câmpul de luptă, va fi cu atât mai 

vârtos aşa pe întregul teatru de război, unde nu se opun doar o armată celeilalte, ci se înfruntă 

state, popoare, ţări. Aici va trebui mult mărit numărul relaţiilor posibile şi deci al combinaţiilor, 

sporită varietatea măsurilor şi, prin gradarea ierarhizată a scopurilor, depărtarea primului mijloc 

de ultimul scop. 

Este deci posibil, din multe pricini, ca scopul unei lupte să nu fie nimicirea forţei armate 

inamice, anume a celei ce ne stă în faţă, ci aceasta să apară doar ca mijloc. În toate aceste cazuri, 

însă, nu mai are importanţă efectuarea acestei nimiciri, căci lupta nu este aici decât o măsurare a 

puterii, nu are valoare în sine, ci doar valoarea rezultatului contează, adică a deznodământului 

luptei. 

O măsurare a forţelor se poate, însă, obţine în cazurile când sunt foarte inegale, şi prin 

simpla apreciere. În asemenea cazuri, lupta nici nu va mai avea loc, ci cel mai slab va ceda de 

îndată. 

Dacă scopul luptelor nu este întotdeauna nimicirea forţelor armate angajate şi dacă adesea 

scopul ei poate fi atins fără ca lupta să aibă cu adevărat loc, prin simpla constatare a rezultatului 

probabil şi a relaţiilor decurgând din acesta, devine explicabil cum întregi campanii pot fi duse în 

mod foarte activ, fără ca lupta propriu-zisă să joace în ele un rol important. 

Istoria militară dovedeşte cu o sută de exemple că poate fi aşa. Câte din aceste cazuri au 

avut un deznodământ nesângeros pe drept, adică fără contradicţii, şi dacă unele din celebrităţile 

întemeiate pe ele ar rezista criticii, nu vrem să ne pronunţăm, căci pe noi ne interesează doar să 

arătăm posibilitatea unei astfel de evoluţii a războiului. 

Avem un singur mijloc în război, lupta, care însă, cu multiplele sale aplicări ne duce pe 

toate feluritele căi permise de multitudinea scopurilor, astfel că s-ar putea să nu fim prea câştigaţi 

în lămurirea problemei.  

În realitate, nu este aşa, căci de la această unicitate a mijlocului – cercetarea distinge un 

fir ce străbate toată ţesătura activităţii militare şi îi asigură coeziunea. 
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Am considerat, totuşi, nimicirea forţei armate inamice ca unul din scopurile ce pot fi 

urmărite în război şi am lăsat neprecizat ce importanţă trebuie să se acorde acestui scop în raport 

cu celalalte. În cazurile concrete va depinde de împrejurări, iar pentru generalizarea cazurilor i-

am lăsat valoarea nedeterminată; acum suntem încă o dată readuşi la această temă şi vom învăţa 

să înţelegem ce valoare trebuie în mod necesar să-i fie recunoscută. 

Lupta este singura activitate eficace a războiului; în luptă nimicirea forţei armatei inamice 

este mijlocul pentru atingerea scopului, chiar şi în acele cazuri în care lupta nu are în fapt loc, 

căci, oricum, deznodământul se întemeiază pe premisa că această nimicire trebuie considerată ca 

neîndoielnică. De aici rezultă că nimicirea forţelor armate inamice este temelia tuturor acţiunilor 

militare, ultmul punct de reazăm al tuturor combinaţiilor, care se sprijină pe luptă ca arcul de 

boltă pe culee. Orice acţiune militară are deci premisa că, dacă deznodământul armat ar fi să 

intervină cu adevarat, el ar fi favorabil. Deznodământul armat este, pentru toate operaţiunile mari 

şi mici ale războiului, ceea ce este plata în bani peşin pentru comerţul pe bază de poliţe, oricât de 

îndepărtate ar fi relaţiile, oricât de rare ar fi plăţile în bani peşin, cu totul nu se pot lipsi niciodată. 

Dacă deznodământul armat este baza tuturor combinaţiilor, rezultă că adversarul poate 

anihila oricare din ele printr-un alt deznodământ armat fericit, nu numai dacă acest deznodământ 

este cel pe care se întemeiază nemijlocit combinaţia noastră, dar şi prin oricare altul, numai să fie 

suficient de important ; căci orice deznodământ armat important, adică nimicirea de forţe armate 

inamice, reacţionează asupra tuturor celorlalte deznodăminte, pentru că acestea îşi egalizează 

nivelul ca un fluid. 

Astfel, nimicirea forţelor armate inamice apare întotdeauna ca mijlocul superior, mai 

eficace, faţă de care toate celelalte trebuie să se dea în lături. 

Bineînţeles însă, putem atribui o eficacitate mai mare nimicirii forţelor armate inamice 

numai preuspunând toate celelalte condiiţii egale. Ar fi deci o mare neînţelegere dacă s-ar trage 

de aici concluzia că o agresivitate oarbă ar trebui să obţină întotdeauna victoria asupra abilităţii 

prudente. O agresivitate inabilă ar duce la nimicirea propriei noastre armate, nu a celei inamice, 

şi deci nu poate fi dorită de noi. Eficacitatea mai înaltă nu aparţine căii, ci obiectivului şi noi 

comparăm doar efectul unui obiectiv atins cu efectul celuilalt. 
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Dacă vorbim de nimicirea forţei armate inamice, trebuie să atragem aici atenţia asupra 

faptului că nimic nu ne obligă să limităm această noţiune numai la elementul fizic al forţelor 

armatei, ci că, dimpotrivă, elementul lor moral trebuie de asemenea cuprins aici, deoarece 

ambele se întrepătrund până în cele mai mici părţi componente şi, de aceea, nici nu pot fi 

despărţite unul de altul. Dar tocmai aici, unde ne referim la inevitabilul efect pe care un mare act 

de nimicire (o mare victorie) îl are asupra tuturor celorlalte deznodăminte obţinute pe calea 

armelor, arătăm că elementul moral este cel mai fluid, dacă ne este permis să ne exprimăm astfel, 

şi deci se difuzează cel mai uşor în toate straturile armatei. Valorii precumpănitoare pe care 

nimicirea foţelor armate inamice o are asupra tuturor celorlalte mijloace i se opun costul ridicat 

şi periculozitatea acestui mijloc, şi numai pentru a evita aceste dezavantaje se adoptă alte căi. 

Că mijlocul acesta trebuie să fie costisitor este în sine de înţeles, căci, celelalte 

circumstanţe fiind egale, cheltuirea de forţe armate proprii este cu atât mai mare cu cât intenţia 

noastră e orientată spre nimcirea forţelor armate inamice. 

Pericolul acestui mijloc rezidă, însă, în faptul că tocmai eficacitatea mai mare pe care o 

căutăm se întoarce, în caz de nereuşită, împotriva noastră, deci are drept consecinţă dezavantaje 

mai mari. 

Celelalte căi sunt aşadar mai puţin costisitoare în caz de nereuşită şi mai puţin periculoase 

în caz de eşec; dar aceasta, în mod necesar, cu condiţia să înfrunte doar căi similare, adică 

inamicul să meargă pe aceleaşi căi; căci, dacă inamicul ar alege calea marilor deznodăminte 

armate, tocmai prin aceasta calea noastră s-ar transforma şi ea, împotriva voinţei noastre, într-una 

asemănătoare. Deci totul depinde atunci de rezultatul actului de nimicire; dar acum este limpede 

că, toate celelalte condiţii find, iarăşi, considerate egale, în acest act trebuie să fim dezavantajaţi 

în toate privinţele, pentru că ne-am orientat intenţiile şi posibilităţile în parte spre alte obiective, 

ceea ce inamicul n-a făcut. Două scopuri diferite, din care unul nu este partea celuilalt, se exclud 

reciproc, şi deci forţa folosită pentru unul nu poate, totodată, sluji celuilalt. Dacă, aşadar unul din 

cei doi beligeranţi este hotărât să meargă pe calea marilor deznodăminte armate, el are, deja de 

partea sa o mare probabilitate de succes, de îndată ce este sigur că celălalt nu va merge pe 

această cale, ci va urmări alt obiectiv; iar oricine îşi propune un astfel de alt obiectiv, nu o poate 

face, în mod rezonabil, decât în măsura în care presupune că adversarul său caută tot atât de 

puţin marele deznodământ pe calea armelor. 
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Dar ceea ce am scris aici despre o altă direcţie a intenţiilor şi forţelor se referă numai la 

scopurile pozitive (active) pe care ni le mai putem propune în război în afara nimicirii forţelor 

armate inamice, nicidecum de rezistenţa pură, aleasă în intenţia de a slei astfel forţa inamică, 

întrucât rezistenţei pure îi lipseşte intenţia pozitivă şi deci, în condiţiile ei, forţele noastre nu pot 

fi orientate spre alte obiective, ci pot fi destinate numai nimicirii intenţiilor adversarului. 

Aici este locul să considerăm latura negativă (pasivă) a nimicirii forţelor armate inamice, 

şi anume păstrarea propriilor noastre armate. Aceste două tendinţe merg totdeauna împreună, dat 

fiind că sunt în acţiune reciprocă; sunt părţi integrante ale uneia şi aceleiaşi intenţii, iar noi nu 

trebuie decât să examinăm ce efect rezultă, dacă una sau alta are precădere. Tendinţa de a nimici 

forţele armate inamice are un scop pozitiv şi duce la succese pozitive, al cărui ultim obiectiv va fi 

zdrobirea adversarului. Păstrarea propriilor forţe armate are un scop negativ, duce deci 

la nimicirea intenţiei inamice, adică la rezistenţa pură, al cărei ultim obiectiv nu poate fi decât 

acela de a prelungi durata acţiunii, încât adversarul să se sleiască în acest timp. 

Efortul cu scop pozitiv generază actul de distrugere, cel cu scop negativ îl aşteaptă. 

Cât de departe trebuie şi este îngăduit să meargă această aşteptare poate fi aprofundat cu 

altă ocazie. Aici trebuie să ne mulţumim să scriem că aşteptarea nu trebuie să devină o pasivitate 

absolută, şi că în acţiunea legată de aşteptare, nimicirea forţelor armate inamice angajate în 

conflict poate fi obiectivul ei, la fel de bine ca oricare altul. Ar fi deci o mare eroare, în 

concepţiile fundamentale, să se creadă că tendinţa negativă ar trebui să aibă consecinţa de a nu 

alege ca scop nimicirea forţelor armate inamice, ci de a prefera un deznodământ nesângeros. 

Precumpănirea tendinţei negative poate fi, într-adevăr, pricina unei asemenea atitudini, dar atunci 

implică întotdeaua riscul ca această cale să nu fie cea potrivită, ceea ce depinde de cu totul alte 

condiţii, care ţin de adversar şi nu de noi. Această altă cale nesângeroasă, nu poate fi, deci, 

nicidecum considerată ca mijlocul firesc de satisfacere a grijilor precumpănitoare pentru 

păstrarea forţelor noastre armate; dimpotrivă în cazurile în care asemenea cale n-ar corespunde 

împrejurărilor, le-am distruge astfel cu totul. Foarte numeroşi înalţi comandanţi au căzut în 

această greşeală şi au mers astfel la pierzanie. Singurul efect necesar pe care îl are precumpănirea 

tendinţei negative este amânarea deznodământului, astfel încât s-ar putea spune că beligerantul, 

în aşteptarea momentelor hotărâtoare, se refugiază în aşteptare. În general, consecinţa unei 

asemenea atitudini este amânarea acţiunii în timp şi, în măsura în care spaţiul este legat de 

acţiune, de asemenea retragerea ei în spaţiu, pe cât o permit împrejurările.  
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Dacă a sosit clipa în care aceasta nu s-ar mai putea face fără un dezavantaj 

precumpănitor, avantajul atitudinii negative trebuie socotit epuizat, şi acum tendinţa de nimicire 

a forţelor armate inamice, care fusese doar frânată de o contra-greutate, dar nu desfiinţată, 

reapare neschimbată. 

Am văzut, deci, în consideraţiile noastre de până acum, că în război există multe căi spre 

obiectiv, adică spre atingerea scopului politic, că însa lupta este unicul mijloc şi că, de aceea, 

totul se subordonează unei legi supreme: cea a deznodământului armat; că, acolo unde adversarul 

recurge la el cu adevărat, acest apel nu poate fi niciodată respins, că deci beligerantul care vrea 

să meargă pe altă cale trebuie să fie sigur că adversarul nu va recurge la deznodământul armat, 

ori va pierde procesul la acest tribunal suprem; că, într-un cuvânt, nimicirea forţelor armate 

inamice apare întotdeauna, între toate scoupurile ce pot fi urmărite în război, ca cel absolut 

predominant. 

Ce pot da în război combinaţii de alt fel vom afla în continuare şi bineînţeles, treptat. Ne 

mulţumim aici să recunoaştem, în general, posibilitatea lor, ca ceva orientat în direcţia abaterii 

realităţii de la concept spre împrejurările individuale. Dar nu ne este îngăduit să omitem să 

punem în valoare, încă de aici, ca prim rezultat al războiului, rezolvarea sângeroasă a crizei prin 

strădania de a nimici forţele armate adverse. Când scopurile politice sunt mărunte, motivele 

politice slabe, tensiunile forţelor reduse, un înalt comandant prudent n-are decât să încerce 

dibace toate căile pe care reuşeşte să se strecoare spre pace fără crize mari şi fără rezolvări 

sângeroase, manevrând, pe câmpul de luptă şi la planul de război, printre slăbiciunile specifice 

ale adversarului său; nu avem dreptul să-l blamăm, dacă premisele sale sunt suficient motivate şi 

îl îndreptăţesc să spere în succes; dar va trebui să-i pretindem mereu să rămână conştient de 

faptul că se află pe o cale alunecoasă, pe care poate fi surprins de neprevăzut, să-i pretindem să 

nu-l scape nici o clipă din ochi pe inamic, ca nu cumva, dacă acesta ia în mână paloşul 

tăios, el să-l întâmpine cu o săbiuţă de paradă. Aceste aspecte variate ale războiului, felul cum 

scopul şi mijloacele acţionează în cadrul lui, cum se îndepărtează, când mai mult, când mai 

puţin, de strictul său concept iniţial în abaterile realităţii, oscilând încoace şi încolo, dar 

continuând mereu să stea sub influenţa acelui strict concept, ca sub cea a unei legi superioare – 

toate acestea trebuie să ni le fixăm în minte şi să redevenim iarăşi conştienţi de ele, dacă vrem să 

înţelegem bine adevăratele lor relaţii, semnificaţia lor specifică, şi să nu nimerim neîncetat în 

cele mai strigătoare contradicţii cu realitatea, şi până la urmă, cu noi înşine. 
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Ali   ُه ٱسَََلم عََلْيهه   َلّلَٰ  a scris aceste indicaţii pentru al-Aştar al-Nakha’i când l-a numit pe acesta 

drept guvernator al Egiptului şi al provinciilor sale, în vremea în care domnia lui Muhammad 

ibn Abi Bakr trecea printr-o perioadă mai tulbure: 

 

Introducerea 

În numele lui Allah cel Milostiv şi Îndurător 

Aceasta este ceea ce Ali, robul lui Allah şi emirul drept-credincioşilor i-a încredinţat lui 

Malik ibn al-Harith al-Aştar, în recomandările sale, când l-a numit guvernator al Egiptului, 

pentru a strânge taxele pământului, pentru a lupta împotriva vrăjmaşilor săi, pentru a îmbunătăţi 

condiţia oamenilor şi pentru a aduce prosperitate în ţinuturile sale; el l-a îndemnat să se teamă de 

Allah, să prefere ascultarea de El (mai mult decât orice altceva) şi să urmeze ceea ce a poruncit 

El în Cartea Sa – atât acţiunile pe care le-a hotărât ca fiind obligatorii, cât şi cele pe care le-a 

recomandat – pentru că nimeni nu poate dobândi fericirea decât cel care urmează poruncile Sale 

şi nimeni nu este doborât de ticăloşie în afară de cel care le tăgăduieşte şi le ignoră; el l-a 

îndemnat să-l ajute pe Allah (Slavă Lui) cu inima sa, cu braţele sale şi cu limba sa, pentru că El 

(Măreţ Îi este numele) a făgăduit că-l va ajuta pe cel care-L adoră. Şi el l-a mai îndemnat să-şi 

înfrângă patimile sufletului său şi să-şi înfrâneze îndărătnicia, pentru că sufletul îndeamnă la rele, 

cu excepţia cazului în care Allah Îşi arată îndurarea. 

 

Sfaturi şi îndrumări referitoare la o guvernare corectă 

Să ştii, o Malik, că te trimit pe un meleag unde au existat, înainte de tine, atât guvernări 

drepte, cât şi nedrepte. Oamenii vor analiza guvernarea ta în acelaşi mod în care obişnuiai să 

priveşti şi tu guvernările de dinaintea ta. Vor vorbi despre tine aşa cum obişnuiai să vorbeşti şi tu 

despre acei conducători. Iar cei drepţi sunt cunoscuţi numai după cuvintele pe care Allah le pune 

în gura slujitorilor Săi. 

Aşadar, cea mai dragă comoară să-ţi fie comoara acţiunilor corecte. Stăpâneşte-ţi poftele 

şi înfrânează-ţi sufletul de la ceea ce nu este legitim pentru tine, întrucât înfrânarea sufletului 

înseamnă ca acesta să fie nepărtinitor, atât faţă de ceea ce-i place, cât şi faţă de ceea ce nu-i 

place. 
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Umple-ţi inima cu îndurare, cu iubire şi cu bunătate faţă de supuşii tăi. Nu fi în faţa lor 

precum un animal lacom, socotindu-i pe aceştia o pradă uşoară, pentru că ei sunt de două feluri : 

fie sunt fraţii tăi întru religie, fie sunt egalii tăi întru creaţie.  

Ei pot cădea în greşeală fără să vrea, sunt biruiţi de slăbiciuni, ei săvârşesc fapte rele atât 

în mod intenţionat, cât şi din greşeală. Aşadar, arată-ţi îndurarea faţă de ei şi iartă-i, în aceeaşi 

măsură în care nădăjduieşti şi tu că Allah îţi va arăta îndurarea şi iertarea Sa. Căci tu eşti 

deasupra lor, iar cel care te-a numit pe tine este deasupra ta, iar Allah este deasupra celui ce te-a 

ales pe tine. 

Allah doreşte de la tine împlinirea nevoilor şi trebuinţelor lor şi El te încearcă prin ei. 

Nu porni la luptă împotriva lui Allah (prin neascultare) pentru că tu nu ai nici o putere 

împotriva mâniei Lui, nici nu te poţi lipsi de îndurarea şi iertarea Sa. Niciodată să nu regreţi că ai 

iertat pe cineva, niciodată să nu te bucuri când pedepseşti pe cineva şi niciodată să nu acţionezi 

în grabă, mânat de impulsuri, dacă poţi găsi o cale mai bună de a acţiona. Niciodată să un spui : 

“mi s-a dat autoritatea, poruncesc şi sunt ascultat”, întrucât, cu siguranţă, aceasta va duce la 

stricăciunea inimii, slăbirea religiei şi schimbarea destinului. Dacă autoritatea pe care o deţii dă 

naştere la mândrie şi trufie în sufletul tău, atunci să cugeţi la imensitatea suveranităţii lui Allah şi 

la puterea pe care o deţine El asupra ta şi faţă de care tu nu ai nici un fel de control. Acest lucru 

îţi va slăbi îndărătnicia, îţi va înfrâna pornirile violente şi-ţi va reda judecata care te părăsise. Ai 

grijă să nu concurezi cu Allah în măreţia Sa şi să nu te socoteşti asemenea Lui în lucrurile în care 

numai El deţine puterea, pentru că Allah îi smereşte pe toţi tiranii şi îi umileşte pe toţi cei trufaşi. 

Să veghezi ca să se facă dreptate faţă de Allah şi ca să se facă dreptate faţă de oameni, de către 

tine, de către familia ta şi de către cei pe care-i preferi dintre supuşii tăi. Căci, de nu vei face 

întocmai, înseamnă să acţionezi în mod nedrept. Iar în ce-l priveşte pe cel care-i nedreptăţeşte pe 

supuşii lui Allah, Allah va fi potrivnicul său, ca să nu mai vorbim de slujitorii lui Allah. Allah 

face ca argumentul celui care se luptă cu El să fie nul şi fără valoare. O asemenea persoană va fi 

duşmanul lui Allah până ce încetează sau până se căieşte. Nimic nu atrage mai mult îndepărtarea 

binecuvântării lui Allah şi sporirea mâniei Sale decât stăruinţa în săvârşirea faptelor rele, pentru 

că Allah ascultă chemarea celor asupriţi şi îi urmăreşte întotdeauna pe cei ce săvârşesc răutăţi. 
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Cele mai dragi fapte să-ţi fie cele în care precumpăneşte corectitudinea, cele mai pline de 

dreptate şi cele mai satisfăcătoare pentru supuşii tăi. Căci nemulţumirea oamenilor de rând face 

ca satisfacţia celor favorizaţi să fie lipsită de valoare, iar nemulţumirea celor favorizaţi este 

alinată atunci când poporul este mulţumit. Mai mult decât atât, niciunul dintre supuşi nu 

constituie o povară mai mare pentru conducător în vreme de pace şi nu este de mai puţin folos în 

timpul încercărilor decât cei care sunt favorizaţi de acesta.  

Niciunul nu este mai scârbit de dreptate, mai insistent şi mai supărător în ceea ce priveşte 

pretenţiile sale, mai puţin recunoscător când i se oferă, mai puţin dispus să-l ierte pe stăpân când 

el nu-i oferă ajutorul său şi mai nerăbdător în faţa greutăţilor vremii decât cel favorizat de el. Dar 

sprijinul religiei, solidaritatea musulmanilor şi pregătirea în faţa vrăjmaşilor se află la oamenii 

obişnuiţi ai comunităţii. Aşadar îndreaptă-ţi afecţiunea spre aceştia. 

Consideră-i ca fiind cei mai îndepărtaţi de tine şi cei mai vrednici de dispreţ pe aceia dintre 

supuşii tăi care caută greşelile celorlalţi oameni. Pentru că oamenii au greşeli pe care 

conducătorul, mai mult decât oricine altcineva, ar trebui să le acopere. Aşadar nu scormoni acele 

lucruri care îţi sunt ascunse, pentru că obligaţia ta este să le îndrepţi numai pe acelea care ţi se 

dezvăluie. Allah va judeca ceea ce este neştiut de tine. Aşadar, acoperă defectele celorlalţi pe cât 

îţi stă în putinţă ; Allah îţi va acoperi şi ţie ceea ce tu ai vrea să rămână ascuns faţă de supuşii tăi. 

Dezleagă nodul oricărui resentiment faţă de oameni, îndepărtează cauza oricărei duşmănii şi 

ignoră tot ceea ce nu intră în atribuţiile tale. Nu te grăbi să dai crezare celui care bârfeşte, pentru 

că cel care-i defăimează pe alţii este un om înşelător, chiar dacă pare a fi un sfătuitor sincer. 

Nu lua drept consilier pe cel care este avar, care s-ar putea să te întoarcă de la dărnicie şi să-ţi 

prevestească sărăcia, nici nu lua ca sfătuitor pe cel laş, care s-ar putea să te facă slab în 

responsabilităţile tale, nici nu lua drept consilier pe cel care este lacom, care datorită poftelor sale 

s-ar putea să considere asuprirea ca fiind corectă. Avariţia, laşitatea şi lăcomia sunt înclinaţii 

diferite care au însă în comun neîncrederea în Allah. 

Cu adevărat, cei mai răi dintre sfetnicii tăi sunt cei care au fost sfetnici pentru 

conducătorii nedrepţi de dinaintea ta şi care au participat la păcatele lor. Nu-i lăsa pe aceştia să 

facă parte din alaiul tău, întrucât ei sunt ajutoarele celor păcătoşi şi fraţii nelegiuiţilor. 
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Vei găsi cei mai buni înlocuitori ai lor printre cei care au idei şi calităţi asemănătoare cu 

ale lor, dar nu poartă greutatea unor păcate şi nelegiuiri asemănătoare – cei care nu au sprijinit pe 

răufăcător în nedreptăţile sale, nici pe cel păcătos în păcatele sale. Aceştia vor fi o povară mai 

uşoară pentru tine, un ajutor mai bun, vor fi mai dispuşi să te înţeleagă şi mai puţin apropiaţi faţă 

de alte persoane în afară de tine. Aşadar, desemnează-i pe ei ca însoţitori aleşi ai tăi, atât ca 

sfătuitori personali, cât şi pentru a te însoţi în adunări. Apoi îngăduie ca cel mai influent dintre ei 

să fie cel care rosteşte cel mai apăsat adevărul şi care te sprijină cel mai puţin în acţiunile care nu 

sunt pe placul lui Allah sau pe care El nu le doreşte pentru prietenii Săi, chiar dacă acest lucru îţi 

provoacă neplăcerea. 

Rămâi alături de cei evlavioşi şi de cei care umblă în adevăr. Apoi învaţă-i pe aceştia să 

nu te laude sau să nu încerce să te mulţumească atribuindu-ţi ceea ce nu meriţi, pentru că lauda 

prea multă duce la trufie şi la mândrie. 

Niciodată să nu îngădui ca făcătorul de bine să aibă aceeaşi poziţie în faţa ta cu cel ce 

face rele, întrucât acest lucru îl va face pe cel ce face binele să se abţină de la faptele lui bune şi 

îl va obişnui pe cel care face rele cu faptele sale. Dă-le fiecăruia dintre ei ceea ce merită. 

Să ştii că nu există nimic mai potrivit care să-l facă pe un conducător să capete încrederea 

supuşilor săi decât ca acesta să fie bun cu ei, să le uşureze greutăţile şi să nu-i mai constrângă în 

privinţa lucrurilor care le depăşesc puterile. Deci ar trebui ca în această privinţă să ajungi la o 

poziţie în care să te poţi încrede în supuşii tăi, pentru că încrederea ta în ei va îndepărta tensiunile 

pe termen lung. Şi, în mod sigur, cel care merită cel mai mult încrederea ta este cel care s-a 

comportat bine atunci când l-ai pus la încercare, iar cel care merită cel mai mult neîncrederea ta, 

este cel care s-a comportat rău atunci când l-ai încercat. 

Nu desfiinţa nici un obicei bun (sunnah) care a fost practicat de mai marii acestei 

comunităţi, prin care s-a stabilit armonia în societate şi care a dus la prosperitatea supuşilor. 

Să nu creezi nici un obicei nou care să aducă prejudicii obiceiurilor din trecut, pentru că 

răsplata pentru înfiinţarea lor aparţine celor care le-au creat şi ca nu cumva să te împovărezi cu 

faptul că le-ai desfiinţat. 

Studiază mult împreună cu cei care cunosc şi discută mult cu cei înţelepţi despre cum s-ar 

putea consolida acele lucruri care vor face ca starea ţării tale să se îmbunătăţească, devenind 

prosperă, şi despre rânduiala pe care au păstrat-o cei dinaintea ta. 
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Despre clasele sociale 

Să ştii că supuşii tăi se împart în mai multe categorii, iar niciuna dintre ele nu poate fi 

orânduită în mod corect fără celelalte şi nici una dintre ele un este independentă de celelalte.  

Printre ei sunt: 

soldaţii lui Allah; 

miniştri (viziri) numiţi pentru oamenii de rând şi pentru cei de vază; 

cei care aplică legea şi dreptatea şi administratorii dreptăţii şi ai bunătăţii; 

plătitorii de jizyah şi cei care plătesc taxa pământului, adică cei cu care s-a încheiat o 

înţelegere de protecţie şi musulmanii; 

negustorii şi meşteşugarii; 

şi clasa cea mai de jos, cei nevoiaşi şi sărmani. 

Pentru fiecare dintre aceste categorii Allah a stabilit o anumită parte, iar, potrivit acesteia, 

El a hotărât anumite obligaţii în Cartea Sa şi în tradiţia Profetului Său ca un legământ făcut de El 

şi păstrat de noi. 

Soldaţii reprezintă, prin rânduiala lui Allah, fortăreaţa supuşilor, podoaba conducătorilor, 

puterea religiei şi calea către siguranţă.  

Supuşii nu au alt sprijin decât taxa pământului pe care Allah a pus-o deoparte pentru ei, o 

taxă prin care li se dă puterea să lupte împotriva vrăjmaşilor şi de care depind pentru a avea un 

rost şi pentru a-şi satisface trebuinţele.  

Apoi, aceste două categorii (soldaţii şi plătitorii de taxe) nu au alt sprijin decât cea de-a 

treia categorie, judecătorii, administratorii şi miniştrii, pentru că ei întocmesc acorduri, adună 

veniturile şi lor li s-au încredinţat atât problemele individuale, cât şi cele publice. Iar toţi aceştia 

nu au alt sprijin decât negustorii şi meşteşugarii, prin bunurile pe care aceştia le aduc şi prin 

pieţele înfiinţate de ei.  

Ei asigură cele necesare acestor trei categorii de oameni, prin faptul că obţin cu mâinile 

lor acele bunuri la care ceilalţi nu au posibilitatea să ajungă.  

Apoi există clasa cea mai de jos, a nevoiaşilor şi a sărmanilor, cei care au dreptul la ajutor 

şi la sprijin. 

La Allah se află belşugul fiecărei categorii. Fiecare are un drept pe care conducătorul 

trebuie să i-l dea, stabilindu-l în mod corect.  
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Dar conducătorul nu va putea să realizeze cu adevărat ceea ce i-a poruncit Allah în 

această privinţă decât printr-o străduinţă de neclintit, făcând apel la ajutorul lui Allah, 

conformându-se cu ceea ce cere adevărul şi având răbdare atât în ceea ce este uşor pentru el, cât 

şi în ceea ce constituie o povară. 

Numeşte-l în funcţia de comandat al armatei pe acela despre care crezi că este cel mai 

sincer pe calea lui Allah, a Profetului Său şi a Imamului tău, pe cel care are inima cea mai curată 

şi pe cel mai remarcabil în ceea ce priveşte inteligenţa, pe cel care este încet la mânie, care iartă 

cu uşurinţă, care este blând cu cei slabi şi sever cu cei puternici şi care nu acţionează cu asprime, 

dar nici nu este împiedicat de nepricepere. 

Apoi, alege-i pe cei de origine nobilă şi pe cei din familii cinstite şi care şi-au dovedit 

integritatea, apoi pe cei curajoşi, viteji, generoşi şi mărinimoşi, pentru că ei sunt plini de nobleţe 

şi de onoare. 

Apoi îngrijeşte-te de nevoile soldaţilor aşa cum se îngrijesc părinţii de copiii lor. Nu lăsa 

niciodată ca ceva să te mâhnească sau să te istovească atunci când e vorba de a-i întări şi 

îmbărbăta pe aceştia şi nu neglija să fii binevoitor faţă de ei, chiar şi în lucrurile mici, pentru că 

acest lucru va atrage după sine sfatul lor sincer şi încrederea lor în tine. Nu nesocoti problemele 

lor mărunte, care depind de rezolvarea celor mari, pentru că astfel se pot bucura şi de o mică 

binefacere într-un moment în care ar avea nevoie de rezolvarea lucrurilor importante. 

Dintre comandanţii armatei tale să-l preferi cel mai mult pe cel care-i ajută pe soldaţi, 

sprijinindu-i pe aceştia şi care le oferă ceea ce are la dispoziţia sa, astfel ca să-i îndestuleze atât 

pe ei, cât şi pe membrii familiilor lor rămase în urmă. Atunci, preocuparea lor în lupta cu 

inamicul va fi una singură, pentru că bunăvoinţa şi afecţiunea ta va face ca inimile lor să se 

încline cu afecţiune faţă de tine. Într-adevăr, lucrul cel mai plăcut ochilor conducătorului este 

instaurarea dreptăţii în ţară şi manifestarea dragostei supuşilor lui faţă de el. 

Dar cu siguranţă că dragostea supuşilor nu va apărea înaintea bunăstării lor, iar loialitatea 

lor faţă de conducător nu va fi fără cusur, până când nu se vor uita la conducătorii lor şi nu vor 

vedea că guvernarea lor nu este împovărătoare şi până când vor înceta să spere că perioada 

guvernării acestora se va sfârşi în curând. De aceea, lasă ca nădejdea lor să crească şi continuă 

să-i lauzi cu căldură şi să preţuieşti realizările fiecăruia dintre ei, care a făcut ceva bun, pentru că 

meţionarea frecventă a faptelor lor bune îi va încuraja pe cei bravi şi-i va îndemna pe cei 

delăsători, cu voia lui Allah. 
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Apoi, să recunoşti în cazul fiecăruia care sunt meritele sale şi să nu atribui meritele cuiva 

unei alte persoane şi să nu dai greş în aprecierea realizărilor lor la adevărata lor valoare. Nu lăsa 

ca rangul cuiva să te facă să socoteşti ca fiind mare un merit care este de fapt mic, nici caracterul 

umil al cuiva să nu te facă să consideri ca fiind neînsemnată o realizare care este, de fapt, mare. 

Să te laşi îndrumat de Allah şi de Profetul Său în toate problemele care te frământă şi în 

toate lucrurile care sunt neclare pentru tine, pentru că Allah – preamărit fie El – a spus celor pe 

care a dorit să-i călăuzească: O voi cei ce credeţi ! Daţi ascultare lui Allah ! Daţi ascultare 

trimisului şi celor, dintre voi, ce au porunca. Dacă vă certaţi asupra unui lucru, atunci aduceţi-l 

înaintea lui Allah şi a trimisului, dacă credeţi în Allah şi în Ziua de Apoi ! Aşa este bine, căci 

aceasta este cea mai bună rânduială. 4:59 

A da ascultare lui Allah înseamnă a adera la textul limpede al Cărţii Sale, în timp ce a 

asculta de Profet înseamnă a adera la tradiţia sa (sunnah) unificatoare (al-jamiah) şi nu la ceea ce 

cauzează dezbinare (al-mufarriq). 

Apoi să-l alegi ca să judece între oameni pe cel socotit de tine ca fiind cel mai eminent 

dintre supuşi, pe cel care nu poate fi copleşit de probleme complicate, care nu poate fi provocat 

la gâlceavă de către împricinaţi, care nu stăruie în greşeală, care nu este îndurerat de întoarcerea 

la adevăr, atunci când îl află, al cărui suflet nu se coboară la nici un fel de lăcomie, care nu se 

mulţumeşte mai degrabă cu o înţelegere superficială a vreunui lucru decât cu una aprofundată, 

care ezită cel mai mult în a da un verdict atunci când lucrurile nu sunt clare, care face apel cel 

mai mult la argumente, care este cel mai puţin deranjat de petiţiile împricinaţilor, care este cel 

mai răbdător când trebuie să aştepte ca situaţiile întâmplărilor să devină clare şi care este cel mai 

ferm când verdictul a fost dovedit ; un om care nu devine încrezut atunci când primeşte laude şi 

care nu este atras de ispite. Dar astfel de oameni sunt puţini. 

După aceea, să cercetezi deseori felul cum pune el legea în aplicare şi să-i oferi cu 

generozitate ceea ce-i va înlătura lipsurile şi prin care nevoia lui de a apela la alţii se va micşora. 

Oferă-i acestuia acea poziţie în faţa ta la care nici unul dintre ceilalţi favoriţi ai tăi nu poate 

aspira, ca astfel să fie protejat de a fi ponegrit înaintea ta de către cei de vază. 

Pe scurt, cercetează cu luare aminte lucrurile când trebuie să-i numeşti pe judecători, 

printr-o analiză profundă, pentru că această religie a fost în mâinile celor nelegiuiţi, care au 

interpretat-o după cum a fost poftit şi au folosit-o pentru a căuta plăcerile acestei lumi. 
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Apoi ocupă-te de administratorii tăi şi de funcţionarii tăi. Angajează-i numai după ce i-ai 

încercat şi nu îi numi în mod arbitrar sau bazându-te pe favoritism, pentru că acestea două includ 

mai multe feluri de asuprire şi de înşelăciune. Caută-i pe aceia care au experienţă şi care sunt 

decenţi, din familii cinstite, care au acceptat islamul printre cei dintâi, pentru că ei sunt mai 

nobili în ceea ce priveşte calităţile morale, mai sinceri şi mai demni, mai puţin preocupaţi cu 

planuri ambiţioase, iar ei înţeleg mai profund consecinţele lucrurilor. Apoi oferă-le acestora 

resurse din plin, pentru că acest lucru le va permite să pornească bine şi să se lipească de 

cheltuirea celor asupra cărora au autoritate; aceasta va fi o dovadă împotriva lor, dacă nu se vor 

supune ordinului tău sau dacă îţi vor trăda încrederea. 

După aceea, să controlezi ceea ce fac. Să trimiţi observatori cinstiţi şi de încredere, care 

să-i supravegheze, pentru că cercetarea cu discreţie a activităţii lor îi va îndemna să-şi 

îndeplinească îndatoririle cu credinţă şi să se poarte cu bunătate faţă de supuşi. Fii atent la aceste 

ajutoare (funcţionari). Dacă vreunul dintre ei acţionează într-un mod înşelător, iar informaţiile 

primite de la observatorii tăi despre el coincid şi dacă eşti mulţumit de mărturia lor, supune-l pe 

acesta la o pedeapsă fizică şi retrage-i atribuţiile pe care le deţinea. Apoi pune-l într-o poziţie 

josnică, fă-l să fie cunoscut ca unul care a înşelat şi să se confrunte cu ruşinea de a fi pus sub 

acuzare. 

Cercetează care este situaţia în ceea ce priveşte taxa pământului, astfel ca ea să îndrepte 

starea celor care o plătesc, pentru că în corectitudinea taxei funciare şi în bunăstarea celor care o 

plătesc stă şi bunăstarea altora. Nu se va putea ajunge la bunăstarea celorlalţi decât prin aceştia 

(care plătesc taxa funciară), întrucât toţi oamenii depind de taxa pământului şi de cei care o 

plătesc. Fă ca grija ta în ceea ce priveşte prosperitatea pământului să fie mai mare decât grija 

pentru colectarea taxei funciare, pentru că aceasta nu va putea fi strânsă decât atunci când există 

prosperitate. Oricine pretinde taxa pământului acolo unde nu există prosperitate, el a devastat 

pământul şi i-a distrus pe slujitorii lui Allah. Treburile lui vor rămâne în ordine doar pentru 

puţină vreme. 

Aşadar, dacă supuşii tăi se plâng că sunt împovăraţi din cauza calamităţilor sau în urma 

terminării apei pentru irigaţii, sau din cauza lipsei ploii, sau din cauza transformărilor suferite de 

pământ în urma inundaţiilor, sau ca urmare a distrugerii provocate de secetă, uşurează-le povara 

în măsura în care doreşti ca starea lor să se îndrepte.  
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Şi nu lăsa ca nimic din ceea ce a ajutat la uşurarea poverii lor să apese greu asupra ta, 

pentru că aceasta reprezintă o rezervă pe care ei ţi-o vor returna prin faptul că se va instaura 

prosperitatea în ţara ta, care va fi podoaba domniei tale. Vei câştiga prin asta laudele lor cele mai 

sincere şi te vei putea mândri cu faptul că ai aşezat dreptatea printre ei. Vei putea să te bizui pe 

puterea lor, care va spori în urma a ceea ce ai cheltuit pentru ei atunci când le-ai oferit sprijinul, 

şi vei putea să te bucuri de încrederea lor, din moment ce i-ai obişnuit cu dreptatea ta, arătându-ţi 

bunătatea faţă de ei. Mai târziu este posibil să se ivească probleme în care ei vor fi dispuşi să-şi 

asume răspunderea, dacă te vei bizui pe ajutorul lor în rezolvarea acestora, pentru că 

prosperitatea va purta povara pe care i-o încredinţezi. 

Într-adevăr, distrugerea pământului apare în urma sărăcirii locuitorilor lui, iar locuitorii 

săi sărăcesc numai când conducătorii sunt preocupaţi să acumuleze avere, când se îngrijorează de 

durata propriei domnii şi când trag prea puţin folos din exemplele prin care au fost preveniţi. 

Apoi să inspectezi situaţia secretarilor tăi şi să-i numeşti pe cei mai buni dintre ei pentru a 

răspunde de treburile tale. Alege-i pe cei la fel ca tine, pe care i-ai instruit în ceea ce priveşte 

stratagemele tale şi încredinţează-i secretele celui înzestrat cu cele mai înalte trăsături morale, 

celui corect, pe care funcţiile înalte nu-l fac să fie nesăbuit şi pe care statutul său nu-l face să fie 

atât de obraznic, încât să ţi se împotrivească în cadrul vreunei întruniri. El ar trebui să fie cineva 

pe care neglijenţa să nu-l împiedice să-ţi predea scrisorile trimise de către administratorii tăi sau 

să redacteze răspunsurile potrivite din partea ta, în cele ce-i încredinţezi şi în cele în care a fost 

numit să te reprezinte ; o persoană care nu va fi neglijentă cu un contract pe care îl încheie pentru 

tine, nici nu va fi incapabilă să anuleze contractele păguboase pentru tine ; un om care nu este 

neştiutor în privinţa propriei valori pe care o are în rezolvarea treburilor, căci acela care nu-şi 

cunoaşte propria valoare va fi şi mai neştiutor în ceea ce priveşte valoarea altora. 

Alegerea ta să nu se bazeze numai pe discernământul tău, pe încrederea şi pe părerea ta 

bună despre cineva, pentru că oamenii se prezintă în faţa conducătorilor prefăcându-se şi 

slujindu-i cum se cuvine, chiar dacă în spatele acestui lucru poate să nu existe nici un fel de 

sinceritate sau de loialitate. Verifică-i mai degrabă în acele lucruri care le-au fost încredinţate de 

slujitorii tăi cinstiţi. Să te bizui pe cel ce a lăsat impresia cea mai bună asupra oamenilor de rând 

şi care este aprobat şi susţinut cel mai mult de cei ce sunt demni de încredere. Aceasta va fi 

dovada sincerităţii tale faţă de Allah şi faţă de cel ale cărei treburi ţi-au fost încredinţate. 
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Numeşte-l, pentru a se îngriji de fiecare lucru care te frământă, pe acela care nu este 

copleşit când problemele sunt mari şi care nici nu se tulbură când numărul lor este mare. Orice 

greşeală a lor, pe care o vei trece cu vederea, va fi pusă în seama ta. 

Apoi, îngrijeşte-te mai ales de negustori şi de meşteşugari, de cei care s-au stabilit într-un 

anumit loc, cât şi de cei care se mută cu mărfurile lor şi de cei care obţin un câştig muncind cu 

mâinile lor şi îndeamnă-i şi pe alţii să facă asta, pentru că ei sunt temelia câştigului şi mijloacele 

prin care se poate obţine bunăstarea. Ei aduc lucruri folositoare şi obiecte trebuincioase din 

locuri îndepărtate şi greu de atins ale pământului, de pe mare, din câmpii şi din munţi şi din 

locuri în care oamenii nu se întâlnesc şi nici nu îndrăznesc să meargă. (Negustorii şi 

meşteşugarii) îi reprezintă pe cei blajini, iar din partea lor să nu-ţi fie teamă de necazuri ; ei aduc 

linişte, aşa că să nu te îngrijorezi de apariţia dezbinării. Îngrijeşte-te de treburile lor când sunt 

lângă tine sau în orice alt colţ al ţării tale. 

Dar să ştii, totuşi, că mulţi dintre ei sunt caracterizaţi de o avariţie ruşinoasă, de o 

zgârcenie condamnabilă, de stocarea bunurilor şi de samavolnicie în ceea ce priveşte vânzările. 

Aceasta constituie o sursă de pierdere pentru toţi şi o pată pe mâinile conducătorilor. Aşadar să 

interzici stocarea bunurilor (ihtikar), pentru că Trimisul lui Allah  a interzis-o. 

Lasă ca vânzarea să fie liberă, cu măsuri corecte la cântare şi cu preţuri care să nu fie în 

paguba nici unei părţi, nici a cumpărătorului, nici a vânzătorului. Iar în ceea ce-l priveşte pe cel 

care cade în ispita de a stoca bunurile după ce i-ai interzis să facă acest lucru, pedepseşte-l şi dă-l 

drept pildă pentru alţii, dar nu mai mult decât este cazul. 

Apoi să te temi de Allah, să te temi de Allah cu privire la clasa de jos, cei nevoiaşi, 

sărmani, cei năpăstuiţi şi neputincioşi, care nu au nici un fel de posibilităţi, pentru că din această 

categorie face parte atât cel care cerşeşte, cât şi cel lipsit (care nu cerşeşte). Ia seama, de dragul 

lui Allah, la acele drepturi care le aparţin lor, pe care El ţi le-a încredinţat ţie. Pune deoparte 

pentru ei o anumită parte din visteria ta şi, în fiecare oraş, o anumită parte din ceea ce produce 

pământul deţinut de musulmani, care a fost luat ca pradă de război pentru că celui mai îndepărtat 

dintre ei îi aparţine tot atât cât îi aparţine şi celui mai apropiat. Tu eşti obligat să respecţi dreptul 

fiecăruia dintre ei, aşadar nu te lăsa împiedicat de trufie, căci nu vei fi iertat dacă, ocupat fiind cu 

lucrurile foarte însemnate – nu te vei îngriji de cele mărunte. Aşadar, nu-ţi îndepărta grija faţă de 

ei şi nu-ţi întoarce faţa de la ei cu dispreţ. 
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Cercetează starea celor (din clasa de jos) care nu pot să ajungă la tine, a celor 

desconsideraţi de privirile celorlalţi şi trataţi cu dispreţ de către oameni. Numeşte pe cineva care 

să se ocupe numai de ajutorarea lor, o persoană în care să ai încredere, dintre cei temători de 

Allah şi dintre cei smeriţi şi fă ca aceasta să-ţi înfăţişeze starea şi problemele lor. Apoi să te porţi 

faţă de ei într-un mod care te va scuti de orice vină în faţă lui Allah, în ziua în care Îl vei întâlni. 

Pentru că dintre toţi supuşii, aceştia au nevoie mai mult de dreptate decât ceilalţi. În cazul 

fiecăruia dintre ei, pregăteşte-ţi apărarea în faţa lui Allah, dându-le drepturile care li se cuvin. 

Asumă-ţi responsabilitatea întreţinerii orfanilor şi a celor în vârstă, dintre cei care nu 

dispun de nici un fel de posibilităţi, şi nu-i pune în situaţia de a cerşi. Toate acestea sunt o povară 

grea pe umerii conducătorilor. Adevărul în întregime este o povară grea. Dar Allah s-ar putea să-

l facă mai uşor pentru cei care sunt în căutarea scopului final, pentru cei care-şi îndeamnă 

sufletele la răbdare şi la încredere în adevărul făgăduielii pe care le-a făcut-o Allah. 

Ordine şi interdicţii în interesul lui Malik al Aştar 

Rezervă-ţi o anumită parte a timpului tău pe care să o dedici celor care îţi adresează 

diverse solicitări, timp în care să fii liber ca să-i asculţi tu însuţi. Organizează audienţe deschise, 

iar în cadrul lor arată-te smerit în faţa lui Allah, Cel care te-a creat. Ţine-i la distanţă pe soldaţi şi 

pe ajutoarele care sunt gărzile tale personale sau care păstrează ordinea, astfel ca purtătorul lor de 

cuvânt să ţi se adreseze fără să se bâlbâie de teamă, pentru că l-am auzit pe Trimisul lui 

Allah  spunând, nu numai cu o singură ocazie: „comunitatea în care drepturile ce li se cuvin 

celor slabi nu pot fi căpătate de la cei puternici, fără ca aceştia (cei slabi) să nu se bâlbâie 

(înspăimântaţi), nu va fi acceptată.” Mai mult decât atât, lasă-i să vorbească în mod obişnuit, 

chiar dacă-şi pierd şirul vorbelor, şi nu fi deranjat sau enervat şi nu te supăra pe ei. Dacă faci 

asta, Allah te va acoperi cu aripile milei Sale şi va face obligatorie răsplătirea ta, pentru că i-ai 

ascultat. Oferă ceea ce ai de dat într-un mod plăcut, iar când refuzi (să răspunzi rugăminţilor 

pentru că trebuie să faci acest lucru), fă-o într-un mod elegant şi cerându-ţi scuze. 

Apoi, există anumite sarcini de care trebuie să te ocupi personal. Printre acestea este 

ascultarea cererilor administratorilor, atunci când secretarii tăi nu au reuşit să găsească o soluţie 

corectă, şi audierea plângerilor celor care să se prezinte în faţa ta pentru că inimile ajutoarelor 

tale au fost strâmtorate de ele (prin expedierea grăbită sau amânarea rezolvării doleanţelor). 
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În fiecare zi să îndeplineşti responsabilităţile acelei zile, pentru că fiecărei zile îi aparţine 

ceea ce este potrivit pentru acel timp. Dedică cele mai bune ore ale zilei şi cele mai bogate părţi 

ale ei pentru legătura ta cu Allah, chiar dacă toate aparţin lui Allah, dacă intenţia ta este una 

corectă şi dacă supuşii rămân protejaţi. Pentru a-ţi urma credinţa cu sinceritate faţă de Allah 

îndeplineşte acele obligaţii cu care eşti dator faţă de El, pentru că acestea îi aparţin numai Lui. 

Aşadar, dedică-ţi trupul lui Allah, în timpul nopţii şi în timpul zilei, şi îndeplineşte aceste lucruri 

în mod desăvârşit, nu cu lipsuri sau nesatisfăcător, pentru că aceasta te va aduce mai aproape de 

Allah, indiferent de ceea ce se poate întâmpla trupului tău (ca rezultat al acestui lucru). 

Când te ridici pentru a-i conduce pe oameni în rugăciunile canonice, să nu-i îndepărtezi 

pe aceştia, rugându-te un timp prea lung, nici să nu strici rugăciunea, făcând-o prea repede sau 

într-un mod greşit, căci printre oameni există unii care sunt bolnavi şi alţii care au anumite nevoi. 

L-am întrebat pe Trimisul lui Allah atunci când m-a trimis în Yemen, „cum să-i conduc 

în rugăciune?” El a răspuns : „condu-i în rugăciune astfel ca şi cel mai slab dintre ei să se roage 

şi fii îndurător faţă de credincioşi”. Mai mult decât atât, nu prelungi timpul în care eşti izolat de 

supuşii tăi, pentru că îndepărtarea conducătorilor de supuşii lor este un fel de constrângere şi are 

drept rezultat lipsa cunoaşterii problemelor lor. Izolarea de ei îl îndepărtează pe conducător de 

cunoaşterea lucrurilor petrecute cât timp ei au fost despărţiţi de el. Atunci ceea ce este important 

le va părea neînsemnat, iar ceea ce este de mică importanţă le va părea însemnat. Ceea ce e 

frumos va părea ca fiind ceva urât, iar ceea ce e urât va părea frumos. Iar adevărul va fi murdărit 

de minciună. Conducătorul este doar un om. El nu cunoaşte problemele pe care oamenii le 

ascund de el. Nu vor exista semne prin care feluritele aspecte ale adevărului să poată fi deosebite 

de minciună. 

Din nou, există numai două posibilităţi: ori dăruieşti cu generozitate pe calea adevărului – 

şi atunci de ce te-ai retrage de la îndeplinirea unei obligaţii serioase şi a unei fapte nobile – sau 

suferi de boala avariţiei şi atunci cât de mult se vor abţine oamenii de la a-ţi cere, deşi sunt 

disperaţi după generozitatea ta! Mai mult decât atât, cele mai multe rugăminţi care îţi sunt 

prezentate sunt cele care nu impun nici un fel de greutate asupra ta, cum ar fi o reclamaţie 

împotriva unei nedreptăţi sau căutarea dreptăţii privitoare la o tranzacţie. 
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Iar conducătorul are cu siguranţă anumite persoane favorite şi apropiate lui printre care se 

manifestă o anumită aroganţă, abatere de la lege şi lipsă de echitate în ceea ce priveşte 

tranzacţiile. Îndepărtează cauza acestor lucruri prin înlăturarea mijloacelor prin care se ajunge la 

aceste situaţii. Nu oferi nici un teritoriu vreunei persoane din anturajul tău sau dintre rudele tale, 

nici nu le lăsa să râvnească la dobândirea vreunei feude, lucru care ar aduce prejudicii 

locuitorilor din acel teritoriu, fie că este vorba despre accesul la apă sau de un angajament 

colectiv a cărui povară ar cădea asupra lor. Acest lucru va fi în interesul celor care au dobândit 

pământul şi nu în interesul tău, iar vina pentru că ai permis aceasta va fi a ta atât în această viaţă, 

cât şi în viaţa viitoare. 

Să impui ceea ce este corect fiecăruia, atunci când trebuie, fie că se înrudeşte cu tine sau 

nu. Fii răbdător când trebuie să faci asta şi priveşte la clipa când va trebui să dai socoteala finală, 

chiar dacă acest lucru s-ar putea să-i supere pe cei care-ţi sunt rude sau pe favoriţii tăi. Să-ţi 

doreşti până la final să impui ceea ce este corect, lucru care are o mare greutate, pentru că 

rezultatul va fi demn de laudă. 

Dacă vreunii dintre supuşii tăi te bănuiesc de vreo nedreptate, caută să le explici motivele 

tale. Astfel, vei îndepărta îndoielile lor. Prin aceasta îţi vei instrui sufletul, vei acţiona cu 

blândeţe faţă de supuşii tăi, iar prin explicaţiile tale vei obţine ceea ce voieşti – aducerea lor pe 

calea adevărului. 

Niciodată să nu refuzi pacea la care te cheamă duşmanul tău şi care duce la mulţumirea 

lui Allah, pentru că pacea înseamnă linişte pentru soldaţii tăi, uşurarea grijilor tale şi siguranţă 

pentru ţara ta. Dar fii precaut, foarte precaut faţă de duşmanul tău, după ce ai încheiat pacea cu 

el, pentru că vrăjmaşul s-ar putea să se apropie, folosindu-se de neglijenţa ta. De aceea să fii 

prevăzător şi să ai îndoieli în ceea ce priveşte încrederea în duşmanul tău, în acest aspect. 

Dacă stabileşti un acord între tine şi vrăjmaşul tău sau dacă faci un legământ prin care să-

i oferi protecţie acestuia, păstrează-ţi angajamentul cu loialitate şi păzeşte legământul cu 

fidelitate. Fă-te un scut în faţa acelui lucru pe care l-ai acordat, pentru că nimic nu-i uneşte pe 

oameni mai mult, dintre obligaţiile impuse lor de Allah, decât importanţa acordată loialităţii faţă 

de angajamentul lor, în ciuda dezbinării dintre grupurile lor şi a deosebirilor de păreri. 

Închinătorii la idoli au înţeles să-şi onoreze angajamentele dintre ei înaintea musulmanilor, 

pentru că au văzut consecinţele nefaste ale trădării.  
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Aşadar, niciodată să nu trădezi legământul tău de protecţie, niciodată să nu-ţi încalci 

angajamentul şi niciodată să nu-ţi înşeli duşmanul (cu privire la protecţia sau angajamentul 

tău dacă i-au fost oferite), pentru că nimeni nu este mai obraznic în faţa lui Allah decât un nerod 

ticălos. Allah a făcut ca angajamentul Său şi legământul Său de protecţie să ofere siguranţă, pe 

care a răspândit-o printre supuşii Săi prin îndurarea Sa, şi să fie un adăpost sub a cărui protecţie 

aceştia să se odihnească şi în a cărui apropiere să se poată dezvolta. În el nu există stricăciune, 

trădare sau înşelare. 

Să nu închei un acord care să aibă lipsuri şi să nu foloseşti un limbaj confuz după 

recunoaşterea şi finalizarea acordului. Să nu îngădui ca vreo situaţie grea sau vreo strâmtorare să 

te facă să anulezi în mod nejustificat şi nedrept un acord încheiat în faţa lui Allah şi faţă de care 

ai anumite obligaţii. Căci răbdarea ta într-o situaţie critică şi strâmtorată, nădăjduind în 

soluţionarea ei şi în binecuvântarea care va urma, este mai bună decât un act de trădare. Pentru 

că te vei teme de consecinţele trădării şi de răspunderea în faţa lui Allah, având o responsabilitate 

de care nu vei fi scutit în această viaţă nici în viaţa de apoi. 

Fereşte-te de sânge şi de vărsarea lui nelegitimă, pentru că nimic nu este mai demn de 

mânia lui Allah, nimic nu are consecinţe mai grave şi nimic nu este mai probabil să aducă 

încetarea binecuvântărilor şi sfârşitul timpului sorocit cuiva decât vărsarea de sânge cu 

nedreptate. Allah, Slavă Lui!, va începe judecata în Ziua Învierii cu aceia dintre slujitorii Săi care 

au vărsat sângele altora. Aşadar niciodată să nu-ţi întăreşti domnia prin vărsarea nelegitimă de 

sânge, pentru că acesta este unul dintre lucrurile care o slăbesc şi o zdruncină, care o răstoarnă şi 

o fac să fie transmisă altcuiva. Nu ai nici o scuză în faţa lui Allah şi în faţa mea pentru uciderea 

voită, întrucât în acest caz se aplică pedeapsa fizică. 

Dacă greşeşti, iar biciul tău sau sabia ta, sau mâna ta întrec măsura pedepsei corecte – 

pentru că lovind cu pumnul sau tot ceea ce întrece limita poate să ducă la uciderea acelei 

persoane – niciodată să nu laşi ca trufia cauzată de funcţia pe care o deţii să te împiedice de la a 

plăti rudelor celui ucis dreptul care li se cuvine. 

Fereşte-te de a fi mulţumit de tine însuţi, de a te baza pe acele lucruri care-ţi sunt pe plac 

şi de dragostea pentru lauda multă, pentru că acestea trei sunt printre cele mai sigure prilejuri pe 

care le are Satana pentru a şterge eventualele fapte bune ale celor care fac binele. 
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Fereşte-te de a le reproşa ceva supuşilor tăi atunci când le faci un bine (pentru faptul că 

nu apreciază şi nu recunosc îndeajuns datoria pe care o au faţă de tine), de a exagera faptele pe 

care le-ai făcut şi de a face făgăduieli care să fie urmate de nerespectarea lor. Pentru că reproşul 

anulează faptele bune, exagerarea faptelor înlătură lumina adevărului, iar nerespectarea 

făgăduielii are ca rezultat ura din partea lui Allah şi a oamenilor. Allah – Preamărit fie El! – a 

spus: Mare urâciune este pentru Allah să spuneţi ceea ce nu faceţi 61:3 

Să te fereşti de a te grăbi să rezolvi problemele înainte de timpul potrivit pentru aceasta, 

de neglijarea acestora când rezolvarea lor este posibilă, de a stărui cu îndărătnicie în încercarea 

de a le rezolva, când acestea nu pot fi rezolvate, şi de a le trata cu slăbiciune când ele au devenit 

clare. Aşadar aşează fiecare lucru la locul său şi săvârşeşte fiecare acţiune la momentul său. 

Fereşte-te de a-ţi atribui privilegii în cele în care oamenii sunt egali şi de a neglija acele 

lucruri care ar trebui să te îngrijoreze, după ce ele au devenit clare în ochii oamenilor, pentru că 

acest lucru va fi folosit împotriva ta, spre folosul altora; fereşte-te de a trata lucrurile cu 

neglijenţă, pentru că nu peste multă vreme se va da la o parte vălul care acoperă faptele tale şi se 

va pretinde de la tine dreptate pentru cel nedreptăţit. 

Stăpâneşte-ţi patima mândriei, furia puterii tale, forţa mâinii şi ascuţimea limbii. Păzeşte-

te de toate acestea, înfrânându-ţi impulsurile şi stăpânindu-ţi reacţia violentă, până când mânia ta 

se potoleşte şi până când deţii controlul asupra propriei tale voinţe. Dar nu vei putea câştiga 

controlul asupra sufletului tău, până când nu va spori preocuparea ta pentru amintirea faptului că 

te vei întoarce la Domnul tău. 

Eşti obligat să-ţi aminteşti de guvernările drepte, de cele mai bune rânduieli, de tradiţia 

(sunnah) Profetului nostru şi de obligaţiile enunţate în Cartea lui Allah şi de ceea ce a fost 

înaintea ta, în vremurile trecute.  

Să iei ca model de urmat pentru ceea ce faci ceea ce ai văzut la noi şi să te străduieşti cât 

de mult poţi să urmezi ceea ce te-am învăţat în aceste sfaturi pe care ţi le-am dat.  

Mă bazez pe ele ca dovadă a mea împotriva ta, ca nu cumva să existe vreun motiv pentru 

graba sufletului tău de a-şi urma pofta sa. 

Îl rog pe Allah ca prin nemăsurata Sa Milă şi prin Puterea Sa nesfârşită să împlinească 

orice dorinţă, să ne dăruiască mie şi ţie, după voia Sa, deplina reuşită în a înfăţişa în chip 

limpede, în faţa Sa şi a creaturilor Sale, îndreptăţirea faptelor noastre.  
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Fie ca El să ne dăruiască laudă desăvârşită din partea supuşilor Săi, o influenţă 

binefăcătoare asupra ţării, plinătatea binecuvântărilor şi sporirea cinstei noastre. Şi mă rog ca El 

să ne pecetluiască vieţile cu fericire şi să le pună capăt prin martiriu. „Noi suntem ai lui Allah şi 

la El ne vom întoarce” 2:156. 

Pace fie asupra Trimisului lui Allah  , 

Fie ca Allah să-i binecuvânteze pe el şi pe familia sa nobilă şi să le dea o pace deplină. 

Pacea fie asupra ta. 

* 

 

un bărbat dintre însoţitorii emirului drept-credincioșilor   ُه ٱسَََلم عََلْيهه   َلّلَٰ  s-a ridicat şi a spus: 

Ne-ai oprit să sprijinim Arbitrajul apoi ne-ai poruncit să-l urmăm. Care poruncă trebuie 

îndeplinită? Emirul drept-credincioşilor şi-a pocnit o mână cu alta şi a spus: 

Cauzele acceptării sentinţei 

Aceasta este răsplata pentru cel ce îşi calcă legământul. Pe Allah! Atunci când v-am 

poruncit să respectaţi sentinţa, v-am dus către un lucru de nedorit în care Allah hărăzise binele. 

Dacă aţi fi fost neclintiţi, v-aş fi călăuzit, iar dacă v-aţi fi îndoit, v-aş fi îndreptat, iar dacă aţi fi 

refuzat, v-aş fi făcut să înţelegeţi. Aceasta a fost calea cea mai sigură. Însă cu cine? Şi pentru 

cine? Eu am vrut ca voi să îmi fiţi leac, însă voi mi-aţi fost boală, tot astfel cum este cel ce scoate 

ghimpele cu un ghimpe, ştiind că se poate înţepa chiar el.  

Allah! Tămăduitorii sunt deznădăjduiţi de această suferinţă de moarte, iar cei ce scot apa 

au ostenit cu frânghia acestei fântâni. 

Însuşirile celor care au căzut martiri dintre însoţitorii săi 

Unde sunt aceia ce au fost chemaţi la islam, iar ei l-au primit? Ei au citit Coranul şi au 

luat hotărâri potrivit lui. Ei au fost îndemnaţi la luptă, iar ei s-au repezit (la luptă) precum 

cămilele se reped către puii lor. Ei şi-au scos săbiile din teacă şi au pornit în lume în pâlcuri şi 

şiruri. Unii au pierit, iar alţii au rămas în viaţă. Vestea cea bună a râmânerii în viaţă nu îi 

mulţumeşte, tot astfel cum nu se consolează pentru cei morţi. Ochii li s-au albit de la atâta plâns. 

Burţile le sunt vlăguite de atâta postit. Buzele le sunt uscate de atâtea rugăciuni. Culoarea le este 

palidă de atâta veghe. Chipurile lor sunt colbuite de teama de Allah. Aceştia sunt fraţii mei care 

s-au dus. Avem tot dreptul să tânjim după ei şi să ne muşcăm mâinile din pricina despărţirii de ei. 
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Prevenire asupra înşelării de către Diavol 

Diavolul v-a făcut vouă lesnicioase căile sale, căci vrea să dezlege nodurile religiei unul 

câte unul, să semene dezbinarea între voi, în loc să fiţi uniţi. Dezbinarea duce la zâzanii. Feriţi-vă 

de aceste proaste poveţe şi de aceste ispitiri şi primiţi povaţa cea bună de la acela ce v-o dăruieşte 

şi păstraţi-o în sufletele voastre. 

* 

 

Teorii 

Cu pericolul, eforturile fizice, informaţiile şi fricţiunea am desemnat obiectele ce se 

găsesc laolaltă ca elemente în atmosfera războiului şi fac din acesta un mediu stânjenitor pentru 

orice activitate. Ele pot fi cuprinse, deci, în efectele lor de stânjenire, şi sub noţiunea colectivă a 

unei fricţiuni generale. Oare nu există nici un ulei care să diminueze această frecare? Există unul 

singur, dar înaltul comandant şi armata pe picior de război nu dispun de el după voie: 

este obişnuinţa armatei cu războiul. 

Obişnuinţa fortifică trupul în marile eforturi, sufletul în mari primejdii, judecata 

împotriva primei impresii. Peste tot se dobândeşte, datorită ei, o preţioasă luciditate, care merge 

de la husar şi puşcaş până sus la generalul de divizie şi uşurează acţiunea înaltului comandant. 

După cum ochiul uman îşi dilată pupila în camera întunecoasă, absoarbe puţina lumina 

existentă, distinge treptat, de bine de rău, obiectele şi sfârşeşte prin a se lămuri destul de bine: aşa 

se comportă în război soldatul instruit, în timp ce novicele nu este întâmpinat decât de bezna 

nopţii. 

Nici un înalt comandant nu poate conferi oştirii sale obişnuinţa războiului, iar exerciţiile 

din timp de pace nu constituie decât un slab înlocuitor; slab în raport cu adevărata experienţă a 

războiului, dar nu în raport cu o armată în care şi aceste exerciţii sunt orientate numai spre 

obţinerea unei virtuozităţi mecanice. A organiza exerciţiile din timp de pace astfel ca o parte a 

acelor elemente din fricţiune să se întâlnescă în ele, ca judecata, circumspecţia, chiar fermitatea 

diverşilor comandaţi să poată fi exersate, este de mult mai mare importanţă decât cred cei care nu 

cunosc din experienţă chestiunea. Este extraordinar de important ca soldatul, mare sau mic în 

grad, indiferent de treapta la care se află, să nu vadă, abia în război, pentru prima dată, acele 

fenomene ale războiului care ar provoca la el mirare sau stânjeneală; dacă le-a mai întâlnit măcar 

o singură dată înainte, este deja pe jumătate familiarizat cu ele.  
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Acestea se referă chiar şi la eforturile fizice. Ele trebuie exersate, mai mult ca să se înveţe 

mintea cu ele, decât trupul. În război, soldatul neînvăţat este foarte înclinat să ia eforturile 

excepţionale la care este supus drept consecinţe ale unor greşeli, erori sau încurcături în 

conducerea întregului, ceea ce îl deprimă îndoit. Asta nu se va întâmpla, dacă exerciţiile din timp 

de pace îl vor fi pregătit pentru ele. 

Un alt mijloc, mai puţin cuprinzător, dar totuşi foarte important de a dobândi obişnuinţa 

războiului în timp de pace este angajarea de ofiţeri cu experienţa războiului din armate străine. 

Rareori este pace în toată Europa şi niciodată războiul nu se stinge în întreaga lume. Un stat care 

a avut o pace îndelungată ar trebui să caute întotdeauna să-şi procure ofiţeri de pe aceste teatre de 

război, dar bineînţeles numai dintre aceia cu bune realizări în serviciu, sau să trimită ofiţeri ai săi 

acolo, să se iniţieze în război. 

Oricât de mic ar părea să fie numărul unor astfel de ofiţeri, raportat la masa unei armate, 

influenţa lor este totuşi foarte sensibilă. Experienţa lor, orientarea spiritului, formarea 

caracterului lor acţionează asupra subordonaţilor şi camarazilor lor şi, chiar atunci când nu pot fi 

puşi să exercite o comandă, trebuie consideraţi experţi în materie, ce pot fi consultaţi în multe 

cazuri concrete. 

* 

 

Imamul Ali   ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  şi evitarea nedreptăţii 

Pe Allah ! Mai bine petrec o noapte de nesomn pe spini de sa’dan (o plantă cu spini 

ascuţiţi) sau mă las, ca un prins, târât în lanţuri decât să Îi întâlnesc pe Allah şi pe Trimisul Său 

în Ziua Judecăţii ca un nedrept faţă de robii Săi sau ca jefuitor al vreunui lucru sortit sfărâmării.  

Cum aş putea eu nedreptăţi pe cineva (pentru această lume) când el se îndreaptă cu 

repreziciune către pieire, iar sub pământ va putrezi? 

Dreptatea Imamului Ali  ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  

Pe Allah ! Eu l-am văzut pe ‘Aqil (unul din cei trei fraţi ai săi) decăzând atât de jos încât 

a ajuns să-mi ceară o măsură de grâu peste partea cuvenită fiecăruia dintre voi. I-am văzut copiii, 

cu părul încâlcit, prăfuiţi cu chipurile înnegrite de funingine. El a venit la mine de multe ori 

repetându-şi cererea iarăşi şi iarăşi. L-au auzit apoi închipuindu-şi că eu o să-mi vând credinţa şi 

o să mă las condus de el, despărţindu-mă de calea mea de până acum. Atunci am încins o bucată 

de fier şi am apropiat-o de trupul lui ca să tragă o învăţătură din aceasta.  
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A început să urle amarnic de durere ca unul doborât de boală şi aproape că s-a fript de la 

dogoarea ei. Atunci i-am zis: O, Aqil ! Jeli-te-ar jelitoarele să te jelească ! Tu urli doar de la 

această bucată de fier încinsă de un om în joacă, pe când tu mă târăşti pe mine către focul aprins 

de Atotputernic din pricina furiei Sale ? Tu poţi să gemi de durere acum, însă eu nu voi geme din 

pricina flăcărilor ? 

O întâmplare ciudată a făcut ca un om să vină la noi în plină noapte cu un vas închis plin 

cu o dulceaţă zemoasă, însă eu am refuzat-o căci parcă era frământată cu scuipat sau cu o 

borâtură de năpârcă. L-am întrebat atunci dacă aceasta este o răsplată, o danie sau o pomană, căci 

toate acestea sunt oprite celor din neamul Profetului . Nu este nici una din acestea – a răspuns 

el, ci este un dar. 

I-am spus atunci : Pierde-te-ar mama ta să te piardă ! Ai venit la mine să mă ademeneşti 

de la legea lui Allah ? Ori vorbeşti aiurea, ori eşti stăpânit de vreun jinn! Pe Allah ! Chiar dacă 

mi s-ar da cele şapte tărâmuri cu tot ceea ce există sub bolţile lor, ca să Îi întorc spatele lui Allah 

sau ca să jefuiesc o furnică de un bob de orz, nu aş face nici una nici alta. Pentru mine, lumea 

voastră este mai de nimic decât o frunză în gura unei lăcuste care o mestecă. Ce să facă Ali cu 

bunurile trecătoare şi cu plăcerile ce se duc ? La Allah căutăm izbăvire de somnul minţii şi de 

urâţenia greşelilor; Lui îi cerem ajutorul. 

Viitorul apariţiei lui al-Mahdi  ٱَسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  

Ei au luat-o înspre dreapta şi înspre stânga, pătrunzând pe căile răului şi părăsind căile 

călăuzirii. Nu vă zoriţi înspre ceva ce are a se întâmpla şi este aşteptat, şi nu nutriţi dorinţa de a 

întârzia ceea ce va să vă aducă ziua de mâine, căci mulţi sunt aceia care se grăbesc spre un lucru, 

însă de îndată ce l-au obţinut, ei încep să îşi dorească să nu îl fi obţinut. Cât de aproape este ziua 

de astăzi faţă de zorii zilei de mâine. O, popor al meu! Aceasta este vremea în care vor veni cele 

făgăduite şi se vor apropia cele pe care voi nu le ştiţi. 

Marea absenţă şi conducerea lui al-Mahdi  ٱ َسََلُم ِ َعلَْيهِ  َللهٰ  

Oricine dintre noi va apuca acele zile, va merge cu o făclie luminândă şi va păşi pe 

urmele celor drepţi, spre a desface noduri, spre a elibera sclavi, spre a-i dezbina pe cei uniţi şi a-i 

uni pe cei dezbinaţi. El se va ascunde de oameni. Cel ce se va lua după el nu îi va găsi urmele, 

chiar dacă îl va urmări cu privirea. Apoi, un pâlc de oameni se va înverşuna precum săbiile 

ascuţite de fierar. Privirile le vor fi strălucitoare mulţumită revelaţiei, tălmăcirile le vor fi puse în 

auz, şi li se va da a se adăpa din izvoare de înţelepciune şi dimineaţa şi seara. 
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Musulmanii după Trimisul lui Allah  

Vremea le va fi îndelungată, ca să îndeplinească ruşinea, şi să aibă parte de schimbări, 

până la încheierea acestei perioade, când unii oameni s-au întors la zâzanii şi şi-au ridicat armele 

spre a lupta. Nu s-au arătat mulţumitori faţă de Allah cu răbdare, ci s-au preamărit pe ei înşişi 

întru adevăr. În cele din urmă aceste vremuri de încercare s-au încheiat potrivit celor hotărâte. 

Apoi, ei şi-au pus gândurile cele de bine înaintea săbiilor şi s-au apropiat de Domnul lor aşa cum 

le-a poruncit propovăduitorul lor. Când Allah l-a luat pe trimisul Său, unii oameni s-au întors pe 

urmele lor. Căile greşite i-au doborât iar ei s-au încrezut în uneltitori, au legat prietenii cu alţii şi 

nu cu rudele lor, cele pe care li se dăduse poruncă să le iubească, şi au mutat zidirea de pe 

temelia sa cea trainică, zidind-o într-un alt loc decât locul său.  

Ei sunt obârşiile oricărui păcat şi porţile tuturor celor ce se afundă în beznă.  

Ei merg buimaci şi ameţiţi ca de o beţie, pe calea oamenilor Faraonului, când aplecându-

se asupra acestei lumi, sprijinindu-se pe ea, fie ieşind din religie, îndepărtându-se de ea. 

Cei rătăciţi 

Allah le-a dat răgaz o vreme. Ei cad în greşeală alături de cei neglijenţi, şi pleacă 

dimineaţa devreme împreună cu păcătoşii, fără a avea un drum de făcut, fără a avea vreun 

înainte-stătător (imam) drept călăuză. 

În cele din urmă, atunci când Allah le va dezvălui răsplata neascultării lor şi îi va fi scos 

din vălurile neglijenţei lor, abia atunci ei vor purcede către acelea cărora le întorceau spatele, şi 

vor întoarce spatele celor spre care se îndreptatu. Ei nu vor avea foloase de pe urma dorinţelor lor 

pe care şi le vor mulţumi sau a poftelor pe care şi le vor împlini. Eu vă previn, aşa cum mă 

previn şi pe mine însumi asupra acestei purtări. 

Lecuirea nepăsării 

Omul trebuie să strângă foloase de la el însuşi. Cu siguranţă, luminat este cel ce aude şi 

cugetă, cel ce priveşte şi vede, cel ce trage foloase din învăţăminte, care păşeşte pe cărări 

limpezi, evitând astfel să se zbată în hăuri şi să se rătăcească în greşeală, şi nu îi ajută pe aceia 

care l-ar duce în rătăcire, îndepărtându-se de adevăr, răstălmăcind vorbele sau temându-se de 

adevăr. O, tu, cel ce auzi! Scoală-te din beţia ta, trezeşte-te din nepăsarea ta, fă mai puţine lucruri 

pe fugă, chibzuieşte bine la ce ţi-a fost vestit cu limba Profetului cel neştiutor de carte de care nu 

există scăpare ori ieşire. Întoarce-i spatele celui ce îi întoarce patele, părăseşte-l şi ceea ce îi face 

plăcere.  
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Lasă deoparte mândria, renunţă la îngâmfare şi aminteşte-ţi de mormântul tău, căci 

drumurile tale trec pe deasupra lui, şi aşa cum îi judeci tu pe alţii vei fi şi tu judecat, vei culege 

ceea ce vei semăna, iar ceea ce tu pui înainte astăzi îţi va ieşi în întâmpinare mâine. Aşadar, 

strânge pentru viitorul tău şi pune înainte (faptele bune) pentru ziua ta (în care vei da socoteală).  

Ia aminte! Ia aminte, tu ascultătorule!  

Şi străduieşte-te, străduieşte-te, nepăsătorule! 

Nimeni nu îţi va da de ştire precum Cel Cunoscător (35:14). 

Trăsături rele 

Una dintre hotărârile lui Allah pusă în Pomenirea cea Înţeleaptă (Coranul) în temeiul 

căreia El răsplăteşte şi osândeşte, este mulţumit sau furios, este aceea că El nu va aduce foloase 

vreunui rob, chiar dacă acesta se străduieşte şi făptuieşte totul cu sinceritate, atâta vreme cât acel 

rob părăseşte această lume pentru a-L întâlni pe Allah, având asupra lui vreuna din aceste fapte 

fără a se căi, şi anume el i-a făcut semeni lui Allah cărora a socotit obligatoriu să se închine, sau 

şi-a domolit mânia prin uciderea unui suflet, sau se murdăreşte cu faptele făcute de alţii, sau a 

căutat să răspundă nevoilor sale prin alţi oameni aducând născociri asupra religiei, sau s-a 

întâlnit cu oameni cu două feţe, sau a mers cu ei, având două limbi (fiind făţarnic). Pricepe 

acestea căci sunt o călăuză pentru cei asemenea. 

Ştiinţa sinelui 

Dobitoacele se sinchisesc doar de burta lor.  

Fiarele se sinchisesc doar de năpustirea asupra altora.  

Femeile se sinchisesc de podoabele acestei vieţi de jos cu toată stricăciunea ei. 

Credincioşii sunt umili, credincioşii sunt miloşi, credincioşii sunt temători (de Allah). 

* 

 

când credincioşii s-au neliniştit văzând că emirul tot amână, nelăsându-i să se 

pregătească să lupte, el  ُه ٱسَََلم عََلْيهه  َلّلَٰ  a ținut următoarea predică: 

Observaţii asupra bătăliei de la Siffin 

Cât despre ceea ce credeţi voi, cum că această (întârziere) s-ar datora faptului că nu-mi 

doresc moartea, atunci vă spun vouă, pe Allah, că nu-mi pasă de mă îndrept spre moarte sau de 

moartea îmi vine în întâmpinare.  
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Cât priveşte părerea voastră cum că aceasta s-ar datora vreunei temeri faţă de poporul 

Siriei, atunci eu vă spun vouă că nu aş amâna războiul nici măcar cu o singură zi, de nu aş avea 

nădejdea că mi se vor alătura unii ce îşi vor găsi reazem în mine şi vor găsi la mine lumina pe 

care o vor vedea chiar şi cu ochii lor slăbiţi. Această faptă îmi este mai dragă inimii decât să îi 

ucid, aşa cum sunt ei, călăuziţi pe un drum greşit, chiar de îşi poartă ei singuri păcatele. 

Biruinţa în luptă 

Cu Trimisul lui Allah  alături, luptăm cu părinţii noştri, cu fiii, fraţii şi unchii noştri, 

aceasta fiind ceea ce ne-a ţinut întru credinţă şi supunere, călăuzindu-ne pe drumul cel drept, 

dându-ne puterea de a îndura chinurile durerii şi de a ne înfrunta duşmanii. Uneori unul dintre ai 

noştri s-a năpustit asupra unuia dintre duşmani, înfruntându-se cu bărbăţie şi sârg, pentru a vedea 

care îl va răpune pe celălalt. Uneori omul nostru şi-a învins duşmanul, alteori acesta l-a biruit pe 

al nostru. 

Când Allah a luat aminte la adevărul nostru, atunci El a trimis mârşăvia la cel viclean, iar 

nouă ne-a trimis sprijinul Său, până ce islamul s-a statornicit (asemenea cămilei) cu gâtul pe 

pământ, odihnindu-se de la locul său. Pe viaţa mea, de ne-am fi purtat şi noi precum voi, nici un 

stâlp al religiei (noastre) nu s-ar fi înălţat, iar copacul cunoaşterii nu ar fi rodit nici măcar o 

frunză.  

Pe Allah ! Cu siguranţă că acum voi ne veţi obidi, storcându-ne de sânge, însă în cele din 

urmă vă va părea rău. 

Prevestirea unor evenimente ce se vor petrece la Basra 

O Ahnaf! Este ca şi cum l-aş vedea înaintând cu o oaste fără de colb stârnit, fără de 

tropot, fără de freamăt din rărunchi, fără nechezat de cai. Ei râcâie pământul cu picioarele lor 

asemenea picioarelor de struţ. 

Vai vouă (celor din Basra) cu uliţe locuite şi case împodobite care au aripi aidoma 

aripilor de vulturi şi trompe precum trompele de elefanţi ; ei sunt aceia la care, dacă unul dintre 

ei este ucis, nu este bocit, iar dacă vreunul dintre ei se rătăceşte, nu este căutat.  

Eu întorc această lume pe faţă, o măsor cu măsura ei numai potrivit şi o privesc cu ochii 

nimeriţi pentru aceasta. 
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Însuşirile mongolilor 

Eu pot vedea un popor de oameni ale căror chipuri sunt asemenea scuturilor acoperite cu 

piei nu prea bine răzuite. Ei se îmbracă în straie de mătase şi de lână şi ţin cai scumpi. Vor fi 

omoruri şi vărsări de sânge, până când cel rănit va păşi peste cel mort, iar numărul fugarilor va fi 

mai mic decât numărulor celor luaţi prizonieri. 

Ştiinţa tainelor 

Unul din tovarăşii săi i-a spus: O, Emir al drept-credincioşilor, ţie ţi s-a dat ştiinţa 

tainelor, la care el i-a spus acelui om din tribul Banu Kalb: 

O, tu, frate al lui Kalb! Aceasta nu este ştiinţa tainelor, aceste lucruri au fost dobândite de 

la el (adică de la Profet ), care le cunoaşte. Cât priveşte ştiinţa tainelor, aceasta înseamnă 

cunoaşterea Zilei Judecăţii de Apoi şi ceea ce a pus la socoteală Allah în spusa Sa: Numai Allah 

are ştiinţa Ceasului. El trimite ploaia. El ştie ceea ce este în pântecele mamelor. Nimeni nu ştie 

ce va agonisi mâine, nimeni nu ştie pe ce pământ va muri. 31:34 

Prin urmare, Allah singur este Cel care ştie ce se află în pântece, fie el bărbat sau femeie, 

şi cine anume va fi gătej pentru focul iadului, şi cine anume va fi în preajma profeţilor din rai.  

Aceasta înseamnă ştiinţa tainelor care nu este cunoscută nimănui altcuiva decât lui Allah. 

În afară de aceasta, o ştiinţă a dăruit Allah trimisului Său, iar el mi-a transmis-o mie, rugându-se 

pentru mine ca pieptul meu să o reţină, iar coastele mele să o poată ţine. 

Trăsătura cea urâtă a poporului 

O, voi , robi ai lui Allah! Voi şi tot ceea ce voi doriţi din acestă lume sunteţi asemenea 

oaspeţilor cu o şedere limiată, şi precum datornicii care sunt chemaţi să plătească. Viaţa se 

scurtează, în vreme ce faptele se păstrează. Mulţi din cei ce se străduiesc o fac în zadar şi mulţi 

din cei ce se căznesc se îndreaptă spre rău. 

Voi vă aflaţi într-o vreme în care binele nu sporeşte dând înapoi, iar răul se înmulţeşte 

mergând, iar Diavolul îşi sporeşte năzuinţa de a nimici oamenii. Aceasta este vremea în care 

armele sale sunt puternice, capcanele i-au fost împrăştiate, iar prada a ajuns să fie uşor (de prins). 

Aruncaţi-vă privirea asupra oamenilor, oriunde voiţi voi, şi veţi vedea fie un om sărman suferind 

din pricina sărăciei, fie un om bogat nesocotindu-l pe Allah, în pofida tuturor darurilor pe care El 

i le-a dat, ori un zgârcit care îşi măreşte avuţia nesocotind obligaţiile faţă de Allah, ori un suflet 

nesupus care îşi astupă urechile şi nesocoteşte toate poveţele. 
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Considerarea acestei lumi 

Unde sunt oamenii voştri cei buni; şi unde vă sunt cei drepţi? Unde vă sunt oamenii liberi 

şi unde cei îngăduitori? Şi unde sunt aceia dintre voi care evită înşelăciunea şi minciuna şi 

treburile lor, rămânând curaţi în tot ce întreprind? 

Nu au plecat toţi din această lume josnică, trecătoare şi plină de amaruri? Nu aţi fost voi, 

oare, lăsaţi printre oameni care sunt precum gunoaiele şi atât de josnici încât până şi buzele evită 

să le rostească numele şi nu se mişcă ei, oare, chiar şi întru osândirea propriei lor poziţii 

umile? Noi suntem ai lui Allah şi la El ne vom întoarce. 

Stricăciunea s-a ivit şi nu este nimeni să i se împotrivească şi să o schimbe, şi nici nimeni 

nu există care să despovăţuiască de ea, sau care să o curme. 

Nădăjduiţi, oare, voi, cu toate aceste însuşiri, să vă asiguraţi un loc în apropierea plină de 

curăţenie a lui Dumezeu şi să fiţi priviţi ca statornici iubitori ai Lui? Vai ! Allah nu poate fi 

înşelat cu privire la raiul Său, iar mulţumirea Lui nu se poate dobândi decât prin ascultarea dată 

Lui. Allah îi blesteamă pe cei ce poruncesc binele pe care, însă, ei înşişi îl lasă deoparte şi pe 

aceia care îi opresc pe ceilalţi de la rău pe care, însă, ei înşişi îl făptuiesc. 

Drepturile sociale 

Aşadar Allah mi-a dat dreptul asupra voastră de a vă ocroti treburile, însă şi voi aveţi 

asupra mea un drept precum cel pe care îl am eu asupra voastră. Un drept este cel mai vast dintre 

lucruri atunci când este descris, însă este cel mai strâmt când trebuie aplicat deopotrivă. El nu se 

cuvine unui om, fără să nu fie cuvenit şi împotriva lui, după cum nu este cuvenit împotriva lui, 

fără să nu fie cuvenit lui. Existenţa unui drept în favoarea cuiva fără să fie şi împotriva sa este 

rezervată numai lui Allah, însă nu şi robilor Săi, mulţumită puterii Lui asupra lor şi a dreptăţii 

care însoţeşte hotărârile Sale. El – mărire Lui ! – a făcut ca prin dreptul Lui asupra robilor Săi, 

aceştia să Îl slujească şi a luat asupra Sa să îi dăruiască cu răsplată îndoită ca semn al bunătăţii 

Sale şi al largheţei pe care o are din belşug faţă de ai Săi. 

Drepturile reciproce ale ocârmuitorului şi ale obştii 

El – mărire Lui ! – a impus, din drepturile Lui, drepturile unor oameni asupra altor 

oameni. Sunt drepturi chibzuite, deopotrivă pentru toţi. Unele din aceste drepturi duc la alte 

drepturi, altele nu cer existenţa altor drepturi.  
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Cel mai mare drept dintre acestea pe care Allah le-a făcut obligatorii este dreptul 

ocârmuitorului asupra supuşilor şi dreptul supuşilor asupra ocârmuitorului. Aceasta este o 

obligaţie pe care Allah a făcut-o atât unora cât şi altora ca temei al înţelegerii dintre ei şi întărire 

a religiei lor.  

Aşadar, supuşilor nu le poate fi bine fără să nu le fie bine ocârmuitorilor, după cum 

ocârmuitorilor nu le poate fi bine fără o dreaptă ocârmuire a supuşilor. Dacă supuşii dau dreptul 

ocârmuitorului, iar ocârmuitorul dă dreptul supuşilor, atunci dreptul unora faţă de ceilalţi se 

întăreşte, căile religiei se îndreaptă, semnele dreptăţii se întăresc, tradiţiile se respectă. Astfel 

vremurile vor fi mai bune, se va dori ca statul să se menţină, iar scopurile duşmanilor vor fi 

sortite eşuării. Dacă supuşii pun stăpânire pe stat, sau ocârmuitorul îi nedreptăţeşte pe supuşi, 

neînţelgerile cresc cu fiece cuvânt, semnele împilării apar, rătăcirea îşi face loc în religie iar 

tradiţiile sunt lăsate de izbelişte. Patimile se dezlănţuie, poruncile legii nu mai sunt luate în 

seamă, bolile sufletului se înmulţesc şi fără şovăială sunt încălcate chiar şi marile drepturi, însă 

cele zadarnice sunt din plin săvârşite. În atare împrejurări, cei drepţi vor fi înjosiţi, cei răi 

preacinstiţi şi grave urmări robii vor suferi de la Allah. 

Atunci, voi trebuie să vă sfătuiţi unii cu alţii şi să vă ajutaţi unii pe alţii întru aceasta 

(întru îndeplinirea obligaţiilor voastre). Nimeni – dintre cei ce caută mulţumirea lui Allah şi se 

străduiesc, trudind îndelung – nu poate trece peste adevărul a ceea ce Allah i-a dăruit din 

ascultare, iar din dreptul obligatoriu al lui Allah asupra robilor Lui este să-i sfătuiască pe măsura 

strădaniei lor şi să-i facă să se ajute între ei pentru înălţarea adevărului. Nici un om – chiar dacă 

are un înalt rang faţă de stabilirea drepturilor şi o mare însemnătate în religie – nu este deasupra 

nevoii de a primi ajutor pentru a îşi îndeplini obligaţiile pe care i le-a pus în spate Allah! Şi 

iarăşi, orice om – oricât de mic ar fi şi oricât de umil în ochii celorlalţi – nu trebuie socotit că este 

prea jos pentru a i se da ajutor sau pentru a primi ajutorul lui. 

Unul dintre companionii emirului drept-credincioşilor   ه ٱَسََلُم َعلَْيهه   َلّلَٰ  i-a răspuns printr-o 

cuvântare lungă amintindu-i de propria lui ascultare şi supunere faţă de el. 

Atunci, emirul drept-credincioşilor  ه ٱَسََلُم َعلَْيهه  َلّلَٰ  i-a spus: 

Dacă un om, în sinea lui, priveşte măreţia lui Allah ca fiind înaltă şi crede în inima sa că 

rangul lui Allah este sublim, atunci are dreptul ca, în numele măreţiei acestor lucruri, să 

privească toate celelalte lucruri ca fiind mici.  
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Printre astfel de oameni, cel asupra căruia dărnicia lui Allah este mare şi binefacerile lui 

Allah sunt mari, are o obligaţie şi mai mare, pentru că dărnicia lui Allah asupra orcărui om nu 

creşte fără o creştere a dreptului lui Allah asupra lui. 

Legăturile sănătoase dintre ocârmuitor şi obşte 

Pentru oamenii buni, cea mai netrebnică situaţie în care s-ar putea afla ocârmuitorii este 

aceea de a se crede despre ei că le place să fie onoraţi, iar felul lor de a fi este întemeiat pe 

îngâmfare. Nu mi-ar plăcea nici măcar să le treacă prin minte că aş iubi elogiile, şi ascultarea 

laudelor. Eu – slavă lui Allah – nu sunt aşa. Chiar dacă mi-ar fi plăcut să fiu pomenit astfel, aş fi 

renunţat cu umilinţă în faţa lui Allah, decât să accept măreţia şi strălucirea care I se cuvin doar 

Lui. Oamenilor le place să înalţe laude după ce au ieşit dintr-o încercare, însă să nu îmi aducă 

mie vreo laudă plină de frumuseţe pentru că am ieşit în întâmpinarea obligaţiilor mele faţă de 

Allah şi faţă de voi, căci îmi este teamă că acele drepturi de care nu m-am achitat şi acele 

obligaţii pe care nu le-am îndeplinit vă vor face să vorbiţi despre mine ca despre un despot. 

Nu fiţi precauţi cu mine aşa cum sunteţi cu cei pătimaşi, nu mă întâmpinaţi cu linguşiri şi 

să nu vă închipuiţi că dacă mi se spune un adevăr îmi cade greu, căci cui îi cade greu adevărul 

care i se spune sau dreptatea care i se înfăţişează înainte îi va fi şi mai greu să lucreze cu ele. 

Aşadar, nu te opri din a spune un adevăr sau de a arăta o dreptate, deoarece eu nu sunt deasupra 

greşelii şi nici nu îmi închipui că ea nu ar fi în faptele mele, însă Allah mă va apăra de greşeală 

căci El este mai stăpânitor asupra ei decât mine. Cu siguranţă, şi eu şi voi suntem robi aflaţi în 

stăpânirea Domnului – nu există domn afară de El ! Asupra sufletelor noastre El are stăpânirea 

pe când noi nu o avem. El ne-a scos de unde eram către unde ne este bine şi ne-a dat în locul 

rătăcirii buna călăuzire şi putinţa de a vedea în locul orbirii. 

Plângerea împotriva quraişiţilor 

Allah ! Îţi cer ajutorul împotriva quiraşiţilor şi a celor care i-au sprijinit, căci ei mi-au 

tăiat legăturile de rudenie, mi-au întors cupa şi au strâns laolaltă oamenii ca să-mi tăgăduiască 

dreptul care mi se cuvenea mai mult decât oricui altcuiva. 

Ei mi-au spus: „Dacă îţi iei dreptul, este just; dacă nu îţi iei dreptul, este just. Rabdă cu 

mâhnire ori mori de inimă rea!” 
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Am privit în jurul meu şi nu am aflat pe nimeni care să-mi fie scut, ocrotitor, ori ajutor în 

afara familiei mele. Mi-am înfrânt pornirea de a-i da morţii, am închis ochii în ciuda paiului din 

ei, am înghiţit în sec (înecat) de mâhnire şi am îndurat chinul furiei înăbuşite, mult mai amară 

decât colocintul, mult mai dureros pentru inimă decât împunsătura de cuţit. 

Despre lupta împotriva celor ce au încălcat legământul 

Fraţilor! 

Eu nu sunt necunoscător a ceea ce voi cunoaşteţi, dar cum să am eu putere, atâta vreme 

cât aceia care s-au năpustit asupra mea sunt în plină vigoare? Ei ne stăpânesc şi noi nu îi 

stăpânim pe ei. Până şi robii voştri s-au ridicat alături de ei, iar arabii beduini li s-au alăturat şi ei.  

Ei se află acum printre voi, şi vă fac rău după bunul plac. 

Vedeţi voi vreo putinţă de a face ceea ce năzuiţi a face? 

Problemele lăuntrice ale războiului 

Aceasta treabă este din vremea de dinainte de islam, iar aceşti oameni s-au bucurat de 

sprijin. Asupra acestei trebi oamenii au păreri diferite. Un grup va vedea treaba aşa cum o vedeţi, 

un altul o va vedea aşa cum nu o vedeţi voi, iar un altul nu o va vedea nici aşa, nici aşa. Aveţi 

răbdare până ce oamenii se liniştesc, inimile se aşează la locul lor, astfel încât să se poată uşor 

îndeplini drepturile oamenilor. Liniştiţi-vă în ceea ce mă priveşte şi luaţi aminte la ceea ce vă 

aduce vouă porunca mea. Nu faceţi nimic din ceea ce v-ar putea clătina puterea, nimic din ce v-

ar slăbi vigoarea şi v-ar pricinui neputinţa ori ruşinea. Eu voi ţine bine treaba atât cât poate fi 

ţinută, însă dacă nu voi găsi nici o ieşire atunci singurul leac este însemnarea cu fierul înroşit (în 

luptă). 

Datoria de a da ascultare conducerii 

Allah a trimis, cu siguranţă un sol călăuzitor cu o Carte grăitoare şi o poruncă fiinţătoare! 

Nimeni nu va fi ruinat de aceasta în afara celui ce se ruinează singur.  

Născocirile îndoielnice sunt pricina ruinei, mai puţin acelea de care Allah ocroteşte, căci 

în puterea lui Allah stă oblăduirea voastră. Aşadar, răsplăţi-l (pe Profet ) dându-i ascultare 

fără de pată şi fără nimic de lepădat din ea. Pe Allah ! Voi trebuie să faceţi astfel, căci de nu, 

Allah va lua de la voi puterea islamului, şi nicicând după aceea nu vă v-o mai înapoia, până când 

se va întoarce către alţii în afară de voi. 
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Dezvăluirea uneltirii celor care au încălcat legământul 

Cu siguranţă, aceşti oameni sunt cu toţii în deplină încuviinţare atunci când nu le place 

conducerea mea. Eu voi avea răbdare, şi nu voi slăbi deloc ceata voastră, căci dacă vor izbuti să-

şi impună părerea, atunci întreaga zidire a islamului se va prăbuşi. 

Ei tânjesc după această lume din pizmă faţă de cel căruia Allah i-a pus-o la picioare. 

Aşadar, ei au vrut să întoarcă lucrurile la ceea ce a fost mai înainte (de islam).  

Băgaţi de seamă ! 

Noi trebuie să trudim întocmai cu Cartea lui Allah şi cu purtarea trimisului lui Allah 

pentru a-i apăra dreptul şi a revigora tradiţia sa  

* 

 

 ً  اْلَحْمُد هلل الهِذي َلَ تَُواِري َعْنهُ َسَماٌء َسَماًء، َوَلَ أَْرٌض أَْرضا

Slavă lui Allah, pentru care un cer nu ascunde un alt cer, iar un pământ nu ascunde un 

alt pământ. 

Disputa asupra Zilei Sfatului 

Cineva mi-a spus: O fiu al lui Abu Talib, tu tânjeşti după califat! 

iar eu i-am spus: Pe Allah ! Voi ţineţi mai mult la aceasta, chiar dacă sunteţi mai departe, 

în vreme ce eu sunt mai potrivit şi mai aproape. Eu mi-am cerut un drept al meu, iar voi sunteţi 

cei care vă amestecaţi între mine şi acesta şi îmi întoarceţi faţa de la el.  

Când i-am lovit auzul cu argumente, de faţă cu mulţimea adunată, s-a înfiorat, ca şi cum 

ar fi fost buimăcit, neştiind ce răspuns să îmi dea. 

Învinuirea quraişiţilor 

Allah ! Eu Ţie îţi cer ajutorul împotriva quiraşiţilor şi a celor care îi susţin, căci ei îmi rup 

legăturile de rudenie, îmi bagatelizează locul meu de seamă şi s-au strâns laolaltă ca să mă 

lipsească de ceea ce este al meu (califatul), pentru ca apoi să spună : 

”Să ştii că ai tot dreptul să îl iei, după cum ai şi dreptul să îl laşi”. 

Însuşirile Profetului 

El este păstrătorul de încredere al revelaţiei Sale, pecetea trimişilor Săi, vestitorul 

milosteniei Sale, prevestitorul pedepsei Sale. 
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Însuşirile ocârmuitorului islamic 

O, voi, oameni ! Cel mai îndreptăţit dintre toţi în această treabă (a califatului) este cel mai 

puternic dintre ei în a-l păstra, cel mai ştiutor al poruncii lui Allah în privinţa sa. Dacă vreun 

gâlcevitor face gâlceavă, va fi chemat spre a se căi ; dacă nu vrea, va fi înfruntat. Pe viaţa mea! 

Dacă imamatul nu se încheagă până se înfăţişează poporul, nu mai este nici o altă cale. Cei de 

faţă însă judecă în numele celor absenţi, astfel încât cel de faţă nu va putea să dea înapoi, iar cel 

absent, să aleagă. Ştiu că va trebui să lupt cu doi bărbaţi – unul care pretinde ceea ce nu este al 

lui, iar celălalt interzice ceea ce trebuie să facă. 

O, voi, robi ai lui Allah ! Vă povăţuiesc să aveţi teamă de Allah, căci acesta este cel mai 

bun sfat ce se poate da oamenilor, şi cel mai nimerit dintre toate în faţa lui Allah. Poarta 

războiului a fost deschisă între voi şi oamenii qiblei (musulmanii). Acest steag va fi purtat doar 

de acei ce văd, îndură şi cunosc locul adevărului. Aşadar, voi trebuie să mergeţi înainte cu ceea 

ce vi s-a poruncit şi să vă lepădaţi de cele ce vă sunt oprite. Nu vă grăbiţi în nici o pricină, atâta 

vreme cât nu aţi lămurit-o. Pentru fiece pricină pe care o negaţi avem alta în schimb. 

Prevenirea asupra perfidiei acestei lumi 

Luaţi aminte ! Această lume la care aţi prins a năzui şi a tânji după ea, lume ce uneori vă 

mânie, iar alteori vă încântă, nu este sălaşul vostru (permanent), şi nici loc al şederii voastre 

pentru care aţi fost creaţi, şi nici loc în care aţi fost invitaţi (definitiv). Luaţi aminte! Ea nu vă va 

fi vouă veşnică şi nici voi nu veţi veşnici în ea. Dacă ceva din această lume vă ispiteşte, totodată 

vă previne şi asupra răului ei. Aşadar, lăsaţi deoparte ispitele sale, căci sunt prevenitoare, şi nu vă 

lăcomiţi la ele, căci sunt înspăimântătoare. Cât vă aflaţi aici, în această lume, întreceţi-vă către 

acel sălaş la care aţi fost chemaţi, şi întoarceţi-vă inimile de la această lume. Niciunul dintre voi 

nu trebuie să plângă asemenea unei roabe pentru cele de care a fost lipsită. Căutaţi desăvârşirea 

harului lui Allah asupra voastră, dând ascultare, cu răbdare, lui Allah şi păstrând ceea ce El v-a 

dat să păstraţi din Cartea Sa. 

Luaţi aminte ! Pierderea vreunui lucru din această lume nu vă va păgubi cu nimic, atâta 

vreme cât voi păstraţi dreapta voastră religie, însă după pierderea religiei, nimic din ceea ce 

păstraţi din această lume nu vă va folosi la nimic. Fie ca Allah să poartă inimile noastre şi ale 

voastre înspre adevăr şi fie ca El să ne dăruiască şi nouă şi vouă răbdare. 
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* 

 

Înarmarea poporului 

Războiul popular este în Europa un fenomen al veacului al XIX-lea. Are adepţii si 

adversarii săi, aceştia din urmă fie din motive politice, pentru că îl socotesc un mijloc 

revoluţionar, o stare de anarhie legalizată, la fel de periculoasă ordinii sociale interne, ca şi 

duşmanului extern, fie din motive militare, deoarece cred că rezultatul n-ar corespunde forţei 

folosite.  

Primul punct nu ne priveşte de fel, căci noi studiem războiul popular numai ca mijloc de 

luptă, deci în legătura sa cu inamicul; ultimul punct însă ne duce la observaţia că războiul 

popular, în general, trebuie considerat ca o urmare a modului în care elementul războinic a rupt, 

în zilele noastre, vechile zăgazuri artificiale ce-l înconjurau, ca o lărgire şi intensificare a 

întregului proces de fermentare pe care îl denumim război. Sistemul de rechiziţii, creşterea 

armatelor, care devin mase uriaşe datorită rechiziţiilor şi serviciului militar general obligatoriu, 

folosirea miliţiilor, sunt toate, dacă se pleacă de la vechiul sistem militar foarte limitat, fenomene 

ce tind în aceeaşi direcţie; în această direcţie, însă, se află şi chemarea la apel a miliţiilor 

(landsturm-ului) sau înarmarea poporului. Dacă primele din aceste noi mijloace ajutătoare sunt o 

consecinţă firească şi necesară a zvârlirii stavilelor din cale, sporind în asemenea măsură forţa 

celui ce s-a servit primul de ele încât celălalt a fost antrenat şi a trebuit la rândul său să le 

folosească, ambele aceste fenomene se vor întâmpla şi în războiul popular. 

În generalitatea cazurilor, acel popor care s-ar servi de el cu pricepere ar obţine o relativă 

superioritate faţă de cei ce l-ar refuza. Aşa stând lucrurile, nu mai rămâne decât întrebarea dacă 

această nouă întărire a elementului războinic este în genere salutară pentru omenire sau nu; 

întrebare căreia i se poate tot atât de bine răspunde ca întrebării despre război în general – le 

lăsăm pe amândouă în grija filosofilor. Dar s-ar putea crede că forţele pe care le reclamă războiul 

popular ar putea fi folosite cu mai mult succes pentru alte forme de luptă. Nu este însă nevoie de 

un studiu important pentru a ne convinge că aceste forţe, în mare parte, nu sunt disponibile şi nu 

pot fi folosite după voie. O parte esenţială a lor, şi anume elementele morale, îşi dobândesc chiar 

existenţa abia prin acest mod de întrebuinţare. 
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Nu mai întrebăm deci: cât îl costă rezistenţa depusă pe un întreg popor, cu armele în 

mână, pe acest popor? Ci întrebăm: ce influenţă poate avea această rezistenţă, care sunt condiţiile 

ei şi cum poate fi folosită? 

Că o rezistenţă atât de dispersată nu se pretează la acţiunea concentrată în timp şi spaţiu a 

marilor lovituri, rezultă din natura războiului popular. Acţiunea sa depinde, ca procesul de 

evaporare în natura fizică de suprafaţă; cu cât mai mare este aceasta şi contactul în care se află cu 

armata inamică, adică cu cât se extinde mai mult, cu atât mai eficace este acţiunea poporului 

înarmat. Ea nimiceşte, ca un jar mocnind acoperit, temeliile armatei inamice. Deoarece ea are 

nevoie de timp pentru rezultatele sale, pe când cei doi adversari acţionează astfel reciproc unul 

asupra celuilalt, se creează o stare de tensiune care, fie că se rezolvă treptat, dacă războiul 

popular este înăbuşit în unele locuri şi se stinge încet în altele, fie că duce la o criză, când 

flăcările incendiului generat cuprind armata inamică şi o obligă să părăsească ţara înainte de a fi 

în întregime distrusă. Ca o asemenea criză să fie provocată numai de războiul popular presupune 

fie o suprafaţă atât de mare a statului ocupat, cum, în afara Rusiei, nu are nici un stat european, 

fie o disproporţie între armata invadatoare şi suprafaţa ţării, cum nu se întâmplă în realitate. Dacă 

nu vrem deci să alergăm după năluci, războiul popular trebuie gândit combinat cu războiul unei 

armate permanente, iar ambele reunite printr-un plan de ansamblu unic gândit întru apărarea sau 

avansarea naţiunii revoluţionare unite. 

Condiţiile indispensabile în care un război popular poate deveni eficace sunt următoarele: 

a.) războiul să fie dus în interiorul unei ţări. 

b.) războiul să nu fie decis printr-o singură catastrofă. 

c.) teatrul de război să ocupe un teritoriu foarte întins. 

d.) caracterul poporului să-l sprijine. 

e.) teritoriul să fie foarte frământat şi inaccesibil, fie datorită unor munţi, paduri sau 

mlaştini, fie datorită naturii culturilor agricole. 

Dacă populaţia este mare sau mică nu are importanţă decisivă, căci de oameni se va duce 

cel mai puţin lipsă pentru aşa ceva. Dacă locuitorii sunt săraci sau bogaţi, de asemenea nu este 

de-a dreptul hotărâtor, sau cel puţin n-ar trebui să fie; nu se poate nega însă că o categorie de 

oameni săraci, învăţată cu munca obositoare şi cu lipsuri, se arată, de obicei, mai războinică şi 

mai puternică. 
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O particularitate locală, ce favorizează extraordinar acţiunea războiului popular este 

dispersarea locuinţelor, cum o întâlnim în multe provincii ale ţării. Teritoriul este în felul acesta 

mai frământat şi mai acoperit, drumurile, deşi mai numeroase, devin mai proaste, cazarea 

trupelor prezintă nesfârşite dificultăţi şi, înainte de toate, se repetă în mic caracteristica pe care 

războiul o are în mare, anume că principiul rezistenţei se află peste tot şi nicăieri. Dacă locuitorii 

au casele laolaltă în sat, cele mai neliniştite sate pot fi ocupate de trupe sau eventual şi jefuite, în 

chip de sancţiune, ceea ce însă e greu de făcut cu ţărănimea risipită din provinciile noastre. 

[Aşadar din perspectiva noastră un popor înarmat se prezintă în trei feluri, în funcţie de 

apartenenţa religioasă şi ideologică la o cauză anume însă servesc aceluiaşi scop al rezistenţei 

generale în faţa unui pericol extern prin completarea arhitecturii defensive a ţării; drept urmare:  

landsturm-jamaatul (numit şi paragemat),  

miliţiile revoluţionare (motivate politico-social) şi  

cetele populare înarmate (determinate de factori)] 

nu pot şi nu trebuie folosite direct împotriva forţei principale inamice, nici măcar 

împotriva unor unităţi importante, ele nu trebuie să strivească sâmburele, ci să-l roadă doar, la 

suprafaţă, la margini. 

Popor înarmat trebuie să se ridice în provinciile aflate la periferia teatrului de război, în 

care atacatorul nu ajunge cu forţe importante, pentru a sustrage cu totul aceste provincii 

influenţei lui. Aceşti nori de furtună, ce se adună pe laturile inamicului, trebuie să se deplaseze în 

urma lui pe măsură ce el înaintează. Acolo unde nu există încă nici un inamic nu lipseşte curajul 

să te înarmezi împotriva lui, iar la acest exemplu se aprinde treptat şi masa locuitorilor din jur. 

Astfel focul se întinde ca incendiul pe păşunea uscată, iar până la urmă atinge terenul pe care îşi 

are bazele atacatorul; focul cuprinde linia sa de comunicaţie şi îi primejduieşte existenţa. Căci, 

chiar dacă cineva nu are idei exagerate despre puterea unui război popular, dacă nu-l socoate 

drept un element inepuizabil, de neînvins, pe care simpla forţă a armatei îl poate controla la fel 

de puţin cum poate controla omul vânturile sau ploaia, în scurt dacă nu-şi întemeiază părerea pe 

manifeste vorbăreţe, tot trebuie să recunoască că nu poţi mâna din urmă cetăţeni înarmaţi ca pe 

un detaşament de soldaţi, care rămân strânşi laolaltă ca o turmă şi care, de obicei, când sunt 

dispersaţi, aleargă drept înainte, în timp ce oamenii înarmaţi dimpotrivă, în asemenea caz, se 

risipesc în toate direcţiile, fără să aibă nevoie pentru aceasta de un plan meşteşugit.  
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Prin aceasta marşul fiecărui mic detaşament printr-o zonă muntoasă, împădurită sau 

altcum foarte accidentată capătă un caracter foarte periculos, căci în fiecare clipă marşul se poate 

transforma într-o luptă, iar când, demult n-ar mai fi fost vorba de luptătorii inamici, aceleaşi cete 

alcătuite din ţărani sau orăşeni, risipiţi cu mult înainte de capul coloanei, pot răsări oricând în 

coada ei.  

Dacă este vorba de stricarea drumurilor şi blocarea şoselelor înguste, mijloacele folosite 

de avanposturi sau de detaşamente de hărţuire ale armatei sunt, faţă de cele ale unor cete 

răsculate, aproximativ în relaţia ce există între mişcările unui automobil şi cele ale unui om. 

Inamicul n-are alt mijloc împotriva acţiunii landsturm-ului decât trimiterea de detaşamente 

numeroase pentru însoţirea convoaielor sale, ocuparea locurilor de staţionare militară, a 

trecătorilor, a podurilor, etc.  

După cum primele încercări ale landsturm-ului vor fi modeste, şi detaşamentele trimise 

de inamic vor fi slabe, deoarece el se teme de o mare dispersare a forţelor; aceste detaşamente 

slabe, de obicei, abia aprind incendiul războiului popular, în câteva localităţi ele fiind covârşite 

de mulţime, ceea ce sporeşte curajul şi pofta de luptă a celor din landsturm, iar intensitatea 

acestei lupte creşte până ce se apropie de punctul culminant, care trebuie să-i hotărască 

rezultatul. 

Potrivit imaginii ce ne-o facem despre războiul popular, acesta trebuie să rămână de 

natura ceţii sau norilor, fără să se închege nicăieri într-un corp solid, altfel inamicul trimite o 

forţă adecvată împotriva acelui sâmbure, îl distruge şi face un mare număr de prizonieri; atunci 

curajul scade, toţi cred că s-ar fi decis chestiunea principală, că eforturi ulterioare ar fi inutile, iar 

armele îi cad poporului din mâini. Pe de altă parte, însă, este necesar ca ceaţa să se adune în 

anumite locuri în mase mai dense şi să constituie nori ameninţători, din care să poată izbi 

câteodată un trăznet puternic. Aceste puncte sunt situate, în principal, cum am mai spus, pe 

aripile teatrului de război inamic. Aici poporul înarmat trebuie să se reunească în ansambluri mai 

mari şi mai ordonate, cu un mic adaos de trupe regulate, încât să dobândească aspectul unei 

armate ordonate şi să fie în stare să îndrăznească acţiuni mai importante. Din aceste puncte, 

intensitatea landsturm-ului trebuie să scadă până spre spatele inamicului, unde este expus celor 

mai puternice lovituri.  
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Acele nuclee mai dense sunt destinate să atace garnizoanele mai importante pe care 

inamicul le lasă în urma sa, pe lângă aceasta ele inspiră teamă şi îngrijorare, măresc impresia 

morală pe care o face războiul popular; fără ele acţiunea generală ar fi lipsită de forţă, iar 

întreaga situaţie n-ar fi suficient de neliniştitoare pentru inamic. 

Înaltul comandant obţine cel mai uşor această înjghebare organizată a întregii înarmări 

populare prin micile detaşamente ale armatei permanente cu care sprijină landsturmul. Fără un 

asemenea sprijin, cu ceva trupe regulate servind de încurajare, locuitorii nu vor avea, de cele mai 

multe ori, încrederea şi elanul să recurgă la arme. Cu cât sunt mai puternice detaşamentele 

destinate în acest scop, cu atât mai mare devine forţa lor de atracţie, cu atât mai mare avalanşa ce 

urmează să se prăbuşească asupra inamicului. Dar şi aici sunt limite; căci, de pe o parte, ar fi 

dăunător oarecum în landsturm şi a constitui astfel o linie de apărare lungă, slabă peste tot, în 

care caz am putea fi siguri că armata şi landsturm-ul ar fi deopotrivă complet distruse, pe de altă 

parte experienţa pare să ne înveţe că prezenţa unor trupe regulate prea numeroase în zonă reduce 

de obicei energia şi eficacitatea războiului popular; prea multe forţe inamice, în al doilea, că 

locuitorii ar tinde să se lase în grija propriilor forţe regulate, în al treilea, că prezenţa a 

numeroase trupe regulate solicită prea mult, în alt chip, puterile locuitorilor, prin cartiruiri, 

cărăuşie, livrări, etc. 

Un alt mijloc de a împiedica o reacţie prea eficace a inamicului împotriva războiului 

popular îl constituie totodată un principiu fundamental în folosirea lui; este principiul de nu 

accepta decât foarte rar, sau niciodată, să se ajungă, prin utilizarea acestui mare mijloc de apărare 

strategică, la apărarea tactică. Caracterul unei lupte a landsturm-ului este cel al tuturor luptelor în 

care dispunem de trupei mai proaste: mult elan şi ardoare la început, dar puţin sânge rece şi 

puţină persistenţă în timp. Apoi, nu are mare importanţă dacă o forţă de landsturm este bătută sau 

alungată, căci ea este pregătită pentru aşa ceva, dar nu trebuie să fie nimicită printr-un număr 

prea mare de morţi, răniţi şi prizonieri; o asemenea înfrângere ar stinge curând focul. Aceste 

două particularităţi contravin însă categoric naturii apărării tactice. Lupta de apărare cere o 

acţiune tenace, lentă, sistematică şi hotărârea de a risca; o simplă încercare la care poţi renunţa 

după dorinţă, nu poate niciodată duce la succes în apărare. Dacă deci este necesar ca landsturm-

ul să preia apărarea unui anumit sector, nu trebuie să se ajungă niciodată la o luptă de apărare 

decisivă; într-un asemenea caz el ar fi nimict, oricât de favorabile i-ar fi împrejurările.  
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El poate şi trebuie să apere, pe cât îi este posibil, trecătorile unei zone montane, digurile 

unei zone mlăştinoase, trecerile peste un fluviu, dar, de îndată ce inamicul a răzbit prin ele, 

trebuie mai curând să se disperseze şi să-şi continue apărarea cu atacuri neaşteptate, decât să se 

retragă într-un ultim şi strâmt refugiu, în care să se concentreze şi să se lase închis într-o poziţie 

defensivă cum scrie la carte. Oricât de curajos ar fi un popor, oricât de războinice i-ar fi 

moravurile, oricât de mare ura ce o poartă inamicului, oricât de favorabil i-ar fi terenul, este 

incontestabil că războiul popular nu se poate menţine într-o atmosferă prea densă de primejdie. 

Dacă, deci, combustibilul său trebuie să se acumuleze undeva în vederea unui foc mare, aceasta 

să se întâmple în puncte mai îndepărtate, unde are aer şi nu poate fi înăbuşit dintr-o lovitură 

puternică. 

După aceste consideraţii, care au constituit mai curând o intuire subiectivă a adevărului 

decât o disecare obiectivă, pentru că în genere obiectul s-a înfăţişat până acum prea rar şi a fost 

prea puţin descris de cei care l-au observat multă vreme direct, mai trebuie să spunem doar că 

planul strategic de apărare poate cuprinde în două feluri participarea poporului înarmat şi anume: 

fie ca ultim mijloc ajutător după pierderea bătăliei, fie ca sprijin firesc înaintea unei bătălii 

decisive.  

Ultima eventualitate presupune retragerea în interiorul ţării şi acel tip indirect de ripostă 

despre care am vorbit. Aici nu ne mai rămâne decât să spunem câteva cuvinte cu privire la 

recurgerea la landsturm după bătălia pierdută. 

Nici un stat nu trebuie să credă că soarta sa, adică întreaga existenţă, depinde de o singură 

bătălie, fie ea şi cea mai decisivă. Dacă este bătut, mobilizarea de noi forţe proprii şi slăbirea 

firească pe care orice ofensivă o suferă în timp pot duce la o întoarcere a situaţiei sau poate primi 

ajutor din afară. Pentru moarte mai rămâne întotdeauna timp şi cum, dintr-un instinct firesc, cel 

ce se îneacă se agaţă şi de un pai, este în ordinea firească a lumii morale ca un popor să încerce şi 

ultimele mijloace când se vede la marginea prăpastiei. 

Oricât de mic şi slab ar fi un stat, în raport cu inamicul său, nu trebuie să economisească 

aceste ultime eforturi, ori ar trebui spus că nu mai este suflet într-însul. Aceasta nu exclude 

posibilitatea de a se salva de la nimicirea totală printr-o pace care impune sacrificii; o asemenea 

intenţie însă, la rândul ei, nu exclude utilitatea unor noi măsură de apărare; ele nu fac pacea nici 

mai complicată, nici mai rea, ci mai uşoară şi mai bună. Şi mai necesare sunt aceste măsuri când 

se aşteaptă sprijin de la cei interesaţi în menţinerea existenţei noastre.  
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Aşadar un guvern care, după pierderea bătăliei principale, nu se gândeşte decât să lase 

poporul să beneficieze repede de liniştea păcii şi, strivit de sentimentul unei mari speranţe 

pierdute, nu mai simte curajul şi dorinţa să antreneze toate forţele, comite în orice caz, din 

slăbiciune, o mare inconsecvenţă şi dovedeşte că n-a fost demn şi, poate de aceea, nici capabil de 

victorie. 

Oricât de decisivă a fost deci înfrângerea pe care a suferit-o un stat, totuşi, prin retragerea 

în interiorul ţării trebuie să fie suscitată activitatea bazelor şi a înarmării populare. În acest sens 

este avantajos dacă aripile teatrului principal de război sunt limitate de munţi sau de alte regiuni 

foarte dificile, care apar acum ca bastioane la al căror foc strategic de flanc inamicul este expus, 

în înaintarea sa. 

Când învingătorul este în toiul pregătirilor lui de asediu, după ce a lăsat peste tot în urmă 

garnizoane puternice, pentru a-şi crea linia  de comunicaţii, sau chiar a expediat detaşamente 

pentru a-şi asigura libertatea de mişcări pe laturi şi a menţine în ordine provinciile învecinate, 

când este deja slăbit prin felurite pierderi de oameni, cai şi material de luptă, atunci a sosit 

momentul reapariţiei în arenă a armatei de apărare, care, surprinzându-l pe inamic în situaţia sa 

încordată, trebuie să-l zdruncine cu o lovitură bine aplicată. 

Apărarea 

Fundamentală pentru înţelegerea oricărui concept de apărare este aprofundarea noţiunii 

de parare – în această parare este cuprinsă aşteptarea, iar această aşteptare este o caracteristică a 

apărării şi principalul ei avantaj. 

O apărare a ţării aşteaptă implicit atacarea ţării, apărarea teatrului de război – atacarea 

teatrului de război, apărarea unei poziţii aşteaptă atacarea unei poziţii. Orice activitate ofensivă 

pe care o va exercita apărarea după acest moment, nu va anula noţiunea de apărare, deoarece 

principalul ei semn distinct – aşteptarea – s-a manifestat. 

Am spus că aşteptarea şi acţiunea, aceasta din urmă fiind întotdeauna înapoi de ripostă, 

sunt amândouă părţi absolut esenţiale ale apărării – fără prima n-ar fi apărare, fără a doua n-ar fi 

război. Această părere ne-a dus, încă mai demult, la concepţia că apărarea n-ar fi decât forma cea 

mai puternică a războiului, pentru a-l învinge cu atât mai sigur pe adversar. La această 

concepţie trebuie să ţinem neapărat, parte pentru că, în ultima instanţă, ea singură ne fereşte de a 

cădea în absurditate, parte pentru că, cu cât rămâne mai vie şi mai apropiată, cu atât fortifică 

întregul act al apărării. 
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Dacă s-ar vrea, aşadar, să se facă o distincţie în ripostă, care constituie a doua 

componentă necesară a apărării, şi să se considere ca parte necesară a ei numai ceea ce constituie 

respingerea atacului propriu-zis împotriva ţării, a teatrului de război, a poziţiei, care nu s-ar 

întinde decât atât cât cere asigurarea acestora, şi am privi, în schimb posibilitatea unei riposte 

împinse mai departe, care trece în domeniul adevăratului atac strategic, ca un obiect străin şi 

indiferent apărării, acesta ar fi contrar concepţiei enunţate mai sus şi de aceea nu putem socoti o 

asemenea distincţie ca esenţială, ci trebuie să stăruim în părerea că fiecare apărare trebuie să aibă 

la bază ideeea unei răzbunări, căci oricâtă pagubă i-ar putea face adversarului, chiar şi în cel mai 

fericit caz, cu prilejul acelei prime riposte, tot ar mai lipsi ceva echilibrului necesar în raportul 

dinamic dintre atac şi apărare. 

Spunem deci: apărarea este forma mai puternică a războiului, pentru a-l învinge mai uşor 

pe adversar, şi lăsăm pe seama împrejurărilor dacă această victorie depăşeşte sau nu obiectivul la 

care apărarea se referea. 

Dar, deoarece apărarea este legată de noţiunea de aşteptare, scopul de a-l învinge pe 

inamic nu poate exista decât condiţionat, anume numai dacă atacul are loc, şi se înţelege deci că, 

dacă atacul nu are loc, apărarea se mulţumeşte să păstreze ce posedă; acesta este, deci, scopul ei 

în starea de aşteptare, adică scopul ei cel mai imediat, şi numai mulţumindu-se cu acest obiectiv 

modest ea poate beneficia de avantajele formei mai puternice de război. 

Dacă ne închipuim acum o armată cu teatrul său de război destinat apărării, scenariul se 

poate desfăşura în patru trepte după cum urmează: 

• Armata atacă inamicul de îndată ce el pătrunde în teatrul de război. 

• Armata ocupă o poziţie aproape de frontieră şi aşteaptă până ce inamicul se prezintă 

înaintea sa pentru atac. 

• Armata aflată într-o astfel de poziţie provoacă nu numai hotărârea inamicului de a da 

bătălia, ci chiar adevăratul atac. 

• Armata îşi transferă rezistenţa în interiorul ţării. 

O asemenea retragere în interior îi poate provoca treptat apărătorului echilibrul sau 

superioritatea de care are nevoie şi care îi lipsea la frontieră, căci orice înaintare în atacul 

strategic slăbeşte, în parte în mod absolut, în parte prin împărţirea devenită necesară, a forţelor. 

Anticipăm aici acest adevăr, considerându-l un fapt suficient dovedit de toate războaiele. 
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În a patra fază, câştigul de timp trebuie considerat, înainte de toate, ca un avantaj 

important. Dacă atacatorul asediază oraşele noastre, avem timp până la probabila lor cădere, ceea 

ce tot poate reprezenta câteva săptămâni, în unele cazuri câteva luni. Dacă, însă, slăbirea 

atacatorului, adică sleirea forţei sale ofensive, este obţinută numai prin înaintarea sa şi ocuparea 

punctelor necesare, deci numai prin lungimea drumului său, în majoritatea cazurilor câştigul de 

timp creşte, iar acţiunea noastră nu mai este legată de un moment anume. 

În afara raportului de forţe modificat, care se instalează între apărător şi atacator la 

sfârşitul acestui drum, trebuie să punem în socoteală, pentru primul, şi avantajul sporit al 

aşteptării. Chiar, dacă, în realitate, atacatorul nu ar fi în aşa măsură slăbit încât să nu mai poată 

ataca forţa noastră principală acolo unde aceasta s-a oprit, poate îi va lipsi totuşi hotărârea s-o 

facă, căci aici această hotărâre va trebui să fie totdeauna mai puternică decât fusese nevoie să fie 

pe frontieră; în parte pentru că forţele au slăbit, nu mai sunt proaspete şi pericolul a sporit, în 

parte pentru că, la înalţi comandanţi nehotărâţi, posesiunea dobândită a unui teritoriu ajunge 

adesea să alunge cu totul gândul unei bătălii, ei crezând, sau pretextând că nu ar mai avea nevoie 

de ea. Bineînţeles că din acest atac abandonat apărătorul se alege totuşi cu un mare câştig de 

timp. Este limpede că, în toate cele patru cazuri enunţate, apărătorul beneficiază de sprijinul 

teritoriului şi, de asemenea, că astfel poate face să participe la acţiune oraşe şi poporul său.  

Aceste principii active vor creşte cu fiecare treaptă a apărării şi vor provoca, îndeosebi pe 

treapta a patra, slăbirea forţei inamice. Deoarece, însă, avantajele aşteptării cresc în aceeaşi 

direcţie, rezultă de la sine că aceste trepte trebuie considerate ca o adevărată progresie a apărării 

şi că această formă de război devine cu atât mai puternică cu cât se îndepărtează mai mult de 

atac. De aceea nu ne temem să fim acuzaţi de părerea că cea mai pasivă dintre toate apărările ar 

fi cea mai puternică. Acţiunea apărării nu trebuie slăbită cu fiecare nouă treaptă, ci numai 

întârziată, mutată. Pe de altă parte, desigur că nu este absurd să considerăm că, într-o poziţie 

forte şi corespunzător întărită, se poate opune o rezistenţă mai puternică şi că, după ce forţele 

inamice s-au sleit pe jumătate în faţa acestei poziţii, poate urma şi o ripostă eficace. 

Afirmăm deci că, cu fiecare nouă treaptă a apărării, creşte preponderenţa sau, spus mai 

exact, contraponderea obţinută de apărător şi, în consecinţă, puterea ripostei. 

Oare aceste avantaje ale apărării crescânde se obţin cu totul gratuit? Defel, sacrificiile cu 

care trebuie plătite cresc în aceeaşi proporţie. 
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Dacă îl aşteptăm pe inamic în interiorul teatrului nostru de război, oricât de aproape de 

frontieră ar avea loc bătălia, acesta tot va fi călcat de forţa inamică, ceea ce nu se poate fără jertfe 

din partea noastră, în timp ce, printr-un atac, am fi trecut acest dezavantaj asupra inamicului. 

Dacă nu ieşim imediat în întâmpinarea inamciului, pentru a-l ataca, jertfele vor deveni 

deja ceva mai mari; spaţiul pe care inamicul îl ocupă şi timpul de care are nevoie să ajungă la 

poziţiile noastre le sporesc. Dacă vrem să dăm o bătălie de apărare şi îi permitem deci inamicului 

să aleagă când şi unde să aibă loc, se poate întâmpla ca el să rămână timp îndelungat în posesia 

porţiunii de teritoriu pe care o deţine şi astfel să plătim timpul pe care, prin nehotărârea sa, ne 

lasă să-l câştigăm. Jertfele devin şi mai importante dacă are loc o retragere spre interiorul ţării. 

Dar toate aceste jertfe, aduse de apărător, îi provoacă de obicei o pierdere de forţe care nu 

acţionează decât mijlocit, deci mai târziu, şi nu nemijlocit asupra forţelor sale armate, ba adesea 

atât de mijlocit încât efectul devine puţin sesizabil.  

Apărătorul încearcă, deci, să se întărească în momentul prezent pe contul viitorului, adică 

se împrumută, cum trebuie să facă oricine este prea sărac pentru situaţia sa. 

Acelaşi caz este şi când inamicul ne-a urmat în interiorul ţării, fără a asedia vreunul din 

oraşele noastre. Este adevărat că, în acest caz, avem mai mult timp, putem aştepta momentul 

maximei slăbiri a inamicului, dar mereu rămâne premisa că, până la urmă, trecem la acţiune. Se 

poate ca inamicul să fie în posesia întregii porţiuni de teritoriu care a fost obiectul atactului său ; 

dar îl are numai cu împrumut, tensiunea continuă şi nimic nu este încă decis. Câtă vreme forţa 

apărătorului creşte zi de zi, iar cea a atactorului scade zilnic, nedecizia este în interesul primului; 

de cum se atinge însă punctul culminant, la care în mod necesar se ajunge, dacă n-ar fi decât prin 

efectul final al pierderilor generale la care s-a expus apărătorul, atunci acţiunea şi decizia îi revin 

apărătorului, iar avantajul aşteptării trebuie socotit complet epuizat. 

Acest moment fireşte că nu poate fi hotărât printr-o regulă generală; o mulţime de 

împrejurări şi situaţii îl pot determina, trebuie totuşi observat că în apropierea iernii constituie un 

punct de cotitură natural. Dacă nu-l putem împiedica pe inamic să ierneze în teritoriul ocupat, de 

regulă acesta trebuie considerat pierdut. 

În reflecţiile noastre, am gândit-o întotdeauna în chip de bătălie; fireşte că aceasta nu este 

necesară, ci se pot imagina o mulţime de combinaţii de lupte purtate de părţi ale armatei, care să 

ducă la o schimbare a situaţiei; ele fie că dau loc într-adevăr la vărsare de sânge, fie că efectul lor 

probabil face necesară retragerea adversarului. 
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O altă decizie nu poate exista pe teatrul de război, când inamicul este strivit de condiţiile 

grele ale atacului său, iar detaşările, foamea şi bolile l-au slăbit şi sleit, tot numai teama de spada 

noastră îl poate obliga să se retragă şi să lase totul baltă. Dar există desigur o mare diferenţă între 

o asemenea decizie şi una obţinută la graniţă. 

Aici, armelor adversarului i se opun numai armele noastre, numai ele se înfrânează pe ale 

adversarului sau acţionează distructiv asupra lor; acolo însă, la sfârşitul înaintării ofensive, 

forţele armate inamice sunt deja pe jumătate distruse de propriile lor eforturi, ceea ce dă cu totul 

altă pondere armelor noastre, care, chiar dacă sunt ultimul motiv al deciziei, totuşi nu mai sunt 

singurul. Această nimicire a forţelor armate inamice în înaintare pregăteşte decizia, şi o poate 

face în asemenea măsură încât simpla posibilitate a ripostei noastre poate determina retragerea. 

În acest caz, deci, nu se poate atribui decizia decât eforturilor făcute în înaintare. Fireşte, însă, că 

nu se va găsi nici un caz în care să nu fi participat şi spada apărătorului. 

Rezistenţa prin spadă poate dobândi, însă, un aspect atât de modificat, prin varietatea şi 

felurimea combinaţiilor de lupte, îndeosebi în cazul în care acestea nu se descarcă prin vărsare de 

sânge, ci devin eficiente prin simpla lor posibilitate, încât ne simţim atraşi de părerea că aici ar 

putea fi găsit şi un alt principiu activ. Între respingerea sângeroasă într-o simplă bătălie şi 

efectele unei subtilităţi strategice, care nici nu lasă lucrurile să ajungă atât de departe, ar fi o 

asemenea diferenţă încât ar trebui acceptată în mod necesar o nouă forţă – aproximativ aşa cum 

astronomii au dedus, din marele interval dintre Marte şi Jupiter, existenţa altor planete. 

Când atacatorul îl găseşte pe apărător într-o poziţie puternică, pe care nu crede că o poate 

cuceri, în spatele unui râu important, pe care nu crede că-l poate trece, chiar dacă se teme numai 

că, înaintând în continuare, nu-şi va mai putea asigura în mod convenabil aprovizionarea, în toate 

cazurile aceste efecte le provoacă spada apărătorului; căci teama de a fi învins de această spadă, 

în lupte principale sau în puncte deosebit de importante, opreşte acţiunea atacatorului, numai că 

el n-o va exprima deloc sau, cel puţin, nu pe şleau. 

Condiţiile generale, din care se naşte un război şi care constituie în mod firesc baza sa, îi 

determină şi caracterul. Aceste condiţii generale au făcut, însă, din majoritatea războaielor un 

fenomen hibrid, în care adevărata duşmănie trebuie să se strecoare printr-un asemenea conflict de 

relaţii încât nu mai rămâne decât un element foarte debil. Aceasta trebuie, natural, să se vădească 

cel mai mult şi mai puternic la atac, căruia îi revine acţiunea ofensivă.  
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Aşa fiind, fireşte, nici nu este vreo minune că un atac atât de febril şi gâfâit poate fi oprit 

cu un singur deget. Împotriva unei hotărâri obosite, care, paralizată de o mie de considerente, 

abia dacă mai există, ajunge adesea aparenţa unei rezistenţe. 

Aşadar, nu marele număr de poziţii inexpugnabile ce se află peste tot, nu aspectul fioros 

al munţilor întunecaţi ce domină teatrul de război sau al marelui fluviu care îl străbate, nu 

uşurinţa de a paraliza, prin anumite combinaţii de lupte, braţul ce vrea să ne lovească – nu 

acestea sunt cauza frecventului succes nesângeros al apărătorului, ci slăbiciunea voinţei 

atacatorului, care înaintează cu pas şovăielnic şi teamă de spada inamică. 

Teoria se poate întoarce la esenţa lucrurilor numai dacă, aşa cum am încercat 

noi, urmăreşte firul simplu al conexiunii lor interne. 

Retragerea 

Am considerat retragerea voluntară în interiorul ţării ca un tip deosebit de rezistenţă 

indirectă, în care inamicul trebuie să piară nu atât din sabia adversarului, cât în urma propriilor 

eforturi. În acest caz, ori nu se prevede nici o bătălie principală, ori momentul acesteia este 

prevăzut pentru atât de târziu încât forţele inamice să fie deja considerabil slăbite. 

Aşadar forţele armate ale oricărui beligerant ce înaintează atacând sunt slăbite de propria 

înaintare. Această slăbire se accentuează când apărătorul nu este învins, când se retrage din voia 

sa, cu forţe armate proaspete, neînfrânte, dinaintea atacatorului şi îl obligă, printr-o rezistenţă 

constantă şi măsurată, să plătească pentru fiecare brazdă de pământ, astfel încât înaintarea sa să 

fie legată de un continuu efort de înaintare şi nu de o simplă intenţie. 

Pe de altă parte, pierderile suferite de un apărător în retragere vor fi mult mai mari dacă 

se retrage după o bătălie pierdută, decât dacă o face de bună voie. Căci, chiar de ar fi în stare să 

opună urmăritorului rezistenţa zilnică pe care o aşteptăm de la o retragere de bună voie – ar avea 

în cursul ei cel puţin aceleaşi pierderi, la care s-ar mai adăuga cele ale bătăliei. Dar ce 

presupunere greşită ar fi aceasta – silită, după o bătălie pierdută, să se retragă adânc în interiorul 

ţării, şi-cea mai bună armată din lume va avea pierderi disproporţionat de mari, iar dacă inamicul 

este mult superior, cum o presupunem în cazurile de care vorbim, dacă înaintează cu mare 

energie, cum s-a întâmplat aproape întotdeauna în războaiele recente, atunci va avea loc, după 

toate probabilităţile, o reală debandadă, care de obicei nimiceşte cu totul o forţă armată. 
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O rezistenţă zilnică măsurată, adică ce dureză de fiecare dată atât cât mai poate fi păstrat 

nedecis echilibrul luptei şi în care ne ferim de înfrângere, cedând la timp terenul pentru care ne-

am bătut, o asemenea luptă îl va costa pe atacator cel puţin tot atâţia oameni ca pe apărător, căci 

cât pierde acesta din când în când, în mod inevitabil  în retragere, ca prizonieri, va pierde 

atacatorul mai mult în foc, deoarece are mereu de luptat contra avantajelor terenului. Este 

adevărat că cel aflat în retragere îi pierde cu totul pe răniţii lui grav, dar deocamdată îi pierde şi 

atacatorul, deoarece aceştia rămân de obicei mai multe luni prin spitale. 

Rezultatul va fi, deci, că cele două armate se consumă aproximativ în aceeaşi măsură într-

o continuă fricţiune reciprocă. 

Cu totul altfel se petrec lucrurile la urmărirea unei armate înfrânte. Aici trupele pierdute 

în bătălie, ordinea distrusă, curajul frânt, îngrijorarea în legătură cu retragerea fac foarte grea, în 

unele cazuri imposibilă o asemenea rezistenţă celui ce se retrage. Urmăritorul, însă, care în 

primul caz înaintează foarte grijuliu, ba chiar şovăitor, pipăind locul dinaintea sa ca un orb, 

înaintează în al doilea caz cu pasul sigur al învingătorului, cu exuberanţa celui norocos, 

năpustindu-se cu siguranţă covârşitoare şi, cu cât se năpusteşte mai nebuneşte, cu 

atât accelerează mai mult lucrurile pe panta pe care au apucat-o, deoarece aici este adevăratul 

domeniu al forţelor morale, care se intensifică şi se multiplică, fără să fie legate de cifrele şi 

măsurile meschine ale lumii fizice. 

Este deci foarte limpede ce diferit va fi raportul dintre cele două armate, după cum ajung 

împreună, într-un fel sau în celălalt, la punctul care poate fi socotit sfârşitul drumului de înaintare 

al atacatorului. 

Acesta este numai rezultatul distrugerii reciproce; de acest rezultat se leagă acum şi 

slăbirea pe care o suferă cel ce înaintează, iar de partea celui aflat în retragere se mai adaugă 

întărirea de care beneficiază, în marea majoritate a cazurilor, prin forţele armate pe care le 

primeşte mai târziu, fie ca ajutor din afară, fie din neîncetate eforturi ulterioare. 

Nu în ultimul rând disproporţia în ce priveşte mijloacele de subzistenţă este atât de mare 

între cel ce se retrage şi cel se înaintează încât adesea primul trăieşte în belşug, iar celălalt se 

usucă de lipsuri. Cel ce se retrage are posibilitatea să stocheze peste tot provizii, de care se 

apropie, în timp ce urmăritorul este obligat să transporte totul după el, ceea ce, câtă vreme se află 

în mişcare, este complicat, chiar cu cea mai scurtă linie de comunicaţii şi, de aceea, îi provoacă 

lipsuri încă de la început.  



510 
 

Tot ce oferă teritorul însuşi este mai întâi folosit de armata aflată în retragere şi, de cele 

mai multe ori, epuizat. În urma ei nu rămân decât sate şi oraşe jefuite, câmpuri secerate şi 

devastate, puţuri sleite, izvoare tulburate. 

Aşadar, armata ce înaintează luptă adesea, încă din prima zi, cu lipsuri presante. Pe 

stocuri inamice nu poate conta de fel, decât doar dacă întâmplarea sau o greşeală de neiertat a 

adversarului lasă să-i pice, din când în când, ceva în mână. 

Este neîndoielnic că, la dimensiuni importante ale teatrului de război şi în condiţiile în 

care inegalitatea dintre beligeranţi nu este prea mare, se va crea, în felul acesta, un raport de forţe 

care va oferi apărătorului o incomparabil mai mare probabilitate de succes decât ar fi avut dacă 

bătălia decisivă s-ar fi dat la frontiera ţării. Dar nu numai probabilitatea de a învinge devine mai 

mare din cauza schimbării raportului de forţe, ci şi rezultatul victoriei va fi mai 

important, datorită situaţiei schimbate. Ce deosebire există între o bătălie pierdută la propria 

frontieră şi una pierdută în mijlocul ţării inamice ! – întrucât la capătul înaintării sale, starea 

atacatorului este adesea atât de grea, încât chiar o bătălie câştigată îl poate determina la retragere, 

pentru că nici nu mai are suficientă forţă de izbire ca să-şi completeze victoria şi s-o 

exploateze, nici nu mai este în stare să înlocuiască forţele pierdute. 

Este deci o imensă diferenţă dacă bătălia decisivă se produce la începutul sau la sfârşitul 

atacului. Marilor avantaje ale acestui tip de apărare li se opun două contra-ponderi: prima o 

constituie pierderile pe care le suferă ţara prin pătrunderea inamicului, cealaltă este efectul 

moral. 

Într-adevăr, a apăra ţara de pierderi nu poate fi niciodată scopul întregii apărări, ci scopul 

ei este obţinerea unei păci avantajoase. Eforturile noastre tind s-o facă cât se poate de sigură şi, 

pentru aceasta, nici o jertfă temporară nu poate fi socotită prea grea. Pierderea aceea, însă, chiar 

dacă nu este hotărâtoare, tot trebuie pusă în talerul balanţei, căci ea ne interesează întotdeauna. 

Această pierdere nu loveşte în mod direct forţa noastră armată, ci acţionează asupra ei numai în 

mod mai mult sau mai puţin indirect, în timp ce retragerea însăşi întăreşte direct forţa armată. 

Este deci greu să comparăm aici avantajul cu dezavantajul; ele sunt de natură diferită şi nu au 

vreun punct de acţiune comun. Trebuie aşadar să ne oprim aici, spunând că pierderea este mai 

mare când trebuie sacrificată o provincie roditoare şi populată, sau mari oraşe comerciale, că este 

însă pierderea majoră atunci când, odată cu ele, se pierd mijloace de luptă pregătite sau deja 

fabricate. 
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A doua contrapondere este impresia morală. Există cazuri în care înaltul comandant 

trebuie s-o ignore, să-şi urmeze liniştit planul şi să suporte dezavantajele provocate de 

demoralizare; ceea ce nu înseamnă, însă, că acestă impresie ar fi o fantomă ce merită dispreţ. Ea 

nu poate fi comparată cu o forţă ce acţionează asupra unui punct, ci cu una care străbate cu 

iuţeala fulgerului toate fibrele şi paralizează toate activităţile ce trebuie să fie eficace în popor şi 

armată. Există, desigur, cazuri în care retragerea în interiorul ţării este repede înţeleasă de popor 

şi armată, în care ea ar putea chiar spori încrederea şi aşteptările, dar acestea sunt rare. De obicei, 

poporul şi armata nu vor distinge măcar dacă retragerea este o mişcare deliberată sau o dare 

înapoi dezordonată şi, mai puţin încă, dacă planul este urmat din înţelepciune, în vederea unor 

avantaje sigure, sau din teamă de spada inamicului.  

La vederea sorţii provinciilor sacrificate, poporul va resimţi compătimire şi indignare, 

armata îşi va pierde lesne încrederea în comandantul ei şi în sine însăşi, iar neîncetatele lupte din 

timpul retragerii îi vor confirma mereu temerile.  

Asupra acestor consecinţe ale retragerii nu avem voie să ne înşelăm. Şi, în fapt, 

considerând lucrurile în sine, este mai natural, mai simplu, mai nobil, mai corespunzător fiinţei 

morale a poporului de a răspunde deschis provocării, astfel încât atacatorul să nu-i poată încălca 

graniţele fără să-l întâmpine geniul său protector, care să-i ceară sângeros socoteala. 

Dintre împrejurările ce favorizează acest tip de apărare se pot enumera: 

• o zonă cu culturi agricole puţine, 

• un popor loial şi războinic, 

• vreme proastă. 

Toate acestea fac mai dificlă întreţinerea armatei inamice, îi impun mari transporturi şi 

numeroase detaşamente de aprovizionare, corvezi penibile, provoacă boli şi uşurează operaţiile 

apărătorului împotriva flancurilor. 

Se cuvine a mai fi evocată o altă împrejurare favorabilă şi anume războiul popular. 

Spre a atinge scopul mobilizării populare retragerea trebuie să se facă în interiorul ţării, 

deci să se ducă, pe cât se poate, către un punct unde inamicul să fie înconjurat, de ambele părţi, 

de provinciile noastre. Astfel, el va fi expus influenţei lor, iar noi nu vom risca să fim îndepărtaţi 

de masa principală a teritoriului nostru, cum s-ar întâmpla dacă am adopta o linie de retragere ce 

s-ar apropia prea mult de frontieră. 
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O întrebare esenţială este: 

Care punct al ţării este cel mai potrivit, în ce măsură se poate lega de acest punct intenţia 

a apăra direct capitala sau vreun alt punct important, sau de a-l abate pe inamic din direcţia lui? – 

depinde de împrejurări. 

Vrem doar să observăm că oricum, în cazul unei astfel de situaţii, capitala, sau localitatea 

pe care vrem s-o ferim, trebuie să aibă oarecare capacitate proprie de rezistenţă, pentru a nu 

putea fi ocupată şi jefuită de orice detaşament vrăjmaş. 

Odată hotărâtă direcţia în care inamicul trebuie atras spre interiorul ţării, rezultă de la sine 

că aceasta trebuie să fie şi direcţia forţei noastre principale, căci altfel inamicul n-ar lăsa forţa sa 

principală să înainteze pe această direcţie, şi chiar de ar face-o noi n-am fi în stare să-i impunem 

toate condiţiile pe care le-a presupus. Se poate deci pune doar întrebarea dacă vom ţine această 

direcţie cu întreaga noastră forţă sau dacă vom devia cu părţi importante laterale, imprimând 

astfel retragerii un caracter excentric. 

La întrebarea de mai sus vom răspunde că această formă în sine este de respins: 

• pentru că, prin ea, forţele noastre sunt împărţite, în timp ce tocmai concentrarea lor într-un 

punct ar constitui o dificultate principală pentru atacator. 

• pentru că adversarul ajunge să se bucure de avantajul său, este mai concentrat decât noi şi 

poate deci să ne fie superior în anumite puncte. 

Fireşte că această superioritate este mai puţin de temut într-un sistem care constă 

deocamdată în evitare, însă o condiţie a acestei evitări va fi întotdeauna de a rămâne înfricoşător 

pentru adversar, de a nu fi fugărit de el, ceea ce s-ar putea totuşi întâmpla. Apoi condiţia acestei 

retrageri este de a ajunge treptat la o superioritate a forţei principale, pentru a putea da bătălia 

decisivă, ceea ce însă ar deveni incert în cazul divizării forţelor. 

Ce sectoare va ocupa inamicul în înaintare, la stânga şi la dreapta, se poate presupune cu 

probabilitate suficientă din concentrarea şi orientarea forţelor sale; din aşezarea provinciilor şi a 

bazelor sale faţă de ale noastre, etc., pentru că a dispune forţe armate în zonele de care inamicul 

probabil că nu se va atinge, ar fi o risipă periculoasă de forţe. Dacă, însă, în acele zone pe care 

atacatorul va dori probabil să le ocupe, noi vom fi în stare să-l împiedicăm prin forţele noastre 

armate dispuse acolo, este deja mai greu de prevăzut şi, deci, răspunsul depinde mult de tactul 

aprecierii. 
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Că apărătorul, în sine, are interesul de a ceda atacatorului cât mai puţine provincii posibil 

este lesne de înţeles, dar acesta nu rămâne mereu decât un scop secundar.  

Este de asemenea limpede că atacul devine tot mai complicat cu cât este mai mic sau, mai 

bine-zis, mai îngust teatrul de război; dar toate acestea sunt subordonate totuşi condiţiei ca, la 

începutul acţiunii, apărătorul să aibă de partea sa probabilitatea unui succes, iar prin ea să nu 

slăbească excesiv forţa sa principală, căci de ea depinde îndeosebi decizia finală, pentru că 

dificultăţile care apar la forţa principală inamică sunt cele care provoacă în primul rând hotărârea 

de retragere şi potenţează cel mai mult pierderea de forţe fizice şi morale legate de acesată 

hotărâre. 

Retragerea în interiorul ţării trebuie să se facă deci, de regulă, cu o forţă neînvinsă şi 

nedivizată, ea trebuie să se desfăşoare tocmai în faţa forţei principale inamice, cât de încet 

posibil şi obligându-l pe inamic, printr-o rezistenţă continuă, să fie mereu gata de 

bătălie impunându-i un anumit lux, ruinător, de măsuri de precauţie tactice şi strategice. 

Vectorul politic 

Nu se va vedea niciodată ca un stat care apără cauza altuia s-o ia pe aceasta la fel de 

serios de parcă ar fi a sa. O armată de sprijin de importanţă medie se trimite înainte; dacă ea n-

are noroc, afacerea se consideră mai mult sau mai puţin terminată, statul respectiv căutând să 

scape cât mai ieftin posibil. 

Este un uz stabilit în politica europeană că statele se obligă la ajutor reciproc în 

alianţe defensive şi ofensive, dar nu ca şi cum duşmănia şi interesul unuia ar deveni prin aceasta 

şi ale celuilalt, ci promiţându-şi reciproc o forţă armată dinainte determinată, de obicei foarte 

modestă, independentă de obiectivul războiului şi de eforturile adversarului. În condiţiile unui 

asemenea act de alianţă, aliatul nu se consideră angajat cu adversarul într-un război propriu-zis, 

care ar trebui în mod necesar să înceapă cu o declaraţie de război şi să se termine cu încheierea 

unei păci. Dar nici această noţiune nu este nicăieri fixată cu oarecare precizie, iar uzul este 

fluctuant. Lucrarea ar avea un fel de coerenţă interioară şi teoria războiului ar fi astfel mai puţin 

stânjenită dacă acest ajutor promis, de 10, 20, 30, 100 de mii sau mai mulţi oameni, ar fi pus în 

întregime la dispoziţia statului angajat în război, care să-l poată întrebuinţa după nevoia sa; în 

acest caz, el ar fi de considerat ca o trupă închiriată. Dar uzul este foarte departe de asemenea 

situaţie.  
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De obicei, trupele de sprijin au propriul lor înalt comandant, care depinde numai de 

propria sa curte, iar aceasta îi fixează un obiectiv, după cum se potriveşte mai bine cu jumătăţile 

ei de intenţii. 

Dar chiar atunci când două state sunt beligerante împotriva unui al treilea, nu se spune 

întotdeauna că trebuie să-l considerăm pe acest al treilea ca inamicul nostru, pe care trebuie să-l 

nimicim ca să nu ne nimicească, ci treaba se încheie adesea ca o afacere comercială; fiecare 

investeşte, în funcţie de primejdia pe care o riscă şi de avantajele pe care le aşteaptă. Acest punct 

de vedere nu-l aflăm numai atunci când un stat îi sare altuia în ajutor într-o chestiune care îi este 

suficient de străină, dar lucrurile nu se pot petrece fără o bază diplomatică nici chiar atunci când 

ambii au un mare interes comun, iar cei ce tratează cad de obicei la învoială numai asupra unui 

ajutor stipulat redus, pentru a întrebuinţa restul forţei lor militare după considerentele deosebite 

ce le-ar putea cumva sugera politica. Aşadar, în război, motivarea politică exercită o mare 

influenţă asupra conducerii lui. 

Dacă vrem doar o jertfă mică de la inamic, ne mulţumim să câştigăm prin război numai 

un echivalent mic şi sperăm să ajungem la aceasta cu eforturi medii. Cam la fel judecă şi 

adversarul. Dacă unul din doi găseşte atunci că s-a cam înşelat la socoteală, că nu este, cum a 

vrut, cu ceva superior adversarului, ci dimpotrivă, că el însuşi este mai slab, de obicei îi lipsesc 

în acel moment banii şi toate celelalte mijloace, îi lipseşte un imbold moral suficient pentru o 

energie mai mare; se ajută deci cum poate, speră că viitorul va aduce evenimente favorabile, 

chiar dacă nu are nici un drept la această speranţă, iar între timp războiul se târăşte fără forţă, ca 

un trup bolnav. 

Aşa se face că acţiunea reciprocă, supralicitarea, violenţa şi impetuozitatrea războiului se 

pierd în stagnarea motivelor slabe şi că ambii adversari se mişcă, cu un fel de siguranţă, în 

cercuri foarte micşorate. Dacă se acceptă influenţa scopului politic asupra războiului, cum chiar 

trebuie până la urmă acceptată, nu mai există limită şi trebuie coborât, vrând-nevrând, şi la 

asemenea războaie care constau din simpla ameninţare a adversarului şi din sprijinirea 

negocierilor. 

Este limpede că teoria războiului, dacă este şi vrea să rămână un studiu filosofic, se simte 

stânjenită aici. Tot ce este necesar în noţiunea de război pare să vrea s-o părăsească şi teoria se 

află în primejdia de a-i lipsi orice punct de sprijin.  
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Dar, curând se arată ieşirea firească. Pe curând, cu cât mai slabe devin motivele acţiunii, 

cu atât mai mult acţiunea devine suportare pasivă, cu atât mai puţine se întâmplă, cu atât mai 

puţin sunt necesare directive. Toată arta militară se transformă în simplă prudenţă, iar aceasta va 

fi orientată, în principal, să împiedice ca nu cumva echilibrul instabil să se modifice brusc în 

defavoarea noastră, ca nu cumva jumătatea de război să se transforme într-unul întreg. 

Se ştie, fireşte, că războiul este provocat numai de relaţiile politice ale guvernelor şi 

popoarelor; dar, de obicei, oamenii gândesc lucrurile ca şi cum, odată cu începerea războiului, 

acele relaţii ar înceta şi s-ar instala o cu totul altă stare, supusă numai propriilor sale legi. 

Noi afirmăm, dimpotrivă, că războiul nu este decât o continuare a relaţiilor politice prin 

intermediul altor mijloace.  

Spunem prin intemediul altor mijloace, pentru a afirma, totodată, că aceste relaţii politice 

nu încetează prin existenţa războiului, nu sunt transformate în cu totul altceva, că ele continuă în 

esenţa lor, oricum le-ar fi alcătuite mijloacele de care se servesc, şi că liniile principale de-a 

lungul cărora se desfăşoară şi de care sunt legate evenimentele militare nu sunt decât liniile mari 

ale acestor relaţii, care răzbat prin război, continuându-se până la pace. 

Şi cum s-ar putea crede altfel? 

Încetează vreodată relaţiile politice ale diferitelor popoare şi guverne odată cu notele 

diplomatice? 

Nu este oare războiul doar un alt fel de scriere şi vorbire a gândirii lor? 

El are, fireşte, propria sa gramatică dar nu şi propria sa logică. 

Aşa fiind, războiul nu poate fi niciodată separat de relaţiile politice, iar dacă aceasta se 

întâmplă pe undeva în studiu, atunci sunt rupte, oarecum, toate firele relaţiei şi rezultă ceva fără 

sens şi scop. 

Această concepţie ar fi indispensabilă, chiar dacă războiul ar fi în întregime război, ar fi 

în întregime elementul nestăvilit al duşmăniei, căci toate elementele pe care el se întemeiază şi 

care determină direcţiile sale principale – forţa proprie, forţa adversarului, aliaţii ambelor părţi, 

caracterele popoarelor şi guvernele respective, etc., aşa cum le-am enumerat – nu sunt ele oare de 

natură politică şi nu sunt ele oare atât de strâns legate de ansamblul relaţiilor politice, încât este 

imposibil să te desparţi de ele?  
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Dar acest fel de a gândi devine de două ori indispensabil, dacă luăm în considerare că 

adevăratul război nu este o strădanie atât de consecventă, orientată spre extrem, cum ar trebui să 

fie conform noţiunii sale, ci un fenomen hibrid, o contradicţie în sine; ca atare, el nu poate 

asculta de propriile sale legi, ci trebuie să fie considerat ca parte a unui alt ansamblu – iar acest 

ansamblu este politica.  

Folosindu-se de război, politica evită toate concluziile severe ce rezultă din natura lui, se 

sinchiseşte puţin de posibilităţile finale şi se ţine numai de probabilităţile imediate. Dacă, prin 

aceasta, intră multă incertitudine în toată acţiunea, dacă devine un fel de joc, politica fiecărui 

cabinet se încrede să-l întreacă în acest joc pe adversar, prin dibăcie şi perspicacitate. 

Astfel politica face din elementul dominant al războiului un simplu instrument; din 

cumplita spadă de luptă, menită să fie ridicată o singură dată, cu ambele mâini şi cu toată puterea 

trupului, pentru a da cu ea o singură lovitură şi numai una – se face o sabie uşoară, lesne de 

mânuit, care devine câteodată chiar o floretă, cu care poate executa, rând pe rând, lovituri şi 

parade. Cât timp războiul ţine de politică, acesta va prelua caracterul ei. De îndată ce politica 

devine mai grandioasă şi mai puternică, războiul îi va urma evoluţia, aceasta putându-se astfel 

ridica până la acea înălţime la care îşi atinge forma sa absolută. 

În general, nimic nu este atât de important în viaţă decât să stabileşti exact poziţia din 

care lucrurile trebuie înţelese şi judecate şi să te ţii de ea; căci numai dintr-o poziţie unică putem 

concepe în mod unitar masa fenomenelor şi numai unitatea poziţiei ne poate feri de contradicţii. 

Dacă, aşadar, nici la întocmirea planurilor de război nu este admisibilă o poziţie dublă sau 

multiplă din care să fie privite lucrurile, când cu ochiul soldatului, când cu cel al 

administratorului, când cu cel al omului politic, etc., se pune acum întrebarea dacă, în mod 

necesar, politica este aceea căreia tot restul trebuie să i se subordoneze. 

Se presupune că politica întruneşte şi conciliază în sine toate interesele administraţiei 

interne, precum şi pe cele ale omeniei, şi pe toate câte le-ar mai putea invoca înţelepciunea 

filosofică, căci politica nu este nimic în sine, ci este doar un administrator al tuturor acestor 

interese faţă de alte state. Că politica o poate lua într-o direcţie greşită, că poate servi cu 

precădere orgoliul, interesul particular, venitatea guvernanţilor, nu ne interesează aici; căci arta 

militară nu poate fi considerată în nici un caz preceptorul politicii, iar noi putem considera, aici, 

politica numai ca reprezentantul tuturor intereselor întregii societăţi. 
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Rămâne, deci, numai întrebarea dacă, la întocmirea planurilor de război, poziţia politică 

trebuie să cedeze pasul celei pur militare (dacă in genere o asemenea poziţie s-ar putea imagina), 

adică să dispară cu totul ori să i se subordoneze, sau dacă, dimpotrivă, poziţia politică trebuie să 

rămână dominantă, iar cea militară trebuie să îi fie subordonată. 

Ca punctul de vedere politic să înceteze cu totul odată cu războiul s-ar putea imagina 

numai dacă războaiele ar fi lupte pe viaţă şi pe moarte, din pură duşmănie; în realitate, ele nu 

sunt decât manifestări ale politicii însăşi, aşa cum am arătat mai sus. Subordonarea punctului de 

vedere politic celui militar ar fi absurdă, căci politica a generat războiul; ea este inteligenţa, iar 

războiul numai instrumentul şi nu invers. Nu rămâne deci posibilă decât subordonarea punctului 

de vedere militar celui politic. 

Dacă ne gândim la natura războiului real, ne amintim că fiecare război trebuie înţeles 

înainte de toate în probabilitatea caracterului său şi a contururilor sale principale, aşa cum ele 

rezultă din mărimile şi relaţiile politice, şi că adesea, ba în zilele noastre putem chiar afirma de 

cele mai multe ori, războiul trebuie considerat ca un întreg organic, ale cărui diverse membre nu 

pot fi desprinse de ansamblu, în care, deci, fiecare activitate distinctă trebuie să se contopească 

cu întregul şi să decurgă din ideea acestui întreg ; astfel ne apare cu totul cert şi limpede că 

poziţia cea mai înaltă în conducerea războiului, de la care emană directivele principale, nu poate 

fi decât cea a politicii. 

Văzute din acest unghi, proiectele apar ca dintr-o singură turnare, înţelegerea şi 

aprecierea lor devin mai uşoare, mai fireşti, convingerea mai puternică, motivele mai 

satisfăcătoare şi istoria mai inteligibilă. De pe această poziţie, un conflict între interesele politice 

şi cele militare cel puţin nu mai este în natura lucrurilor, iar acolo unde apare trebuie considerat 

doar ca o imperfecţiune a înţelegerii. Ca politica să adreseze războiului revendicări pe care 

aceasta nu le poate satisface, ar fi contrar premisei că ea cunoaşte instrumentul pe care vrea să-l 

întrebuinţeze, ar fi deci contrar unei premise fireşti, absolut indispensabile. Dacă politica 

apreciază însă justul curs al evenimentelor militare, este cu totul treaba ei, şi nu poate fi decât a 

ei, să hotărască ce evenimente şi ce direcţie a evenimentelor corespund obiectivului războiului. 

Cu un cuvânt, arta militară la nivelul ei cel mai înalt devine politică, dar bineînţeles o politică ce 

dă bătălii, în loc să scrie note diplomatice. 
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Aceasta este întru totul în firea lucrurilor. Nici unul din proiectele principale necesare 

unui război nu poate fi alcătuit fără cunoaşterea relaţiilor politice, iar cei ce vorbesc, ceea ce se 

întâmplă des, de influenţa dăunătoare a politicii asupra conducerii războiului, spun de fapt cu 

totul altceva decât vor să spună. Nu această influenţă, ci politica însăşi ar trebui dezaprobată.  

Dacă politica este justă, adică îşi atinge obiectivul, atunci ea nu poate influenţa decât în bine, în 

sensul ei, războiul, iar acolo unde această influenţă se îndepărtează de obiectiv, cauza trebuie 

căutată numai într-o politică anapoda. 

Numai atunci când politica îşi promite de la anumite mijloace şi măsuri militare un efect 

nereal, necorespunzător naturii lor, ea poate avea, prin hotărârile sale, un efect dăunător asupra 

războiului. Aşa cum cineva care nu stăpâneşte întru totul o limbă poate spune, câteodată, cu un 

gând just ceva nejust, tot astfel politica va da atunci frecvent indicaţii ce nu corespund propriilor 

ei intenţii. Aceasta s-a întâmplat destul de des şi ne face să simţim că o anumită cunoaştere a 

sistemului militar n-ar trebui separată de conducerea relaţiilor politice. 

Observatorii cu privirea cea mai cuprinzătoare au atribuit acest fenomen influenţei 

generale pe care politica a exercitat-o de veacuri asupra artei militare, spre cea mai mare pagubă 

a acesteia, prin care arta militară a ajuns un hibrid, decăzând adesea până la un adevărat 

simulacru. 

Faptul e real, greşit este doar să fie considerat ca o situaţie generată întâmplător. 

Centrul de greutate 

După concepţia noastră, apărarea nu este decât forma superioară a luptei. Menţinerea 

propriei forţe armate şi zdrobirea celei inamice, cu un cuvânt victoria, constituie obiectul luptei, 

dar, fireşte, nu scopul ei final. Acest scop este menţinerea propriului stat şi zdrobirea celui 

inamic şi, din nou mai concis, pacea intenţionată, pentru că în ea conflictul se echilibrează şi se 

încheie într-un rezultat comun. 

Ce înseamnă însă statul inamic în raport cu războiul? Înainte de toate forţa sa armată, 

apoi teritoriul său; dar fireşte şi multe altele, care, în împrejurări concrete, pot căpăta o 

importanţă predominantă; în mod deosebit ne referim la situaţii politice externe şi interne, care 

câteodată sunt mai hotărâtoare decât tot restul. Dar chiar dacă forţa armată şi teritorul statului 

inamic nu sunt statul însuşi şi nici nu se epuizează cu ele toate relaţiile pe care statul le poate 

avea cu războiul, acele două obiecte rămân mereu cele precumpănitoare, de obicei infinit 

superioare tuturor celorlalte relaţii.  
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Forţa armată trebuie să apere teritoriul propriului stat, să-l cucerească pe cel inamic, 

teritoriul însă hrăneşte şi regenerează neîncetat forţa armată. Ambele sunt deci reciproc 

dependente, se sprijină mutal, îşi sunt reciproc deopotrivă de importante. În rapotul lor reciproc 

există, totuşi, o deosebire. Dacă forţa armată este nimicită, adică zdrobită, incapabilă de o 

rezistenţă ulterioară, chiar din aceasta urmează nimicirea forţei armate, căci aceasta poate evacua 

de voia sa teritoriul, pentru a-l putea apoi cuceri cu atât mai uşor. Ba mai mult, nu numai 

zdrobirea completă a forţei armate hotărăşte soarta ţării, ci chiar şi orice slăbire importantă a 

acesteia provoacă în mod obişnuit o pierdere de teritoriu; în schimb, nu orice pierdere importantă 

de teritoriu provoacă, în mod obişnuit, o slăbire importantă a forţelor armate; pe durată fireşte că 

da, dar nu în interiorul intervalului în care se decide războiul. 

De aici decurge că menţinerea sau nimicirea forţei armate sunt întotdeauna mai 

importante decât posesiunea teritoriului, că spre aceasta, deci, trebuie să tindă în primul rând 

înaltul comandant, iar posesiunea teritoriului se impune peste tot ca scop numai unde primul 

mijloc nu-l asigură în întregime. 

Dacă întreaga forţă armată inamică ar fi concentrată într-o singură armată, iar întregul 

război ar consta dintr-o singură luptă, posesiunea ţării ar depinde de rezultatul acestei lupte; 

nimicirea forţelor armate inamice, cucerirea ţării inamice şi asigurarea propriei ţări ar decurge de 

aici şi ar fi, oarecum identice cu acest rezultat. 

Se adresează acum întrebarea: 

Ce-l poate mai întâi determina pe apărător să se abată de la această, cea mai simplă, 

formă a acţiunii militare şi să-şi distribuie forţele în spaţiu? 

Răspunsul este insuficienţa victoriei pe care ar putea-o cuceri cu forţa sa reunită. 

Fiecare victorie are raza sa de influenţă. Dacă aceasta se întinde asupra întregului stat 

inamic, deci asupra întregii sale forţe armate şi a întregului său teritoriu, adică dacă toate părţile 

sunt antrenate în mişcarea pe care am dat-o sâmburelui puterii sale, o asemenea victorie este tot 

ce ne trebuie, iar o divizare a forţei noastre nu ar avea un motiv suficient. Dacă există, însă, părţi 

ale forţei armate inamice şi alte teritorii ale adversarului asupra cărora victoria noastră nu ar mai 

avea influenţă, trebuie să acordăm o grijă deosebită acestor părţi şi, deoarece nu putem concentra 

teritoriul într-un punct, ca forţa armată, trebuie s-o divizăm pe aceasta, ca să apărăm teritoriul. 

Numai la state mici şi adunate este posibilă şi probabilă o asemenea unitate a forţei armate, încât 

totul să depindă de victoria asupra acesteia.  
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Când este vorba de suprafeţe mari de teritoriu, care-l mărginesc pe al nostru pe mari 

întinderi, sau, mai cu seamă, în cazul unei alianţe împotriva noastră a unor state ce ne înconjoară 

din mai multe părţi, o asemenea unitate este, practic, cu totul imposibilă. Aici va trebui, deci, în 

mod firesc să apară diviziunea forţelor şi, cu aceasta, teatre de război distincte. 

Raza de acţiune a unei victorii va depinde desigur de mărimea victoriei, iar aceasta de 

numărul trupelor învinse. Deci, împotriva acelei părţi unde sunt concentrate cele mai multe forţe 

armate inamice se va putea da acea lovitură ale cărei efecte favorabile ajung cel mai departe; şi 

vom fi cu atât mai siguri de acest succes cu cât mai mari vor fi propriile forţe armate folosite 

pentru lovitură. Această înlănţuire firească de idei ne duce la o imagine în care le putem fixa mai 

clar, este vorba de natura şi efectul centrului de greutate în mecanică. 

După cum centrul de greutate se găseşte întotdeuna acolo unde masa este cel mai 

concentrată şi după cum orice lovitură dată în centrul de greutate al unui corp este cea mai 

eficace, după cum, în fine, lovitura cea mai puternică se obţine cu centrul de greutate al forţei 

folosite, tot astfel se petrec lucrurile în război. Forţele armate ale fiecărui beligerant, fie un stat 

izolat, fie o alianţă de state, au o anumită unitate şi, prin aceasta, o coeziune; unde există însă 

coeziune, acolo apar analogiile cu centrul de greutate. Există deci, în aceste forţe, anumite centre 

de greutate, a căror mişcare şi direcţii hotărăsc soarta celorlalte puncte, iar aceste centre de 

greutate se află acolo unde sunt adunate cele mai multe forţe armate. Dar, după cum în lumea 

corpurilor inerte efectul împotriva centrului de greutate îşi află măsura şi limita în coeziunea 

părţilor, aşa este şi în război: aici, ca şi acolo, se poate uşor întâmpla ca o lovitură să fie mai 

puternică decât suportă rezistenţa, iar din aceasta să rezulte o lovitură în aer, o risipă de forţă. 

Cât de deosebită este coeziunea armatei care luptă sub un steag, care intră în bătălie sub 

ordinele unui înalt comandant, de aceea a unei forţe armate aliate, întinsă pe 50 sau 100 de mile, 

sau chiar în zone complet diferite! În primul caz coeziunea trebuie considerată ca cea mai 

puternică, unitatea foarte strânsă; dincolo, unitatea este foarte şubredă, adesea nu mai constă 

decât în intenţia politică comună, şi aceasta meschină şi imperfectă, iar coeziunea părţilor este de 

cele mai multe ori foarte slabă, adesea cu totul iluzorie. 

Dacă, pe o parte, puterea pe care dorim s-o dăm loviturii impune cea mai mare 

concentrare de forţă, trebuie, pe de altă parte, să ne temem de orice exagerare ca de un adevărat 

dezavantaj, pentru că implică o risipă de forţă, iar aceasta, la rândul ei, lipsa de forţă în alte 

puncte. 
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A distinge aceste centre de greutate în forţa armată inamică, a distinge razele lor de 

acţiune este deci un act principal al judecăţii strategice. Într-adevăr, va trebui pusă întotdeauna 

întrebarea: ce efecte vor avea înaintarea şi darea înapoi a unei părţi a forţelor ce se înfruntă 

asupra celorlalte forţe? 

Nu credem de fel că am descoperit astfel un procedeu nou, ci am adăugat numai la baza 

modului de a proceda al tuturor timpurilor şi al tuturor înalţilor comandanţi, idei care să facă mai 

limpede legătura modului de a proceda cu – firea lucrurilor. 

Aşadar aceste două interese contradictorii: primul, posesiunea teritoriului, ce tinde să 

disperseze forţele armate, celălalt, lovitura împotriva centrului de greutate al forţei inamice –

 nasc teatre de război. Ele sunt, într-adevăr, delimitări de aşa fel ale teritoriului ţării şi ale forţei 

armate dispersate pe el, încât fiece decizie obţinută de forţa principală a acestei zone se întinde 

nemijlocit asupra întregului şi-l antrenează în direcţia sa. Spunem nemijlocit, căci decizia de pe 

un teatru de război trebuie, fireşte, să aibă o influenţă mai mult sau mai puţin depărtată şi asupra 

celor vecine lui. 

Credem, aşadar, că un teatru de război, cât de mare sau de mic ar fi, cu forţa sa armată, 

orice proporţii ar avea, constituie o asemenea unitate ce poate fi redusă la un centru de greutate. 

În acest centru de greutate trebuie obţinută victoria. 

Punctul de culminaţie 

Nu în orice război învingătorul este în stare să-l zdrobească complet pe adversar. Adesea, 

ba chiar de cele mai multe ori, intervine un punct culminant al victoriei. Totalitatea experienţei o 

demonstrează suficient; deoarece, însă, obiectul este deosebit de important pentru teoria 

războiului şi constituie punctul de sprijin al aproape tuturor planurilor de campanie, deoarece, 

totodată, la suprafaţa lui joacă, în schimbătoare culori, luminile unor aparente contradicţii, vrem 

să-l examinăm mai atent şi să ne ocupăm de motivele sale lăuntrice. 

Victoria rezultă, de regulă, din preponderenţa sumei tuturor forţelor fizice şi morale, 

incontestabil însă că măreşte această preponderenţă, altfel n-ar fi căutată şi scump plătită. 

Victoria însăşi produce neîndoielnic acest efect, şi urmările ei îl produc, dar acestea nu până la 

extrema limită, ci, de obicei, numai până la un anumit punct.  

Acest punct poate fi situat foarte aproape şi câteodată este chiar situat atât de aproape 

încât toate urmările bătăliei victorioase se pot limita la sporirea superiorităţii morale. Ne rămâne 

de cercetat cum se leagă toate acestea. 
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În progresia acţiunii militare, forţele armate întâmpină continuu elemente care le sporesc 

şi altele care le diminuează. Totul depinde, deci, de preponderenţă. Deoarece orice reducere a 

forţei proprii trebuie considerată ca o creştere a forţei inamice, rezultă de aici de la sine că 

acest dublu flux de creştere şi scădere are loc atât în înaintare cât şi în retragere. 

Este suficient să examinăm cea mai importantă cauză a acestei schimbări într-un caz, 

pentru a le fi lămurit totodată şi pe celalalte. 

În înaintare, principalele cauze ale întăririi forţelor noastre sunt: 

Pierderea suferită de forţa armată inamică, deoarece este, de obicei, mai mare decât a 

noastră. 

Pierderea pe care inamicul o suferă în forţe armate neanimate, ca magazii, depozite, 

poduri, etc., pierdere pe care n-o împărţim de fel cu inamicul. 

Din clipa în care am călcat pe teritoriul inamic, pierderea de provincii, deci de izvoare ale 

unor noi forţe armate. 

Pentru noi, câştigarea unei părţi din aceste izvoare; cu alte cuvinte, avantajul de a trăi pe 

contul duşmanului. 

Pierderea de către inamic a coeziunii lăuntrice şi a regularităţii mişcării tuturor părţilor. 

Aliaţii adversarului îl părăsesc, iar alţii caută alianţa noastră. 

În fine, descurajarea adversarului, care face, în parte, să-i cadă armele din mâini. 

Cauzele slăbirii forţelor noastre sunt: 

Că suntem obligaţi să asediem oraşele sau fortăreţele inamice, să le luăm cu asalt sau să 

le supraveghem; sau că inamicul făcea înainte de victorie acelaşi lucru, şi în retragere, îşi adună 

aceste trupe. 

Din clipa în care păşim pe teren inamic, natura teatrului de război se schimbă, devine 

ostilă; trebuie să-l ocupăm, căci ne aparţine numai în măsura în care l-am ocupat, şi totuşi opune 

peste tot rezistenţă întregii noastre maşini, ceea ce trebuie să ducă, în mod necesar, la slăbirea 

efectelor ei. 

Ne îndepărtăm de resursele noastre, în timp ce inamicul se apropie de ale sale, aceasta 

provoacă stagnări în înlocuirea forţelor cheltuite. 

Pericolul în care se află statul ameninţat cheamă alte puteri în apărarea lui. 

În fine, eforturi mai mari ale adversarului, datorită amploarei primejdiei, în schimb o 

relaxare a eforturilor din partea statului ce învinge. 
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Toate aceste avantaje şi dezavantaje pot să existe concomitent, să se întâlnească, aşa-

zicând, sau să-şi continue drumul în direcţii opuse. Numai ultimele se înfruntă ca adevărate 

opoziţii, nu pot trece una de alta, se exclud, deci, reciproc. Toate acestea arată cât de felurite pot 

fi efectele victoriei, după cum îl ameţesc pe adversar sau îl împing la eforturi mai mari. 

Vrem să încercăm să caracterizăm fiecare dintre diferitele puncte cu câteva observaţii, 

pentru început comentariile legate de întărire: 

Pierderile forţei armate inamice, după o înfrângere, pot fi cele mai mari în prima clipă, iar 

apoi să scadă zi de zi, până ce ajung într-un punct unde se echilibrează cu ale noastre, pot însă să 

şi crească zilnic, în progresie ascendentă. Hotărăşte diferenţa de situaţii şi împrejurări; în această 

privinţă, după spriritul armatei, cel mai important este spiritul guvernului, pentru a nu înceta 

când ar trebui mai vârtos să începi, şi invers. 

De asemenea, pierderile inamicului de forţe armate neanimate pot creşte sau descreşte, iar 

aceasta depinde de amplasarea şi constituirea întâmplătoare a depozitelor sale. 

Al treilea avantaj (pierderea provinciilor inamicului) trebuie să crească în mod necesar pe 

măsura înaintării, ba se poate spune că va fi luat în considerare abia după ce am înaintat adânc în 

statul inamic, adică am lăsat în urmă un sfert până la o treime din teritoriile sale. 

De asemenea, al 4-lea avantaj (traiul de pe urma duşmanului) trebuie să crească odată cu 

înaintarea. Dar despre aceste două avantaje din urmă este de observat că influenţa lor asupra 

forţelor armate angrenate în luptă se face rareori simţită repede, că ele acţionează abia încet şi 

ocolit, că, deci, de dragul lor nu trebuie prea tare întinsă coarda, adică nu trebuie intrat intr-o 

situaţie periculoasă. 

Al 5-lea avantaj (pierderea coeziunii inamicului), iarăşi, intră în considerare atunci când 

înaintarea noastră a fost importantă, iar forma ţării inamice dacă permite să desparţi de masivul 

principal câteva provincii, acestea de obicei, se atrofiază rapid şi pierd în putere. 

Avantajele al 6-lea şi al 7-lea (pierderea alianţelor şi capitularea inamicului) sunt, cel puţin 

probabil, să crească odată cu înaintarea, până la un punct final când deznodământul se produce. 

Să trecem acum la cauzele de slăbire: 

Asedierea, luarea cu asalt şi blocarea fortăreţelor sau oraşelor vor creşte, în majoritatea 

cazurilor, odată cu înaintarea. Această slăbire acţionează atât de puternic asupra stadiului 

momentan al forţelor armatei încât, în această privinţă, poate întrece uşor toate avantajele. 
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A doua cauză, instalarea unui teatru de război în ţara inamică, creşte în mod necesar 

odată cu înaintarea şi este mai puternică decât prima, dacă nu pentru situaţia momentană a 

forţelor armate, cu atât mai mult pentru situaţia lor pe durată. 

Numai acele părţi din ţara inamică pe care le-am ocupat le putem considera teatrul nostru 

de război, adică cele în care am lăsat fie mici detaşamente în câmp deschis, ori, ici colo, 

garnizoane în oraşele mai importante sau în localităţile de etapă; oricât ar fi de mici aceste 

garnizoane lăsate de noi în urmă, tot slăbesc considerabil forţele noastre armate. Dar asta este 

încă cel mai mic lucru. 

Fiecare armată are flancuri strategice, este vorba de teritoriul ce se întinde de ambele 

părţi ale liniilor ei de comunicaţii; deoarece le are şi armata inamică, slăbiciunea acestor părţi nu 

este sensibilă. Aceasta, însă, numai în propria ţară; de cum ne aflăm în ţara inamică, slăbiciunea 

acestor părţi devine sensibilă, pentru că la o linie foarte lungă, puţin sau deloc apărată, chiar cea 

mai neînsemnată acţiune promite un rezultat oarecare, iar asemenea acţiuni se pot ivi peste tot 

într-un teritoriu ostil. Cu cât se înaintează mai adânc, cu atât mai lungi devin aceste flancuri şi 

pericolul rezultat din ele creşte în proporţie tot mai mare; căci, nu numai că ele sunt greu de 

acoperit, ci spiritul de iniţiativă al inamicului este provocat de liniile de comunicaţii lungi şi 

neapărate, iar consecinţele pe care le poate avea pierderea lor în caz de retragere sunt din cele 

mai serioase. 

Toate acestea contribuie să adauge armatei ce înaintează cu fiecare pas o greutate în plus, 

astfel încât, dacă nu a pornit cu o superioritate neobişnuită, se vede treptat tot mai limitată în 

planurile sale, tot mai slăbită în forţa ei de izbire şi, până la urmă, se simte nesigură şi îngrijorată 

în situaţia ei. 

A treia cauză, distanţa faţă de izvorul din care forţele armate ce slăbesc continuu trebuie, 

tot continuu, completate, creşte odată cu înaintarea. O armată cuceritoare seamănă, în acestă 

privinţă, cu lumina unei lămpi; cu cât scade uleiul în rezervor şi se depărtează de focar, cu atât 

scade lumina, până ce la urmă se stinge. Desigur că bogăţia provinciilor cucerite poate diminua 

simţitor acest rău, dar nu-l poate niciodată înlătura cu totul, pentru că sunt multe ce trebuie să le 

obţii de acasă, îndeosebi oamenii, şi pentru că, în generalitatea cazurilor, drumurile ţării inamice 

nu sunt atât de rapide şi de sigure ca cele din propria ţară, deoarece pentru o necesitate apărută pe 

neaşteptate nu se poate găsi ajutor atât de repede, iar nici neînţelegerile şi greşelile de tot felul nu 

pot fi atât de curând descoperite şi remediate. 
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Dacă suveranul nu-şi comandă personal armata, cum a devenit uzul în ultimele războaie, 

dacă nu mai este aproape de ea, din aceasta rezultă încă un nou dezavantaj foarte mare, provocat 

de pierderea de timp cu întrebatul şi răspunsul, căci cele mai largi împuterniciri ale unui înalt 

comandant nu pot acoperi larga sferă a activităţii sale. 

Schimbarea legăturilor politice – dacă modificările pe care le provoacă victoria sunt de 

aşa natură încât îi vor fi dezavantajoase învingătorului, probabil că vor sta în proporţie directă cu 

progresele sale, aceeaşi fiind situaţia dacă i-ar fi avantajoase. Aici totul depinde de legăturile 

politice existente, de interese, obiceiuri, tendinţe, de suverani, miniştri, favoriţi, metrese, etc. În 

general, se poate spune doar că, dacă este învins un stat mai mare, care are aliaţi mici, aceştia de 

obicei îl părăsesc curând, iar atunci învingătorul devine mai puternic cu fiecare lovitură; dacă 

însă statul învins este mai mic, e mult mai probabil să i se ivească apărători, dacă este ameninţat 

în existenţa sa, iar alţii care au contribuit la zdruncinarea lui vor întoarce foaia, dacă vor socoti că 

s-a mers prea departe. 

Rezistenţa mai mare provocată de inamic – uneori îi cad inamicului armele din mâini de 

spaimă şi uluială, alteori îl cuprinde un entuziasm extraordinar – toată lumea aleargă la arme şi 

rezistenţa este mult mai puternică după prima înfrângere decât înaintea ei. Caracterul poporului 

şi al guvernului, natura ţării, legăturile ei politice sunt elemente din care trebuie dedusă ipoteza 

probabilă. Cât de infinit diferite fac numai aceste ultime două puncte toate acele planuri care, 

într-un caz şi în celălalt, trebuie şi este îngăduit să fie făcute în război! În timp ce unul pierde cea 

mai bună ocazie din timorare şi aşa-zisă procedare metodică, altul intră la apă până peste urechi 

şi arată după aceea uluit şi mirat, ca unul scos din baltă. 

Mai trebuie să pomenim aici relaxarea ce intervine adesea la învingător acasă, când 

pericolul a fost îndepărtat, în timp ce, dimpotrivă, ar fi nevoie de eforturi mai mari pentru a 

consolida victoria. Dacă se aruncă o privire de ansamblu asupra acestor diferite principii 

contrare, rezultă fără îndoială că folosirea victoriei, înaintarea în războiul ofensiv diminuează, în 

generalitatea cazurilor, superioritatea cu care atacatorul a început, ori pe care a dobândit-o prin 

victorie. 

Aici trebuie, în mod necesar, să ni se pună întrebarea – dacă aşa stau lucrurile, oare ce-l 

împinge pe învingător înainte, pe calea victoriei, la continuarea ofensivei? Şi se mai poate numi 

asta într-adevăr o folosire a victoriei? Nu ar fi mai bine să se oprească acolo unde n-a avut loc 

încă nici o diminuare a superiorităţii obţinute? 



526 
 

La aceasta trebuie bineînţeles răspuns: superioritatea forţelor armate nu este scopul, ci 

mijlocul. Scopul este fie să-l zdrobeşti pe inamic, fie să-i iei măcar o parte din teritoriile sale, 

pentru a ajunge astfel într-o poziţie avantajată, într-adevăr nu în ce priveşte starea momentană a 

forţelor armate, ci pentru starea războiului şi a păcii. Chiar dacă vrem să-l zdrobim cu totul pe 

adversar, trebuie să acceptăm situaţia că fiecare pas al nostru înainte ne diminuează 

superioritatea, nerezultând de aici, în mod necesar, că ea ar trebui să ajungă la zero înainte de 

prăbuşirea inamicului; prăbuşirea sa poate avea loc înainte şi, chiar dacă această prăbuşire s-ar 

putea obţine numai cu ultimul minim de superioritate, tot ar fi o greşeală de a nu-l fi folosit în 

acest scop. 

Superioritatea avută sau dobândită în război este deci numai mijlocul, nu scopul, şi 

trebuie să fie folosită pentru atingerea acestuia. Dar trebuie cunoscut punctul până la care se 

poate merge, pentru a nu-l depăşi, culegând, în loc de noi avantaje, doar ruşine. 

Acest punct culminant al victoriei se va întâlni şi în continuare, în toate războaiele în care 

zdrobirea adversarului nu poate constitui obiectivul războiului, şi aşa vor fi întotdeauna 

majoritatea războaielor. Aşadar, obiectivul firesc al tuturor planurilor de campanie este punctul 

de cotitură în care atacul trece în apărare. 

Depăşirea acestui obiectiv însă nu este, cumva, numai o încordare inutilă de forţe, care nu 

mai oferă vreun succes, ci chiar o încordare dăunătoare, care provoacă riposte, iar, după o 

experienţă absolut generală, aceste riposte au întotdeauna efecte disproporţionate. Fenomenul 

acesta este atât de general, pare atât de firesc şi de înţeles sufletului omenesc, încât nu ne putem 

lipsi de a-l enunţa amănunţit. În toate cazurile, principalele cauze sunt lipsa de organizare în ţara 

abia cucerită şi puternicul contrast provocat în conştiinţe de o pierdere importantă faţă de noul 

succes aşteptat. Forţele morale, încurajarea pe de o parte, care creşte adesea până la bravadă, 

demoralizarea de cealaltă parte, încep să joace aici, de obicei, un rol neobişnuit de activ. 

Pierderile în retragere devin prin aceasta mai mari şi, de regulă, mulţumeşti cerului dacă scapi cu 

restituirea celor cucerite, fără să suferi pierderi în propriile teritorii. 

Aici trebuie înlăturată o aparentă contradicţie, ce pare să rezulte din cele de mai sus. 

Într-adevăr s-ar putea crede că superioritatea, mai există atâta vreme cât continuă 

progresia atacului, şi deoarece apărarea, care intervine la sfârşitul înaintării victorioase, este o 

formă mai puternică a războiului decât atacul, ar fi şi mai mic riscul să devii pe neaşteptate cel 

mai slab. 
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Totuşi aşa este şi, dacă cercetăm istoria, trebuie să recunoaştem că, adesea, cea mai mare 

primejdie a unei schimbări nefericite apare anume în clipa în care atacul încetează şi devine 

apărare. Să cercetăm cauza acestui fapt. 

Superioritatea pe care am atribuit-o formei defensive a războiului rezidă în: 

• Folosirea terenului 

• Posesiunea unui teatru de război organizat 

• Sprijinul poporului 

• Avantajul de a-l aştepta pe inamic 

Este evident că nu întotdeauna aceste principii vor exista şi vor fi eficace în egală măsură; 

în consecinţă, o apărare nu va fi întotdeauna egală cu alta, aşadar, apărarea nu va avea 

întotdeauna aceeaşi superioritate asupra atacului. 

Dacă, într-adevăr, echilibrul închipuit în care se desfăşoară adesea, fără rezultat, campanii 

întregi, pentru că cel ce ar trebui să acţioneze nu are fermitatea necesară, împrejurare în care noi 

găsim avantajul aşteptării – dacă acest echilibru este tulburat de un act ofensiv, dacă interesul 

inamicului este lezat, voinţa lui este împinsă la acţiune, probabilitatea ca el să rămână într-o 

nehotărâre pasivă se reduce foarte mult.  

O apărare organizată pe teritoriul inamic are un caracter mult mai provocator decât una 

organizată acasă; i se imprimă oarecum principiul ofensiv şi, prin aceasta, natura ei slăbeşte. 

Este aşadar, limpede că apărarea împletită într-o întreprindere ofensivă este slăbită în toate 

principiile sale esenţiale şi deci, nu va mai avea superioritatea ce-i revenea din capul locului 

asupra atacului. 

După cum nici o campanie de apărare nu este compusă numai din elemente defensive, tot 

astfel nici o campanie ofensivă nu constă numai din elemente ofensive, căci, în afară de scurtele 

perioade intermediare ale fiecărei campanii, în care ambele armate se află în defensivă, orice atac 

ce nu ajunge până la pace trebuie să se termine, în mod necesar, cu o apărare. 

În felul acesta, apărarea însăşi contribuie la slăbirea atacului. Asta este atât de puţin o 

vană subtilitate încât considerăm, dimpotrivă, că principalul dezavantaj al atacului este de a fi 

puşi de el, ulterior, în situaţia unei apărări cu totul dezavantajoase. 

Şi astfel se explică, deci, cum deosebirea, existentă iniţial între forţa formei de război 

ofensive şi cea a formei defensive, devine treptat tot mai mică. Vrem numai să mai arătăm cum 

poate dispărea cu totul şi cum, pentru scurt timp, se poate transforma într-o mărime contrară. 
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Dacă ni se permite să recurgem la o noţiune de sprijin din natură, vom putea să ne 

exprimăm mai succint. 

Această noţiune este timpul, de care în lumea materială orice forţa are nevoie pentru a se 

manifesta. O forţă ce ar fi suficientă pentru a opri un corp în mişcare, dacă ar fi folosită încet şi 

treptat, va fi depăşită de el, dacă lipseşte timpul. Această lege a lumii materiale este o imagine 

excelentă pentru multe fenomene ale vieţii noastre lăuntrice. Dacă ne-am pornit o dată pe o 

anumită direcţie de gândire, orice motiv, suficient în sine, nu mai este în stare să provoace o 

schimbare sau o oprire. Este nevoie de timp, de linişte, de impresii durabile asupra 

conştiinţei. Aşa este şi în război. Dacă sufletul a adoptat o anumită direcţie, înainte spre obiectiv 

sau înapoi spre un port salvator, se întâmplă cu uşurinţă ca motivele ce-l obligă pe unul să se 

oprească, ce-l îndreptăţesc pe celălalt să continue înaintarea, să nu fie lesne resimţite în toată 

puterea lor şi, deoarece, între timp acţiunea continuă, în fluxul mişcării se trece, fără să se bage 

de seamă, peste linia de echilibru, peste linia de culminaţie; ba chiar se poate întâmpla ca 

atacatorului, sprijinit de forţele morale care se află îndeosebi în atac, înaintarea să-i fie, în ciuda 

sleirii forţelor, mai puţin grea decât oprirea în loc, ca şi cailor ce trag o povară la deal.  

Prin aceasta credem că am arătat cum, fără contradicţie, atacatorul poate trece de acel 

punct care, în momentul opririi şi al apărării, îi mai poate promite succese, adică echilibrul. Este, 

deci, important să se stabilească corect acest punct la planificarea campaniei, atât pentru atacator, 

ca să nu întreprindă nimic peste posibilităţile sale, cu alte cuvinte să nu facă datorii, cât şi pentru 

apărător, ca să distingă şi să folosească această eventuală greşeală a atacatorului. 

Dacă aruncăm o privire înapoi asupra tuturor obiectelor pe care un înalt comandant 

trebuie să le aibă în vedere cât ia această hotărâre, şi ne amintim că direcţia şi valoarea celor mai 

importante dintre ele trebuie s-o evalueze, într-o măsură, trebuie s-o ghicească numai printr-o 

vedere de ansamblu asupra multor altor condiţii apropiate şi depărtate – că trebuie să 

ghicească dacă după prima lovitură armata inamică va vădi un sâmbure mai solid, o densitate tot 

mai mare sau, dimpotrivă, se va preface în pulbere; – că trebuie să ghicească cât va fi de mare 

slăbirea şi paralizia pe care o va provoca, în gospodăria de război a inamicului, secarea anumitor 

resurse, întreruperea anumitor legături; – că trebuie să ghicească dacă inamicul va cădea leşinat 

de durerea rănilor sale sau, dimpotrivă, va fi exasperat de mânie, ca un taur rănit; – că trebuie să 

ghicească dacă celelalte puteri vor fi speriate sau indignate, dacă şi ce alianţe politice se vor face 

sau se vor desface; – dacă ne mai gândim că toate astea şi încă multe altele trebuie să le 
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nimerească prin fineţea judecăţii sale, aşa cum nimereşte un ţintaş ţinta, trebuie să recunoaştem 

că un asemenea act al spiritului uman nu este puţin lucru. Judecăţii i se oferă o mie de căi greşite, 

care se pierd într-o direcţie sau alta; şi ceea ce nu fac mulţimea, încâlcirea şi multiplicitatea 

obiectelor, fac riscul şi răspunderea.Şi astfel se întâmplă că marea majoritatea a înalţilor 

comandanţi preferă să rămână mult în urma ţintei, decât să ajungă prea aproape de ea, şi că un 

curaj splendind şi un spirit foarte întreprinzător trec deseori dincolo de ea şi, deci, nu-şi ating 

scopul.  

Numai cel ce înfăptuieşte cu mijloace mărunte lucruri mari – 

se dovedeşte ţintaşul iscusit. 

Baza de operaţii 

Când, din punctele unde s-a constituit, o armată porneşte la o acţiune, fie atacarea 

inamicului şi a teatrului său de război, fie ocuparea de poziţii la graniţele propriului teatru de 

război, ea rămâne într-o dependenţă necesară de acele surse şi trebuie să menţină legătura cu ele, 

căci ele sunt condiţia existenţei şi duratei sale. Această dependenţă creşte în intensitate şi 

întindere proporţional cu mărimea armatei. Nu este, însă, întotdeauna nici necesar, nici posibil ca 

armata să rămână în contact cu întreaga ţară, ajunge să rămână în contact doar cu acea parte 

aflată chiar în spatele ei şi, deci acoperită de poziţia sa. În această parte a ţării se fac apoi, pe 

măsura necesităţilor, anumite stocuri şi se iau măsuri pentru expedierea regulată a forţelor de 

completare. Această parte a ţării este, deci, baza armatei şi a tuturor acţiunilor sale, iar armata 

trebuie să fie considerată, împreună cu baza sa, un întreg. 

Dar şi o porţiune a ţării inamice poate constitui baza unei armate sau măcar face parte din 

ea, căci, atunci când o armată a înaintat pe teritoriul inamic, o mulţime de nevoi sunt satisfăcute 

din zona cucerită a acestuia. Condiţia este, însă, în acest caz, să fii cu adevărat stăpân al 

teritoriului respectiv, adică sigur de îndeplinirea ordinelor date. Această siguranţă trece, însă, 

rareori de măsura în care teama locuitorilor poate fi menţinută prin mici garnizoane şi 

detaşamente mobile, purtate dintr-un loc într-altul, procedeu ce are, de obicei, limitele sale. 

Consecinţa este că zona ţării străine de unde se pot scoate bunuri necesare de toate felurile este 

foarte limitată, în raport cu nevoile armatei şi, frecvent, insuficientă; aşadar, propria ţară trebuie 

să dea foarte mult şi, în consecinţă, acea parte a ţării care se află în spatele armatei trebuie să fie 

considerată ca o parte necesară a bazei. 
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Nevoile unei armate trebuie distinse în două clase: acelea pe care le satisface orice 

teritoriu agricol şi altele, ce nu pot fi acoperite decât din sursele constituirii ei. Primele sunt mai 

cu seamă mijloacele de întreţinere, ultimele, mijloacele de completare. Primele le poate da şi ţara 

inamică, ultimele, de regulă, numai propria ţară, de exemplu oameni, arme şi, de cele mai multe 

ori, muniţii. Dacă există în cazuri izolate şi excepţii de la această distincţie, ele sunt rare şi 

neînsemnate, iar distincţia rămâne foarte importantă şi dovedeşte din nou că legătura cu propria 

ţară este indispensabilă. 

Stocurile de alimente se păstrează cel mai adesea în localităţi deschise, atât în ţara 

inamică, cât şi în cea proprie, pentru că nu există atâtea localităţi fortificate câte ar fi necesare 

pentru a prelua cea mai pare parte a acestor stocuri, rapid consumabile, necesare ba ici, ba colo, 

şi pentru că pierderea lor ar fi mai uşor de înlocuit. În schimb, stocurile de completare, deci de 

arme, muniţii şi obiecte de echipament, în apropierea teatrului de război, nu se depozitează uşor 

în localităţi deschise, ci se preferă să fie aduse de la distanţe mai mari; în ţara inamică, însă, nu se 

depozitează decât în locuri fortificate. Şi această împrejurare face ca importanţa bazelor să fie 

determinată mai mult de stocurile de completare decât de cele alimentare. 

Cu cât mai multe mijloace din ambele clase sunt colectate în mari depozite, înainte de a fi 

întrebuinţate, cu cât mai mult, deci, diferitele izvoare se varsă în mari rezervoare, cu atât mai 

vîrtos acestea pot fi considerate ca reprezentând toată ţara şi noţiunea de bază se va referi, mai cu 

seamă, la aceste mari centre de stocare; dar nu se va merge niciodată atât de departe încât ele 

singure să poată fi luate drept bază. 

Dacă izvoarele completării şi alimentării sunt foarte bogate, adică teritoriile sunt întinse 

şi bogate, dacă stocurile sunt adunate în mari depozite, pentru a fi rapid utilizabile, dacă sunt 

asigurate într-un fel sau altul, dacă sunt situate aproape de armată şi legate de aceasta prin şosele 

bune, dacă se întind mult în spatele armetei sau o şi înconjoară în parte, rezultă pentru armată 

mai multă energie şi o mai mare libertate de mişcări. S-a dorit să se prindă într-o singură noţiune 

aceste avantaje ale poziţiei unei armate, folosindu-se expresia de mărime a bazei de operaţii. Prin 

raportul dintre această bază şi ţelul acţiunilor, prin unghiul pe care extremităţile ei îl formează cu 

acest ţel, considerat ca punct, s-a dorit să se exprime întreaga sumă a avantajelor şi 

dezavantajelor ce decurg pentru o armată din situaţia şi natura acestor surse de alimentare şi 

completare; sare însă în ochi că această eleganţă geometrică este o jucărie, întemeiată pe un şir 

de substituţii, care toate au trebuit făcute pe socoteala adevărului.  
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Baza unei armate constă, după cum am văzut,  

din trei elemente ce se combină: resursele regiunii, depozitele de provizii organizate în 

diferite puncte şi teritoriul din care aceste provizii se adună. Aceste trei elemente sunt despărţite 

în spaţiu, nu pot fi reduse la vreo unitate şi cu atât mai puţin pot fi reprezentate de o linie, care să 

înfăţişeze lărgimea bazei, linie trasă în majoritatea cazurilor cu totul arbitrar, de la o fortăreaţă la 

alta sau de la o capitală de provincie la alta, ori gândită de-a lungul frontierei politice a ţării.  

Nici nu poate fi stabilit un raport determinant între aceste trei elemente, căci, în realitate, 

substanţele lor sunt mai mult sau mai puţin amestecate. Într-un caz, împrejurimile dau felurite 

mijloace de completare, care altfel se obişnuieşte să fie aduse de foarte departe, în alt caz eşti 

obligat să aduci chiar şi alimentele de la distanţe foarte mari. 

Urmarea a fost că toate concluziile trase din mărimea bazei de operaţii şi a unghiurilor de 

operaţii, precum şi întreaga teorie a conducerii războiului întemeiată pe ele, nu s-au bucurat 

niciodată de cea mai mică atenţie în războiul adevărat, iar în lumea ideilor au provocat doar 

tendinţe greşite. Baza raţionametului fiind însă justă şi numai judecăţile întemeiate pe ea greşite, 

acest punct de vedere va reapărea uşor şi frecvent. 

Credem, deci, că trebui să ne oprim la a recunoaşte în genere infuenţa bazei asupra 

acţiunilor militare, ca şi în cel fel anume baza poate fi puternică sau slabă; dar afirmăm că nu 

există un mijloc de a reduce această influenţă la câteva noţiuni apte de a servi ca reguli 

utilizabile, ci că trebuie avute în vedere concomitent, în fiecare caz aparte, toate elementele 

pomenite mai sus. 

Odată luate măsurile organizatorice pentru completare şi hrănirea armatei într-o anumită 

zonă şi o anumită direcţie, chiar şi în propria ţară, numai această zonă trebuie considerată baza 

armatei şi, deoarece o schimbare a acesteia comportă întotdeauna cheltuială de timp şi forţă, nici 

în propria ţară o armată nu-şi poate schimba baza de pe o zi pe alta, motiv pentru care ea este mai 

mult sau mai puţin îngrădită în ce priveşte direcţia acţiunilor sale. Dacă, deci, la acţiuni în ţara 

inamică, s-ar vrea să se considere ca bază toată graniţa naţională proprie faţă de aceasta, lucrul ar 

putea fi desigur valabil în mod general, în sensul că peste tot ar putea fi instalate depozite, dar nu 

ar fi valabil pentru fiecare moment anume, pentru că depozitele nu vor fi instalate peste tot. 

Am spus că dependenţa faţă de bază creşte în intensitate şi întindere proporţional cu 

mărimea armatei, ceea ce este în sine de înţeles.  
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Armata se aseamănă cu un copac; îşi trage puterea vieţii din solul pe care creşte; dacă mai 

e mic, doar un copăcel, poate fi uşor transplantat, ceea ce devine însă tot mai greu pe măsură ce 

creşte. Şi un mic detaşament are legăturile sale vitale, dar prinde uşor rădăcină unde se află, ceea 

ce nu e cazul pentru o mare armată. Dacă este vorba, deci, de influenţa bazei asupra acţiunilor 

militare, noţiunile sunt funcţii ale valorilor indicate de mărimea armatei. 

În plus, este în natura lucrurilor ca, pentru nevoile imediate, aprovizionarea să fie mai 

importantă, iar pentru condiţiile existenţei generale ale armatei pe perioade mai lungi să fie mai 

importantă completarea, pentru că cea din urmă curge numai din anumite izvoare, în timp ce 

prima poate fi procurată în multe feluri; aceasta contribuie, de asemenea, să determine şi mai 

precis influenţa pe care baza o va avea asupra acţiunilor militare. 

Oricât de mare ar fi însă această influenţă, nu este îngăduit să se uite că ea face parte din 

cele ce au nevoie de mult timp până să exercite un efect hotărâtor, ca atare se pune întotdeauna 

întrebarea ce se poate întâmpla în acest timp. Valoarea bazei de operaţii va fi, deci, rareori 

decisivă, din capul locului, la alegerea unei acţiuni militare, în afară doar de cazul când cerem 

imposibilul. Simpla dificultate care se poate naşte în această privinţă trebuie să fie confruntată şi 

comparată cu celelalte mijloace eficiente; adesea aceste obstacole dispar în faţa forţei victoriilor 

hotărâtoare. 

Liniile de comunicaţii 

Şoselele care duc înapoi, de la poziţia unei armate la acele puncte din spate în care se 

strâng, în principal, sursele ei de aprovizionare şi de completare, şi pe care armata şi le alege, în 

toate cazurile normale, spre punctul ei de retragere, au o dublă semnificaţie: întâi sunt linii de 

comunicaţii pentru continua alimentare a forţei armatei, iar apoi sunt căi de retragere. 

Am spus anterior că o armată, independent de faptul că în actualul mod de aprovizionare 

se hrăneşte în principal din teritoriul pe care staţionează, trebuie totuşi considerată, împreună cu 

baza ei, ca un întreg. Furnituri de tot felul, transporturi de muniţii, detaşamente circulând încoace 

şi încolo, posturi şi curieri, spitale şi depozite, rezerve de muniţii, autorităţi administrative 

acoperă continuu aceste şosele, valoarea lor totală fiind de o importanţă hotărâtoare pentru 

armată. 

Nu este deci voie ca aceste căi vitale să fie întrerupte permanent, nici nu trebuie să fie 

prea lungi şi prea dificile, pentru că pe căile lungi se pierde întotdeauna ceva din forţă, ceea ce va 

avea drept consecinţă o stare morbidă a armatei. 
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În a doua semnificaţie, şi anume de căi de retragere, ele constituie, în sensul propriu, 

spatele strategic al armatei. 

În ambele lor semnificaţii, valoarea acestor şosele depinde de lungimea, numărul şi 

poziţia lor, adică de direcţia lor generală şi direcţia lor în preajma armatei, de calitatea lor 

stradală, dificultatea terenului, situaţia şi atitudinea locuitorilor şi, în fine, de acoperirea şoselelor 

prin fortificaţii sau obstacole naturale. 

Dar nu toate şoselele şi căile care duc de la poziţia unei armate la izvoarele vieţii şi forţei 

sale fac parte din liniile sale de comunicaţii propriu-zise. 

Fireşte că toate pot fi folosite în acest scop şi considerate ca un sprijin al sistemului căilor 

de comunicaţii, dar sistemul se limitează la şoselele anume organizate în acest scop. Pot fi 

considerate, adevărate linii de comunicaţii numai şoselele pe care armata a organizat depozitele, 

spitalele, etapele, releurile de poştă, şi-a numit comandanţii, şi-a amplasat jandarmii şi 

garnizoanele. Dar, aici apare o diferenţă foarte importantă, adesea trecută cu vederea, între 

propria armată şi cea inamică. Armata aflată în propria ei ţară va avea şi ea, ce-i drept, liniile sale 

de comunicaţii organizate, dar nu este neapărat limitată la ele şi, la nevoie, poate renunţa la ele şi 

alege orice altă şosea care, în genere, mai există, căci este pretutindeni acasă, peste tot are 

autorităţile sale şi o întâmpină bunăvoinţa. Dacă deci alte şosele sunt mai puţin bune şi potrivite 

pentru nevoile sale, alegerea totuşi nu este imposibilă, aşadar, dacă armata s-ar vedea învăluită şi 

obligată să procedeze la o întoarcere de front, tot nu va socoti operaţia imposibilă. Armata aflată 

în ţara inamică, dimpotrivă, nu poate considera, de regulă, ca linii de comunicaţii decât şoselele 

pe care chiar ea a înaintat, iar de aici rezultă o mare deosebire în consecinţe, provenită din cauze 

mici, cel puţin aparent neînsemnate.  

Înaintând în ţara inamică, armata ia, în cursul înaintării sale şi sub protecţia sa, măsuri 

organizatorice esenţiale în vederea organizării unor căi de comunicaţie, prezenţa apăsătoare a 

trupelor inspirând teamă şi spaimă, putând da acestor măsuri, în ochii locuitorilor, caracterul unei 

necesităţi inexorabile, putându-i chiar convinge să le considere ca o atenuare a relelor inerente în 

general războiului.  

Mici garnizoane, amplasate din loc în loc pe măsura înaintării, sprijină şi menţin întregul.  
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Dacă, dimpotrivă, armata ar vrea să trimită comisari, comandanţi de etapă, jandarmi, 

posturi de poliţie şi alt aparat de ordine pe o şosea izolată, pe care ea n-a trecut, locuitorii ar 

considera aceste măsuri ca o povară, de care ar putea prea bine să rămână scutiţi şi, în afară de 

cazul că cele mai decisive înfrângeri şi nenorociri au aruncat ţara inamică într-o stare de panică, 

delegaţii armatei, trataţi cu ostilitate, vor fi alungaţi cu capetele sparte.  

Va fi necesară, deci, înainte de toate, instalarea de garnizoane pentru a supune noua 

şosea, garnizoane mai importante în aceste cazuri decât în cele obişnuite, rămânând totuşi 

primejdia ca locuitorii să vrea să încerce să li se opună. 

Într-un cuvânt: înaintând în ţara inamică, armata este lipsită de toate instrumentele 

necesare pentru a obţine ascultare; ea trebuie mai întâi să-şi instaleze administraţia sa, şi anume 

prin autoritatea armelor, ceea ce nu va fi posibil peste tot, nici fără sacrificii şi dificultăţi, 

nici imediat. Rezultă de aici că, într-o ţară inamică, o armată poate sări mult mai puţin decât în 

propria ţară, în care aceasta este oricum posibil, de la o bază la alta, prin schimbarea sistemului 

căilor de comunicaţii. Rezultă de aici, în general, o mai mare limitare în mişcări şi o mai mare 

sensibilitate faţă de învăluire. 

Dar, şi din capul locului, alegerea şi organizarea căilor de comunicaţii sunt legate de o 

mulţime de condiţii, care le limitează. Nu numai că vor trebui să folosească şosele importante, 

dar căile de comunicaţii vor fi în multe privinţe cu atât mai bune cu cât şoselele vor fi mai largi, 

cu cât vor atinge oraşe mai populate şi mai avute, cu cât numărul localităţilor fortificate ce le 

păzesc este mai mare. Şi fluviile, excelente căi de apă, şi iarăşi podurile, ca puncte de trecere, pot 

hotărî aici multe. Prin aceasta, deci, poziţia căilor de comunicaţii şi, în consecinţă, calea pe care 

o ia o armată în atac, nu rămân decât până la un anumit punct la libera alegere, poziţia mai 

precisă fiind legată de condiţiile geografice. 

Toate cele pomenite mai sus, luate laolaltă, fac puternică sau slabă legătura unei armate 

cu baza ei, iar acest rezultat, comparat cu cel al armatei inamice în aceeaşi privinţă, hotărăşte 

care din cei doi beligeranţi va fi mai curând în stare să-i taie celuilalt linia de comunicaţie sau 

chiar retragerea, adică, în expresia tehnică obişnuită, să-l întoarcă. Făcând abstracţie de 

superioritatea fizică şi morală, numai acela o va face cu succes ale cărui linii de comunicaţie sunt 

superioare celor inamice, pentru că, altfel, celălalt se asigură mai repede, întorcându-l la rândul 

său. 
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Din pricina dublei funcţii a şoselelor, această învăluire poate avea şi un dublu scop: fie că 

liniile de comunicaţie trebuie perturbate sau întrerupte, pentru ca armata să se ofilească şi să 

piară cu încetul, fiind astfel obligată să se retragă, fie că se intenţionează să i se împiedice chiar 

retragerea. 

La primul scop este de observat că o întrerupere momentană va fi rar sensibilă în actualul 

mod de aprovizionare, că, dimpotrivă întreruperea ar trebui să dureze un oarecare timp pentru a 

compensa, prin cantitatea pagubelor, mica lor importanţă. Un singur atac de flanc, care într-o 

anumită perioadă putea fi o lovitură hotărâtoare, ca în condiţiile sistemului artificial de 

aprovizionare, când mai mişunau sute de transporturi cu făină, nu va avea acum nici un efect, 

oricât de bine ar reuşi; căci el ar putea cel mult intercepta un transport, ceea ce ar provoca o lipsă 

parţială, dar n-ar face necesară retragerea. Urmarea este că operaţiile de flanc, în acest caz, 

întotdeauna au fost mai la modă în cărţi decât în viaţă, apar acum şi mai nepractice şi se poate 

spune că le mai fac periculoase numai liniile de comunicaţii foarte lungi, în condiţii nefavorabile. 

Mijloacele disponibile pentru scurtarea şi asigurarea unor căi de comunicaţii lungi sunt 

extrem de modeste. Cucerirea unui număr de fortificaţii în apropierea poziţiilor ocupate şi pe 

şoselele ce duc înapoi, sau, dacă nu se află fortăreţe pe teritoriu, fortificarea unor localităţi 

potrivite, atitudinea binevoitoare faţă de localnici, respectarea strictă a disciplinei pe şoseaua 

militară, o poliţie bună pe teritoriu, repararea continuă a drumurilor sunt singurele mijloace care 

pot reduce răul, dar, bineînţeles nu-l pot înlătura cu totul. De altfel, ce s-a spus cu prilejul 

întreţinerii drumurilor pe care armatele le preferă, trebuie aplicat în mod deosebit căilor de 

comunicaţie. Arterele cele mai mari, care trec prin oraşele cele mai bogate, prin provinciile cele 

mai fertile, sunt cele mai bune căi de comunicaţii; ele merită să fie preferate, chiar dacă impun 

ocoluri mari, şi vor termina de cele mai multe ori, mai precis dispunerea armatei. 

Poziţia dominantă 

Cuvântul dominare are în arta războiului un farmec special şi, în fapt, acestui element îi 

aparţine o parte foarte mare, poate cea mai mare, a influenţelor pe care terenul le exercită asupra 

folosirii forţelor armate. Aici îşi au rădăcina câteva din noţiunile fundamentale ale erudiţiei 

militare, cum sunt poziţia dominantă, poziţii cheie, manevre strategice şi altele. Vrem să 

examinăm obiectul pe cât posibil de riguros, fără a cădea în prolixitatea unei disertaţii, şi să 

punem în evidenţă adevărul şi falsul, realul şi exagerarea. 
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Orice aplicare a forţei fizice de jos în sus este mai grea decât invers, în consecinţă tot 

astfel trebuie să fie în cazul luptei, şi trei cauze sunt vădite. În primul rând, orice înălţime trebuie 

considerată ca un obstacol la acces; al doilea, deşi tirul nu ajunge de sus sensibil mai departe, se 

nimereşte, ţinând seama de toate relaţiile geometrice, sensibil mai bine decât invers; al treilea, 

înălţimea oferă avantajul unei vederi de ansamblu mai bune. Dar avantajele tactice enumerate 

trebuie să mai reapară în strategie, căci în strategie se mărşăluieşte şi se observă, ca şi în tactică; 

dacă deci poziţia mai înaltă este un obstacol de acces pentru cel ce află mai jos, acesta este un 

avantaj strategic, iar mai buna vedere de ansamblu, rezultată dintr-o poziţie mai înaltă, este un alt 

avantaj pe care strategia îl poate dobândi din această situaţie. 

Din aceste elemente se compune forţa dominării, a stăpânirii de la înălţime, din aceste 

izvoare decurge sentimentul superiorităţii şi siguranţei pentru cel ce se află pe o margine de 

munte şi-şi vede inamicul dedesubt, precum şi sentimentul de slăbiciune şi îngrijorare pentru cel 

aflat jos. Poate că această impresie de ansamblu este chiar mai puternică decât ar trebui să fie, 

pentru că avantajele dominării sunt mai sensibile pentru simţuri decât împrejurările ce le 

modifică; poate că depăşeşte, deci, realitatea şi, în acest caz, efectul imaginaţiei trebuie 

considerat ca un nou element prin care efectul dominării este întărit. 

Este adevărat că avantajul mişcării mai uşoare nu este absolut şi nu aparţine întotdeauna 

celui aflat pe poziţia mai înaltă; el nu este absolut decât dacă adversarul vrea să ajungă la el; în 

schimb, nu este dacă o vale mare desparte cei doi adversari, avantajul fiind chiar al celui aflat în 

poziţie mai joasă atunci când adversarii vor să se întâlnească în câmpie. Tot astfel şi vederea de 

ansamblu îşi are marile ei limitări: o regiune foarte împădurită în vale şi, câteodată, însăşi masa 

muntelui pe care ne aflăm ne-o pot interzice. Sunt nenumărate cazurile în care se caută 

degeaba pe teren presupusele avantaje ale poziţiei dominante alese după hartă, încât adesea face 

impresia că ne vedem doar încurcaţi în toate dezavantajele opuse. Toate aceste restricţii şi 

condiţii, însă, nu anulează superioritatea pe care cel situat mai sus o are, atât în apărare, cât şi în 

atac. 

Din cele trei avantaje strategice ale dominării, forţa strategică mai mare, accesul dificil şi 

buna vedere de ansamblu, primele două sunt de aşa fel încât, de fapt, numai apărătorul se bucură 

de ele, căci doar cel ce stă pe loc le poate folosi, iar celălalt nu le poate duce cu sine în mişcarea 

sa; al treilea avantaj, însă, poate fi deopotrivă folosit de atacator ca şi de apărător.  
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De aici rezultă ce importantă este poziţia dominantă pentru apărător şi, deoarece o 

asemenea poziţie se obţine în mod categoric numai la munte, s-ar putea deduce de aici un avantaj 

important al poziţiilor de munte pentru cel aflat în apărare. 

Trebuie în general făcută distincţia, dacă este vorba numai de dominarea unui singur 

punct, de pildă a unei poziţii: în acest caz avantajele strategice se contopesc în mare măsură în 

singurul avantaj tactic, al unei bătălii avantajoase. Dacă ne închipuim, însă, un teritoriu 

important, de pildă o întreagă provincie, ca un plan înclinat, ca panta unei lungi cumpene a 

apelor, atunci avantajele strategice sporesc, căci astfel se beneficiază de acest avantaj al 

dominării nu numai la combinarea forţelor într-o singură luptă, ci şi la combinarea mai multor 

lupte între ele. Aşa se întâmplă cu apărarea. 

Pentru atac, rezultă aproximativ aceleaşi avantaje din poziţia dominantă ca şi pentru 

apărare; aceasta fiindcă atacul strategic nu constă dintr-un singur act, ca cel tactic. Înaintarea lui 

nu are nimic din mersul continuu al unui mecanism de ceasornic, ci se desfăşoară în marşuri 

distincte, cu pauze mai lungi sau mai scurte, iar la orice oprire, atacatorul se află, ca şi apărătorul, 

în defensivă. 

Din avantajul unei vederi de ansamblu rezultă, atât pentru atac, cât şi pentru apărare, o 

anumită eficacitate a poziţiei dominante, la care ne vom mai referi; este vorba de uşurinţa de a 

acţiona cu detaşamente răzleţe. Căci avantajele pe care le obţine ansamblul din poziţia dominantă 

le obţine întocmai şi fiecare detaşament; cu alte cuvinte, un detaşament răzleţ, mare sau mic, este 

mai puternic decât ar fi fără acest avantaj şi se poată îndrăzni dispunerea lui cu mai puţin risc, 

decât fără o poziţie dominantă. 

Dacă, în relaţiile noastre cu adversarul, situaţia dominantă se combină cu alte avantaje 

geografice, dacă el se vede şi din alte motive limitat în mişcările sale, de exemplu datorită 

apropierii unui mare fluviu, atunci dezavantajele poziţiei sale pot deveni cu totul hotărâtoare, 

astfel că va căuta să se retragă cât mai repede. Nici o armată nu este în stare să se menţină în 

valea unui râu mare, dacă nu stăpâneşte creasta muntoasă care o domină. 

Astfel, poziţia dominantă poate deveni dominare efectivă şi realitatea acestei idei nu 

poate fi nicicum negată. Dar aceasta nu împiedică faptul că expresiile dominarea regiunii, 

acoperirea poziţiei, cheia ţării, etc., în măsura în care se întemeiează pe natura unei poziţii mai 

înalte sau mai joase, sunt de cele mai multe ori nuci goale, lipsite de un miez sănătos.  



538 
 

Pentru a pigmenta aspectele, chipurile vulgare ale combinaţiilor militare, s-a preferat să 

se recurgă la aceste elemente nobile ale teoriei. Ele sunt tema preferată a soldaţilor savanţi, 

bagheta magică a ucenicilor strategiei, şi toată deşertăciunea acestui joc intelectual, toată 

contradicţia adusă de experienţă n-a ajuns să-i convingă pe autori şi cititori că aici turnau apa în 

butoiul spart al danaidelor. Condiţiile au fost luate drept lucrul în sine, instrmentul drept mână. 

Ocuparea unei astfel de regiuni sau poziţii este privită ca o manifestare de forţă, ca o lovitură, iar 

regiunea sau poziţia însăşi ca o mărime reală, în timp ce ea nu este decât o ridicare a braţului şi 

acesta doar un instrment neanimat, o calitate ce nu se poate realiza decât într-un obiect, un 

simplu semn de plus sau minus, căruia îi mai lipseşte mărimea. Această lovitură, acest obiect, 

această mărime este lupta victorioasă, numai ea contează cu adevărat, cu ea trebuie socotit, pe ea 

trebuie s-o avem mereu în vedere, atât la analizele din cărţi, cât şi în acţiunea pe câmpul de luptă. 

Dacă, deci, numai numărul şi ponderea luptelor victorioase sunt hotărâtoare, este limpede 

că trebuie luat întâi în considerare raportul dintre cele două armate şi dintre conducătorii lor, iar 

rolul pe care-l joacă influenţa terenului nu poate fi decât subordonat. 

Regiunea şi terenul 

Făcând în întregime abstracţie de mijloacele de subzistenţă, care constituie un cu totul alt 

aspect al chestiunii, regiunea şi terenul sunt într-un raport strâns şi nelipsit cu acţiunea militară; 

este vorba de o influenţă foarte hotărâtoare asupra luptei, atât în ce priveşte desfăşurarea, cât şi 

pregătirea şi folosirea ei. Din acest punct de vedere, adică în întreaga accepţiune a expresiei 

franceze terrain, avem de examinat aici aspectele legate de regiune şi teren. 

Acţiunea lor se situează în cea mai mare parte în domeniul tacticii, rezultatele însă apar în 

strategic; o luptă în munţi este, şi în ce priveşte consecinţele, cu totul altceva decât o luptă în 

câmpie. Regiunea şi terenul influenţează acţiunea aici la caracterul lor general. Regiunea şi 

terenul influenţează acţiunea militară prin trei proprietăţi şi anume: ca obstacol de acces, ca 

obstacol de vedere şi ca acoperire contra acţiunii focului inamic. Toate celelalte se reduc la 

aceste trei proprietăţi. Incontestabil, acest întreit efect al terenului are tendinţa să facă acţiunea 

militară mai felurită, mai complexă şi mai tehnică, căci iată trei mărimi în plus care participă la 

combinaţie. 

Noţiunea unei câmpii perfect plane şi perfect descoperite, adică a unui teren care să nu 

exercite nici o influenţă, nu există decât pentru detaşamente foarte mici, ba chiar şi la acestea 

numai pentru un moment dat.  
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Pentru detaşamente mai mari şi durate mai lungi, obiectele terenului intervin în acţiune, 

iar la armate întregi, chiar în cursul unei perioade scurte, cum ar fi cea a bătăliei, lipsa oricărei 

influenţe a terenului este aproape de neînchipuit. 

Această influenţă există, deci, practic întotdeauna, dar este, fireşte, mai puternică sau mai 

slabă, după natura terenului. 

Dacă vom ţine seama de ansamblul fenomenelor, vom afla că, în esenţă, o regiune se 

îndepărtează în trei feluri de noţiunea de câmpie deschisă degajată: întâi prin configuraţia 

terenului, deci prin ridicături şi depresiuni ale lui, apoi prin păduri, bălţi şi lacuri, ca fenomene 

naturale şi, în sfârşit, prin efectele agriculturii. În toate trei direcţiile creşte influenţa 

regiunii asupra acţiunii militare. Dacă urmărim aceste direcţii pe o anumită distanţă, distingem 

terenul muntos, cel puţin cultivat, acoperit cu păduri şi bălţi, şi cel foarte cultivat. În toate trei 

cazurile terenul contribuie, deci, ca războiul să devină mai complicat şi mai tehnic. 

În ce priveşte culturile, bineînţeles că nu toate tipurile acţionează în acelaşi fel; este o 

diferenţă între terenul degajat şi, spre exemplu, un teren străbătut de multe şanţuri, garduri vii şi 

diguri, este acoperit de căsuţe izolate şi tufişuri mărunte. 

Cel mai uşor va fi deci de purtat războiul într-o regiune plană şi mjilociu cultivată. 

Aceasta este, însă, valabil numai la modul cel mai general şi dacă facem cu totul abstracţie de 

folosirea obstacolelor terenului de către apărare. 

Fiecare din cele trei tipuri de teren acţionează, deci, în mod întreit: ca obstacol al 

accesului, al uşurinţei de observare, ca acoperire, şi anume fiecare în felul său. 

Într-un teritoriu împădurit predomină obstacolul observării, într-unul muntos cel al 

accesului, în zone foarte cultivate cele două obstacole există la un grad mediu. 

Cum teritoriul bogat în păduri sustrage, oarecum, mişcărilor o mare parte din teren, 

deoarece, în afară de dificultăţile accesului, lipsa completă a posibilităţilor de observare 

împiedică folosirea tuturor mijloacelor de pătrundere, aceasta, pe de o parte, simplifică acţiunea, 

iar pe de altă parte o complică. Într-o asemenea regiune este deci dificil să-ţi concentrezi în luptă 

toate forţele, totuşi nu are loc o divizare atât de mare cum se obişnuieşte în regiunile muntoase 

sau în cele foarte accidentate. Cu alte cuvinte, în asemenea regiuni divizarea este mai inevitabilă, 

dar nu atât de mare. În zona de munte, obstacolul accesului este precumpănitor şi eficace într-un 

dublu mod, şi anume prin aceea că nu se poate trece peste tot, iar acolo unde se poate, mişcările 

sunt mai lente şi impun eforturi mai mari.  
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De aceea, elanul oricăror mişcări este mult diminuat în regiunile muntoase şi orice 

operaţie cere mai mult timp. Dar terenul muntos mai are, faţă de celelalte, şi particularitatea că 

un punct îl domină pe altul. Observăm că această particularitate determină marea divizare a 

forţelor în regiunea muntoasă, căci aici punctele sunt importante nu numai prin ele înseşi, ci şi 

prin influenţa ce o exercită asupra altor puncte. 

Când tind spre extrem, toate trei felurile de regiune şi teren au ca efect, cum am mai 

arătat altundeva, diminuarea influenţei înaltului comandant asupra rezultatului, în aceeaşi măsură 

în care fac să iasă mai mult în relief forţele subordonaţilor, până la soldatul de rând. Cu cât este 

mai mare divizarea, cu cât mai dificilă vederea de ansamblu, în cu atât mai mare măsură fiecare 

luptător angrenat în acţiune răspunde de sine însuşi; aceasta este de înţeles. Este adevărat că, în 

condiţiile unei divizări mai mari, ale varietăţii şi multilateralităţii acţiunii, influenţa inteligenţei 

în general trebuie să sporească şi înaltul comandant însuşi va avea prilej să-şi arate în mai mare 

măsură perspicacitatea. Dar trebuie să repetăm şi aici, ceea ce am mai spus înainte, că în război 

suma diverselor rezultate este mai hotărâtoare decât forma în care se leagă între ele. Dacă, deci, 

împingem consideraţiile noastre până la limita extremă şi vrem să ne închipuim o armată 

răspândită într-un lung şir de trăgători, în care fiecare soldat îşi duce propria lui mică bătălie, 

suma victoriilor individuale importă mai mult decât forma coeziunii lor; aceasta pentru că 

eficacitatea unor combinaţii bune nu poate porni decât de la rezultate pozitive, nicidecum de la 

unele negative. Deci, în acest caz curajul, abilitatea şi spiritul fiecăruia vor hotărî totul. Numai 

când armatele sunt de aceeaşi valoare sau particularităţile ambelor se compensează, talentul şi 

clarviziunea înaltului comandant pot redeveni decisive. În consecinţă, războaiele naţionale, 

înarmarea poporului, în care cel puţin moralul fiecărui luptător este întotdeauna foarte ridicat, 

chiar dacă abilitatea şi curajul nu ar fi la acelaşi nivel, îşi află superioritatea în condiţiile unei 

mari dispersări a forţelor şi, implicit, ale unui teren foarte accidentat. Ele se pot afirma 

însă numai pe un asemenea teren, pentru că, de obicei, unei astfel de forţe armate îi lipsesc toate 

calităţile şi virtuţile indispensabile, chiar şi în condiţiile concentrării unor detaşamente de 

mărime mijlocie. 

Şi natura forţei armate se eşalonează numai treptat de la o extremă la cealaltă, căci 

situaţia apărării propriei ţări conferă unei armate, fie chiar în întregime permanentă, ceva 

naţional, făcând-o astfel să se preteze mai bine la acţiuni dispersate. 
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Cu cât, însă, o armată este mai lipsită de aceste calităţi şi condiţii, cu cât ele apar mai 

puternic la adversar, cu atât ea se va teme mai mult de lupta dispersată şi va evita mai 

mult zonele accidentate. Numai că îi este rar permis să aleagă evitarea unei zone accidentate; 

nimeni nu-şi poate alege teatrul de război dintre mai multe mostre, ca pe o marfă, şi de aceea 

vedem de cele mai multe ori cum armate pe care, prin natura lor, le avantajează reunirea maselor 

mari, îşi mobilizează toată ştiinţa ca să impună, pe cât posibil, acest sistem împotriva naturii 

terenului. Pentru aceasta trebuie să se expună altor neajunsuri, ca de exemplu unei aprovizionări 

dificile şi insuficiente, unor cazări proaste, unor atacuri numeroase din toate direcţiile în cursul 

luptei, căci paguba renunţării complete la avantajele specifice ar fi mult mai mare. 

Amândouă tendinţele opuse, spre concentrarea şi dispersarea forţelor armate, se 

manifestă în măsura în care naturile acestor forţe armate înclină într-un sens sau în altul; chiar în 

cazurile extreme, însă, unul nu-şi poate ţine mereu toate forţele reunite, iar celălalt nu poate 

aştepta succesul numai de la eficacitatea lor dispersată. 

Pe lângă influenţa pe care regiunea şi terenul o exercită asupra structurii generale şi 

îndeosebi politice a forţelor armate, influenţa exercitată asupra raportului dintre arme este cea 

mai importantă. 

Incontestabilă, însă, este superioritatea categorică a infanteriei asupra celorlalte arme în 

orice teren dificil şi deci, afirmaţia că pe un astfel de teren numărul infanteriei poate depăşi 

sensibil proporţia obişnuită. 

Subzistenţa 

Subzistenţa a dobândit în războaiele recente o importanţă mult mai mare şi anume din 

două cauze: întâi pentru că armatele actuale sunt, în general, mult mai mari decât cele din 

vechime; a doua cauză este, însă, mult mai importantă şi mai specifică perioadei actuale. Ea 

constă într-o mai mare coerenţă internă a războaielor de azi. Această evoluţie, manifestată în 

constituirea şi continua completare a forţelor armate, a avut loc şi în ce priveşte subzistenţa 

armatelor. Aşadar cabinetul, tezaurul, s-au constituit ca izvoare ale subzistenţei armatei iar 

statului i-a fost încredinţată menţinerea forţelor armate ca pe o sarcină proprie ori altfel ar trăi pe 

contul populaţiei; astfel subzistenţa a devenit treaba stăpânirii iar ca urmare a acestor costuri, 

forţele armate trebuiau să rămână mereu în prezenţa sau proximitatea imediată, cel mult 

ulterioară, a inamicului.  
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Urmarea a fost că, în acest fel, războiul a devenit într-adevăr mai regulat, mai continuu, 

mai subordonat scopului specific, adică politic; însă soldatul, hrănit cu o sărmană bucată de 

pâine, se clatină adesea ca o umbră şi nici o perspectivă a unei sorţi mai bune nu-l poate consola 

în momentele lipsă. 

Cel care vrea să considere hrana soldatului drept o chestiune secundară şi gândeşte doar 

ce a săvârşit Frederic cel Mare cu soldaţi astfel hrăniţi nu priveşte chestiunea cu toată 

obiectivitatea. O fi puterea de a îndura lipsuri una dintre cele mai frumoase virtuţi ostăşeşti şi 

fără ea nu există în armată cu adevărat spirit războinic, dar această lipsă trebuie să fie trecătoare, 

impusă prin forţa împrejurărilor şi ale necesităţilor. În acest caz lipsa diminuează întotdeauna 

fizic şi moral puterea individului. 

Când Revoluţia franceză a readus dintr-odată în scenă o armată naţională, mijloacele 

guvernelor s-au dovedit insuficiente, iar întregul sistem rezultând din limitarea acestor mijloace 

şi care îşi găsea, la rândul său, siguranţa în această limitare, s-a prăbuşit – iar odată cu întregul s-

a prăbuşit şi partea sistemului de care vorbim, anume sistemul subzistenţei sau al logisticii. Fără 

să se sinchisească mult de magazii, gândind şi mai puţin încă la organizarea acestui mecanism 

complicat de ceasornic care mişcă diferitele secţiuni ale sistemului de transport militar, 

conducătorii revoluţiei trimiteau soldaţii în campanie, îşi împingeau generalii în bătălii, hrăneau, 

întăreau, animau, excitau totul, procurând cele necesare prin rechiziţii, tâlhărie şi jaf. 

Între aceste extreme, războiul lui Bonaparte şi cel împotriva lui au rămas la mijloc, adică 

au folosit din fiecare tip de mijloace ceea ce le convenea, şi aşa va fi desigur şi în viitor. 

Şi în sistemul mai recent de subzistenţă a trupelor, adică de folosire a tuturor resurselor 

teritoriului, fără să ne pese cui aparţin, există patru căi diferite: 

Hrănirea de către gazde sau de către localitate, ceea ce este acelaşi lucru 

Considerând că într-o localitate, chiar dacă se compune, ca oraşele mari, numai din 

consumatori, tot trebuie să existe producători de alimente şi stocuri pentru mai multe zile, reiese 

că şi oraşul cel mai populat va fi în stare să hrănească timp de o zi aproximativ atâta trupă 

cartiruită, câtă populaţie are, iar dacă numărul celor cartiruiţi este mult mai mic – pe mai multe 

zile, fără să fie necesare măsuri deosebite. Aceasta dă, la oraşe importante, un rezultat cu totul 

suficient, deoarece o masă importantă de trupe poate fi hrănită într-un punct. 
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În oraşe mici, şi mai cu seamă la sate, rezultatul ar fi foarte insuficient; căci o populaţie 

de 3000-4000 de oameni pe milă pătrată (1 milă terestră = 1.609,344 m), care ar fi deja foarte 

considerabilă, n-ar asigura decât hrănirea a 3000-4000 de ostaşi; ceea ce la trupe numeroase ar 

impune o aşezare atât de dispersată, încât celelalte condiţii cu greu ar mai putea fi îndeplinite. 

La ţară însă, şi în oraşele mici, cantitatea de alimente esenţiale în război este mult mai 

mare; provizia de pâine a unui gospodar ajunge, în mod obişnuit, pentru familia sa, una peste 

alta, pe 8-14 zile; carnea poate fi procurată zilnic, legume se găsesc de obicei suficiente până la 

recolta viitoare. De aceea, în cantonamente ce nu au mai fost ocupate nu e greu să se hrănească 

trei sau patru zile o trupă de 3 sau 4 ori mai numeroasă decât populaţia, ceea ce iarăşi ar fi 

un rezultat foarte suficient. După aceste calcule, o coloană de 30.000 de oameni ar avea nevoie, 

în cazul că nu poate fi folosit pentru cantonament şi vreun oraş mai mare, la o populaţie de 2000-

3000 de suflete pe milă pătrată, de un spaţiu de cca. 4 mile pătrate, ceea ce ar da o extindere 

laterală de 2 mile. Deci, o armată de 90.000 de oameni, care poate avea cam 75.000 de 

combatanţi, dacă ar înainta pe trei coloane, în cazul că pe această lăţime s-ar afla trei şosele, nu 

ar trebui să ocupe decât o lăţime de 6 mile. 

Dacă, într-un asemenea cantonament se succed la intervale scurte mai multe coloane, 

autorităţile locale vor trebui să procure alimentele, care însă abia vor acoperi nevoile pentru 

câteva zile sau chiar numai pentru una. Aşadar, chiar dacă prima coloană de 90.000 de oameni ar 

fi urmată de alta, numărând tot atâţia, o zi mai târziu, nici aceştia n-ar suferi încă lipsuri, ceea ce 

dă deja cifra considerabilă de 150.000 de combatanţi. 

Concluzia acestei privire sumare este deci că într-o ţară cu populaţie de densitate medie, 

şi anume de 2000-3000 de suflete pe milă pătrată, se va putea asigura întreţinerea completă de 

către locuitori şi comune a unei armate de 150.000 de combatanţi pentru o zi, cel mult două, în 

condiţiile unei dispersări mici, care nu exclude participarea la o bătălie comună, ceea ce 

înseamnă că o asemenea armată poate fi întreţinută într-un marş neîntrerupt, fără magazii sau alte 

pregătiri. 

Dacă împrejurările nu sunt atât de favorabile, populaţia nu este atât de deasă sau se 

compune mai mult din meseriaşi decât din ţărani, pământul este prost, teritoriul a fost deja 

exploatat în mai multe rânduri, bineînţeles că posibilităţile vor fi mai reduse, însă se constată că 

prin dispersarea forţelor chiar şi în împrejurări nefavorabile, acest mod de întreţinere continuă să 

rămână posibil, cu condiţia neîncetatei deplasări. 
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Îndată ce intervine, însă, o oprire de mai multe zile, ar trebui să apară lipsurile dacă nu s-

ar lua măsuri. Acestea constau în elemente de organizare de care nu se poate lipsi azi nici o 

armată mai importantă. Primul este un tren de echipaje afectat trupelor, care pot astfel duce cu 

ele pâine sau făină, etc., ca parte esenţială a alimentaţiei, pe trei până la patru zile; dacă se mai 

adaugă la aceasta cele trei-patru zile de merinde pe care soldatul le poartă asupra sa, tot se ajunge 

la asigurarea unei întreţineri minimale de opt zile. Celălalt este un comisariat competent, care, în 

orice moment de oprire, aduce alimente din regiuni îndepărtate, astfel încât să se poată oricând 

suplini sistemul de aprovizionare din cantonamente. 

Aprovizionarea prin rechiziţii făcute de trupe 

Când un singur batalion ajunge într-o tabără, aceasta poate fi în orice caz în preajma 

câtorva sate, care pot fi obligate să-i procure alimente; atunci aprovizionarea n-ar fi esenţial 

diferită de cea din cazul precedent. Dacă însă, cum se petrec de obicei, masa de trupe care trebuie 

să tabere într-un punct este mult mai importantă, nu rămâne decât ca, pentru o unitate mai mare, 

de pildă o brigadă sau o divizie, necesarul să fie rechiziţionat la comun din anumite zone şi, după 

aceea, împărţit pe subunităţi. 

Se vede imediat că, în felul acesta, nu se poate asigura niciodată aprovizionarea unor 

armate importante. Produsul acestor rechiziţii va fi mult mai mic decât dacă trupele ar fi fost 

cantonate în zonele respective; căci acolo unde 30-40 de soldaţi intră în casa ţăranului vor şti, la 

nevoie, să-i rechiziţioneze tot; pe când un ofiţer trimis cu câţiva oameni să rechiziţioneze 

alimente n-are nici timpul, nici mijloacele să caute toate stocurile, adesea nu va avea nici 

mijloace de transport corespunzătoare; nu va fi deci în stare să aducă decât o mică parte a 

alimentelor existente. Pe de altă parte, în tabere, trupe sunt în asemenea măsură comasate într-un 

punct, încât zonele din care ar putea fi rechiziţionate alimente la repezeală sunt prea neînsemnate 

faţă de nevoi. Este derizoriu ca 30.000 de oameni să rechiziţioneze alimentele pe o rază de o milă 

(1 mila terestră = 1.609,344 m), adică pe o suprafaţă de 3-4 mile pătrate. Şi totuşi nu vor putea 

face nici asta decât rareori, căci majoritatea satelor apropiate vor fi ocupate de subunităţi proprii, 

care nu vor permite să se scoată nimic din sat. În sfârşit, prin acest procedeu se risipeşte cel mai 

mult, pentru că unii sunt aprovizionaţi peste măsură, multe alimente se prăpădesc, pe când alţii 

suferă lipsuri, etc. 
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În concluzie, aprovizionarea prin asemenea rechiziţii nu se poate face cu succes decât 

pentru unităţi nu prea mari, cum ar fi o divizie de 8000 – 10.000 de oameni, dar şi în acest caz nu 

va fi acceptată decât ca un rău necesar. 

Această metodă este de obicei inevitabilă la toate detaşamentele aflate nemijlocit în faţa 

inamicului, ca avangarda şi avanposturile, în cazul mişcării înainte, pentru că acestea ajung în 

punctul în care nu s-au putut face nici un fel de pregătiri şi, totodată, sunt, de obicei, prea 

depărtate de proviziile acumulate pentru restul armatei; se mai practică de corpurile mobile, care 

trebuie să-şi poarte singure de grijă; în fine, în toate cazurile când nu a fost timp sau nu s-a 

dispus de mijloace pentru alt gen de aprovizionare. 

Cu cât trupele sunt mai bine organizate în vederea unor rechiziţii reglementate, cu cât 

timpul şi împrejurările îngăduie să se treacă la acest gen de aprovizionare, cu atât mai bun va fi 

rezultatul. Dar de cele mai multe ori lipseşte timpul, căci ceea ce trupele îşi procură direct le 

parvine mult mai repede. 

Prin rechiziţii reglementate 

Acesta este, indiscutabil, modul cel mai simplu şi mai eficace de aprovizionare, care a şi 

constituit baza tuturor războaielor mai recente. 

Acest mod de aprovizionare se distinge de cel discutat anterior îndeosebi prin colaborarea 

cu autorităţile locale. Proviziile nu mai trebuie luate cu forţa de oriunde se găsesc, ci sunt livrate 

în bună regulă, pe baza unei repartizări rezonabile a sarcinilor. Această repartizare nu o pot face 

decât autorităţile regiunii. 

Aici totul depinde de timp. Cu cât se dispune de mai mult timp, cu atât repartizarea 

sarcinilor va fi mai uniformă, mai puţin apăsătoare şi cu atât mai regulate livrările. Se poate chiar 

recurge şi la cumpărări cu bani numerar. În toate mişcările de pătrundere într-o regiune ce nu a 

intrat încă în posesia noastră, rămâne foarte puţin timp disponibil pentru asemenea măsuri 

organizatorice; de obicei, numai acea zi cu care avangarda precede, de regulă, armata. Prin ea se 

transmit atunci autorităţilor locale cerinţe, câte porţii şi câte raţii să pregătească în cutare 

localităţi. Deoarece, altfel, aprovizionarea nu poate fi asigurată decât din preajmă, adică de pe o 

rază de câteva mile în jurul punctului hotărâtor, acumulările făcute în grabă nu vor fi nici pe 

departe suficiente în cazul unor armate importante, dacă armata nu şi-ar aduce cu ea necesarul pe 

câteva zile. Este, deci, treaba comisariatelor să gospodărească cele obţinute şi să nu le distribuie 

decât trupelor ce n-au nimic.  
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Se înţelege de la sine că astfel sugerăm doar proporţiile, căci intervin multe împrejurări 

ce le limitează, dintre care cea mai importantă este că regiunea din care armata tocmai vine nu 

poate participa la livrări în aceeaşi măsură ca celelalte. 

Forţa executivă a unor detaşamente trimise veghează, alături de funcţionarii locali, ca 

aprovizionările prevăzute să fie efectiv livrate, cel puţin în cea mai mare parte. O influenţă şi mai 

mare o au teama de răspundere, pedepse şi maltratări, care apasă în asemenea cazuri, ca 

o presiune generală, asupra întregii populaţii. 

De altfel, nu intenţionăm să descriem în amănunţime organizarea, întregul mecanism al 

sistemului comisariatelor şi al aprovizionării, noi urmărim doar rezultatul. 

Acest rezultat, care decurge din aplicarea bunului simţ la împrejurările generale şi a fost 

confirmat de experienţa războaielor, este, deci, că şi armata cea mai mare, dacă duce cu sine 

alimente pe câteva zile, poate fi hrănită fără grijă prin asemenea rechiziţii, care încep abia în 

momentul sosirii ei, întâi chiar în zona respectivă, iar apoi se extind în cercuri tot mai largi, fiind 

impuse de la niveluri tot mai înalte. Acest mijloc nu are altă limită decât epuizarea, sărăcirea şi 

distrugerea ţării. Deoarece, însă, într-o staţionare mai lungă, dispoziţiile de rechiziţii ajung să fie 

date de cele mai înalte autorităţi ale ţării, şi acestea vor face fireşte totul pentru a distribui sarcina 

cât mai uniform posibil prin a reduce, prin cumpărături, povara livrărilor. 

Nici un alt sistem nu dă asemenea rezultate, atât în ce priveşte energia ducerii războiului, 

cât şi în ce priveşte mobilitatea şi flexibilitatea acestuia. Deoarece, în primele săptămâni, de 

obicei nu se ivesc dificultăţi majore, în orice direcţie s-ar îndrepta armata, iar după aceea 

depozitele o pot ajuta, se poate cu drept cuvânt spune că, în acest fel, prin rechiziţii – războiul a 

dobândit cea mai mare libertate. Desigur, într-o direcţie dificultăţile pot fi mai mari decât în alta, 

şi aceasta poate cântări în luarea hotărârilor, dar niciodată nu se va întâmpina o imposibilitate 

absolută şi niciodată grija subzistenţei nu va impune hotărârea. 

Subzistenţa din depozite 

Aici apare fireşte întrebarea: va determina războiul sistemul de aprovizionare sau, invers, 

sistemul de aprovizionare va determina războiul? 

Răspundem: mai întâi, sistemul de aprovizionare va determina războiul în măsura în care 

celelalte condiţii de care el depinde o vor permite; acolo, însă, unde acestea încep să opună prea 

multă rezistenţă, războiul va avea repercusiuni asupra sistemului de aprovizionare şi, în acest 

caz, deci, îl va determina. 
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Aşadar războaiele vor începe întotdeauna cu sistemul rechiziţiilor; cât vrea să facă un 

guvern sau altul, pentru a completa rechiziţia cu o organizare artificială, ca să-şi menajeze mai 

mult propria ţară, etc., rămâne de văzut; prea multe nu se vor face, pentru că, în asemenea 

momente eşti obligat mereu să te ocupi de nevoile cele mai urgente, iar un sistem artificial de 

aprovizionare nu se mai numără printre ele. 

Dacă un război, însă, nu este atât de decisiv în rezultatele sale, nici mişcările sale nu 

cuprind spaţii atât de vaste, cum ar trebui să fie, de fapt, după natura sa, sistemul rechiziţiilor va 

începe să sleiască în asemenea măsură teritoriul, încât ori trebuie încheiată pacea, ori trebuie 

luate măsuri organizatorice pentru degajarea teritoriului şi întreţinerea armatei mai independent 

de teritoriu. 

Dar, orice mod de aprovizionare s-ar alege, este firesc că el va funcţiona mai uşor în 

regiuni bogate şi populate, decât în cele sărace şi cu populaţie rară. Aici trebuie ţinut seama şi de 

densitatea populaţiei, ceea ce ţine de dubla relaţie pe care populaţia o are cu alimentele existente 

pe un teritoriu; întâi, că de unde se consumă mult trebuie să existe şi stocuri multe, al doilea, că, 

de regulă, o populaţie mai mare corespunde unei producţii mai mari. De aici fac bineînţeles 

excepţie zonele locuite de muncitori de fabrică, îndeosebi dacă se află, ceea ce nu este rar, în văi 

de munte, înconjurate de teren nefertil. În general, însă, este mult mai uşor să asiguri nevoile unei 

armate într-o ţară populată decât într-una cu puţină populaţie. 400 de mile pătrate pe care trăiesc 

400.000 de oameni, oricât de rodnic ar fi pământul, nu vor suporta atât de uşor o armată de 

100.000 de oameni, ca 400 de mile pătrate pe care trăiesc 2 milioane de locuitori. La aceasta se 

adaugă faptul că, în ţări foarte populate, şoselele şi căile de apă sunt mai frecvente şi mai bune, 

mijloacele de transport mai multe, legăturile comerciale mai uşoare şi mai sigure. 

În consecinţă, războiul se instalează de preferinţă pe şoselele principale, în oraşele 

populate, în văile bogate ale marilor fluvii sau de-a lungul coastelor cu vie circulaţie maritimă. 

De aici rezultă limpede influenţa generală pe care subzistenţa unei armate o poate avea asupra 

direcţiei şi formei operaţiilor, asupra alegerii teatrului de război şi a liniilor de comunicaţii. 

 Cât de departe poate merge această influenţă, ce valoare se poate atribui, în calcul, 

dificultăţilor sau facilităţilor subzistenţei, depinde fireşte de modul în care trebuie dus războiul.  
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Dacă se duce în spiritul său specific, adică cu nestăvilita sa forţă naturală, cu setea şi 

nevoia sa de luptă şi decizie, atunci subzistenţa armatei este o chestiune importantă, dar 

subordonată; dacă, însă, intervine o situaţie de echilibru, în care armatele mărşăluiesc încoace şi 

încolo mulţi ani, în aceeaşi provincie (exerciţii, aplicaţii), aprovizionarea devine de multe 

ori esenţialul, intendentul devine înalt comandant, iar conducerea războiului o administrare a 

furgonetelor. 

Astfel există nenumărate campanii în care nu s-a întâmplat nimic, scopul a fost ratat, 

forţele irosite în van şi totul se scuză cu lipsa de alimente; Bonaparte, dimpotrivă, obişnuia să 

spună: Qu’on ne me parle pas de vivres! (tr: „să nu mi se vorbească de alimente!”). 

De altfel cu lipsurile, lucrurile se petrec în război ca şi cu eforturile fizice şi cu primejdia; 

exigenţele înaltului comandant faţă de armata sa nu sunt limitate de linii precise; un caracter 

puternic pretinde mai mult decât unul sentimental-molatic, iar capacitatea armatei variază după 

cum călirea, spiritul războinic, încrederea şi dragostea faţă de înaltul comandant, sau entuziasmul 

pentru cauza patriei, sprijină voinţa şi puterile soldatului. Dar s-ar putea stabili ca 

principiu: lipsurile şi mizeria, oricât ar fi exacerbate, trebuie privite întotdeauna ca situaţii 

trecătoare ce trebuie să ducă la o aprovizionare bogată şi chiar, din când în când, un belşug.  

Există ceva mai mişcător decât gândul la atâtea mii de soldaţi, care, prost îmbrăcaţi, 

încărcaţi cu o raniţă de 15-20 de kg, se târăsc cu greu zile întregi, în marşuri, pe orice drum, pe 

orice vreme, riscându-şi neîncetat sănătatea şi viaţa, şi în schimb se pot sătura cu pâine uscată? 

Cine ştie ce frecvent se întâmplă asta în război, abia înţelege cum de nu-l părăsesc mai des pe 

soldat voinţa şi puterile şi cum simpla orientare a concepţiei este în stare, prin efectul ei 

persistent, să provoace şi să sprijine în om asemenea eforturi. 

Deci, cel ce impune soldatului mari lipsuri, pentru că scopuri mari o cer, va avea în 

vedere, din sentimente sau din înţelepciune, şi despăgubirea cu care îi este dator, în schimb, în alt 

moment. 

Consideraţii strategice 

Acum trebuie să ne mai gândim la diferenţa care există, cu privire la subzistenţă, între 

atac şi apărare.  

Apărarea este în situaţia de a folosi, în tot cursul actului de apărare, pregătirile ce le-a 

făcut pentru aprovizionare.  
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Celui aflat în apărare, nu-i va lipsi, deci, decât cu greu strictul necesar; aceasta este 

adevărat îndeosebi în propria ţară, dar rămâne valabil şi pe teritoriul inamic. Atacul se 

îndepărtează, însă, de sursele sale de sprijin şi trebuie, cât durează înaintarea sa, şi chiar în prima 

săptămână după ce s-a oprit, să-şi procure necesarul de pe o zi pe alta, ceea ce reuşeşte rareori 

fără lipsuri şi dificultăţi. 

De două ori această dificultate poate deveni maximă. O dată în înaintare, înainte de 

decizie; atunci proviziile apărătorului mai sunt toate în mâinile sale, iar atacatorul a trebuie să le 

lase pe ale lui în urmă. El este obligat să-şi concentreze trupele şi nu poate ocupa un spaţiu mare, 

nici vehiculele de aprovizionare nu-l mai pot urma, de îndată ce încep mişcările bătăliei. Dacă în 

acest moment nu au şi fost făcute pregătiri bune, se poate uşor întâmpla ca, înainte de bătălia 

decisivă, trupele să îndure câteva zile de lipsuri şi mizerie, ceea ce oricum nu-i mijlocul de a o 

duce bine în bătălie. 

A doua oară, lipsa apare mai ales la sfârşitul înaintării victorioase, când căile de 

comunicaţii încep să devină prea lungi, mai cu seamă dacă războiul este dus într-o ţară săracă, 

slab populată, poate şi ostilă. 

Deseori urmările acestei dificultăţi au fost că strălucirea cele mai splendide victorii s-a 

stins, forţele au slăbit, retragerea a devenit necesară şi apoi, treptat, au apărut toate 

simptomele unei adevărate înfrângeri. 

Atributele victoriei 

Am arătat până acum, ce este, în genere, apărarea: nu este decât o formă mai puternică a 

războiului, prin care se urmăreşte cucerirea victoriei, pentru a trece, după obţinerea superiorităţii, 

la atac, adică la scopul pozitiv al războiului. 

Chiar dacă intenţia războiului este simpla menţinere a situaţiei existente, totuşi simpla 

respingere a unei lovituri este ceva contrar noţiunii de război, pentru că, indiscutabil, războiul nu 

constă în suportare pasivă. Dacă apărătorul a dobândit un avantaj important, atunci apărarea şi-a 

făcut datoria şi el trebuie, la adăpostul acestui avantaj, să întoarcă lovitura, dacă nu vrea să se 

expună unei pieiri sigure. Înţelepciunea cere să baţi fierul cât e cald, să foloseşti superioritatea 

dobândită pentru a preveni un al doilea atac.  

Cum, când şi unde să intervină această ripostă este bineînţeles o chestiune supusă multor 

altor condiţii.  
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Aici ne oprim la afirmaţia că această trecere la ripostă trebuie gândită ca o tendinţă a 

apărării, deci ca o parte componentă esenţială a acesteia şi că, peste tot unde victoria dobândită 

prin forma defensivă nu este utilizată în gospodăria războiului, se face o greşeală prin nefolosirea 

oportunităţii câştigate. 

O trecere rapidă, puternică la atac – scânteietoarea spadă a răzbunării – este cel mai 

strălucit punct al apărării; cine nu se gândeşte de îndată la el sau, mai mult, cine nu-l include 

îndată în noţiunea de apărare, aceluia nu-i va părea niciodată logică superioritatea apărării, el se 

va gândi mereu numai la mijloacele care depind, însă, nu de modul de a strânge nodul, ci de 

modul de a-l desface. Apoi se mai face o confuzie nedorită dacă prin ofensivă se înţelege 

întotdeauna un atac prin surprindere şi, deci, apărarea nu ne sugerează decât necaz şi haos. 

Fireşte, cuceritorul ia hotărârea de a porni războiul înaintea nevinovatului apărător şi, 

dacă ştie să-şi ţină secrete măsurile, îl va putea ataca pe acesta mai mult sau mai puţin prin 

surprindere, dar asta este ceva cu totul străin războiului, căci lucrurile nu ar trebui să se întâmple 

aşa.  

Războiul există mai mult pentru apărător decât pentru cuceritor, deoarece abia încălcarea 

teritoriului a provocat apărare şi, prin aceasta, războiul.  

Cuceritorul este întotdeauna iubitor de pace; el ar fi bucuros să între paşnic de tot în statul 

nostru; pentru ca să n-o poată face, însă, noi trebuie să vrem războiul şi să-l pregătim, ceea ce 

înseamnă cu alte cuvinte: tocmai cei slabi, nevoiţi să se apere, trebuie să fie întotdeauna 

înarmaţi şi să nu fie luaţi prin suprindere; aşa cere arta războiului. 

De altfel, prioritatea în apariţia pe teatrul de război depinde în majoritatea cazurilor de cu 

totul alte chestiuni decât de intenţia de atac sau apărare, acestea, deci, nu sunt cauza, ci 

adesea rezultatul.  

Cel care încheie mai repede pregătirile trece, dacă avantajele atacului prin suprindere sunt 

suficient de mari, din aceste motive la atac, iar cel care le încheie mai târziu nu poate compensa 

întrucâtva dezavantajele datorate întârzierii decât prin avantajele apărării. 

Totodată, trebuie recunoscut întotdeauna ca un avantaj practic al atacului posibilitatea de 

a folosi în acel mod frumos, apreciat, faptul de a fi gata mai devreme; acest avantaj general nu 

este, însă, o necesitate esenţială în fiecare caz particular. 
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Dacă, în consecinţă, ne facem o imagine a apărării aşa cum trebuie să fie, aceasta 

comportă: 

I. Pregătirea cât mai avansată a tuturor mijloacelor. 

II. O armată călită pentru război. 

III. Un înalt comandant care-şi aşteaptă inamicul, nu dintr-o stânjenită nesiguranţă, cu 

teamă, ci în mod deliberat, cu un spirit calm. 

IV. Oraşe ce nu se tem de asedii. 

V. Un popor sănătos, care nu se teme de adversar, mai mult decât este temut de el. 

Cu asemenea atribute, desigur că apărarea va mai juca faţă de atac un rol mai mare, iar 

atacul nu va mai apărea infailibil, ca în vaga închipuire a celor care, când e vorba de atac, se 

gândesc numai la curaj, la puterea voinţei şi mişcare, iar când e vorba de apărare, numai le 

neputinţă şi paralizie. 

Atac, apărare sau echilibru? 

Am arătat, anterior, cum apărarea are o superioritate firească în folosirea acelor elemente 

care determină, în afară de mărimea absolută şi de valoarea forţelor armate, succesul tactic şi cel 

strategic. Este vorba de avantajul terenului, surprinderea, atacul din mai multe direcţii, sprijinul 

teatrului de război, sprijinul poporului, folosirea de mari forţe morale. Socotim util să mai 

examinăm o dată aici dimensiunile acelor mijloace care îi stau în mod deosebit la dispoziţie 

apărătorului şi care trebuie considerate, oarecum, ca diferite tipuri de coloane ce-i susţin 

edificiul. 

În unele situaţii, landwehr-ul (folosirea miliţiilor) a fost folosit şi în afara ţării, pentru 

atacarea ţării inamice şi nu poate fi negat că organizarea sa, în anumite state, se prezintă astfel 

încât trebuie considerată aproape ca o parte componentă a armatei permanente, adică 

neaparţinând numai apărării. În noţiunea de landwehr găsim întotdeauna ideea unei participări 

extraordinare, mai mult sau mai puţin voluntare a întregului popor, cu forţa sa fizică, averea şi 

patriotismul său. 

Cu cât organizarea se va îndepărta de acest model, cu atât oastea astfel pusă pe picioare 

va fi, de fapt, o armată permanentă sub alt nume, cu atât va avea mai mult avantajele acesteia, 

dar în schimb cu atât va fi lipsit de avantajele landwehr-ului propriu-zis, adică ale unui rezervor 

de forţe mult mai mare, mai puţin precis, mult mai uşor de sporit prin apeluri la spirit naţional şi 

patriotism.  
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În aceste aspecte stă esenţa landwehr-ului; liniile organizării sale trebuie să lase loc liber 

participării întregului popor, de nu, sperând altceva de la landwehr, se aleargă după o umbră. 

Nici nu poate fi însă trecută cu vederea strânsa înrudire dintre această natură a landwehr-

ului cu noţiunea de apărare şi, deci, tot nu se poate ignora că un asemenea landwehr va aparţine 

mai mult apărării decât atacului şi că va vădi, îndeosebi în apărare, acele efecte care îi asigură 

superioritatea asupra atacului. 

În privinţa oraşelor, sprijinul atacatorului se limitează la acele localităţi din preajma 

graniţei şi este doar un ajutor slab; pentru apărător, acest sprijin se întinde mai adânc în teritoriu, 

antrenează, deci, în acţiune mai multe localităţi, iar însăşi această acţiune este de o intensitate 

incomparabil mai mare. Un oraş transformat în fortăreaţă care provoacă un adevărat asediu şi îl 

rezistă, atârnă desigur mai greu în balanţa războiului decât unul prin ale cărui lucrări se 

îndepărtează doar ideea cuceririi acelui punct, deci nu reţine şi nu distruge cu adevărat forţe 

inamice. 

Deşi influenţa asupra războiului a unui singur locuitor al teatrului de război nu este, în 

cele mai multe cazuri, mai detectabilă decât participarea unei picături de apă în întregul fluviu, 

totuşi, chiar în cazurile în care nu este defel vorba de o insurecţie populară, influenţa de 

ansamblu pe care locuitorii ţării o au asupra războiului nu este de loc nesesizabilă. Totul merge 

mai uşor în propria ţară, presupunând că starea de spirit a supuşilor nu este ostilă. Inamicul 

obţine toate prestaţiile, mari sau mici, numai sub ameninţarea deschisă a violenţei; aceasta 

trebuie asigurată de forţele armate şi îl costă multe forţe şi eforturi. Apărătorul le obţine pe toate 

acestea, chiar dacă nu de-a dreptul voluntar, ca în cazul unui val de entuziasm, cel puţin pe calea, 

de mult bătută, a supunerii faţă de autoritate, devenită pentru locuitori o a doua natură şi activată 

de cu totul alte mijloace, mult mai ocolite, de timorare şi presiune, ce nu pornesc de la armată.  

Dar şi participarea voluntară, izvorâtă dintr-un adevărat ataşament, este în toate cazurile 

foarte importantă, în măsura în care nu lipseşte niciodată din situaţiile care cer sacrificii. Vrem să 

subliniem numai una din aceste situaţii, de mare importanţă pentru conducerea 

războiului: vorbim de informaţii. Nu ne referim la ştirile speciale mari, importante, obţinute prin 

spionaj, ci la masa fără număr a contactelor mărunte cu incertitudinea din viaţa zilnică a armatei, 

în care buna înţelegere cu locuitorii le conferă, în general, superioritate apărătorilor. 
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Cea mai mică patrulă, orice pichet sau santinelă, orice ofiţer trimis în misiune recurg, în 

majoritatea cazurilor, la localnici pentru a obţine toate informaţiile necesare despre duşman şi 

prieten. 

Dacă trecem acum de la aceste relaţii generale, ce nu lipsesc niciodată, la cazurile 

deosebite, în care ţara însăşi începe să ia parte la luptă, până la treapta cea mai înaltă, unde, ţara 

însăşi duce, în esenţă, acea luptă printr-un război popular, se înţelege că aici nu mai avem de-a 

face cu o simplă creştere a sprijinului popular, ci că se naşte cu adevărat o forţă nouă, şi că deci 

putem considera: 

Înarmarea poporului sau landsturmul, ca un mijloc distinct al apărării 

În fine, mai putem să-i pomenim pe aliaţi, ca ultim sprijin al apărătorului. La cei 

obişnuiţi, pe care îi are şi atacatorul, nu ne putem bineînţeles referi, ci la cei care sunt esenţial 

interesaţi în menţinerea existenţei unei ţări. Într-adevăr, dacă cercetăm mozaicul de state ale 

lumii de azi, apare în mod incontestabil că interesele mari şi mici ale statelor şi popoarelor se 

încrucişează în modul cel mai complicat şi mai schimbător. Fiecare asemenea punct de 

încrucişare constituie un nod ce consolidează ţesătura, căci în el năzuinţa unuia este compensată 

de năzuinţa celuilalt; toate aceste noduri contribuie vădit la o coeziune mai mare sau mai mică a 

întregului, iar această coeziune trebuie parţial învinsă la fiecare schimbare. Astfel, relaţiile 

generale reciproce ale tuturor statelor servesc mai curând să-i menţină ansamblului forma sa, 

decât să provoace schimbări, ceea ce înseamnă că, în general, acea tendinţă există. 

Aşa credem că trebuie să fie înţeleasă ideea unui echilibru politic şi, în acest sens, 

echilibrul se va naşte peste tot de la sine, acolo unde mai multe state civilizate ajung la contacte 

multilaterale. 

Cât de eficace este această tendinţă a intereselor generale, de menţinere a situaţiei 

existente, este altă întrebare; oricum, se pot imagina schimbări în relaţiile reciproce dintre unele 

state, care să sporească această eficacitate a ansamblului, iar altele care s-o diminueze. În primul 

caz, avem de-a face cu năzuinţe de a dezvolta echilibrul politic şi, deoarece ele prezintă aceeaşi 

tendinţă cu interesele generale, vor şi avea majoritatea acestor interese de partea lor. În celălalt 

caz, însă, sunt abateri, activităţi excesive ale unor părţi, adevărate boli; că ele se pot întâmpla 

într-un ansamblu cu o coeziune atât de slabă, cum este mulţimea statelor mari şi mici, nu este de 

mirare, de vreme ce se ivesc şi în ansamblul organic, atât de minunat ordonat, al întregii naturi 

vii. 
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Dacă, deci, ni se arată cazuri în istorie în care state izolate au putut provoca modificări 

importante numai în folos propriu, fără ca ansamblul să fi încercat măcar să le împiedice, sau 

chiar cazuri în care un stat a fost în stare să se ridice singur în asemenea măsură peste celelalte, 

încât a devenit aproape stăpân absolut al ansamblului – noi răspundem: cu aceasta nu este defel 

dovedit că tendinţa intereselor generale, de menţinere a situaţiei existente n-ar acţiona, ci doar că, 

în acel moment, eficacitatea ei n-a fost destul de mare; năzuinţa spre o ţintă este altceva decât 

mişcarea spre ea. 

Afirmăm astfel: tendinţa echilibrului este menţinerea stării existente, în care caz, e 

adevărat, presupunem că în această stare există liniştea, adică echilibrul; căci acolo unde această 

linişte este deja deranjată, unde a şi apărut o tensiune, acolo, într-adevăr, tendinţa echilibrului 

poate fi orientată şi spre schimbare. Dacă, însă, considerăm natura lucrului, această schimbare nu 

poate afecta întotdeauna decât puţine state, deci niciodată majoritatea lor. Este aşadar sigur că 

statele îşi văd această menţinere asigurată şi reprezentată de interesele generale ale tuturor şi, de 

asemenea sigur, că fiecare stat în parte, care nu se află deja într-o stare de tensiune cu ansamblul, 

va avea mai multe interese de partea apărării sale decât împotrivă. 

Cine râde de aceste consideraţii, ca de vise utopice, râde pe socoteala adevărului filosofic. 

Dacă acesta ne permite să distingem relaţiile în care elementele esenţiale ale lucrurilor se 

află între ele, ar fi desigur nesăbuit să vrem să deducem de aici legi după care ar putea fi rezolvat 

fiecare caz în parte, cu neglijarea tuturor perturbaţiilor întâmplătoare. 

Cel care însă, după expresia unui mare scriitor, nu se ridică deasupra anecdotei, ci 

construieşte întreaga istorie din acest material, începând peste tot cu cazul cel mai individual, cu 

punctele culminante ale evenimentelor şi nu coboară decât întâmplător în adâncime, adică nu 

ajunge niciodată la relaţiile generale ce domnesc profund în adâncuri, nu va putea pretinde că 

părerea lui să fie vreodată valabilă pentru mai mult decât cazul în speţă, iar ceea ce reprezintă 

filosofia pentru generalitatea cazurilor îi va apărea, fireşte, ca un vis. 

Dacă n-ar fi această tendinţă generală spre linişte şi menţinere a ceea ce există, atunci 

nicicând n-ar putea subzista timp mai îndelungat, unele lângă altele, un număr de state civilizate, 

ele ar trebui în mod necesar să se contopească într-unul singur. 
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Aşadar credem că am demonstrat că, în genere, un apărător poate conta mai mult pe 

ajutor exterior decât atacatorul; va putea conta pe el cu atât mai sigur cu cât existenţa sa este mai 

importantă pentru toate celelalte state, adică cu cât mai sănătoasă este starea sa politică şi 

militară. 

Elementele enumerate aici ca mijloace specifice ale apărării nu vor sta la dispoziţia 

fiecărei apărări, asta se înţelege de la sine, vor lipsi când unele, când altele, dar toate laolaltă 

aparţin noţiunii generale de apărare. 

Acţiunea reciprocă a atacului şi apărării 

Acum vrem să luăm în considerare apărarea şi atacul, distinct, în măsura în care cele 

două pot fi separate între ele. Începem cu apărarea din următoarele motive. Este într-adevăr 

foarte firesc şi necesar ca regulile apărării să se întemeieze pe regulile atacului, iar regulile 

atacului să se întemeieze pe cele ale apărării, numai că unul din doi trebuie să mai aibă un al 

treilea punct, dacă tot şirul de noţiuni este să aibă un început, adică să devină posibil. Prima 

întrebare priveşte deci acel punct. 

Dacă reflectăm filosofic asupra apariţiei războiului, conceptul propriu-zis de război nu 

apare odată cu atacul, pentru că acesta are ca scop absolut nu atât lupta, cât luarea în 

posesiune, ci apare abia odată cu apărarea, căci aceasta are ca scop nemijlocit lupta, pentru că a 

te apăra şi a lupta sunt, vădit, una. Apărarea este orientată numai în funcţie de atac, deci îl 

presupune în mod necesar, atacul însă nu este orientat în funcţie de apărare, ci în funcţie de 

altceva, şi anume de luarea în posesie, deci nu presupune în mod necesar apărarea.  

Este, deci, firesc ca cel care, primul, aduce în acţiune elementul războiului, din al cărui 

punct de vedere sunt mai întâi gândite cele două părţi, şi anume apărătorul, să şi formuleze 

primele legi ale războiului. Aici nu este vorba de un caz anume, ci de cazul general, abstract, pe 

care şi-l imaginează teoria pentru determinarea drumului ei. 

Ştim astfel, acum, unde trebuie căutat punctul fix în afara acţiunii reciproce a atacului şi 

apărării, anume la apărare. 

Dacă această deducţie este justă, trebuie să existe pentru apărător motive ce determină 

comportarea sa, chiar dacă nu ştie încă nimic despre ce va face atacatorul; şi aceste motive 

determinate trebuie să cuprindă un dispozitiv al mijloacelor sale de luptă. Invers, pentru atacator, 

atâta vreme cât n-ar cunoaşte nimic despre adversarul său, n-ar trebui să existe nici motive 

determinante ale procedurii sale, care să conţină şi o folosire a mijloacelor de luptă.  
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El ar trebui să nu poată face nimic, decât să le ia cu sine, adică să le ia în posesie, prin 

intermediul unei armate. Şi aşa şi este în fapt, căci a crea mijloace de luptă încă nu înseamnă a le 

folosi, iar atacatorul, care le ia cu sine în presupunerea, foarte generală, că va avea nevoie de ele, 

şi care, în loc de a lua în posesie ţara prin comisari şi proclamaţii, o face prin armată, de fapt, 

încă nu se dedă măcar la un act pozitiv de război. Apărătorul, însă, care nu-şi concentrează 

numai mijloacele sale de luptă, ci le şi dispune aşa cum vrea să ducă lupta, acela exercită, primul, 

o activitate care se potriveşte într-adevăr cu noţiunea de război. 

A doua întrebare sună atunci: de ce natură pot fi, în teorie, motivele determinante, care să 

poată fi formulate întâi pentru apărare, înainte să se fi gândit ceva despre atac? Bineînţeles, 

este înaintarea atacatorului pentru luarea în posesie, care este gândită în afara războiului, dar 

oferă punctul de sprijin pentru primele mişcări ale acţiunii războinice. Apărarea trebuie să 

împiedice această înaintare, ea trebuie, deci, gândită în raport cu ţara şi astfel apar primele şi cele 

mai generale determinări ale apărării. Odată ele stabilite, atacul li se aplică şi, din considerarea 

mijloacelor pe care le foloseşte acesta, rezultă noi principii ale apărării. Astfel s-a 

instalat acţiunea reciprocă, pe care teoria o poate urmări în continuare, cât timp găseşte că noile 

rezultate obţinute merită să fie cercetate. 

Această analiză a fost necesară pentru a da ceva mai multă claritate şi tărie tuturor 

consideraţiilor noastre anterioare; analiză destinată numeroşilor elevi ai strategiei care au tratat 

până acum cu prea multă uşurinţă aceste lucruri. 

Dintre toate ideile artei militare nici una n-a jucat în critică un rol atât de important ca cea 

de care ne ocupăm aici.  

Ea stă în centrul tuturor descrierilor de bătălii şi campanii, este cel mai frecvent punct de 

plecare al tuturor raţionamentelor şi unul din acele fragmente de formă ştiinţifică cu care critica 

îşi dă importanţă.  

Şi totuşi, noţiunea respectivă nici nu este stabilă, nici n-a fost vreodată limpede 

formulată. Vrem să încercăm s-o lămurim şi să vedem ce valoare va păstra, totuşi, pentru 

acţiunea practică. 

Dacă există o zonă fără de posesiunea căreia nu este îngăduit să îndrăzneşti să pătrunzi în 

ţara inamică, ea va fi numită, pe drept cuvânt, cheia ţării. Dar acestă noţiune se cuvine a merge 

mai departe, imaginându-ne prin cheia ţării anumite puncte ce hotărăsc asupra posesiunii 

întregului.  
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Astfel, posesiunea ţării nu poate fi gândită fără posesiunea acestui punct, pe care îl 

numim cheie; şi că nu se poate imagina posesiunea punctului, pe care vrem să-l numim cheie, 

fără să decurgă din aceasta posesiunea ţării, ceea ce este, evident, de domeniul marilor realizări. 

A căuta astfel poziţia cheie a unei ţări în aşa-zisa regiune cheie, şi anume acolo unde 

diferitele lanţuri muntoase pleacă de la un punct comun şi unde se află cele mai înalte izvoare, 

este doar o idee livrescă, căreia chiar şi natura însăşi i se opune, căci nu face culmile şi văile atât 

de accesibile de sus în jos ci răspândeşte culmi şi văi după plac, înconjurând adesea ape situate la 

nivelurile cele mai joase cu munţii cei mai înalţi. Dacă interogăm în această privinţă istoria 

militară, ne convingem ce puţin constantă este influenţa formelor geologice ale unei regiuni 

asupra folosirii ei în război şi în ce măsură au precădere alte locuri şi alte necesităţi, astfel încât 

liniile poziţiilor trec adesea aproape de acele puncte şi tot nu sunt atrase de ele. Părăsim această 

concepţie materială greşită, la care n-am zăbovit atât decât pentru că un foarte distins sistem s-a 

legat de ea, şi ne întoarcem la părerea noastră. 

Spunem deci: dacă expresia regiune cheie trebuie să corespundă unei noţiuni de sine-

stătătoare în strategie, ea nu poate însemna decât o regiune fără posesia căreia nu poţi îndrăzni să 

pătrunzi într-o ţară.  

Dacă, însă, vrem să denumim aşa fiecare punct de acces comod în această ţară sau fiecare 

punct central comod al ei, atunci denumirea îşi pierde semnificaţia specifică, adică valoarea, şi 

desemnează ceva ce se poate găsi mai mult sau mai puţin pretutindeni, devenind astfel doar o 

agreabilă figură retorică. Aşadar cheia ţării reprezintă în întregimea sensurilor sale : acea regiune 

sau punct care ne situează cel mai aproape de îndeplinirea obiectivelor noastre şi care ne 

garantează succesul cel mai bine şi care angrenează cel mai bine factorii globali şi care ne acordă 

cele mai multe avantaje asupra potrivnicilor. 

Viclenia presupune o intenţie ascunsă şi, deci, este opusă felului de purtare drept, simplu, 

adică direct, după cum cuvântul-de-spirit este opus demonstraţiei directe. Aceasta nu are, de 

aceea, nimic în comun cu mijloacele convingerii, ale interesului, ale violenţei, dar mult în comun 

cu înşelătoria, pentru că şi aceasta îşi ascunde intenţia.  

Aceasta chiar este o înşelătorie, când totul este dus până la capăt, dar se deosebeşte totuşi 

de ceea ce se numeşte pur şi simplu aşa, şi anume prin faptul că nu ajunge să calce direct 

cuvântul dat.  
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Vicleanul îl lasă pe cel pe care vrea să-l înşele să comită el însuşi erorile de gândire care, 

confluind în cele din urmă într-un singur efect, modifică brusc natura lucrului în faţa ochilor săi. 

De aceea, se poate spune: după cum cuvântul-de-spirit este o scamatorie cu idei şi noţiuni, 

viclenia este o scamatorie cu fapte. 

Dacă lăsăm în grija tacticii executarea acţiunilor violente, a luptelor propriu-zise, iar 

strategia este considerată arta de a folosi cu abilitate posiblităţile oferite de ele, atunci, în afara 

forţelor sufleteşti, adică o ambiţie fierbinte mereu sub presiune, ca un arc, o voinţă puternică 

cedând greu etc., nici o calitate subiectivă firească nu este mai aptă decât viclenia să conducă şi 

să învioreze activitatea strategică. Chiar şi necesitatea generală de a surprinde, permite această 

concluzie; căci fiecare surpindere are la bază un grad oarecare, fie el cât de mic, de viclenie. 

Dar oricât am simţi nevoia să-i vedem pe comandanţi, în război, supralicitându-se 

reciproc cu prefăcătoria, abilitatea şi viclenia, trebuie mărturisit, totuşi, că aceste calităţi s-au 

manifestat rar în istorie şi au ieşit rareori la lumină din mulţimea de relaţii şi împrejurări. 

Motivul este lesne de înţeles. 

Strategia nu cunoaşte altă activitate decât organizarea luptelor, cu ajutorul măsurilor 

aferente. Ea nu cunoaşte, ca restul vieţii, acţiuni care constau în simple vorbe, adică afirmaţii, 

declaraţii, etc. Acestea însă, care nu costă mult, sunt îndeosebi mijloacele cu care vicleanul 

induce în eroare. 

Ce există similar în război – ordine şi planuri similare, ştiri false anume comunicate 

inamicului etc. – se vădesc, de obicei, de o eficienţă atât de redusă, în domeniul strategiei, încât 

nu sunt folosite decât în ocazii izolate, care se oferă de la sine, deci nu pot fi considerate ca o 

activitate liberă, izvorâtă din iniţiativa comandantului. 

A executa însă activităţi ca organizarea de lupte, până la punctul în care să facă impresie 

inamicului, pretinde deja o cheltuială considerabilă de timp şi forţe, şi anume cu atât mai mare cu 

cât obiectul e mai important; însă devine o formă de rezistenţă atunci când dezorientarea se 

produce cu cheltuieli nesemnificative. Deoarece foarte puţine din aceste presupuse demonstraţii 

au, în realitate, efectul scontat. În fapt, este periculos să foloseşti timp mai îndelungat forţe 

importante doar de formă, pentru că mereu rămâne primejdia s-o fi făcut degeba, iar apoi să li se 

simtă lipsa în locul hotărâtor.  
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Însă dacă la locul hotărâtor dezorientarea se poate produce de o asemenea manieră încât 

aceasta să constituie un avantaj decisiv, ea nu poate veni decât prin concursul hazardului, ce 

adesea transformă o mişcare simplă într-o acţiune magistrală. 

Comandantul este întotdeauna pătruns în război de acest adevăr simplu şi, de aceea, îi 

piere pofta jocului de-a mobilitatea vicleană. Aspra seriozitate a necesităţii impune, de obicei, în 

asemenea măsură intrarea nemijlocită în acţiuni încât nu mai rămâne loc pentru jocuri. Într-un 

cuvânt: pieselor de pe eşichierul strategic le lipseşte mobilitatea, care este elementul vicleniei şi 

al prefăcătoriei – din care reiese următoarea concluzie: o privire sigură, pătrunzătoare este o 

calitate mai necesară şi mai utilă înaltului comandant decât viclenia, deşi aceasta nu strică nimic, 

dacă nu există în dauna unor calităţi morale indispensabile, ceea ce este, într-adevăr, mult prea 

des cazul. 

Cu cât devin, însă, mai slabe forţele aflate la dispoziţia conducerii strategice, cu atât 

aceasta va fi mai accesibilă vicleniei, astfel încât celui foarte slab şi mărunt, căruia nici prudenţa, 

nici înţelepciunea nu-i mai pot fi de folos, ajuns în punctul în care toate resursele artei par să-l fi 

părăsit, viclenia îi poate oferi ultimul ajutor. Cu cât mai deznădăjduită va fi situaţia sa, cu cât mai 

mult totul îl împinge la o lovitură disperată, cu atât va fi mai dispusă viclenia să-i sprijine 

îndrăzneala. 

Totuşi – renunţând la orice calcul, fără grija unor sancţiuni ulterioare – îndrăznela şi 

viclenia se potenţează reciproc, orientând asupra unui singur punct o imperceptibilă lucire de 

speranţă, concentrată într-o rază unică – ce poate lesne aprinde incendii. 

Cum am mai spus-o, cărarea reflecţiei se lasă rareori redusă, de principii şi păreri, la o 

simplă linie. Rămâne întotdeauna un oarecare spaţiu de joc. De altfel, aşa este în toate artele 

practice ale vieţii. Pentru liniile frumuseţii nu există abscise şi ordonate, cercul şi elipsa se 

construiesc altfel decât cu ajutorul formulelor algebrice. Cel ce acţionează trebuie, deci, să se 

încreadă în tactul mai fin al aprecierii, care, generat de perspicacitatea naturală şi format de 

reflecţie, nimereşte just aproape instinctiv; când să simplifice legea, reducând-o la caracteristici 

pregnante, ce constituie regulile ei; când, în fine, să folosească metoda acceptată drept toiag 

călăuzitor. 

Principiul de a veghea continuu la colaborarea tuturor forţelor sau, cu alte cuvinte, de a fi 

mereu atenţi ca nici o parte din ele să nu rămână nefolosită, ne apare ca o astfel de caracteristică 

simplificată, ca un soi de procedeu mintal.  
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Cine are forţe acolo unde inamicul nu le solicită suficient, cine pune trupele sale să 

mărşăluiască, adică le lasă neutilizate, în timp ce ale inamicului se bat, acela şi le gospodăreşte 

prost. În acest sens, există o risipă a forţelor, adesea mai rea decât folosirea lor neadecvată. 

Dacă, în fine, trebuie acţionat, prima necesitate este să acţioneze toate părţile, pentru că 

activitatea cea mai neadecvată tot solitictă şi nimiceşte o parte din forţele inamice, în timp ce 

trupele cu totul inactive sunt, pentru moment, complet neutralizate. 

Această idee se leagă incontestabil de principii reale, dar este văzută dintr-un punct de vedere 

mai cuprinzător. 

 Baionete şi minarete 

Valoarea mărimilor morale, în general şi influenţa lor, adesea de necrezut sau dificil de 

înţeles, este cel mai bine demonstrată de istorie sau de trecerea timpului; iar aceasta constituie cel 

mai nobil şi mai autentic aliment pe care spiritul îl poate regăsi. 

Aici este de remarcat că germenii înţelepciunii, meniţi să rodească în spirit, provin mai 

mult din demonstraţii, cercetări critice şi studii savante, decât din sentimente, impresii globale şi 

intuiţii scânteietoare. 

Am putea trece în revistă câteva dintre principalele fenomene morale ale luptei şi să 

vedem, grijulii ca dascălul cel harnic, ce anume se poate spune despre fiecare. Dar, deoarece cu 

această metodă cazi prea uşor în locuri comune şi banalităţi, în timp ce spiritul propriu-zis se 

volatizează rapid în analiză, ajungi fără să bagi de seamă că povesteşti lucruri ştiute de toată 

lumea. Preferăm de aceea să rămânem în acest domeniu, mai mult însă decât în altele: incompleţi 

şi fragmentari; atrăgând în general atenţia asupra importanţei chestiunilor mai puţin despre 

detalierea lor şi sugerând în ce spirit sunt concepute ideile pe care dorim a le prezenta. 

Considerăm astfel că principalele forţe morale ale unui război sunt talentele Înaltului 

Comandant, virtutea militară a armatei şi sentimentul ei naţional şi – sau religios (în cazul în care 

ambele converg se produce o dublare a intensităţii acestei mărimi morale). 

Este totuşi adevărat că în epoca noastră, armatele statelor civilizate au ajuns aproape toate 

la acelaşi nivel de disciplină şi antrenament, iar conducerea războiului s-a dezvoltat atât de firesc 

devenind un fel de metodă pe care o stăpânesc aproape toate armatele, încât nici din partea 

Înaltului Comandant nu mai este de aşteptat să recurgă la artificii deosebite, în sensul restrâns al 

cuvântului (cum au fost manevrele lui Napoleon sau ingeniozitatea lui Frederic).  
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Nu se poate, deci, nega că sentimentului naţional şi religios precum şi călirii în luptă a 

armatei le revin un rol cu atât mai important. 

O pace îndelungată ar putea schimba iarăşi situaţia. 

Sentimentul naţional şi religios al armatei (entuziasm, zel, fanatism, credinţă, păreri) se 

exprimă cel mai puternic în războiul de munte, unde fiecare până jos la ultimul soldat, rămâne de 

capul său. Chiar şi numai pentru acest motiv regiunile muntoase sunt zonele de luptă cele mai 

prielnice înarmării poporului. Abilitatea tehnică a armatei şi curajul oţelit, care menţin sudate 

rândurile, ca şi cum ar fi fost turnate odată, se manifestă cel mai puternic în câmp deschis.  

Talentul oricărui comandant are cea mai largă posibilitate de desfăşurare într-o regiune 

puţin accidentată, deluroasă. La munte, el stăpâneşte prea puţin diferitele părţi ale armatei şi 

conducerea tuturor îi depăşeşte puterile; la şes deschis, lucrurile sunt prea simple şi nu îi solicită 

toate capacităţile. În elaborarea planurilor, ar trebui să se ţină seama de aceste evidente afinităţi 

elective şi să se jongleze între acestea spre obţinerea unei coeziuni dintre cele mai puternice şi 

solide. 

Virtutea militară a armatei se distinge de simplul curaj, şi mai mult încă, de entuziasmul 

pentru cauză. Curajul este bineînţeles un component necesar al ei; dar după cum curajul, 

dispoziţie naturală a individului poate fi generat prin obişnuinţă şi exerciţiu la ostaş, ca parte a 

armatei trebuie să şi aibă, la acesta, altă direcţie decât la omul obişnuit. Astfel, această dispoziţie 

trebuie să piardă pornirea spre activitate şi cheltuirea neînfrânată de forţă, specifice indiviului, şi 

să se subordoneze cerinţelor de ordin superior, ascultării, ordinii, regulii şi metodei. Entuziasmul 

pentru cauză dă viaţă şi un foc mai puternic virtuţii militare a unei armatei, dar nu constituie o 

componentă necesară ale acestei virtuţi. 

Războiul este o profesie determinată (şi oricât de generale ar fi interesele sale, şi chiar 

dacă toţi bărbaţii apţi de a purta arme ar profesa-o, tot asta ar rămâne), deosebită şi separată de 

celelalte activităţi umane. A fi pătruns de spiritul şi esenţa acestei profesii, a trezi, a antrena şi 

absorbi forţele ce trebuie să fie active în ea, a pătrunde în întregime cu inteligenţa această 

activitate, a dobândi, prin exerciţiu, siguranţă şi uşurinţă în ea, a i te consacra cu desăvârşire, a te 

transpune, din om, în rolul ce îţi revine în armată: aceasta este, raportată la fiecare individ în 

parte, virtutea militară a armatei. 
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Aşadar, o armată care îşi păstrează în cel mai distrugător foc organizarea obişnuită, care 

nu este niciodată speriată înaintea unui pericol real, care, mândră de victoriile sale, nu îşi pierde, 

nici în prăpădul înfrângerii, puterea subordonării, stima şi încrederea în conducătorii ei, ca 

muşchii unui atlet, şi care vede în aceste eforturi mijloace ale victoriei, nu un blestem căzut pe 

steagurile sale, o armată căreia o singură noţiune , şi anume onoarea armelor ei, îi aminteşte de 

toate datoriile şi virtuţiile sale – o asemenea armată este pătrunsă de spiritul militar. 

După ce am caracterizat-o astfel, vrem să vedem ce se poate spune despre influenţa ei şi 

despre mijloacele de a o dobândi. 

Virtutea militară este, peste tot, pentru părţi, ceea ce este geniul militar pentru ansamblu. 

Înaltul Comandant nu poate conduce decât acest ansamblu de la cârmă, nu fiecare parte distinctă, 

şi acolo unde nu poate conduce el, spiritul militar trebuie să conducă de la sine. Înaltul 

Comandant este ales după reputaţia calităţilor sale eminente; căpeteniile mai de seamă ale 

marilor corpuri de oaste după un examen atent; dar acest examen scade în intensitate pe măsură 

ce coborâm şi, în aceeaşi măsură, trebuie să contăm mai puţin pe aptitudini individuale; ce 

lipseşte, însă în această privinşă, trebuie înlocuit de virtutea militară. Aceleaşi roluri le joacă 

calităţile naturale ale unui popor pregătit de război: curajul, dibăcia, călirea şi entuziasmul. 

Aceste calităţi pot, deci, înlocui virtutea militară şi invers, din aceasta rezultând următoarele: 

Virtutea militară este proprie numai armatelor permanente, acestea au şi cel mai mult 

nevoie de ea. În înarmări ale poporului ele sunt înlocuite de calităţile naturale generale , ce se 

dezvoltă mai repede în aceste cazuri şi pot fi folosite la întărirea armatei permanente cu astfel de 

corpuri organizate ad-hoc. 

Armatele permanente se pot mai curând lipsi de virtutea militară dacă se opun unor alte 

armate permanente (unde tehnica joacă un rol mai important), decât poporului înarmat, căci, în 

acest din urmă caz, forţele sunt mai îndreptăţite şi părţile rămân mai mult de capul lor. Acolo, 

însă, unde armata cu toate apanajele sale poate fi menţinută laolaltă, geniul militar joacă un rol 

mai mare şi poate înlocui ceea ce lipseşte spiritului armatei. 

Singura învăţătură ce se poate extrage din aceste adevăruri este: dacă unei armate îi 

lipseşte această potenţă din varii considerente, trebuie căutat ca războiul să fie organizat cât mai 

simplu posibil, sau să nu se îndoiască grija pentru alte puncte ale organizării şi să nu se 

aştepte de la o asemenea trupă dezlânată sau lipsită de virtuţi: fapte prea mari. 
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Aşadar virtutea militară este una dintre cele mai însemnate potenţe morale în război, iar 

unde a lipsit vedem că o înlocuieşte una dintre celelalte, fie superioritatea eminentă a Înaltului 

Comandant, fie sentimentul naţional şi religios al poporului, ori în absenţa măcar a uneia se vor 

întâlni efecte şi momente dezastruoase ce au dus în istorie la îngenuncherea unor popoare de 

către altele şi alte momente ruşinoase. Câte lucruri mari nu s-au realizat sub acest spirit 

pătrunzător al virtuţii, această valoare autentică, această înnobiliare a minereului numit fiinţă 

umană până la a face din aceasta metalul sclipitor văzut la macedonenii lui Alexandru, la 

legiunile romane sub Cezar, la prusaci sub Frederic şi la francezi sub Bonaparte, ş.a.m.d. 

Ar trebui să închidem dinadins ochii în faţa tuturor dovezilor istorice dacă nu am vrea să 

recunoaştem că minunatele succese ale acestor comandanţi şi măreţia lor, în cele mai grele 

situaţii, nu au fost posibile decât cu o armată astfel potenţată. 

* 

 

Teorii 

Câtă vreme nu cunoşti tu însuţi nici un fel de luptă sau cauză, nu înţelegi unde sunt 

dificultăţile de care este mereu vorba şi ce mare nevoie este de geniul şi de capacităţile 

intelectuale extraordinare ce se pretind Înaltului Comandant.  

Totul apare atât de simplu, toate cunoştinţele necesare atât de plate, toate combinaţiile 

atât de nesemnificative, încât, prin comparaţie, cea mai simplă problemă de matematici 

superioare poate părea chiar mai dificilă.  

Dacă însă ai cunoscut măcar o cauză, totul devine de înţeles, şi este, totuşi, extrem de 

greu să explici ce provoacă această schimbare a voinţelor, să denumeşti acest factor invizibil şi 

peste tot activ dar care se manifestă insesizabil. 

În război totul este foarte simplu, dar cel mai simplu lucru este dificil. 

Aceste dificultăţi se acumulează şi dau loc unei fricţiuni ce nu şi-o poate nimeni închipui, 

dacă n-a experimentat lupta. Gândiţi-vă la un călător care vrea să străbată la sfârşitul zilei sale de 

călătorie încă două staţii – patru sau cinci ore, cu cai sau cu un autovehicul, nu e mare lucru. 

Acum iată-l sosit în penultima staţie, nu găseşte nici un mijloc de transport sau acele 

mijloace găsite sunt defectuoase, regiunea este muntoasă, şoseaua proastă, se lasă noaptea şi este 

bucuros că a ajuns, după multe eforturi, în staţia următoare, unde va găsi un adăpost mizer.  
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Astfel, în război, totul se degradează prin influenţa a nenumărate împrejurări mărunte, 

care nu pot fi luate în considerare niciodată, cât e necesar pe hârtie, încât rămâi mult departe de 

obiectiv.  

O voinţă puternică, de fier, zdrobeşte această fricţiune, dar cu ea bineînţeles şi maşinăria 

ce o poartă. Ca un obelisc, spre care converg arterele principale ale unei localităţi, în centrul artei 

războiului se ridică, dominatoare, voinţa fermă a unui spirit mândru. 

Fricţiunea este singurul concept care corespunde, destul de general, cu ceea ce deosebeşte 

războiul adevărat de cel de pe hârtie. Maşina militară, armata şi tot ce ţine de ea, este în fond, 

foarte simplă şi pare de aceea, uşor de mânuit.  

Dar trebuie considerat că nici o parte a ei nu este dintr-o bucată, că totul se compune din 

indivizi, care îşi păstrează fiecare, propria lor fricţiune în toate direcţiile. Teoretic sună destul de 

bine: comandantul batalionului este responsabil de executarea ordinului dat şi, deoarece 

disciplina sudează batalionul într-un singur tot, iar comandantul trebuie să fie un bărbat de un zel 

notoriu, pârghia se roteşte cu o fricţiune minimă, în jurul pivotului de fier. În realitate, însă, 

lucrurile nu se petrec aşa, iar tot ce este exagerat şi neadevărat apare imediat la vedere în timpul 

derulării acţiunii. Oricum, batalionul este constituit dintr-un număr de oameni, dintre care cel 

mai neînsemnat este în stare, dacă hazardul o vrea, să provoace o oprire sau vreo altă dereglare. 

Pericolele pe care le implică războiul, eforturile fizice pe care le pretinde agravează într-atât 

starea de rău, încât pot fi considerate ca şi cauze principale. 

Această cumplită uzură, care nu poate fi concentrată, ca în mecanică, în câteva puncte, 

este, de aceea, peste tot în contact cu hazardul şi provoacă, în consecinţă, fenomene ce nu pot fi 

prevăzute prin calcul, tocmai pentru că ţin în mare parte de hazard. Unul dintre aceste hazarduri, 

de pildă, este starea vremii. Aici ceaţa împiedică descoperirea la timp a inamicului, ca un tun să 

tragă la momentul potrivit, ca o ştire să parvină unui comandant; dincolo ploaia împiedică 

afluirea unui batalion, întârzie pe altul, care a trebuit să mărşăluiască poate chiar 8 ore în loc de 

trei, diminuează forţa de izbire a cavaleriei, pentru că s-a împotmolit în noroaie, generează 

defecţiuni la nivelul motoarelor în cazul nisipului sau prafului, etc.  

Aceste câteva trăsături de amănunt sunt pomenite pentru mai multă claritate şi pentru ca 

autorul şi cititorii să rămână concentraţi împreună asupra esenţialului, fără a intra în toate 

aspectele şi amănuntele de la mic la mare, la real la virtual, altfel s-ar putea scrie volume întregi 

despre astfel de dificultăţi. 
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Acţiunea în război este o mişcare într-un mediu stânjenitor. După cum nu suntem în stare 

să facem, în apă, cu uşurinţă şi precizie, cea mai simpă şi firească mişcare, umblatul, tot astfel în 

război nu se pot obţine, cu eforturi obişnuite, nici măcar rezultate mediocre.  

De aici rezultă că adevăratul teoretician apare ca un maestru de înot ce pune să se 

exerseze pe uscat mişcări necesare în apă; dar tot de aici rezultă că teoreticieni care nu au plonjat 

niciodată ei înşişi, sau care nu reuşesc să extragă generalul către particular din experienţa avută, 

sunt nepractici şi chiar inutili, pentru că ei nu au predat decât ceea ce ştie toată lumea – umblatul. 

Mai departe: fiecare război prezintă o mulţime de fenomene particulare, cu alte cuvinte 

este o mare necercetată, plină de stânci submarine, pe care spiritul Înaltului Comandant le poate 

presimţi, dar ochiul lui nu le-a văzut niciodată şi acum el trebuie să le ocolească cu nava, în 

noaptea întunecată. Dacă se mai porneşte şi un vânt puternic, adică vreun hazard mare îi este 

defavorabil, atunci arta, prezenţa de spirit, efortul sunt necesare la cel mai înalt nivel, pentru a 

obţine un rezutat socotit firesc de spectatorul din depărtare. Cunoaşterea acestei fricţiuni este o 

parte esenţială a desei lăudatei experienţe a războiului pretinsă unui general destoinic. 

Bineînţeles, cel mai bun nu este acela ce-şi face despre uzură ideea cea mai cumplită, cea mai 

intimidantă (ce dă categoria generalilor temători, atât de numeroşi printre cei experimentaţi), ci 

Înaltul Comandant trebuie să cunoască fricţiunea pentru a o învinge acolo unde este posibil 

prin anduranţă fie aceasta de ordin psihologic sau fizic, la nivel personal sau răspândită către 

ceilalţi. De altfel, teoretic, fricţiunea nu va putea fi niciodată pe deplin cunoscută şi, dacă asta s-

ar putea, tot ar mai lipsi acel antrenament al gândirii denumit tact, care este în orice caz mai 

necesar într-o zonă înţesată de detalii minime şi variate, decât în cazurile mari, decisive, în care 

stai la sfat cu tine însuţi şi cu alţii. Aşa cum, numai datorită tactului său, devenit aproape obicei, 

omul de lume vorbeşte, acţionează şi se mişcă întotdeauna cum trebuie, tot aşa numai ofiţerul cu 

experienţa războiului va putea lua de fiecare dată, cu prilejurile mari şi cu cele mărunte, am 

spune la fiecare pulsaţie a luptei, hotărârile şi măsurile cuvenite. 

Prin această experienţă şi exerciţiu, gândul i se impune de la sine: una merge, alta nu. 

Astfel, el nu va ajunge uşor să facă gafe, ceea ce în război, dacă se întâmplă des, zdruncină 

bazele încrederii şi este foarte periculos. 
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Aşadar fricţiunea, sau ceea ce numim astfel aici, este cea care face dificile lucrurile 

aparent uşoare, lămurindu-se că, pentru a fi eminent, pe lângă experienţă şi o voinţă puternică, 

unui Înalt Comandant îi mai sunt necesare şi alte numeroase calităţi rare ale spiritului după am 

enunţat într-un articol anterior. 

* 

 

Prin termenul informaţii desemnăm totalitatea cunoştinţelor pe care le avem despre 

inamic şi mijloacele sale, adică baza propriilor noastre idei şi acţiuni.  

Să considerăm natura acestei baze, caracterul ei dubios şi instabil, şi vom simţi curând cât 

de periculos este edificiul confruntării şi cât de uşor se poate prăbuşi, îngropându-ne sub 

dărâmăturile indeciziei. Că nu trebuie să te încrezi decât în informaţii sigure, că nu trebuie să 

renunţi niciodată la neîncredere, este scris desigur în toate cărţile, dar nu este decât o consolare 

livrescă şi face parte din acea înţelepciune în care se refugiază, în lipsă de ceva mai bun, autorii 

de sisteme şi compendii. 

O mare parte din informaţiile primite în război sunt contradictorii, o parte şi mai mare 

false, iar partea cea mai mare este supusă unei anumite incertitudini. Ce se poate cere aici 

Înaltului Comandant este un anumit discernământ, conferit numai de cunoaşterea nativă sau 

dobândită a lucrurilor şi a oamenilor, precum şi de judecată. 

Astfel legea probabilităţii trebuie să-l conducă.  

Această dificultate nu este neînsemnată la primele schiţe, făcute în odaie şi încă în afara 

sferei propriu-zise ale luptei, dar este de neasemuit mai mare atunci când, în chiar vâltoarea 

bătăliei, o ştire o alungă pe alta; sau dacă prin hazard două ştiri diferite, contrazicându-se, 

generază un oarecare echilibru şi provoacă între acestea critica obiectivă. Mult mai grav pentru 

cel neîncercat este dacă hazardul nu-i face acest serviciu, iar o ştire falsă o sprijină pe alta, o 

confirmă sau o amplifică în vederea sprijinirii unui scop premeditat de dezorientare şi care 

completează continuu tabloul cu noi culori unele neidentificate, până ce necesitatea impune în 

cumplita grabă, luarea unei hotărâri care curând se recunoaşte a fi fost o prostie, după cum toate 

informaţiile acelea au fost minciuni, exagerări, erori, etc.  

Pe scurt: într-un asemenea caz majoritatea informaţiilor sunt eronate, iar teama oamenilor 

devine o nouă forţă a minciunii şi neadevărului. 
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De regulă, fiecare este tentat să creadă mai curând răul decât binele; fiecare este tentat să 

agraveze cumva ştirea proastă, iar pericolele astfel relatate, chiar dacă se spulberă ca valurile 

mării, totuşi, ca şi acelea, se întorc mereu, fără vreun motiv aparent. Ferm încredinţat de justeţea 

cunoştinţelor sale intime, Înaltul Comandant trebuie să stea neclintit, ca stânca de care se sparge 

valul. Rolul este dificil; cel care nu e dăruit de natură cu o inimă uşoară sau n-a învăţat din 

arta războiului şi a cărui judecată n-a fost călită treubie să-şi impună, ca regulă, să se întoarcă în 

mod brutal, adică împotriva nivelului lăuntric al propriei sale convingeri, din direcţia temerii în 

direcţia speranţei; numai în felul acesta va reuşi să dobândească adevăratul echilibru.  

Această dificultate, de a vedea corect, care constituie una din cele mai mari fricţiuni în 

război, face să apară lucrurile cu totul altfel decât au fost gândite. Impresia simţurilor este mai 

puternică decât reprezentările calculului raţiunii, şi asta merge atât de departe încât n-a fost, 

desigur însă, niciodată întreprinsă de o acţiune de o oarecare importanţă în care Înaltul 

Comandant să nu fi avut de înfrânt, în primele momente ale punerii în practică, noi îndoieli în 

sinea lui. 

De aceea, oamenii de rând neşcoliţi sau naivi, care ascultă de sugestii străine, devin de 

cele mai multe ori nehotărâţi sau manevrabili la km 0 al acţiunii; cu atât mai mult cu cât şi aici se 

încred, iarăşi, în sugestii străine, perfide sau interesate. Dar şi cel care a conceput el însuşi planul 

şi vede acum cu proprii ochi, ajunge adesea să se îndoiască de propria sa părere anterioară. O 

puternică încredere în sine trebuie să-l înarmeze împotriva aparentei presiuni a clipei; 

convingerea lui anterioară se va dovedi întemeiată în cursul evoluţiei, când decorurile de prim 

plan pe care destinul le împinge pe scena războiului, cu siluetele primejdiei grosolan schiţate în 

culori stridente, vor fi date la o parte, lărgindu-i orizontul. 

Aceasta este una dintre cele mai mari prăpăstii între proiectare şi execuţie şi poate cel mai 

mare pericol în realizarea oricărei acţiun: adăparea cu informaţii din surse nesigure, interesate, 

sau manipulatorii. 

* 

 

Fiecare activitate specifică necesită, dacă este să fie efectuată cu oarecare virtuozitate, 

aptitudini specifice ale intelectului şi ale simţirii. Când acestea ating un grad eminent şi se 

manifestă prin realizări extraordinare, spiritul dotat cu astfel de calităţi este desemnat cu expresia 

geniu. 
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Ştim desigur că acest cuvânt se întâlneşte cu semnificaţii foarte variate, ca extindere şi 

direcţie, şi că pentru multe dintre aceste semnificaţii este o sarcină foarte grea de a desemna 

esenţa geniului; dar, de vreme ce nu ne dăm nici drept filosof, nici drept filolog, ne va fi îngăduit 

să ne oprim la o semnificaţie uzuală în limba de toate zilele şi să înţelegem prin geniu capacitatea 

spirituală eminentă pentru anumite activităţi. 

Vrem să zăbovim câteva clipe asupra acestei facultăţi şi demnităţi ale spiritului, pentru a 

demonstra mai bine îndreptăţirea noţiunii de geniu şi a face mai de aproape cunoştinţă cu 

conţinutul ei. Dar nu ne putem opri la geniul propriu-zis, care-şi dobândeşte titlul printr-un talent 

foarte înalt, căci această noţiune doar nu are graniţe delimitate, ci trebuie să luăm în considerare 

absolut orice orientare combinată a forţelor sufleteşti spre activitatea militară pe care o putem 

considera nu doar împlinirea supremă a idealului masculin în cadrul dezvoltării sale fireşti ci şi 

esenţa geniului militar. Spunem combinată, pentru că tocmai în aceasta stă geniul militar, că nu 

este o forţă izolată, orientată în acest sens, de exemplu curajul, în timp ce celalalte forţe ale 

intelectului şi simţirii lipsesc sau au o orientare nefolositoare războiului, ci constă dintr-o uniune 

armonioasă a forţelor, în care una sau alta poate precumpăni, dar nici una n-are voie să se opună. 

Dacă ar trebui ca fiecare bărbat, cap de familie sau simplu cetăţean, să fie mai mult sau mai puţin 

însufleţit de geniul militar, armatele noastre ar fi desigur foarte slabe; căci tocmai pentru că prin 

aceasta se înţelege o orientare deosebită a forţelor sufleteşti, ea nu se poate ivi decât rareori acolo 

unde, într-un popor, forţele sufleteşti sunt solicitate şi dezvoltate în atât de numeroase direcţii. 

Cu cât însă, un popor are mai puţine activităţi distincte cu atât cea militară predomină la 

el, cu atât geniul militar trebuie să fie mai răspândit în rândurile sale. Aceasta determină numai 

extinderea geniului, nicidecum nivelul său, căci nivelul geniului militar depinde de dezvoltarea 

spirituală generală a poporului în cauză. Dacă luăm în considerare un popor primitiv (a se 

înţelege primitivism raportat la etapele de dezvoltare ale unui popor de la trib, cetate, oraş, 

naţiune, etc.), beligerant, spiritul războinic este mult mai obişnuit între indivizi decât la 

popoarele civilizate (a se înţelege civilizaţie printr-o treaptă de dezvoltare socio-politică 

superioară), căci la primitivi îl are aproape fiecare războinic, în timp ce la cele civilizate o mare 

mulţime este antrenată numai din necesitate şi deloc prin pornire lăuntrică. Dar, printre popoarele 

primitive nu se găseşte niciodată un comandant de oşti cu adevărat mare şi foarte rar ceea ce se 

poate numi un geniu militar,  deoarece aceasta implică o dezvoltare a capacităţilor intelectuale pe 

care un popor primitiv nu o poate avea.  
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Că şi popoarele civilizate pot avea o evoluţie şi o orientare mai mult sau mai puţin 

războinice, se înţelege de la sine, şi cu cât este mai accentuată, cu atât mai frecvent spiritul 

militar va însufleţi, în armata lor, şi pe indivizi. Deoarece însă, aceasta coincide cu gradul lor mai 

înalt de cultură, din asemenea popoare răsar totdeauna cele mai strălucite personalităţi militare, 

aşa cum au dovedit-o în timp romanii spre exemplu.  

Cele mai mari nume dintre popoare, ca şi ale tuturor popoarelor cândva vestite în 

războaie, apar însă totdeauna abia în perioadele unei culturi superioare. 

Chiar şi aceasta ne permite să intuim cât de mare este aportul forţelor intelectului în 

apariţia unui geniu militar superior. Să îl cercetăm acum mai amănunţit pe acesta. 

Războiul este domeniul primejdiei, curajul este deci, dintre toate, prima calitate a 

războinicului şi implicit a Înaltului Comandant. 

Curajul este de două tipuri: întâi, curaj faţă de pericolele ce ameninţă persoana şi apoi 

curaj faţă de răspundere, fie înaintea scaunului de judecată al vreunei puteri exterioare, fie 

înaintea celui al puterii interioare, adică al conştiinţei. Aici este vorba numai de primul tip de 

curaj. Curajul faţă de primejdia ce ameninţă persoana este iarăşi de două tipuri: întâi poate fi 

indiferenţa faţă de primejdie, fie că ar proveni din organismul individului, din dispreţul faţă de 

viaţă sau din obişnuinţă, în orice caz acest tip de curaj este de considerat ca o stare stabilă. În al 

doilea rând, curajul poate rezulta din motive pozitive (ca vector), ca ambiţia, patriotismul, 

entuziasmul de orice fel. În acest caz curajul nu este atât o stare, cât o emoţie, un sentiment. 

Este de înţeles că cele două tipuri de curaj au efecte diferite. Primul tip este mai sigur, 

pentru că, devenit o a doua natură, nu îl părăseşte niciodată pe om, al doilea tip duce adesea mai 

departe; de primul tip ţine mai mult fermitatea, de-al doilea, mai mult îndrăzneala. Primul tip lasă 

inteligenţa mai lucidă, al doilea îi sporeşte câteodată forţele, dar duce adesea la orbirea ei. 

Ambele întrunite rezultă în curajul perfect. 

Războiul este domeniul încordărilor şi suferinţelor trupeşti; pentru a nu fi dărâmat de ele 

este nevoie de o anumită forţă trupească şi sufletească, înnăscută sau dobândită prin exerciţiu, 

care te face indiferent faţă de ele.  

Cu aceste calităţi, sub simpla conducere a bunului simţ, omul este deja un instrument 

valabil pentru război, şi aceste calităţi sunt cele pe care le aflăm atât de general răspândite la 

popoarele primitive sau semicivilizate. Dacă cercetăm mai departe cerinţele războiului faţă de 

combatanţi, găsim predominante forţele intelectului.  
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Războiul este de domeniul incertitudinii; trei sferturi din lucrurile pe care se întemeiază 

acţiunea în război sunt acoperite de ceaţa unei incertitudini mai mult sau mai puţin mari. Aici 

este, deci, întâi momentul în care se cere o inteligenţă fină, pătrunzătoare pentru a intui cu tactul 

judecăţii acesteia: adevărul. 

Se poate ca o inteligenţă de rând să nimerească o dată întâmplător acest adevăr, altă dată 

un curaj neobişnuit poate compensa o greşeală, dar în majoritatea cazurilor, rezultatul mediu, va 

scoate totdeauna la iveală lipsa inteligenţei. 

Războiul este de domeniul hazardului. În nici o altă activitate umană nu trebuie să se lase 

acestui străin atât spaţiu de acţiune, pentru că nici una nu este, în toate laturile ei, într-un contact 

atât de permanent cu el. Hazardul sporeşte incertitudinea tuturor împrejurărilor şi perturbează 

marşul evenimentelor. 

Din pricina acelei nesiguranţe a tuturor ştirilor, a acestui permanent amestec al 

hazardului, Înaltul Comandant găseşte în război lucruile mereu altfel decât s-a aşteptat, ceea ce 

nu poate rămâne fără influenţă asupra planului său ori, măcar, asupra concepţiilor sale legate de 

acest plan. Dacă influenţa aceasta este chiar atât de mare, încât să anuleze în mod categoric 

proiectele făcute, trebuie totuşi, de regulă, să treacă în locul lor altele, pentru care atunci, pe 

moment, adesea nu se dispune de date, deoarece în cursul acţiunii împrejurările urgentează de 

cele mai multe ori luarea unei hotărâri şi nu-ţi mai dau timpul să faci un nou tur de orizont, ba 

câteodată nici măcar timpul unor mature reflecţii. Dar este mult mai obişnuit ca rectificarea 

concepţiilor noastre şi cunoaşterea întâmplărilor survenite să nu ajungă să răstoarne întru totul 

planul, ci doar să-l zdruncine. Am dobândit o cunoaştere mai bogată a împrejurărilor, dar cu 

toate acestea incertitudinea nu s-a diminuat, ci a sporit. Cauza este că toate aceste cunoştinţe nu 

le dobândim concomitent, ci treptat, că hotărârile noastre nu încetează să fie asaltate de ele şi că 

spiritul, dacă putem spune aşa, trebuie să fie mereu sub arme. 

Ca să iasă învingător din această continuă luptă cu neaşteptatul, două calităţi sunt 

indispensabile spiritului: întâi, un intelect care, şi în acest întuneric sporit, nu este lipsit de ceva 

licăriri ale luminii interioare ce-l conduc spre adevăr, şi apoi curajul de a urma această slabă 

lumină.  
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Prima a fost desemnată la figurat, prin expresia franceză coup d’oeil, din franceză: 

domeniul militar denumeşte îndeosebi talentul şi experienţa unui comandant de a sesiza „dintr-o 

ochire” toate posibilităţile pe care configuraţia unui teritoriu, unei poziţii, le oferă în vederea 

acţiunii. Expresia echivalentă în limba română este „ochiul câmpului”; iar cea de-a doua 

este fermitatea. 

Deoarece în război lupta a atras de la început şi cel mai frecvent atenţia, iar în luptă 

timpul şi spaţiul sunt elemente importante – şi erau mai importante însă în acea perioadă în care 

călărimea, cu intervenţiile ei decisive rapide, juca rolul principal – noţiunea unei hotărâri 

prompte şi juste s-a legat întâi de aprecierea acelor două elemente şi a fost desemnată deci cu o 

expresie care se reduce doar la corectitudinea aprecierii vizuale. De aceea, mulţi dascăli ai artei 

militare au şi definit-o cu această semnificaţie restrânsă. Dar nu poate fi negat că, în curând, au 

fost înţelese prin această expresie toate hotărârile juste luate în momentul acţiunii. Aşadar când 

vorbim de ochiul câmpului, nu ne gândim numai la ochiul fizic, ci mai ales la ochiul minţii. 

Bineînţeles că atât expresia, cât şi obiectul ei, şi-au aflat locul mai ales în domeniul tacticii, dar 

nici în strategie nu poate lipsi, în măsura în care, şi în domeniul ei, sunt adesea necesare hotărâri 

rapide. Dacă despuiem noţiunea aceasta de aspectul figurat şi limitat pe care i l-a conferit 

expresia, nu rămâne decât găsirea rapidă a unui adevăr ce rămâne invizibil pentru privirea unui 

spirit de rând, sau îi apare doar după o cercetare şi o reflecţie îndelungată. 

Fermitatea  este, în cazul izolat, un act de curaj, iar, dacă devine o trăsătură de caracter, o 

obişnuinţă a sufletului. Dar aici nu este vorba de curajul faţă de primejdia fizică, ci de cel faţă de 

răspundere, adică, oarecum faţă de primejdia morală. Este ceea ce a fost adesea denumit curajul 

spiritului, pentru că provine din spirit, dar nu este totuşi un act al inteligenţei ci al 

temperamentului. Simpla inteligenţă încă nu înseamnă curaj, căci adesea îi vedem nehotărâţi pe 

cei mai inteligenţi oameni. Inteligenţa trebuie, deci, întâi să trezească curajul, pentru a fi apoi 

mânată şi sprijinită de el, deoarece, sub presiunea clipei, sentimentele îl stăpânesc pe om mai 

puternic decât gândurile. 

I-am atribuit aici fermităţii rolul de a înlătura, în condiţiile unor motivări insuficiente, 

chinurile îndoielii, pericolele ezitării. Este adevărat că limbajul curent, nu foarte scrupulos, dă 

acest nume şi simplei înclinări spre risc, îndrăzneală, cutezanţă, temeritate.  
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Acolo, însă, unde omul are motivări suficiente, fie ele subiective sau obiective, valabile 

sau false, nu există temei să vorbim de fermitatea sa, căci, făcând astfel, ne substituim lui şi 

punem în talerul balanţei îndoieli care nici nu l-au încercat. 

Aici nu se poate vorbi de forţă sau slăbiciune. Nu suntem atât de pedanţi încă să 

polemizăm cu limbajul curent pe tema acestei chestiuni, observaţia noastră trebuie doar să 

înlăture obiecţii neîntemeiate. 

Această fermitate, deci, care învinge o stare de îndoială, poate fi numai un rod al 

inteligenţei, anume al unei orientări foarte speciale a ei. Noi afirmăm că simpla coexistenţă a 

unei inteligenţe superioare şi a sentimentelor necesare tot nu înseamnă fermitate. Există oameni 

care au cea mai ageră pătrundere pentru problemele cele mai grele, cărora nici curajul nu le 

lipseşte să-şi asume multe răspunderi şi, totuşi, în cazurile dificile, tot nu pot ajunge la o 

hotărâre. Curajul şi inteligenţa lor nu îşi dau mâna, nu se îmbină şi de aceea nu produc 

fermitatea, ca un al treilea element. Ea se naşte abia prin acel act al intelectului care face 

conştientă necesitatea îndrăznelii şi astfel determină voinţa. Această orientare foarte deosebită a 

inteligenţei, prin care teama de şovăire şi temporizare înfrânge orice altă teamă, este cea care 

naşte fermitatea în temperamentele viguroase; de aceea, oameni cu puţină inteligenţă nu pot fi 

fermi, în sensul dat cuvântului. Ei pot acţiona fără şovăire în cazurile dificile, dar atunci o 

fac fără chibzuială, şi este de la sine înţeles că pe cel care acţionează nechibzuit nu îl sfâşie 

îndoielile. O astfel de acţiune poate şi ea, din când în când nimeri bine, dar repetăm ce-am scris 

şi mai sus: media rezultatelor dobândite atestă existenţa geniului războinic. Celor ce ar fi totuşi 

miraţi de o asemenea afirmaţie, pentru că ar cunoaşte pe cutare brav sau cutare ofiţer sau viteaz, 

fără ca aceştia să fie gânditori nici măcar profunzi, trebuie să le amintim că aici este vorba de o 

orientare specifică a intelectului, nu de o capacitate mare de meditare. Credem, aşadar, că 

fermitatea îşi datorează existenţa unei orientări specifice a intelectului, şi anume uneia ce se 

întâlneşte mai curând la spiritele viguroase, decât la cele strălucite. Putem documenta această 

geneaologie a fermităţii, adăugând că există numeroase exemple de bărbaţi care au dovedit 

fermitate în funcţii subordonate şi au pierdut-o în cele mai înalte. Deşi simt nevoia să ia o 

hotărâre, îşi dau seama de riscurile pe care le comportă o hotărâre greşită şi întrucât nu sunt 

familiarizaţi cu chestiunile cu care sunt confruntaţi, inteligenţa lor îşi pierde capacitatea iniţială, 

iar ei devin cu atât mai şovăielnici cu cât apreciază mai just pericolul nehotărârii care i-a cuprins, 

şi cu cât erau mai deprinşi să acţioneze sub impulsul momentului.  
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Odată cu acest ochi al câmpului şi fermitatea, ne pare foarte firesc să vorbim de prezenţa 

de spirit, înrudită cu ele, ce trebuie să joace un mare rol într-un domeniu al neprevăzutului cum 

este războiul, căci ea nu este decât o învingere superioară a necunoscutului. Se admiră prezenţa 

de spirit în riposta potrivită dată unei interpelări neaşteptate, după cum se admiră soluţia găsită 

rapid faţă de un pericol neaşteptat.  

Nu este necesar ca vreuna din ele, riposta sau soluţia, să fie neobişnuite, cu condiţia să fie 

potrivite; căci un răspuns care, după matură şi calmă chibzuinţă, nu pare neobişnuit, adică ne-ar 

lăsa indiferenţi, ne poate face plăcere când este un act prompt al inteligenţei. Expresia prezentă 

de spirit desemnează desigur în mod foarte adecvat proximitatea şi promptitudinea ajutorului dat 

de inteligenţă. 

Dacă această splendidă calitate a unui om poate fi atribuită mai mult unei particularităţi a 

intelectului sau echilibrului temperamentului său depinde de natura cazului, deşi nu se poate 

admite ca vreuna dintre aceste calităţi să lipsească vreodată cu totul. O ripostă excelentă este mai 

mult opera unui cap isteţ; găsirea soluţiei adecvate într-o primejdie subită presupune, înainte de 

toate, echilibrul temperamentului. 

Dacă aruncăm acum o privire de ansamblu asupra celor patru componente ce constituie 

atmosfera în care se mişcă războiul: pericolul, efortul fizic, nesiguranţa şi hazardul, devine lesne 

de înţeles că este necesară o mare forţă a temperamentului şi intelectului pentru a putea înainta 

cu siguranţă şi succes în acest element agravant, o forţă pe care o regăsim, după feluritele 

modificări ce îi sunt impuse de împrejurări, în gura povestitorilor şi cronicarilor evenimentelor 

militare ca energie, fermitate, perseverenţă, forţă a temperamentului şi a caracterului. Toate 

aceste manifestări ale naturii eroice ar putea fi considerate ca una şi aceeaşi forţă a voinţei, care 

se modifică după împrejurări; dar oricât sunt de apropiat înrudite aceste calităţi, totuşi nu sunt 

identice şi suntem interesaţi să distingem, cu acest prilej, măcar ceva mai precis, jocul forţelor 

sufleteşti. 

Trebuie spus întâi, pentru claritatea concepţiilor, că greutatea, povara, rezistenţa, cum 

vrem să o numim, care cere comandantului acea forţă sufletească, nu este, decât în cea mai mică 

parte, activitatea inamică, rezistenţa inamică, acţiunea inamică. Activitatea inamică are efect 

nemijlocit asupra lui numai în ceea ce priveşte propria sa persoană, fără să atingă activitatea sa 

de Înalt Comandant.  
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Dacă inamicul rezistă patru zile în loc de două; aceasta este evident o mărime a cărei 

importanţă scade cu cât comandantul este mai important în grad sau la domnie. În al doilea rând, 

rezistenţa inamică acţionează nemijlocit asupra comandantului prin pierderea de mijloace, 

decurând dintr-o rezistenţă mai lungă, şi prin răspunderea legată de această pierdere. Aici, prin 

aceste consideraţii îngrijorate, este prima dată pusă la încercare şi înfruntată puterea sa de voinţă.  

Dar noi afirmăm că aceasta este departe de a fi cea mai grea povară pe care o are de dus, 

deoarece este o chestiune în care nu are să îşi dea socoteală decât sieşi. Toate celelalte efecte ale 

rezistenţei inamice, însă, sunt orientate asupra luptătorilor de sub conducerea sa şi acţionează 

asupra lui, prin intermediul lor. Câtă vreme oastea luptă cu curaj, cu avânt şi cu uşurinţă, 

comandantul are rareori prilejul să arate o mare putere de voinţă în urmărirea scopurilor sale; de 

îndată ce, însă, împrejurările devin dificile, şi aceasta este inevitabil acolo unde se cer înfăptuiri 

extraordinare, treaba nu mai merge de la sine, ca o maşină bine unsă, ci maşina însăşi începe să 

opună rezistenţă şi, pentru a o învinge, este necesară marea putere de voinţă a comandantului. 

Prin această rezistenţă nu trebuie înţeleasă chiar insubordonarea şi contrazicerea, deşi şi acestea 

se pot întâlni destul de des la câte unii indivizi, ci este impresia generală de sleire a tuturor 

forţelor fizice şi morale, aspectul de sfârşit al jertfelor pe care comandantul trebuie să le combată 

în sine însuşi şi apoi la toţi ceilalţi care, nemijlocit sau mijlocit, îi transmit impresiile, 

sentimentele, îngrijorările şi aspiraţiile lor. Pe măsură ce forţele mor în indivizi, iar aceştia nu 

mai sunt animaţi şi purtaţi de propria lor voinţă, treptat, întreaga inerţie a masei apasă asupra 

voinţei Înaltului Comandant: la căldura pieptului său, la lumina spiritului său trebuie să se 

reaprindă din nou flacăra hotărârii, lumina speranţei tuturor celorlalţi; numai întrucât este la 

înălţimea acestei sarcini el va păstra controlul asupra masei, rămânând stăpânul ei. De cum acest 

control încetează, de cum propriul său curaj nu mai este destul de puternic să reanime curajul 

tuturor celorlalţi, masa îl trage în jos, la ea, în regiunea inferioară a naturii animale, care dă 

înapoi în faţa primejdiei şi nu cunoaşte ruşinea. Iată greutăţile pe care curajul şi tăria sufletească 

ale Înaltului Comandant le au de înfruntat în luptă, dacă vrea să realizeze lucruri excepţionale. 

Ele cresc cu masele, iar forţele trebuie aşadar, să crească odată cu rangul, dacă este să rămână pe 

măsura solicitării. 

Energia acţiunii exprimă tăria motivului care a provocat acţiunea, fie că motivul are la 

bază o convingere intelectuală, sau o emoţie afectivă. Aceasta din urmă, însă, cu greu poate lipsi, 

dacă trebuie surescitată o forţă importantă. 
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Dintre toate sentimentele grandioase care umplu pieptul omenesc în fierbinţeala luptei, 

trebuie să recunoaştem că nici unul nu este atât de puternic şi de constant ca setea sufletului după 

glorie şi onoare. Este adevărat că abuzul legat de acest mândru dor este atribuit să provoace 

tocmai în război cele mai revoltătoare nedreptăţi împotriva speciei umane; dar, prin originea lor, 

aceste sentimente se numără desigur printre cele mai nobile ale naturii omeneşti, iar în război 

sunt adevăratul duh înviorător care însufleţeşte întregul organism. Toate celelalte sentimente, 

oricât pot deveni mai generale, sau oricât unele din ele par să le fie superioare, ca dragostea de 

patrie, fanatismul ideilor, răzbunarea, entuziasmul de orice fel, nu pot înlocui ambiţia de a 

dobândi onoarea şi setea de glorie. Acele sentimente pot în general anima şi înălţa toată trupa, 

dar nu trezesc în comandant dorinţa de a voi mai mult decât tovarăşii săi, ceea ce este o cerinţă 

esenţială a postului său, dacă este să realizeze în acest post lucruri remarcabile. Aceste 

sentimente nu fac, decât ca ambiţia, din fiecare act distinct de război, să fie: o proprietate a 

comandantului, care încearcă atunci să o exploateze cel mai bine, unde ară cu efort, seamănă cu 

grijă, pentru a culege din belşug. Această tendinţă a tuturor comandanţilor, însă, de la cel mai 

înalt până la cel mai mic, acest gen de activitate, acest spirit de emulaţie, acest imbold sunt mai 

ales cele care animă activitatea unei armate şi îi pregătesc victoria. Iar în ceea ce priveşte în mod 

deosebit pe Înaltul Comandant, întrebăm: a existat vreodată un ilustru comandant fără ambiţie, 

sau este măcar imaginabil un asemenea fenomen? Tenacitatea desemnează rezistenţa faţă de 

puterea unei singure lovituri, statornicia rezistenţa faţă de durată. 

Oricât ar fi de apropiaţi aceşti doi termeni şi oricât de des este unul folosit în locul 

celuilalt, totuşi nu se poate nesocoti o diferenţă sensibilă a naturii lor, în sensul că tenacitatea faţă 

de o singură impresie violentă îşi poate avea cauza în simpla putere a unui sentiment; statornicia, 

în schimb, cere deja, în mai mare măsură, să fie sprijinită de intelect; căci cu cât se prelungeşte o 

activitate, cu atât tinde să se conformeze unui plan, iar statornicia, din acesta îşi dobândeşte, în 

parte, forţa. 

Dacă ne întoarcem la tăria de cuget sau tăria sufletească, prima întrebare ce apare este ce 

trebuie să înţelegem prin aceasta? 

Desigur că nu este vorba de violenţa exteriorizării sentimentelor sau de patimă, căci 

aceasta ar fi împotriva uzului limbii de toate zilele, ci de calitatea de a asculta în continuare de 

intelect, chiar şi sub impresia celor mai puternice excitaţii, în vâltoarea celei mai puternice 

patimi.  
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Să provină acest atribut numai din puterea inteligenţei? Ne îndoim. De fapt, existenţa 

unor oameni cu inteligenţă deosebită care nu se pot stăpâni nu ar dovedi nimic împotrivă, căci s-

ar putea spune că pentru stăpânirea de sine este nevoie de o natură deosebită a inteligenţei, poate 

mai curând puternică decât cuprinzătoare.  

Dar credem şi suntem mai aproape de adevăr, dacă vom considera că puterea de a se 

supune inteligenţei, chiar şi în clipele celor mai volente frământări sufleteşti, pe care noi o 

numim stăpânire de sine, îşi are sediul în suflet. Într-adevăr, este un alt sentiment, care ţine, în 

sufletele puternice, contraponderea patimilor dezlănţuite, fără să le distrugă, iar predominarea 

raţiunii să fie asigurată abia prin această contrapondere. Ea nu este altceva decât sentimentul 

demnităţii umane, această cea mai înaltă mândrie, cea mai intimă nevoie sufletească de a acţiona 

pretutindeni ca o fiinţă înzestrată cu discernământ şi raţiune.  

Am zice de aceea: un suflet puternic este acela care nu îşi pierde echilibrul nici în cele 

mai violente frământări. 

Dacă aruncăm o privire asupra deosebirilor dintre oameni în ceea ce priveşte sufletul, 

găsim în primul rând pe cei foarte puţini emotivi, numiţi de noi flegmatici sau indolenţi. 

În al doilea, găsim pe cei foarte emotivi, ale căror sentimente nu depăşesc însă niciodată 

o anumită putere şi pe care îi cunoaştem ca oameni sensibili, dar calmi. 

În al treilea rând, cei foarte iritabili, ale căror sentimente se aprind repede şi violent ca 

pulberea, dar nu sunt de durată. 

În al patrulea rând, în sfârşit, cei care nu sunt emoţionaţi de prilejuri mărunte şi care, în 

general, nici nu se emoţionează repede, ci doar treptat, ale căror sentimente însă ajung la o mare 

putere şi sunt mult mai durabile. Aceştia sunt oamenii cu pasiuni energice, profunde şi ascunse. 

Această deosebire a constituţiei sufleteşti se află probabil aproape de graniţa forţelor 

corporale care se mişcă în organismul uman şi aparţin acelei naturi amfibii, pe care o numim 

sistemul nervos, ce pare a privi de o parte spre materie, pe de altă parte spre spirit. Cu slaba 

noastră filosofie argumentele de faţă nu mai au ce căuta în această zonă. Este însă important să 

zăbovim o clipă asupra efectului pe care aceste naturi diferite le pot avea în activitatea militară şi 

asupra întrebării: în ce măsură se poate aştepta de la ele o mare forţă sufletească? 

Oamenii indolenţi nu pot fi scoşi uşor din echilibrul lor, dar, bineînţeles, starea în care 

lipseşte orice manifestare de putere nu se poate numi tărie sufletească.  
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Nu trebuie însă ignorat că astfel de oameni, tocmai din pricina permanentului lor 

echilibru, manifestă în război o anumită capacitate unilaterală. Le lipseşte adesea motivul pozitiv 

(vectorial) de acţiune, imboldul şi, în consecinţă, activitatea, dar ei cu greu strică ceva. 

Particularitatea celei de-a doua clase constă în aceea că este uşor îndemnată la acţiune de obiecte 

mărunte, uşor strivită, însă, de cele mari.  

Oamenii de acest tip vor manifesta o vie activitate pentru a ajuta pe un singur nenorocit, 

dar nenorocirea unui întreg popor îi va întrista doar, nu îi va îmboldi la acţiune. În război, astfel 

de oameni nu vor fi lipsiţi nici de activitate, nici de echilibru, dar nu vor înfăptui lucruri mari, 

afară doar dacă s-ar găsi motive pentru aceasta într-o inteligenţă foarte puternică. Este însă rar ca 

asemenea suflete să se combine cu o inteligenţă independentă foarte puternică. 

Sentimentele tumultoase, înflăcărarea nu sunt în sine foarte potrivite pentru viaţa 

practică, şi, deci, nici pentru război. Ele au, într-adevăr meritul unor impulsuri puternice, dar 

acestea nu sunt de durată. Dacă, însă, în astfel de oameni emotivitatea ia direcţia curajului şi a 

ambiţiei, motivul ca actul militar pe care are să îl execute un comandant de rang inferior este de 

o durată mult mai scurtă. Aici ajunge adesea o singură hotărâre curajoasă, o izbucnire a forţelor 

sufleteşti. Un atac îndrăzneţ, un ura puternic este o treabă de puţine minute, o bătălie îndrăzneaţă 

este treaba unei zile întregi, iar o campanie treaba unui an. 

Faţă de vehemenţa sentimentelor lor, unor astfel de oameni le este de două ori mai greu 

să îşi păstreze echilibrul sufletesc, de aceea îşi pierd adesea capul, iar aceasta este partea lor cea 

mai negativă pentru conducerea războiului. Dar ar contrazice experienţa să se afirme că sufletele 

foarte excitabile n-ar putea fi niciodată puternice, adică nu şi-ar putea păstra echilibrul, chiar şi în 

cele mai tari emoţii. Şi de ce nu ar dispune de sentimentul propriei demnităţi, de vreme ce, de 

regulă, aparţin naturilor mai nobile? Acest sentiment le lipseşte rareori, dar nu apucă să devină 

eficace. După aceea, ei sunt de cele mai multe ori pătrunşi de umilinţa cea mai vie. Dacă 

educaţia, observarea de sine şi experienţa vieţii i-au învăţat până la urmă mijlocul de a se 

supraveghea, pentru a deveni conştienţi în clipele agitaţiei puternice de contraponderea existentă 

latent în propriul lor piept, atunci ei pot fi capabili de o mare forţă sufletească. 

În sfârşit, oamenii greu emoţionabili, dar tocmai de aceea capabili de emoţii puternice, 

care, faţă de cei precedenţi, se comportă ca jarul faţă de flacără, sunt cei mai apţi să înlăture; cu 

forţa lor titanică, imensele poveri, sub care ne putem închipui în mod figurat dificultăţile acţiunii 

militare.  
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Efectul sentimentelor lor seamănă cu mişcarea maselor mari, care, chiar dacă mai lentă, 

este cu atât mai irezistibilă. Deşi astfel de oameni nu sunt asaltaţi de sentimentele lor şi antrenaţi, 

spre propria lor ruşine, de ele, ca cei precedenţi, ar fi, totuşi, iar contrar experienţei, să credem că 

nu şi-ar putea pierde echilibrul şi n-ar putea deveni robii unor patimi oarbe; dimpotrivă, aceasta 

se va întâmpla întotdeauna când le va lipsi nobila mândrie a stăpânirii de sine sau de câte ori ea 

nu va fi destul de puternică.  

Vedem confirmată această experienţă cel mai des la bărbaţii deosebiţi ai unor popoare 

primitive, unde dezvoltarea intelectuală redusă favorizează întotdeauna o predominare a patimii. 

Dar şi la popoarele civilizate, chiar în păturile mai culte ale acestora, viaţa este plină de astfel de 

fenomene, când oamenii sunt antrenaţi de patimi violente, precum braconierii Evului Mediu, 

înlănţuiţi după cerbii ce goneau prin pădure. 

O spunem, deci, încă o dată: un suflet puternic nu este ca cel capabil numai de emoţii 

puternice, ci cel ce rămâne echilibrat în cele mai puternice emoţii, astfel încât, în ciuda furtunilor 

din piept, capacitatea de judecată şi convingerea îşi păstrează întreaga subtilitate, ca acul 

compasului pe nava tălăzuită de furtună. 

Cu expresia puterea caracterului sau, în general, caracter, se desemnează fermitatea în 

convingeri, fie că aceste convingeri rezultă din propria judecată sau din cea a altora, că ele se 

întemeiază pe principii, păreri, inspiraţii de moment sau pe orice alt produs al spiritului. Este 

adevărat că acest gen de fermitate nu se poate manifesta când convingerile însele sunt 

susceptibile la dese schimbări. Aceste dese schimbări nu trebuie să fie neapărat datorate unor 

influenţe străine. Ele pot rezulta din activitatea neîncetată a propriei noastre inteligenţe, ceea ce 

denotă atunci, bineînţeles, o nesiguranţă deosebită a ei. Evident că despre un om care îşi schimbă 

părerea de la o clipă la alta, chiar dacă aceasta este rezultatul propriei lui activităţi intelectuale, 

nu se va spune: are caracter. Aşadar, se desemnează cu această calitate numai oameni a căror 

convingere este foarte constantă, fie pentru că este adânc întemeiată  şi limpede, în sine puţin 

susceptibilă la modificări, sau poate, cum este cazul la oamenii indolenţi, le lipseşte activitatea 

intelectuală şi cu aceasta motivul unei schimbări, sau, în sfârşit, pentru că un act expres de 

voinţă, rezultat dintr-un principiu imperios al inteligenţei, respinge, până la un anumit grad, 

schimbarea de opinii. 
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În război însă, impresiile multe şi puternice pe care le primeşte sufletul şi incertitudinea 

tuturor cunoştinţelor şi percepţiilor noastre constituie motive mai puternice, decât se întâlnesc în 

orice altă activitate umană, pentru a-l abate pe om de la calea pe care a luat-o, pentru a-l face să 

se îndoiască de sine şi de alţii. 

Aspectul sfâşietor al pericolelor şi suferinţelor face ca afectivitatea să dobândească uşor o 

precădere asupra covingerilor bazate pe inteligenţă şi, în întunericul care scaldă toate 

fenomenele, o înţelegere profundă şi lucidă este atât de grea, încât schimbarea acestora devine 

mai uşor de înţeles şi de iertat.  

Trebuie acţionat mai mult după intuirea şi presimţirea adevărului. De aceea nicăieri 

deosebirile de păreri nu sunt atât de mari ca în război, iar torentul impresiilor ce izbesc în propria 

convingere nu încetează niciodată. Chiar cea mai mare impasibilitate a inteligenţei abia dacă ne 

poate apăra de acest torent, pentru că impresiile, prea vii şi prea puternice, se adresează 

totdeauna, concomitent şi sufletului. 

Numai opiniile şi principiile generale, care conduc acţiunea de pe o poziţie mai înaltă, pot 

fi rodul unei înţelegeri profunde şi lucide, şi dacă ele se ancorează, ca să spunem aşa, părerii 

despre cazul concret individual. Dar tocmai stăruirea în rezultatele unei reflecţii anterioare, 

împotriva torentului de păreri şi fenomene pe care le aduce cu sine prezentul, constituie 

dificultatea. Între cazul individual şi principiu este adesea un spaţiu larg care nu poate fi 

întotdeauna străbătut ghidându-ne după un lanţ vizibil de concluzii şi în care o anumită încredere 

în sine este necesară, iar un anumit scepticism, binefăcător. Aici nu ajută adesea decât un 

principiu imperativ, care, situat în afara gândirii însăşi, o stăpâneşte; este principiul de a stărui, în 

toate cazurile îndoielnice la prima părere şi de a nu renunţa la ea, până nu ne obligă la aceasta o 

convingere clară. Trebuie să păstrăm cu tărie credinţa în adevărul superior al principiilor bine 

verificate şi, faţă de vehemenţa fenomenelor momentului, nu trebuie uitat că adevărul acestora 

este de o valoare mai redusă. Prin acest privilegiu pe care îl acordăm, în cazurile îndoielnice, 

convingerii noastre anterioare, prin această stăruire în ea, acţiunea dobândeşte acea stabilitate şi 

continuitate numită caracter. În ce măsură echilibrul sufletesc favorizează tăria de caracter este 

lesne de înţeles, de aceea şi oamenii cu mare forţă sufletească au, de cele mai multe ori, un 

caracter puternic. 
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Tăria de caracter duce la o variantă a acesteia, încăpăţânarea. Este adesea foarte greu să 

se spună, în cazul concret, unde se termină tăria de caracter şi începe încăpăţânarea, în schimb 

diferenţa abstractă dintre ele nu pare greu de determinat. 

Încăpăţânarea nu este o greşeală a intelectului; prin acest termen noi desemnăm rezistenţa 

faţă de o înţelegere mai justă, rezistenţă care n-ar putea fi atribuită, fără contradicţie, inteligenţei, 

care este tocmai capacitatea de înţelegere. Încăpăţânarea este o greşeală a sufletului. Această 

inflexibilitate a voinţei, această iritabilitate faţă de intervenţii străine, îşi are temeiul numai într-

un gen deosebit de egoism, care pune mai presus de orice plăcerea de a dispune de sine şi de alţii 

numai prin propria activitate intelectuală.  

Am numi-o un fel de vanitate, dacă nu ar fi totuşi ceva mai bun;  

vanitatea se mulţumeşte cu aparenţa, încăpăţânarea însă se întemeiază pe plăcerea pe care 

i-o aduce obiectul încăpăţânării. 

Spunem deci: tăria de caracter devine încăpăţânare ori de câte ori rezistenţa faţă de 

înţelegerea străină nu rezultă dintr-o convingere superioară, din încrederea într-un principiu mai 

înalt, ci dintr-un sentiment de opoziţie. Deşi această definiţie nu ne aduce decât un folos practic 

redus, cum am şi recunoscut-o, va împiedica totuşi ca încăpăţânarea să fie considerată o simplă 

intensificare a tăriei de caracter, în timp ce de fapt este ceva esenţial diferit, ce-i drept asociat cu 

tăria de caracter sau învecinat cu ea, dar în atât de mică măsură o intensificare a ei, încât există 

chiar oameni foarte încăpăţânaţi care, din pricina lipsei de inteligenţă, au puţină tărie de caracter. 

După ce am identificat în aceste aptitudini ale unui comandant eminent în război, calităţile în 

care sufletul şi inteligenţa conlucrează, ajungem acum la o particularitate a activităţii militare 

care poate fi eventual considerată drept cea mai puternică, chiar dacă nu este mai importantă, şi 

care, fără legătură cu forţele sufleteşti, face apel numai la capacităţile intelectuale. Este legătura 

în care războiul se află cu teritoriul şi cu terenul (mediul dat). 

În primul rând, această relaţie există în mod cu totul neîntrerupt, astfel încât nu ne putem 

imagina o acţiune militară a unei armate decât desfăşurându-se într-un anumit spaţiu; în al doilea 

rând, ea este de o importanţă hotărâtoare, pentru că modifică efectele tuturor forţelor, câteodată 

schimbându-le total; în al treilea rând, ea are adesea ca obiect cele mai mărunte trăsături locale, 

în timp ce, pe de altă parte, cuprinde cele mai largi spaţii.  

De aceea, relaţia pe care războiul o are cu teritoriul şi cu terenul imprimă activităţii sale o 

mare particularitate.  
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Dacă ne gândim la celelalte activităţi umane, care implică o legătură cu acest factor, la 

agricultură şi grădinărit, la construcţii de case şi hidrotehnice, la minerit, la vânătoare şi 

exploatare forestieră, fiecare din ele se desfăşoară pe spaţii foarte limitate, pe care curând le poţi 

cunoaşte cu suficientă precizie.  

În război însă, comandantul trebuie să predea opera activităţii sale unui spaţiu pe care nu 

îl poate cuprinde cu privirea, pe care cel mai mare zel nu-l poate întotdeauna cerceta şi cu care, 

de fapt, rareori ajunge la o cunoştinţă mai intimă, datorită continuelor schimbări.  

Este adevărat că adversarul se află, în general, în aceeaşi situaţie, dar, în primul rând, o 

dificultate comună continuă să fie o dificultate, iar cel care prin talent şi exerciţiu ajunge să o 

stăpânească va deţine un mare avantaj, în al doilea rând, această egalitate a dificultăţii este 

valabilă numai în mod general, nicidecum în fiecare caz particular, când, în mod obişnuit, unul 

din cei doi beligeranţi (apărătorul) ştie mult mai mult despre teren decât celălalt. Această 

dificultate, foarte specifică, trebuie învinsă de o capacitate intelectuală specifică, denumită simţul 

de orientare. Este vorba de capacitatea de a-şi face rapid o reprezentare geometrică 

corectă despre fiecare teritoriu şi de a se regăsi, în consecinţă, de fiecare dată, uşor într-însul. 

Vădit, acesta este un act al fanteziei. Este adevărat că perceperea se face în parte prin ochiul 

fizic, în parte prin inteligenţă, care completează cu informaţii obţinute din ştiinţă şi experienţă, 

ceea ce lipseşte, alcătuind un întreg din fragmentele privirii corporale; dar ca acest întreg să 

apară viu înaintea sufletului, să devină o imagine, o hartă desenată în minte, ca această imagine 

să se menţină şi să nu se descompună mereu în diversele ei trăsături, asta nu o poate înfăptui 

decât forţa sufletească pe care o numim fantezie. Dar, oricât de neînsemnată ar fi această 

utilitate, trebuie totuşi să se datoreze acelei forţe naturale, căci dacă ea ar lipsi cu totul, ar fi greu 

să ne facem o imagine clară şi coerentă a lucrurilor şi să le vedem ca şi cum le-am avea în faţă. 

Recunoaştem bucuroşi că o memorie bună poate fi aici de ajutor dacă, însă, memoria poate fi 

considerată ca forţă sufletească distinctă, sau dacă este tocmai o calitate a acelei capacităţi 

perceptive de a fixa mai bine în minte aceste lucruri, iată o întrebare pe care trebuie s-o lăsăm 

fără răspuns, cu atât mai mult cu cât pare în genere dificil să ne închipuim distinct, în unele 

privinţe, aceste două forţe sufleteşti. 

Este firesc că şi aplicaţiile acestui talent se extind pe treptele superioare ale ierarhiei.  
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Dacă, la conducerea unui grup, un husar sau un infanterist trebuie să se descurce uşor 

prin toate coclaurile şi dacă pentru aceasta e nevoie doar de manifestări puţine ale unei capacităţi 

de înţelegere şi reprezentare limitate, Înaltul Comandant în schimb trebuie să se ridice până la 

aspectele geografice generale ale unei provincii şi ale unei ţări, să aibă mereu vii înaintea ochilor 

traseele drumurilor, apelor şi munţilor, fără a se lipsi totuşi de simţul de orientare valabil pentru 

zone limitate.  

E adevărat că, în chestiunile generale, îi sunt de un mare ajutor ştirile de orice fel, hărţi, 

cărţi, memorii, iar pentru detalii sprijinul anturajului său, dar este totuşi cert că un mare talent în 

perceperea rapidă şi limpede a teritoriului conferă întregii sale activităţi mai multă uşurinţă şi 

fermitate, îl apără de o anumită neajutorare lăuntrică şi-l face mai puţin dependent de alţii. 

Dacă această aptitudine este de atribuită fanteziei, apoi este aproape singurul serviciu pe 

care activitatea militară îl cere imaginaţiei, care în rest îi este mai mult dăunătoare decât 

folositoare. 

Credem că, cu aceasta, am luat în considerare manifestările funcţiilor intelectuale şi 

sufleteşti solicitate naturii umane de activitatea militară. Peste tot inteligenţa apare ca o forţă a 

cărei cooperare este hotărâtoare şi astfel se înţelege de ce activitatea militară, atât de simplă, de 

puţin complexă în manifestările sale, nu poate fi exercitată în mod eminent de oameni lipsiţi de 

capacităţi intelectuale eminente. 

Dacă am ajuns la această părere, nu mai suntem obligaţi să considerăm învăluirea unei 

poziţii inamice, un lucru atât de simplu, repetat de mii de ori, şi o sută de alte acţiuni similare, 

drept opera unor mari eforturi intelectuale. 

Într-adevăr, soldatul simplu şi vrednic este considerat, în mod obişnuit, opusul unui cap 

meditativ sau bogat în idei ori iniţiative, opusul unor spirite strălucind de toate podoabele culturii 

sau cunoaşterii. De altfel, această opoziţie nu este de fel nereală, numai că nu dovedeşte că 

valoarea soldatului capabil stă doar în curajul său şi că n-ar fi nevoie de o anumită activitate şi 

capacitate deosebită a capului, pentru a fi, doar, ceea ce se numeşte o spadă bună. Trebuie să 

revenim mereu asupra faptului că sunt foarte curente exemplele de bărbaţi care îşi pierd 

posibilităţile de activitate de cum ajung în posturi superioare, cărora capacitatea lor de înţelegere 

nu le mai corespunde; trebuie, însă, să amintim mereu că vorbim de realizări eminente. De aceea, 

în război, fiecare treaptă a exercitării comenzii îşi creează propriul său tip de capacităţi 

intelectuale necesare. 
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O deosebire foarte mare există între un Înalt Comandant, adică un general ce stă în frutea 

unui întreg război sau al unui teatru de război, şi prima treaptă de comandaţi subordonată lui, din 

simplul motiv că aceasta este supusă unei conduceri şi supravegheri mult mai stricte, dispunând 

aşadar de un spaţiu mult mai restrâns pentru propria activitate intelectuală. Aşa se face că opinia 

curentă vede o activitate intelectuală eminentă numai în această cea mai înaltă funcţie şi crede că, 

până la ea, ar fi suficientă o inteligenţă comună.  

Ba, există chiar tendinţa de a se atribui ajutorului Înaltului Comandant, încărunţit poate 

sub arme, o anumită abrutizare, din pricina inconstestabilei sărăciri spirituale la care l-a dus 

activitatea sa unilaterală, şi de a zâmbi de simplitatea lui, cu toată stima cuvenită curajului său.  

Nu ne propunem să combatem ideea pentru a asigura o soartă mai bună acestor oameni de 

ispravă; la eficacitatea lor n-ar contribui cu nimic şi puţin la fericirea lor, ci vrem doar să arătăm 

cum stau lucrurile în realitate şi să prevenim împotriva greşelii de a crede că în război, un simplu 

spadasin, lipsit de inteligenţă, ar putea înfăptui lucruri mari. 

Dacă pretindem, pentru cel ce va fi distins, chiar în posturile inferioare de comandă, 

calităţi intelectuale deosebite şi creştem aceste pretenţii cu fiecare treaptă, rezultă de la sine că 

avem o cu totul altă părere despre oamenii care ocupă în mod glorios posturile de-al doilea rang 

într-o armată, iar aparenta lor simplitate faţă de erudit, de omul de afaceri care ştie a mânui pana, 

de omul de stat având experienţa conferinţelor, nu trebuie să ne înşele cu privire la natura 

execelentă a inteligenţei practice. Se întâmplă desigur câteodată ca bărbaţi, care au dobândit 

faimă în funcţii mai mici, să o ducă cu ei în funcţii superioare, fără să o merite cu adevărat 

acolo; dacă nu sunt prea solicitaţi în aceste posturi şi, deci nu riscă să îţi dea în vileag lipsurile, 

opinia nu va distinge atât de precis ce gen de faimă li se cuvine, şi, astfel, asemenea bărbaţi 

contribuie adesea să se ajungă la o apreciere modestă despre personalitatea ce poate străluci în 

anumite posturi. 

Aşadar în război, de la gradul cel mai de jos până sus, pentru înfăptuiri eminente se cere o 

genialitate deosebită. Totuşi, istoria şi judecata posterităţii nu acordă calificarea de geniu decât 

spiritelor care au strălucit în primele posturi, adică în cele de Înalt Comandant. Pricina este că 

aici într-adevăr cerinţele faţă de calităţile morale şi intelectuale cresc, deodată, foarte mult. 

Pentru a duce la un sfârşit strălucit un întreg război sau actele lui cele mai importante, pe 

care le numim campanii, se cere o mare cunoaştere a relaţiilor politice de ansamblu dintre state.  
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Aici conducerea războiului coincide cu politica, iar Înaltul Comandant devine totodată 

om de stat. Pentru a sugera tot ce trebuie cuprins şi înţeles just, dintr-o privire, îl trimitem pe 

cititor la afirmaţia că: Înaltul Comandant devine om de stat, dar nu are voie să înceteze de a fi 

comandant. Pe de o parte, cuprinde cu privirea toate aspectele politice, pe de altă parte, este 

foarte conştient de ce se poate înfăptui cu mijloacele de care dispune. 

Deoarece, în război, diversitatea şi determinarea neprecisă a tuturor relaţiilor aduc în 

calcul un mare număr de mărimi, deoarece majoritatea lor nu pot fi evaluate decât după legile 

probabilităţii, dacă comandantul nu le-ar privi pe toate acestea cu ochiul unui spirit ce intuieşte 

peste tot adevărul, ar rezulta o încâlceală de consideraţii şi reflecţii, din care judecata nu s-ar mai 

descurca de fel.  

În acest sens Bonaparte a spus, foarte just, că multe dintre hotărârile pe care trebuie să le 

ia un comandant ar putea constitui probleme matematice demne de forţele unui Newton poate. 

Atributele superioare ale spiritului pretinse aici sunt sinteza şi judecata, ridicate la nivelul unei 

miraculoase vederi a spiritului, care atinge şi înlătură în zborul său mii de reprezentări clar-

obscure, pe care o inteligenţă obişnuită le-ar scoate cu greu la lumină, epuizându-şi forţele. Dar 

această activitate superioară a spiritului, această viziune a geniului tot n-ar deveni fenomen 

istoric, dacă nu s-ar sprijini pe calităţile de temperament şi caracter de care am vorbit. 

Simplul motiv al adevărului este extrem de slab în om şi de aceea există întotdeauna o 

mare deosebire între cunoaştere şi voinţă, între a şti şi a putea. Cel mai puternic imbold spre 

acţiuni, omul îl primeşte întotdeauna prin sentimente, iar cel mai puternic reazem, îl află în acel 

aliaj de sentiment şi inteligenţă pe care l-am cunoscut în fermitate, dârzenie, statornicie şi tărie 

de caracter. 

Dacă, de altfel, această activitate intelectuală şi sufletească superioară a Înaltului 

Comandant nu s-ar vădi în succesul total al activităţii sale şi ar fi acceptată doar pe încredere, ar 

deveni numai rareori fenomen istoric. 

Ceea ce se află despre mersul evenimentelor militare este de obicei foarte simplu, 

seamănă mult cu alte relatări şi, mulţumindu-se doar cu povestirea, nimeni nu vede şi nu înţelege 

dificultăţile învinse cu acest prilej. Numai când şi când, în memoriile Înaltului Comandant poate 

sau ale unuia din confidenţii săi, ori cu prilejul unei cercetări istorice speciale care s-a 

încăpăţânat să amănunţească un eveniment, apar la lumina zilei parte din multele fire ce 

constituie întreaga ţesătură.  



585 
 

Cele mai multe reflecţii şi lupte de idei, care preced o realizare de seamă, sunt intenţionat 

ascunse, deoarece ating interese politice, sau cad întâmplător pradă uitării, fiind considerate doar 

o simplă schelărie, de înlăturat la terminarea clădirii. 

Dacă în sfârşit, fără să îndrăznim să ne apropiem de o definire mai precisă a forţelor 

sufleteşti superioare, vrem să acceptăm că o diferenţiere există în chiar capacitatea de înţelegere, 

cum au fixat-o, în grai, concepţiile curente – şi ne întreabă astfel ce tip de inteligenţă cel mai bine 

geniului militar? atât examinarea obiectului, cât şi experienţa ne vor învăţa să preferăm, în caz de 

război, să încredinţăm soarta fraţilor şi copiilor noştri, onoarea şi siguranţa, mai 

curând inteligenţelor scrutătoare decât celor creatoare, mai curând celor cuprinzătoare decât celor 

unilatrale, celor ponderate decât celor înfierbântate. 

* 

 

A revelat Preaînaltul: 

8: 60 

Deci pregătiţi [pentru război] tot ceea ce puteţi din forţă şi din cai înşeuaţi, cu care să-i 

înspăimântaţi pe duşmanul lui Allah şi pe duşmanul vostru şi pe alţii decât aceştia pe care voi 

nu-i ştiţi, dar pe care Allah îi ştie. Şi tot ceea ce voi cheltuiţi pe calea lui Allah vă va fi dat înapoi 

pe deplin şi nu veţi fi nedreptăţiţi. 

Teorii 

Ne propunem să examinăm elementele distincte ale obiectului nostru, apoi părţile ori 

secţiunile distince ale acestuia şi, în final, întregul, în coerenţa sa lăuntrică, adică să progresăm 

de la simplu la complex. Dar este aici mai necesar decât oriunde să se înceapă cu o privire asupra 

esenţei întregului, deoarece aici, mai mult decât oriunde, odată cu partea trebuie întotdeauna 

gândit, concomitent, şi întregul. 

Definiţie 

Nu vrem să ne hazardăm aici într-o definiţie greoaie, publicistică a războiului, ci să ne 

limităm la elementul său, lupta dintre doi adversari. Războiul nu este decât o luptă în doi, 

extinsă.  

Dacă avem să concepem ca o entitate mulţimea infinită a luptelor în doi distincte din care 

se compune, atunci mai bine ne închipuim doi inşi luându-se la trântă.  
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Fiecare încearcă să impună celuilalt, prin violenţă fizică, să-i îndeplinească voinţa; scopul 

său imediat este să-l doboare pe adversar şi să-l facă, prin aceasta, incapabil de orice rezistenţă 

ulterioară. 

Războiul este aşadar un act de violenţă, pentru a sili adversarul să ne îndeplinească 

voinţa. 

Violenţa se înarmează cu invenţiile artelor şi ştiinţelor pentru a întâmpina violenţa. O 

însoţesc, fără a-i diminua în mod esenţial forţa, limitări neînsemnate, ce abia merită să fie 

semnalate, pe care şi le impune singură, sub numele de cutuma dreptului ginţilor. Violenţa, adică 

violenţa fizică (deoarece violenţa morală nu există în afara conceptului de stat şi a celui de lege) 

este deci mijlocul, iar a-i impune inamicului voinţa noastră, scopul. Pentru a atinge sigur acest 

scop, trebuie să-l dezarmăm pe inamic, iar acesta este, prin definiţie, obiectivul propriu-zis al 

acţiunii militare. El se substituie scopului şi, întrucâtva, îl înlătură, ca pe ceva ce nu ar aparţine 

războiului însuşi. 

Folosirea extremă a violenţei 

Drept care, sufletele filantropice şi-ar putea uşor închipui că ar exista o dezarmare ori 

înfrângere artificială a adversarului, fără a provoca prea multe răni, şi că aceasta ar fi adevărata 

tendinţă a artei războiului. Oricât ar suna de frumos, această eroare trebuie totuşi spulberată, căci, 

în chestiuni atât de periculoase ca războiul, erorile izvorâte din bunătate sunt cele mai 

dăunătoare. Întrucât folosirea violenţei fizice, în întreaga ei amploare, nu exclude nicidecum 

participarea inteligenţei, cel care foloseşte această violenţă fără cruţare, neprecupeţind 

sângele, trebuie să obţină o superioritate, dacă adversarul nu o face. Prin aceasta el impune 

celuilalt legea sa şi, astfel, amândoi se supralicitează până la extrem, fără să poată exista alte 

limitări decât acelea ale contraponderilor inerente. 

Astfel trebuie privite lucrurile şi este o strădanie inutilă, ba chiar nefirească, de a ignora 

natura elementului brutal din cauza repulsiei ce ne-o provoacă. 

Dacă războaiele popoarelor civilizate sunt mult mai puţin crude şi distrugătoare decât 

cele ale popoarelor primitive, aceasta ţine de starea socială a statelor, atât înăuntrul lor, cât şi în 

relaţiile dintre ele.  

Din această stare şi din condiţiile ei se naşte războiul, de ea este determinat, limitat şi 

moderat; dar aceste elemente nu-i aparţin, ci sunt pentru el un dat, şi nu se poate nicicând 

introduce un principiu al moderaţiei în însăşi filosofia războiului, fără a comite o absurditate. 
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Lupta dintre oameni constă, de fapt, din două elemente deosebite, sentimentul ostil şi 

intenţia ostilă. Am ales ultimul din aceste două elemente ca specific definiţiei noastre, pentru că 

este elementul general. Ura cea mai pătimaşă, mai sălbatică şi aproape instinctivă nu poate fi 

concepută fără intenţie ostilă, dimpotrivă, există multe intenţii ostile neînsoţite de nici un 

sentiment ostil sau, cel puţin, de nici un sentiment predominant de ostilitate. La popoarele 

primitive predomină intenţiile ce ţin de stările sufleteşti, iar la popoarele civilizate – cele ţinând 

de raţiune şi legiferare; această deosebire, însă, nu stă în esenţa primitivismului şi civilizaţiei, ci 

în împrejurările, rânduielile etc., ce le însoţesc. Ea nu apare, deci, în mod necesar, în fiece caz în 

parte, ci domină doar majoritatea cazurilor. Într-un cuvânt, chiar şi popoarele cele mai civilizate 

pot fi cuprinse de o ură reciprocă pătimaşă. De aici se vede cât ar fi de neadevărat să reducem 

războiul popoarelor civilizate la un simplu act raţional al guvernelor şi să-l închipuim detaşându-

se tot mai mult de orice patimă, astfel încât, până la urmă, războiul nici n-ar mai avea cu adevărat 

nevoie de masele fizice ale armatelor, ci doar de raporturile dintre ele, ajungând un soi de algebră 

a acţiunii. 

Dacă războiul este un act de violenţă, el ţine în mod necesar şi de sentimente. Chiar dacă 

nu-şi are aici izvorul, provine, totuşi, mai mult sau mai puţin din ele, iar acest mai mult sau mai 

puţin nu depinde de nivelul civilizaţiei, ci de importanţa şi durata intereselor ostile. 

Dacă vom constata, deci, că popoarele civilizate nu ucid prizonierii, nu distrug oraşe şi 

sate, aceasta se datorează faptului că inteligenţa are un rol mai mare în modul lor de a purta 

războiul şi le-a învăţat mijloace mai eficace de folosire a violenţei decât aceste manifestări 

brutale ale instictului. 

Perfecţionarea continuă a armelor de foc şi de distrugere indică, de altfel, cu prisosinţă 

că tendinţa de nimicire a adversarului, inerentă noţiunii de război, nu este, nici în fapt, de fel 

stânjenită ori deviată de progresele civilizaţiei. 

Repetăm deci teza noastră: războiul este un act de violenţă şi în folosirea acesteia nu 

există limite; astfel, fiecare parte îi impune celeilalte legea sa, rezultând o acţiune reciprocă, care, 

conform definiţiei, trebuie să ajungă la extrem. Aceasta este prima acţiune reciprocă şi primul 

fenomen extrem pe care le întâlnim. 

Obiectivul este a-l dezarma pe inamic 

Am spus: a-l dezarma pe inamic este obiectivul actului de război şi vrem să arătăm acum 

că, cel puţin în teorie, aceasta este o necesitate. 
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Pentru ca adversarul să se supună voinţei noastre, trebuie să-l punem într-o situaţie mai 

dezavantajoasă decât sacrificiul ce i-l pretindem; dezavantajele acestei situaţii nu trebuie însă, 

desigur, să fie trecătoare, măcar aparent, altfel adversarul ar aştepta un moment mai favorabil şi 

nu ar ceda. Orice schimbare a acestei situaţii, provocată de continuarea activităţii militare, 

trebuie deci să ducă, cel puţin ipotetic, la o situaţie şi mai dezavantajoasă. Cea mai proastă 

situaţie în care poate ajunge un beligerant este dezarmarea totală. Dacă, deci, adversarul trebuie 

silit, prin acţiunea militară, să ne îndeplinească voinţa, atunci trebuie ori să-l dezarmăm efectiv, 

ori să-l punem într-o situaţie în care ar risca probabil această dezarmare. De aici rezultă că 

dezarmarea ori înfrângerea inamicului, cum vrem s-o numim, trebuie să fie întotdeauna 

obiectivul acţiunii militare. 

Războiul nu este însă acţiunea unei forţe vii asupra unei mase inerte, ci pentru că 

pasivitatea absolută ar însemna negarea războiului, este întotdeauna ciocnirea a două forţe vii, iar 

ceea ce am spus despre obiectivul final al acţiunii militare trebuie gândit de ambele părţi. Aşadar 

şi aici este acţiune reciprocă.  

Câtă vreme nu l-am înfrânt pe adversar, trebuie să mă tem că mă va înfrânge el pe 

mine; deci, nu mai sunt propriul meu stăpân, ci el îmi impune legea, după cum eu i-o impun. 

Aceasta este a doua acţiune reciprocă, ce duce la al doilea fenomen extrem. 

Extrema încordare a forţelor 

Dacă vrem să-l înfrângem pe adversar trebuie să ne potrivim efortul după capacitatea lui 

de rezistenţă; aceasta se exprimă printr-un produs ai cărui factori sunt inseparabili: mărimea 

mijloacelor disponibile şi puterea voinţei. 

Mărimea mijloacelor disponibile s-ar putea determina, deoarece se întemeiază (deşi nu în 

întregime) pe cifre, puterea voinţei, însă, se poate determina mult mai greu şi poate fi doar 

evaluată, cumva, după forţa motivaţiei.  

Presupunând că am obţine, astfel, o evaluare, de o probabilitate acceptabilă, a capacităţii 

de rezistenţă a adversarului, ne putem potrivi după această evaluare eforturile noastre şi, fie să le 

sporim într-atât încât să ne asigurăm superioritatea, fie, dacă mijloacele noastre nu sunt 

suficiente, să le sporim la maximum posibil.  

Dar adversarul face acelaşi lucru; deci o nouă supralicitare reciprocă, ce implică, iarăşi, în 

pură teorie, tendinţa de a ajunge la extrem. Aceasta este a treia acţiune reciprocă şi al treilea 

fenomen extrem pe care-l întâlnim. 
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Modificări în realitate 

Astfel, în domeniul abstract al conceptului pur, mintea iscoditoare nu-şi află nicăieri 

liniştea până n-a ajuns la extrem, pentru că este confruntată cu un caz extrem, cu un conflict 

dintre forţe lăsate în voia lor şi care nu ascultă de alte legi decât legile lor lăuntrice. Dacă am 

vrea, deci, să deducem, din conceptul pur al războiului, un punct absolut pentru obiectivul pe 

care ni-l propunem, şi pentru mijloacele ce trebuie să le folosim, am ajunge, în condiţiile 

continuelor acţiuni reciproce, la extreme care nu ar fi decât un joc al imaginaţiei, iscat de un fir 

abia vizibil al arguţiei logice. Dacă, ţinându-ne strict de absolut, am vrea să ocolim, dintr-o 

trăsătură de condei, toate dificultăţile şi am stărui, cu consecvenţă logică, că ar trebui să fim 

întotdeauna pregătiţi pentru situaţii extreme şi să recurgem de fiecare dată la efortul 

maxim, asemenea trăsătură de condei ar fi doar o lege livrescă şi nu una pentru lumea reală. 

Chiar de am accepta că acea extremă a eforturilor ar fi ceva absolut, uşor de aflat, tot ar 

trebui recunoscut că spiritul uman cu greu s-ar putea supune acestei visări logice. În unele cazuri 

ar rezulta o cheltuială inutilă de forţă, ce ar trebui compensată prin alte principii ale artei 

guvernării; s-ar cere un efort de voinţă disproporţionat faţă de scopul propus şi care, deci, n-ar 

putea fi realizat, căci voinţa umană nu-şi dobândeşte niciodată forţa prin arguţii logice. 

Dar totul se schimbă când trecem de la abstracţie la realitate. Acolo totul trebuie 

subordonat optimismului şi trebuie să ni-i închipuim pe ambii adversari nu numai tinzând spre 

perfecţiune, dar şi atingând-o. Oare va fi, vreodată, aşa în realitate? Ar fi aşa dacă: a) războiul ar 

fi un act cu totul izolat, ce ar izbucni brusc şi n-ar avea legătură cu viaţa anterioară a statului; b) 

războiul ar consta dintr-un deznodământ unic sau dintr-un şir de deznodăminte simultane; c) 

războiul ar cuprinde un deznodământ în sine complet, iar situaţia politică ce i-ar urma n-ar şi 

înrâuri, retroactiv, prin calcul, asupra sa. 

Războiul nu este niciodată un act izolat 

În ce priveşte primul punct, fiecare din cei doi adversari nu este pentru celălalt o persoană 

abstractă, nici în ce priveşte acel factor din produsul rezistenţei ce nu se întemeiază pe fenomene 

exterioare, şi anume voinţa. Aceasta nu este întru totul o necunoscută; ea anunţă, în ce a fost 

astăzi, ceea ce va fi mâine.  

Războiul nu se iscă brusc, din nimic; extinderea lui nu se face într-o clipită, aşadar fiecare 

din adversari îl poate aprecia, în mare măsură, pe celălalt, încă din ceea ce este, din ceea ce face, 

nu din ceea ce ar trebui, judecând strict, să fie şi să facă.  
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Omul, cu organizarea sa imperfectă, rămâne, însă, întotdeauna în urma perfecţiunii 

absolute şi, astfel, aceste lipsuri, începând să acţioneze de ambele părţi, devin un principiu 

moderator. 

Războiul nu constă dintr-o lovitură unică fără durată 

Dacă deznodământul în război ar fi unic ori un şir de deznodăminte concomitente, toate 

pregătirile în vederea lui ar trebui să capete, în mod firesc, tendinţa spre extrem, căci o neglijenţă 

nu s-ar putea recupera nicicum; aşadar, din lumea reală, cel mult pregătirile adversarului, în 

măsura în care ne sunt cunoscute, ne-ar putea oferi un criteriu, iar tot restul ar cădea iarăşi în 

domeniul abstracţiei.  

Dacă, însă, deznodământul s-ar datora mai multor acte succesive, bineînţeles că cel 

anterior poate deveni, cu toate fenomenele sale, un criteriu pentru cel următor, şi, astfel, şi 

aici lumea reală trece în locul abstracţiei şi moderează, în acest chip, tendinţa spre extrem. 

Totuşi, dacă mijloacele destinate luptei ar fi, sau ar putea fi, mobilizate toate 

concomitent, fiecare război ar trebui, în mod necesar, să fie cuprins într-un deznodământ ori într-

un şir de deznodăminte concomitente; căci, deoarece un deznodământ dezavantajos diminuează 

în mod necesar mijloacele, dacă în primul deznodământ au fost folosite toate, al doilea, de fapt, 

nici nu mai poate fi închipuit. Toate acţiunile militare ce ar putea urma ar aparţine, prin esenţă, 

primului act şi ar constitui, de fapt, doar durata lui. 

Am văzut însă că, încă în decursul pregătirilor de război, lumea reală trece în locul 

conceptului pur şi o măsură reală ia locul unei premise extreme; aşadar, chiar şi numai pentru 

acest motiv, ambii adversari vor rămâne, în acţiunea lor reciprocă, sub limita efortului suprem, 

iar forţele lor nu vor fi mobilizate toate deodată. 

Dar, în natura acestor forţe şi a folosirii lor stă şi faptul că nu pot intra toate concomitent 

în acţiune. Aceste forţe sunt: forţele armate propriu-zise, teritoriul (cu suprafaţa şi locuitorii) şi 

aliaţii. 

Într-adevăr, teritoriul, cu suprafaţa şi populaţia sa, pe lângă că este sursa tuturor forţelor 

armate propriu-zise, mai constituite, în sine, o parte integrantă a factorilor ce acţionează în 

război, şi aceasta numai cu partea ce aparţine teatrului de operaţiuni ori are o influenţă sensibilă 

asupra lui. 
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Este adevărat că toate forţele armate mobile ar putea fi făcute să acţioneze concomitent, 

dar aceasta nu este valabil pentru toate oraşele fortificate, râurile, toţi munţii, locuitorii, etc., pe 

scurt pentru întreaga ţară, dacă aceasta nu este atât de mică încât primul act al războiului s-o fi 

cuprins în întregime. Apoi, colaborarea aliaţilor nu depinde de voinţa beligeranţilor şi este în 

natura relaţiilor dintre state că intervine adesea mai târziu, ori că se întăreşte pentru restabilirea 

echilibrului pierdut. Partea forţelor de rezistenţă ce nu poate intra imediat în acţiune reprezintă, 

în multe cazuri, o parte mult mai mare a ansamblului decât s-ar putea crede la prima vedere şi că, 

prin aceasta, chiar acolo unde prima decizie s-a executat cu mare vigoare şi, deci, echilibrul de 

forţe a fost foarte vătămat, el poate totuşi fi restabilit. Aici este suficient să arătăm că natura 

războiului contravine unei reuniri perfecte a forţelor în timp. Aceasta, însă, nu ar putea fi, în sine, 

un motiv de a reduce intensificarea eforturilor pentru primul deznodământ, deoarece un 

deznodământ defavorabil este, întotdeauna, un dezavantaj căruia nu i te vei expune deliberat, mai 

ales dacă primul deznodământ, chiar de nu rămâne unicul, tot va exercita cu atât mai mare 

influenţă asupra celor următoare, cu cât a fost mai important; însă spiritul uman, în aversiunea sa 

faţă de eforturi prea mari, se refugiază în posibilitatea unui deznodământ ulterior, deci nu-şi 

adună şi încordează forţele în măsura în care, altfel, ar fi făcut-o. Ce neglijează, din slăbiciune, 

fiecare din adversari, devine pentru celălalt un adevărat motiv vădit de moderaţie şi astfel, prin 

această acţiune reciprocă, tendinţa spre extrem este, iarăşi, redusă la un nivel determinat de efort. 

Războiul, cu rezultatul său, nu este niciodată ceva absolut 

În sfârşit, nici chiar deznodământul final al unui război nu trebuie considerat întotdeauna 

ca un deznodământ absolut, ci statul învins vede într-însul adesea doar un rău trecător, pentru 

care se mai pot găsi îndreptări în condiţiile politice ale unor vremi viitoare. Este evident în ce 

măsură şi aceasta trebuie să atenueze violenţa tensiunii şi intensitatea efortului. 

Probabilităţile vieţii reale iau locul extremului şi absolutului conceptelor 

Întreaga acţiune militară este sustrasă astfel riguroasei legi a forţelor împinse spre extrem. 

Dacă extremul nu mai este nici temut, nici căutat, rămâne în sarcina raţiunii să stabilească, în 

locul lui, limita eforturilor, iar aceasta se poate face numai pe baza datelor oferite de fenomenele 

lumii reale, potrivit unor legi ale probabilităţii. Dacă ambii adversari nu mai sunt pure abstracţii, 

ci state şi guverne anume, dacă războiul nu mai este unul teoretic, ci un proces decurgând 

conform propriilor sale legi, ceea ce există realmente va furniza datele pentru ceea ce nu se 

cunoaşte, ceea ce este de aşteptat, ceea ce trebuie descoperit. 
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Din caracterul, instituţiile, situaţia şi condiţiile adversarului, fiecare din cei doi va 

conchide, potrivit unor legi ale probabilităţii, cum va acţiona celălalt şi-şi va hotărî, în funcţie de 

aceasta, propria acţiune. 

Acum reapare scopul politic 

Aici se impune din nou de la sine atenţiei noastre scopul politic al războiului. Legea 

extremului, intenţia de a-l dezarma pe adversar, de a-l înfrânge, înghiţise până acum, în oarecare 

măsură, acest scop. De acum această lege îşi reduce rigoarea, de cum această intenţie renunţă la 

obiectivul ei, scopul politic al războiului trebuie să reapară. Dacă întreaga reflecţie se întemeiază 

pe un calcul al probabilităţilor, pornind de la persoane şi împrejurări determinate, atunci scopul 

politic trebuie ca motiv iniţial, să devină un factor esenţial în acest produs. Cu cât sacrificiul pe 

care-l cerem adversarului nostru este mai mic, cu atât mai neînsemnate trebuie să ne aşteptăm să 

fie eforturile lui pentru a ni-l refuza. Dar cu cât ele sunt mai neînsemnate, cu atât este îngăduit ca 

şi ale noastre să rămână mici. Apoi, cu cât scopul nostru politic este mai mic, cu atât va fi mai 

puţin însemnată valoarea care i-o atribuim, cu atât mai uşor vom accepta să-l abandonăm; aşadar, 

cu atât mai reduse vor fi, şi din acest motiv, eforturile noastre. 

Astfel, deci, scopul politic, ca motiv iniţial al războiului, va fi măsura atât a obiectivului 

ce trebuie atins prin acţiunea militară, cât şi a eforturilor necesare. Dar aceasta nu va putea fi o 

măsură în sine şi pentru sine, ci, deoarece avem de-a face cu realităţi şi nu cu concepte pure, va fi 

o măsură în raport cu cele două state beligerante. Unul şi acelaşi scop politic poate provoca la 

popoare diferite, sau chiar la acelaşi popor, în perioade diferite efecte foarte diferite.  

Putem deci accepta scopul politic ca măsură, numai închipuindu-ni-l în acţiunea sa asupra 

maselor pe care trebuie să le mişte, astfel încât natura acestor mase să fie luată în consideraţie. 

Este lesne de înţeles că, prin aceasta, rezultatul poate deveni cu totul altul, după cum în masă se 

află principii de natură să-i întărească sau să-i slăbească acţiunea. Între două popoare şi state pot 

exista asemenea tensiuni, o asemenea sumă de elemente ostile, încât un motiv politic de război, 

în sine foarte mărunt, să provoace un efect depăşind cu mult natura sa, o adevărată explozie. 

Constatarea este valabilă pentru eforturile provocate în ambele state de scopul politic şi 

pentru obiectivul pe care trebuie să-l propună acţiunii militare. Câteodată scopul poate el însuşi 

deveni acest obiectiv, de exemplu cucerirea unei anumite provincii. Alteori scopul politic însuşi 

nu se va preta să constituie obiectivul acţiunii militare; atunci trebuie adoptat un obiectiv care să-

i poată servi de echivalent şi să-l poată reprezenta la încheierea păcii.  
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Dar şi aici se presupune totdeauna că se ţine seama de particularităţile statelor angrenate 

în acţiune. Există situaţii în care echivalentul trebuie să fie mult mai mare decât scopul poltic, 

dacă acesta trebuie cucerit cu ajutorul celui dintâi. Scopul politic va precumpăni cu atât mai mult 

ca mărime şi va determina cu atât mai mult deznodământul, cu cât masele au o atitudine mai 

indiferentă, cu cât sunt mai reduse tensiunile, existente şi fără aceasta, în cele două state şi în 

relaţiile dintre ele, şi astfel există cazuri în care scopul politic determină aproape sigur 

deznodământul. 

Dacă însă obiectivul acţiunii militare este un echivalent al scopului politic, acest obiectiv 

se va diminua în general odată cu scopul şi anume cu atât mai mult cu cât acest scop este 

predominant; şi astfel se explică cum, fără vreo contradicţie interioară, pot exista războaie de 

toate gradele de importanţă şi energie, de la războiul de exterminare până la simpla supraveghere 

înarmată. Aceasta ne duce însă la o chestiune de un alt ordin, pe care mai trebuie s-o dezvoltăm 

şi căreia trebuie să-i răspundem. 

O întrerupere în acţiunea militară încă nu este explicată de cele spuse 

Oricât de neînsemnate ar fi revendicările politice ale ambilor adversari, de slabe 

mijloacele folosite, de mărunt obiectivul pe care-l propun acţiunii militare, se poate vreodată opri 

această acţiune o clipă? Iată o întrebare ce pătrunde adânc în esenţa subiectului. 

Fiece acţiune are nevoie, pentru îndeplinirea ei, de un timp anume, pe care îl denumim 

durata ei. Aceasta poate fi mai mare sau mai mică, după cum cel ce acţionează este mai mult sau 

mai puţin grăbit. 

Nu ne vom preocupa aici de acest mai mult sau mai puţin. Fiecare face treaba în felul său; 

cel lent, însă, n-o face mai încet, pentru că vrea să cheltuiască mai mult timp cu treaba 

respectivă, ci pentru că, de felul lui, are nevoie de mai mult timp şi, grăbindu-se, n-ar face-o 

bine. Acest timp depinde, deci, de cauze interne şi ţine de durata propriu-zisă a acţiunii. 

Dacă acordăm, însă, în război fiecărei acţiuni această durată a ei, trebuie să admitem, cel 

puţin la prima vedere, că orice cheltuială de timp în afara acestei durate, adică orice întrerupere 

în cursul acţiunii militare, apare absurdă.  

Nu trebuie uitat aici că ne referim nu la avansarea unuia sau altuia din cei doi adversari, 

ci la progresia întregii acţiuni militare. 

 

 



594 
 

Există numai un motiv ce poate întrerupre acţiunea, iar acesta pare întotdeauna să fie numai 

de o singură parte 

Dacă ambele părţi s-au înarmat pentru luptă, trebuie să le fi determinat la aceasta un 

principiu ostil; câtă vreme ele rămân sub arme, adică nu încheie pace, acest principiu trebuie să 

existe şi nu va înceta să acţioneze, la fiecare din ambii adversari, decât cu o singură condiţie, şi 

anume: voinţa de a aştepta un moment mai favorabil acţiunii. Se pare deci, la prima vedere, că 

această condiţie nu poate exista întotdeauna decât de o parte, pentru că de cealaltă parte, chiar 

prin aceasta, se va transforma în contrariu. Dacă unul are interes să acţioneze, celălalt trebuie să 

aibe interes să aştepte. 

Un echilibru perfect al forţelor nu poate da loc la o întrerupere a acţiunii, căci, în cazul 

unui asemenea echilibru, cel care are scopul pozitiv (atacatorul) ar trebui să rămână în ofensivă. 

Dacă am vrea însă să ne închipuim echilibrul în aşa fel încât cel care are scopul pozitiv, deci ar 

avea motivul mai puternic, ar dispune totodată de forţe mai mici, astfel încât egalitatea ar rezulta 

din produsul motivului cu forţele, tot ar trebui să spunem: dacă pentru această stare de echilibru 

nu este previzibilă nici o schimbare, cele două părţi trebuie să încheie pace; dacă, însă, o 

schimbare este previzibilă, ea nu va fi favorabilă decât uneia din părţi şi, prin aceasta, partea 

cealaltă va trebui să fie îndemânată la acţiune. 

Vedem că noţiunea de echilibru nu poate explica întreruperea acţiunii, ci că aceasta se 

transformă iarăşi în aşteptarea unui moment mai propice. Să presupunem deci că, din două state, 

unul are scopul pozitiv: el vrea să cucerească o provincie a adversarului, pentru a o valorifica la 

pace. După această cucerire scopul lui politic este îndeplinit, necesitatea de acţiunea încetează, el 

poate trece la repaus. Dacă adversarul vrea şi el să se resemneze la acest rezultat, trebuie să 

încheie pace, dacă nu o vrea, trebuie să acţioneze; s-ar putea însă închipui că peste patru 

săptămâni ar fi mai bine organizat pentru aceasta, el are deci un motiv suficient să amâne 

acţiunea. 

Din acest moment însă, aşa se pare, obligaţia logică de a acţiona îi revine adversarului, ca 

să nu-i lase celui învins timp să se pregătească de acţiune. Se înţelege că acest raţionament 

presupune de ambele părţi o cunoaştere perfectă a cazului. 
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Prin aceasta s-ar introduce o continuitate în acţiunea militară, care ar exacerba iarăşi totul 

Dacă această continuitate a acţiunii militare ar exista cu adevărat, prin ea totul ar fi din 

nou împins la extrem, căci, abstracţie făcând de faptul că asemenea activitate fără răgaz ar 

aprinde mai mult spiritele şi ar conferi ansamblului un grad mai înalt de patimă, o forţă 

elementară mai mare, continuitatea acţiunii ar avea drept consecinţă o secvenţă mai riguroasă, o 

mai netulburată legătură cauzală şi, prin aceasta, fiecare acţiune în parte ar deveni mai 

importantă şi, deci, mai periculoasă. 

Dar noi ştim că acţiunea militară nu are decât rareori, sau niciodată, această continuitate 

şi că există o mulţime de războaie în care acţiunea ocupă partea cu mult mai mică a timpului 

folosit, iar întreruperea tot restul. Aceasta este imposibil să fie întotdeauna o anomalie, şi 

întreruperea, în actul militar, trebuie să fie posibilă, adică să nu fie o contradicţie în sine.  

Că este aşa şi de ce, vrem să arătăm acum. 

Aici se invocă, deci, un principiu al polarităţii 

Socotind că interesul unui înalt comandant se întâlneşte cu semn invers la celălalt, am 

acceptat o polaritate adevărată. Ne rezumăm să dedicăm mai departe o explicaţie pentru acest 

principiu în legătură cu care trebuie, însă, să spunem aici cele ce urmează. 

Principiul polarităţii nu este valabil decât când este gândit la unul şi acelaşi obiect, în care 

mărimea pozitivă şi contrariul ei, cea negativă, se anulează exact. Într-o bătălie fiecare din 

ambele părţi vrea să învingă; aceasta este polaritatea adevărată, căci victoria uneia o nimiceşte pe 

cea a celeilalte. Dacă este însă vorba de două lucruri diferite, care au o relaţie comună, exterioară 

lor, atunci polaritatea nu se aplică acestor lucruri, ci relaţiilor dintre ele. 

Atacul şi apărarea sunt de natură deosebită şi de forţă inegală, aşadar polaritatea nu li se 

poate aplica 

Dacă n-ar exista decât o formă a războiului, anume atacarea adversarului, aşadar n-ar 

exista apărare sau, cu alte cuvinte, atacul nu s-ar deosebi de apărare decât prin motivul pozitiv, 

pe care atacul îl are şi de care apărarea este lipsită, dar lupta ar fi mereu una şi aceeaşi, atunci, în 

această luptă, fiecare avantaj al unuia ar fi, totodată, un dezavantaj la fel de mare al celuilalt şi ar 

exista polaritate. 

Numai că acţiunea militară se descompune în două forme, atac şi apărare, care, după cum 

vom demonstra mai departe practic, sunt foarte diferite şi de forţă inegală. Polaritatea se află 

aşadar în sursa lor comună de referinţă, adică în deznodământ, dar nu în atac şi apărare.  
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Dacă unul din înalţii comandanţi vrea să întârzie deznodământul, celălalt trebuie să vrea 

să-l obţină mai curând, dar bineînţeles numai la aceeaşi formă a luptei. Dacă A are interesul să-l 

atace pe adversarul său nu acum, ci cu patru săptămâni mai târziu, atunci B are interesul să fie 

atacat de el nu cu patru săptămâni mai târziu, ci acum. Aceasta este contradicţia nemijlocită; din 

aceasta nu rezultă, însă, că B ar avea interesul să-l atace acum, imediat, pe A, ceea ce este, 

evident, ceva cu totul diferit. 

Efectul polarităţii este adesea anulat de superioritatea apărării asupra atacului şi astfel se 

explică oprirea acţiunii militare 

Dacă forma apărării este mai puternică decât cea a atacului, se pune întrebarea dacă 

avantajul amânării deznodământului este pentru unul din adversari la fel de mare ca avantajul 

apărării pentru celălalt; dacă nu este aşa, acest avantaj nici nu-l poate compara pe primul prin 

intermediul polarităţii şi nici acţiona astfel asupra continuării acţiunii militare. Vedem deci 

că forţa dinamizatoare pe care o are polaritatea intereselor se poate pierde în diferenţa de forţă 

dintre atac şi apărare şi prin aceasta poate deveni inoperantă. 

Dacă, deci, cel pentru care prezentul este favorabil este prea slab pentru a putea renunţa 

la avantajul apărării, el trebuie să accepte să se îndrepte spre un viitor mai puţin favorabil; căci 

poate fi totuşi mai bine să se bată defensiv în acel viitor defavorabil, decât să se bată acum 

ofensiv sau să încheie pacea. Deoarece, după convingerea noastră, superioritatea apărării este 

foarte mare, şi mult mai mare decât se gândeşte la prima vedere, aceasta explică o foarte mare 

parte a perioadelor de oprire, care se întâmplă în război, fără să fim obligaţi să conchidem de aici 

la o contradicţie internă. Cu cât sunt mai slabe motivele de acţiune, cu atât mai multe din ele vor 

fi înghiţite şi neutralizate de această diferenţă dintre atac şi apărare, cu atât mai frecvent se va 

opri, deci, acţiunea militară, după cum ne învaţă şi experienţa. 

Un al doilea motiv stă în cunoaşterea imperfectă a cazului 

Dar mai există încă un motiv care poate duce la oprirea actului de război, şi anume 

cunoaşterea imperfectă a cazului. Fiecare înalt comandant îşi cunoaşte bine numai propria 

situaţie, iar pe cea a adversarului numai după informaţii nesigure; se poate deci înşela în judecata 

sa asupra ei şi poate crede, în urma acestor erori, că iniţiativa aparţine adversarului, când de fapt 

ea îi revine lui.  
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Această lipsă de cunoaştere ar putea duce însă, într-adevăr, tot atât de frecvent la o 

acţiune inoportună, ca şi la o întrerupere inoportună şi n-ar contribui, aşadar, în sine, mai mult la 

tărăgănarea decât la accelerarea acţiunii militare; dar ea va trebui considerată întotdeauna drept 

una din cauzele naturale, ce o pot opri, fără contradicţie internă.  

Dacă, însă, se ţine seama de faptul că întotdeauna eşti mai curând înclinat şi determinat să 

supraapreciezi forţa adversarului, decât să o subapreciezi, pentru că aşa este natura umană, va 

trebui de asemenea recunoscut că cunoaşterea imperfectă a cazului trebuie să contribuie în 

general mai mult la oprirea acţiunii militare şi la moderarea principiului ei. 

Posibilitatea unei opriri introduce o nouă moderare a acţiunii militare, diluând-o, aşa 

zicând, cu timpul, frânând pericolul în progresia sa şi sporind mijloacele pentru restabilirea unui 

echilibru pierdut. Cu cât sunt mai mari tensiunile din care a rezultat războiul, cu cât este deci mai 

mare energia lui, cu atât vor fi mai scurte perioadele acestea de oprire; cu cât principiul 

războiului va fi mai slab, cu atât ele vor fi mai lungi. Căci motivele mai puternice sporesc forţa 

voinţei, iar aceasta este, după cum ştim, de fiecare dată un factor, un produs al forţelor. 

Frecventa oprire în acţiunea militară îndepărtează şi mai mult războiul de absolut, face şi 

mai mult din el un calcul al probabilităţilor 

Cu cât, însă, acţiunea militară se va desfăşura mai încet, cu cât va avea opriri mai 

frecvente şi mai lungi, cu atât mai curând va fi posibil să se repare o greşeală, cu atât mai 

îndrăzneţ va fi deci înaltul comandant în premisele sale, cu atât mai curând va rămâne, cu 

acestea, dincoace de linia extremului şi va clădi totul pe probabilităţi şi presupuneri. Cursul mai 

mult sau mai puţin lent al acţiunii militare acordă, aşadar, mai mult sau mai puţin timp pentru 

ceea ce pretinde deci, oricum, natura însăşi a faptului, un calcul al probabilităţilor în funcţie de 

împrejurările date. 

Nu mai lipseşte, aşadar, decât hazardul pentru a face din război un joc, iar de hazard 

războiul duce cel mai puţin lipsă 

Vedem de aici în ce măsură natura obiectivă a războiului îl face să fie un calcul al 

probabilităţilor; acum nu mai este nevoie decât de un singur element pentru a-l face joc, iar de 

acest element desigur că nu duce lipsă: este vorba de hazard. Nu există nici o activitate umană 

care să se afle atât de constant şi de general în contact cu hazardul ca războiul. Odată cu 

hazardul, însă, întâmplătorul şi, cu el, şansa, ocupă un loc mare în război. 
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Ca şi prin natura sa obiectivă, şi prin cea subiectivă războiul devine joc 

Dacă aruncăm acum o privire asupra naturii subiective a războiului, adică asupra acelor 

forţe cu care trebuie dus, războiul trebui şi mai vârtos să ne apară ca un joc. Pericolul este 

elementul în care activitatea militară se mişcă; care este însă, în mijlocul pericolului, cea mai 

nobilă dintre toate forţele sufleteşti? Curajul. Este adevărat, curajul se poate împăca cu calculul 

judicios, dar acestea sunt totuşi manifestări de natură diferită, aparţin de forţe diferite ale 

sufletului; în schimb, cutezanţa, încrederea în şansă, îndrăzneala, temeritatea nu sunt decât 

manifestări ale curajului, iar toate aceste tendinţe ale sufletului caută întâmplătorul şi 

predestinarea, pentru că este elementul lor. 

Vedem deci cum, de la origine, elementul absolut, aşa-zisul element matematic, nu află 

nicăieri o temelie solidă în calculele artei războiului şi că, încă din capul locului, se introduce un 

joc de posibilităţi, şansă şi neşansă, care se continuă în toate firele mari şi mici ale ţesăturii sale 

şi apropie războiul cel mai mult, din toate ramurile activităţii umane, de jocul de cărţi. 

Cum aceasta convine cel mai bine spiritului uman în general 

Deşi raţiunea noastră se simte întotdeauna împinsă spre claritate şi certitudine, spiritul 

nostru, totuşi, se simte adesea atras de incertitudine. În loc să se strecoare, împreună cu raţiunea, 

pe poteca îngustă a cercetării filosofice şi a concluziilor logice, pentru a ajunge, abia conştient de 

sine, în spaţii unde se simte străin şi unde toate obiectele ce-i sunt cunoscute par să-l 

părăsească, spiritul preferă să poposească, împreună cu imaginaţia, în împărăţia întâmplătorului, 

predestinării şi a şansei. În locul acelei meschine necesităţi, spiritul huzureşte aici în bogăţia 

posibilităţilor; entuziasmat de acestea, curajul se înaripează, şi astfel cutezanţa şi pericolul devin 

elementul în care se aruncă, ca înotătorul curajos în fluviu. 

Să-l părăsească teoria aici şi, mulţumită de sine, să-şi urmeze calea, între concluzii şi 

reguli absolute? Atunci este inutilă vieţii. Teoria trebuie să ţină seama şi de elementul uman, 

trebuie să facă un loc curajului, îndrăznelii, chiar şi temerităţii. Arta războiului are de-a face cu 

forţe vii şi cu forţe morale, din aceasta decurge că nu poate atinge nicăieri absolutul şi certul; 

rămâne aşadar peste tot un spaţiu de joc pentru hazard, şi anume la fel de mare în cele mai de 

seamă, ca şi în cele mai mărunte.  

De cum întâmplătorul favorizează una din părţi, curajul şi încrederea în sine trebuie să 

apară de partea cealaltă şi să umple golul. Cât sunt acestea de mari, atât de mare poate fi lăsat 

spaţiul de joc al întâmplătorului.  
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Curajul şi încrederea în sine sunt aşadar principii absolut esenţiale ale războiului; în 

consecinţă, teoria trebuie să formuleze numai astfel de legi în care aceste virtuţi militare, cele 

mai necesare şi mai nobile din toate, se pot mişca nestingherite, în toate gradaţiile şi varietăţile 

lor. Şi în temeritate mai există o înţelepciune şi, de asemenea, prudenţă, doar că sunt calculate 

după o altă scară de valori. 

Dar războiul rămâne totuşi, întotdeauna un mijloc serios în vederea unui scop serios. 

Aşa este războiul, aşa este înaltul comandat care îl duce, aşa este teoria care îl 

guvernează. Dar războiul nu este o distracţie, nu este simpla plăcere a îndrăznelii şi a succesului, 

nu este opera unui entuziasm dezlănţuit; războiul este un mijloc serios, în vederea unui scop 

precis. Tot ce comportă din jocul multicolor al hazardului, ce preia din vibraţiile patimilor, 

curajului, fanteziei, entuziasmului sunt doar particularităţi ale acestui mijloc. 

Războiul unei comunităţi – al unor întregi popoare – şi îndeosebi al poporelor civilizate 

(avansate ca mijloace şi capacităţi), decurge întotdeauna dintr-o situaţie politică şi este provocat 

numai de un motiv politic. Este aşadar un act politic. Dacă însă războiul ar fi o manifestare 

desăvârşită, neînfrânată, absolută a violenţei, cum a trebuit să-l deducem din conceptul său pur, 

atunci, din clipa în care a fost generat de politică, i-ar lua locul, ca ceva independent de ea, ar da-

o la o parte şi n-ar mai urma decât propria sa lege. Într-adevăr, aşa au şi fost gândite lucrurile 

până acum, ori de câte ori o lipsă de armonie între politică şi conducerea războiului a dus la 

distincţii teoretice de acest fel. 

În realitate nu este aşa şi această concepţie este profund greşită. Războiul lumii reale nu 

este, după cum am văzut, un asemenea extrem, care îşi descarcă tensiunea într-un singur act, ci 

constă în acţiunea unor forţe care nu se dezvoltă perfect similar şi regulat, care ba se dilată 

suficient pentru a învinge rezistenţa ce le-o opun inerţia şi fricţiunea, ba, altă dată, sunt prea 

slabe pentru a da loc unui efect. Astfel s-ar putea spune că războiul este o pulsare a violenţei, mai 

mult sau mai puţin puternică, rezolvând, în consecinţă, tensiunile şi epuizând forţele mai mult 

sau mai puţin repede ; cu alte cuvinte, războiul duce mai repede sau mai încet la obiectiv, durând 

însă întotdeauna suficient pentru a îngădui, şi în desfăşurarea sa, o influenţare, ca să-i poată fi 

dată cutare sau cutare altă direcţie, pe scurt, pentru a rămâne supus voinţei unei inteligenţe 

conducătoare. Dacă gândim că războiul este declanşat de un scop politic, este firesc ca acest prim 

motiv, care i-a dat naştere, să fie de asemenea şi primul şi cel mai important element de care se 

ţine seamă în conducerea lui.  
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Aceasta nu înseamnă, însă, că scopul politic este un legislator despotic, el trebuie să se 

adapteze naturii mijloacelor şi prin aceasta, este adesea complet modificat, dar rămâne 

întotdeauna ceea ce trebuie luat în consideraţie. Politica va îmbiba deci toate activităţile 

războiului şi va exercita o influenţă continuă asupra lui, în măsura în care o permite natura 

forţelor ce explodează în el. 

Războiul este doar o continuare a politicii cu alte mijloace 

Vedem aşadar că războiul nu este numai un act politic, ci un adevărat instrument politic, 

o continuare a relaţiilor politice, o realizare a acestora cu alte mijloace. Ceea ce mai rămâne 

specific războiului se referă doar la natura specifică a mijloacelor sale. Arta militară poate 

pretinde în general, iar înaltul comandat în fiecare caz aparte, ca direcţiile şi intenţiile politicii să 

nu intre în contradicţie cu aceste mijloace, şi această pretenţie, într-adevăr, nu este mică; dar 

oricât de puternic reacţionează războiul în anumite cazuri asupra intenţiilor politice, această 

reacţie trebuie gândită întotdeauna doar ca o modificare a lor, căci inteţia politică este scopul, 

războiul este mijlocul şi niciodată mijlocul nu poate fi gândit fără scop. 

Diversitatea naturii războaielor 

Cu cât motivele războiului sunt mai grandioase şi mai puternice, cu cât cuprind mai mult 

întreaga existenţă a popoarelor, cu cât mai violentă este tensiunea care precede războiul, cu atât 

mai mult se va apropia de forma sa abstractă, cu atât mai mult se va acţiona pentru zdrobirea 

inamicului, cu atât mai mult coincid obiectivul militar şi scopul politic, cu atât războiul apare 

mai războinic şi mai puţin politic. Cu cât, însă, motivele şi tensiunile sunt mai slabe, cu atât mai 

puţin va intra direcţia naturală a elementului războinic, adică violenţa – în linia dată de politică, 

cu atât mai mult trebuie, deci, abătut războiul de la direcţia sa firească, cu atât mai diferit este 

scopul politic de obiectivul unui război ideal, cu atât mai mult războiul pare să devină politic. 

Dar, ca nu cumva cititorul să cadă victima unor idei greşite, trebuie să observăm aici că, 

vorbind de tendinţa naturală a războiului, ne referim numai la tendinţa sa filosofică, la cea 

propriu-zis logică, şi deloc la tendinţa forţelor realmente angajate în conflict, până a ne gândi 

aici, de pildă, la toate forţele sufleteşti şi patimile celor aflaţi în luptă. Este adevărat că, în unele 

cazuri, şi acestea ar putea fi în asemenea măsură incitate, încât să nu poată fi decât cu greu 

menţinute în limitele căii politice; în majoritatea cazurilor, însă, o asemenea contradicţie nu se va 

naşte, pentru că existenţa unor tendinţe atât de puternice va determina şi un plan grandios, care să 

coincidă cu ele.  



601 
 

Acolo unde acest plan nu vizează decât un obiectiv mărunt, acolo şi tendinţa forţelor 

sufleteşti în masă va fi atât de slabă, încât această masă va avea întotdeauna mai curând nevoie 

de un imbold, decât de o frână. 

Războaiele pot fi considerate, toate, acţiuni politice 

Dacă deci, pentru a ne întoarce la esenţial, este de asemenea adevărat că, la un anumit tip 

de război, politica pare să dispară cu totul în timp ce la celălalt tip apare în mod foarte categoric, 

se poate totuşi afirma că unul este deopotrivă de politic ca şi celălalt; căci dacă politica se 

consideră a fi inteligenţa statului personificat, este oricum de inclus, în toate constelaţiile de care 

calculele sale trebuie să ţină seamă, şi cea în care natura tuturor împrejurărilor determină un 

război de primul tip.  

Numai dacă, în loc de a înţelege prin politică inteligenţa generală a situaţiei, se ia aceste 

termen în accepţiunea sa convenţională de înţelepciune opusă violenţei, prudentă, perfidă, chiar 

vicleană. Cel de-al doilea tip de război i-ar putea aparţine în mai mare măsură decât primul. 

Consecinţele acestei păreri pentru înţelegerea conceptelor militare şi pentru bazele teoriei şi 

doctrinei 

Vedem deci că în toate împrejurările trebuie să gândim războiul nu ca un fenomen 

independent, ci ca un instrument politic; şi numai cu acest gen de concepţie este posibil să nu 

ajungem în contradicţie cu întreaga istorie a războaielor. Numai o astfel de concepţie deschide, 

unei aprecieri inteligente, marea carte. În al doilea rând, aceeaşi concepţie ne arată cât de 

deosebite trebuie să fie războaiele, după natura motivelor lor şi a împrejurărilor din care se nasc. 

Primul, cel mai grandios, cel mai decisiv act de judecată, pe care îl exercită omul de stat 

şi înaltul comandant, este de a aprecia în mod corect, în această privinţă, războiul pe care îl 

întreprinde, de a nu-l lua drept ceva sau de a nu vrea să facă din el ceva ce, prin natura 

împrejurărilor, nu poate fi.  

Aceasta este, deci, prima, cea mai cuprinzătoare dintre toate problemele strategice după 

cum am cercetat-o până acum suficient de amănuniţit. 

Aici ne mulţumim că am adus obiectul de care ne ocupăm până la acest punct şi că, 

astfel, am stabilit principalul punct de vedere din care trebuie considerat războiul şi teoria sa. 
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Rezultat pentru teorie şi doctrină 

Războiul nu este deci numai un adevărat cameleon, pentru că, în fiecare caz concret, îşi 

schimbă cu ceva natura, dar mai este de asemenea, ca fenomen de ansamblu şi în raport cu 

tendinţele care precumpănesc în el, un triumvirat, compus din violenţa originară a elementului 

său, ura şi duşmănia, care trebuie considerate ca un instinct natural orb, din jocul probabilităţilor 

şi al hazardului, care fac din război o activitate liberă a sufletului, şi din natura subordonată a 

unui instrument politic, care revine purului intelect. 

Prima din aceste trei laturi interesează în mod deosebit poporul, a doua pe înaltul 

comandant şi armata sa, a treia priveşte mai curând guvernul. Pasiunile menite să se aprindă în 

război trebuie să preexiste în popoarele respective; amploarea pe care o va lua jocul curajului şi 

talentului, în domeniul probabilităţilor şi al manifestărilor sale, va depinde de particularităţile 

înaltului comandant şi ale armatei; scopurile politice, însă, aparţin numai guvernului. Aceste trei 

tendinţe, care apar ca tot atâtea legităţi diferite, sunt adânc fundamentate în natura obiectului şi, 

totodată, de mărimi variabile.  

O teorie care ar lăsa nebăgată în seamă una dintre ele, sau ar încerca să stabilească între 

ele o relaţie arbitrară, ar intra imediat în conflict cu realitatea, încât chiar şi numai prin aceasta 

trebuie considerată ca nimicită. Sarcina doctrinei este deci să se menţină între aceste trei tendinţe, 

ca planând între trei centre de atracţie. 

 

În orice caz formularea dată aici va fi întâia rază care va lumina pentru noi construcţia 

fundamentală a viitorului. 

* 

 

Sun Tzu zice: 

Arta războiului se bazează pe inducerea în eroare. 

 

Sun Tzu afirmă: 

Ruina şi slăbiciunea statului îi provoacă poporului o pierdere cu şapte zecimi a 

veniturilor. 
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Sun Tzu spune: 

Adevărul e că obţinerea a o sută de victorii într-o sută de bătălii nu e lucrul cel mai bun ; 

excelenţa supremă este să câştigi fără să lupţi. 

 

Sun Tzu spune: 

Prin elanul ei, apa torentelor loveşte stâncile; prin estimarea corectă a distanţei, şoimul 

reuşeşte să frângă corpul prăzii. 

 

Sun Tzu afirmă: 

Potenţialul trupelor comandate cu multă pricepere poate fi comparat cu elanul pietrelor 

rotunde, care se rostogolesc din vârful unui munte înalt de o mie de metri. 

 

Sun Tzu zice: 

Potenţialul marilor războinici se aseamănă cu cel al marilor arcuri complet încordate. În 

tăria înfruntării şi a dezordinii aparente, ei ştiu să păstreze o ordine perfectă. Ştiu să ascundă forţa 

sub slăbiciune şi curajul sub laşitate. 

 

Sun Tzu spune: 

Războiul are o importanţă vitală pentru stat. Este situaţia în care se hotărăsc viaţa şi 

moartea, calea spre păstrarea sau nimicirea imperiului; prin urmare, este necesar să-l studiezi în 

profunzime. A nu te gândi în mod serios la el înseamnă a da dovadă de o indiferenţă vinovată 

faţă de păstrarea sau pierderea a ceea ce ai mai drag şi asta n-ar trebui să existe la noi. 

 

Sun Tzu zice: 

Războiul depinde de cinci factori fundamentali, care trebuie luaţi în calcul când facem 

planurile pentru câştigarea bătăliei. 
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Sun Tzu continuă: 

Cinci lucruri importante, care trebuie să constitutie subiectul meditaţiilor noastre 

permanente şi al tuturor preocupărilor noastre, aşa cum fac acei mari artişti; atunci când 

realizează o capodoperă, au permanent în minte scopul pe care şi-l propun folosindu-se de tot ce 

văd, tot ce aud, fără să neglijeze nimic pentru a dobândi cunoştinţe noi şi toate ajutoarele care îi 

pot conduce la împlinirea fericită a scopului lor. 

 

Sun Tzu adaugă: 

În război, de o importanţă supremă este să ataci strategia inamicului. Cel ce excelează în 

rezolvarea dificultăţilor o face înainte ca ele să survină. Atacă planurile adversarului înainte ca 

ele să fie puse în aplicare. 

 

Sun Tzu remarcă: 

Dacă afli că oamenii duşmanului sunt zgomotoşi, mândri şi semeţi în vorbele lor, fii sigur 

că se gândesc la retragere şi că nu au deloc dorinţa să primească înfruntarea. 

 

Sun Tzu afirmă: 

Arta războiului îţi cere să nu urmăreşti un inamic atunci când simulează retragerea. 

 

Sun Tzu zice: 

Arta de a profita de apropiere şi de depărtare constă în a ţine inamicul departe de locul pe 

care l-ai ales pentru tabără şi de toate posturile pe care le consideri de oarecare importanţă ; 

constă în a îndepărta duşmanul de tot ce i-ar putea fi avantajos şi a apropia de tine tot ceea ce ţi-

ar putea aduce vreun avantaj. Constă apoi în a fi permanent în alertă ca să nu fii surprins şi să 

spionezi fără încetare momentul, să-ţi surprinzi inamicul. 

 

 

 

 

 

 



605 
 

Sun Tzu adaugă: 

Inamicul nu trebuie să ştie niciodată cum intenţionezi să lupţi împotriva lui, nici felul în 

care te pregăteşti să-l ataci sau să te aperi. Pentru că, dacă îşi pregăteşte avangarda va avea 

spatele slab, dacă îşi pregăteşte spatele frontul lui va fi fragil, dacă îşi pregăteşte stânga va avea 

dreapta vulnerabilă, dacă îşi pregăteşte dreapta stânga îi va fi slăbită, iar dacă se pregăteşte în 

toate locurile îşi va diviza forţele şi va fi slab peste tot, ceea ce îl va duce la pierzanie. 

 

Sun Tzu spune: 

Cele cinci lucruri fundamentale (din ediţia anterioară) sunt (1) determină planurile 

duşmanului şi vei şti care strategie va fi încununată de succes şi care nu; (2) perturbă-l, 

împingându-l să acţioneze, ca să-i descoperi planul mişcărilor; (3) află cum şi-a dispus trupele, 

ca să vezi dacă aranjarea e avantajoasă, (4) Pune-l la încercare şi află astfel care îi sunt punctele 

tari şi punctele slabe. (5) Tactica supremă este să-ţi dispui trupele într-o formă neclară; atunci, 

nici spionii cei mai pătrunzători, nici înţelepţii nu vor putea să facă planuri împotriva ta. 

 

Sun Tzu concluzionează: 

Îmi stabilesc planurile pentru victorie conform regulilor tacticii, dar mulţimea nu le va 

înţelege. Chiar dacă toţi pot să vadă formele exterioare, nimeni nu poate să înţeleagă calea 

(strategia) aleasă de mine ca să obţin victoria. 

* 

 

A revelat Preaînaltul: 

[9:29] 

ُ َوَرُسولُهُ وَ  َم َّللاه ُموَن َما َحره ِ َوََل بِاْليَْوِم اْْلِخِر َوََل يَُحر ِ ِ ِمَن الهِذيَن أُوتُوا اْلِكتَابَ قَاتِلُوا الهِذيَن ََل يُْؤِمنُوَن بِاَلله ََل يَِدينُوَن ِديَن اْلَحق   

 َحتهٰى يُْعُطوا اْلِجْزيَةَ َعن يٍَد َوهُْم َصاِغُرونَ 

Luptaţi împotriva celor care nu cred în Allah şi în Ziua de Apoi şi în cele oprite de Allah 

şi de Profetul Său şi care nu cred în credinţa Adevărului, [chiar şi dacă sunt] dintre posesorii 

Scripturii, până ce dau cu mâna lor capitularea [ca plată sau simbol de vasalitate] şi până ce 

sunt supuşi. 

 

 


