




Ești fericit? 

Raportează-te diferit la ea… în ce context ai putea tu defini conceptul tău și percepția ta 

asupra fericirii?

Aceasta este o întrebare pe care ar trebui să ți-o pui în primul rând…tie insuti Nu, ar putea?    

Poți avea o mulțime de bani, relații sociale de succes, o familie iubitoare minunată și o 

mulțime de călătorii în jurul lumii. 

Poți avea o poziție înaltă și un statut social ales… 

E posibil chiar să fi o persoană amuzantă de care toată lumea ar vrea să se apropie… 

… și să fi cu toate acestea nefericit.

Ar putea toate acestea să îți asigure fericirea? 

Nu, ar putea?



Așadar, fericirea nu se regăsește în aceste lucruri… 
Dar de ce? Ce este adevărata fericire și cum ai 
putea să o atingi? 

Fericirea este

1-un sentiment interior

2-o putere interioară

3-o binecuvântare divină

4-pace și puritate în suflet…
Adevărul e că toate cele menționate 
anterior sunt lucruri superficiale; ele nu 
pot atinge fericirea umană, așa cum nu 
pot să ne ofere o rațiune motivațională. 



Așadar, ce anume poate garanta asemenea ingrediente?

Islamul poate, pentru că în Islam este vorba 
defericire în această viață și în viața de apoi. 
Cum? 

Credința exclusivă în Dumnezeu experimentând 
această relație unică cu EL este ceea ce dă sens 
și un scop anume vieții. Doar atunci, sentimentul 
împlinit al păcii interioare (în suflet și gândire) și 
fericirea sunt posibile:

Allah este ocrotitorul celor care cred; El îi 
scoate din întunecimi la Lumină, în vreme 
ce acelora care nu cred le sunt ocrotitori 
Taghuții, care-I scot de la Lumină la întunecimi.                                                
(Al-Baqarah 2:257)

În primul rând, în cele ce urmează sunt  elementele categorice pe care este bazată ferici-
rea: 

Credința:

Credința (adorarea exclusivă a lui Dumnezeu) 
a fost întotdeauna motivația și scopul creării 
omului. Acesta este motivul pentru care profeții 
lui Dumnezeu au venit cu aceasta și au chemat 
oamenii la: 

Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis 
[ca să le zică]: „Adorați-l pe Allah și țineți-vă 
departe de Taghut!” (An-Nahl 16:36)

Așadar fericirea constă în aflarea răspunsului 
la întrebarea: De ce suntem creați și ce misiune 
ar trebui să îndeplinim?



Intelectul și Rațiunea:

Intelectul și rațiunea sunt fundamente cu care 
Dumnezeu l-a înzestrat pe om, și prin urmare 
i-a poruncit să aibă grijă de ele. În mai multe 
pasaje din Coran apelativul folosit este adresat 
nouă, oamenilor, să ne folosim mințile și să ni 
le  folosim în mod corect. De aceea Dumnezeu        
interzice alcoolul și orice ne întunecă gândirea 
și ne afectează cumpătarea. 

O, voi cei care credeți! Vinul, jocul de noroc, 
pietrele ridicate [idolii] și săgețile [pentru 
prezicere] sunt numai murdării din lucrătura 
lui Șeytan. Deci feriți-vă de ele ca să izbândiți! 
(Al-Ma’idah 5:90)

Nafs (Ego-ul):

Uciderea unei persoane este un păcat major în 
Islam. Interzicerea crimei și sacralitatea vieții 
umane sunt foarte clar evidențiate în Coran:

…și nu vă aruncați cu propriile voastre mâini 
[pradă] pieirii! Și faceți bine, căci Allah îi 
iubește pe binefăcători! (Al-Baqarah 2:195)

Dumnezeu stabilește măsuri și pedepse pentru a 
asigura siguranța omului și pentru a îl proteja de 
agresiunea și atacurile oamenilor, indiferent de 
credința lor:

O, voi cei care credeți, v-a fost prescris           
talionul pentru cei uciși…  (Al-Baqarah 2:178)



Familia și descendența:

 

Islamul a evidențiat chestiunea conservării 
an-nasl (familiei și decendenței) într-un fel care 
asigură recunoașterea descendenței oamenilor și 
a progeniturilor lor într-un sistem social sigur și 
stabil bazat pe moralitate și bună conduită. 

- In Islam căsătoria este un legământ sacralizat. 

- Islamul încurajează căsătoria și subliniază 
importanța facilitării accesibilității ei, ușurând 
împlinirea ei.

- Islamul interzice relațiile sexuale ilicite și perversiunile sexuale. 

- Protejarea onoarei reprezintă unul dintre cele 
cinci obiective ale legii islamice. 

-Islamul interzice acuzațiile de adulter sau 
discreditare a descendenței. 

- Dumnezeu a onorat umanitatea și a interzis 
atingerea persoanei individuale, a pielii sau a 
onoarei lui. Și aceia care sunt uciși în scopul 
autoapărării sau apărării familiei sunt considerați 
martiri în islam. 



Banii și proprietatea:

 
Economisirea și câștigarea banilor este o necesitate legitimă în Islam. Însă Islamul 
condamnă și interzice riba (dobândă/interes), categorisindu-le drept modalități de 
manifes-tare a urii și dușmăniei, drept urmare sunt considerate a fi fraudă, corupție și 
lăcomie. 

Învățături islamice

Purificarea în Islam înseamnă puritate, igienă și curățenie, aceasta incluzând curățenia 
trupului, îmbrăcămintei și a mediului, îndepărtarea murdăriei sau a mizeriei din diferite 
părți ale corpului. 

Aceasta include de asemenea purificarea de impurități (urină, excremente, scaun, câini, 
porci, cadavre, cu excepția peștelui și insectelor), istijmar (spălarea zonelor intime cu 
apă sau frecarea lor cu ceva solid și uscat, precum ar fi o piatră sau hârtie igienică, după 
folosirea toaletei), wudu’ (abluțiune), ghusl (spălarea rituală a corpului), tayammum 
(abluțiune uscată). 

-Amanah (Corectitudinea) este una dintre cele mai importante etici în Islam prin care omul 
își împlinește responsabilitățile de reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ. Aceasta are 
legătură cu responsabilitățile la serviciu, relațiile 
sociale, angajamentele contractuale și așa mai 
departe. 

Dumnezeu spune:   

Allah vă poruncește să dați înapoi stăpânilor 
lor lucrurile încrednțate, iar dacă judecați 
între oameni să judecați cu dreptate.                 
(An-Nisa’ 4:58)



- Sinceritatea, transparența și rostirea adevărului sunt dintre cele mai importante virtuți 
în islam, precum As-Sidq (cuvântul din l imba arabă folosit pentru sinceritate) și 
derivațiile sale, acestea putând fi regăsite în mai 
mult de o sută de locuri în Coran. 

 De asemenea, sinceritatea o găsim manifestată în 
caracterul,  viața și  învățăturile Profetului 
Muhammad pe care oamenii l-au numit (chiar și 
înainte ca el să devină profet) As-sadiq Al-Ameen , 
însemnând cel sincer și demn de încredere. 

 El (Pacea fie asupra lui!) a spus: 

“Sinceritatea conduce către dreptate, iar 
dreptatea conduce către Paradis. O persoană 
continuă să spună adevărul până ce devine 
demnă de încredere. Minciuna conduce către 
al-fajur (ticăloșie, răutate), iar ticăloșia 
conduce către (Iad) Foc, iar o persoană 
continuă să mintă până ce el este trecut în 
fața lui Allah drept un mincinos.” (Al-Bukhari)

- Bunătatea și conștiinciozitatea sunt virtuți importante ale credinciosului. 

Profetul a spus: “Dumnezeu a decretat bunătatea 
(și excelența) în toate. Dacă trebuie să 
fie sacrificat un animal, fă-o în cea mai bună 
manieră, iar atunci când sacrifici, sacrifică în 
modul cel mai bun, ascute cuțitul și ușurează 
animalului.” (Muslim)

- In Islam îmbrăcămintea este așezată întrun asemenea 
cod moral, încât ar trebui (atât bărbații, cât și femeile) 
ca aceasta să fie curată, îngrijită, modestă, 
departe de expunerea tendențioasă și de vanitate, 
acoperind `awrah, părțile din corp care ar trebui 
acoperite în prezența persoanelor de sex opus cu 
excepția anumitor categorii.



O, fii ai lui Adam! Noi v-am dat vouă straie care să vă acopere goliciunile, ca și 
podoabe. (Al-A`raf 7:26)

- Islamul așază bunătatea față de părinți imediat după adorarea lui Dumnezeu. Noi musulmanii 
trebuie să fim buni și binevoitori cu părinții noștri, să avem grijă de ei, să ne comportăm 
întotdeauna cu respect față de ei, să îi ascultăm atunci când ne cer ceva atât timp cât cerința lor 
nu contravine învățăturilor islamice: 

Și Domnul tău a orânduit să nu-L adorați decât pe El și să vă purtați frumos cu părinții 
voștri, iar dacă bătrânețile îi ajung pe unul dintre ei sau pe amândoi lângă tine, nu le 
ziceți lor „Of!” și nu-I certa pe ei, ci spune-le lor cuvinte cuviincioase.  (Al-Israa’ 17:23)

- Islamul decretează că părinții sunt responsabili de întreținerea copiilor lor și de  apărarea 
proprietăților lor. De asemenea, părinții trebuie să își trateze copiii cu corectitudine și drep-
tate, fără să favorizeze pe vreunul în favoarea altuia în ceea ce privește cheltuielile, oferirea 
de cadouri și așa mai departe. 

- Păstrarea legăturilor cu familia este o poruncă în islam și este chiar legată direct de credința în Allah. 

Profetul a spus: „Oricine crede în Allah și în Ziua de Apoi ar trebui să păstreze bune relații cu 
rudele sale.” (Al-Bukhari)

- Islamul determină în mod just dreptul femeilor la 
moștenire. Importanța acesteia este detaliată de Însuși 
Dumnezeu prin Înțelepciunea Sa și este dependentă de 
relația moștenitorului cu persoana decedată. 

- Islamul garantează femeii drepturi egale cu cele ale 
bărbatului; ea este angajată cu salariu egal cu cel al 
bărbatului în cazul în care au sarcini similare. 

- In Islam o femeie are dreptul de a își alege soțul și de 
a își păstra numele după căsătorie. Rolul maternității 
și creșterii copiilor este rolul cel mai important rol, iar 
aceasta se datorează importanței lui față de societate. 

Profetul a spus: “Fiecare dintre voi este un 
păzitor și este responsabil de îndatoririle sale; o 



femeie este păzitoarea casei și copiilor soțului ei și este responsabilă de ei.” (Al-Bukhari)

- Allah a creat bărbații și femeile cu naturi complementare, tot astfel fiind și îndatoririle lor 
în cadrul relației dintre ei și responsabilitățile lor în clădirea societății. 

- Islamul ne poruncește să fim buni și miloși cu toți oamenii, indiferent de rasa, culoarea 
sau credința lor. Așadar, musulmanilor li se cere să se străduiască să își modeleze 
comportamentul în funcție de toate aceste raportări. 

- Islamul a interzis și a avertizat împotriva comportamentelor negative precum minciuna, frauda, 
invidia, înșelăciunea, adulterul, tratarea celorlalți cu lipsă de respect și impertinență, dar și 
împotriva altor boli sociale. 

-Învățăturile islamice includ bunătate, purtare cuvioasă față de animale, păsări, plante și 
față de mediul nostru înconjurător. Umanitatea ar trebui să presupună tratarea tuturor 
ființelor vii (animale, păsări, creaturile mărilor, insectelor) cu demnitate și cu grijă, așa cum 
Profetul nostru ne-a învățat. Prin urmare, protejarea față de durere a creaturilor lui Dumne-
zeu. 

“ P r o f e t u l  a  f o s t  î n t r e b a t :  ‘ Tr i m i s  a l  l u i  D u m n e zeu, suntem răsplătiți pentru 
bunătatea față de animale?’ El a spus: ‘Este o răsplată pentru bunătatea manifestată față de 
orice animal sau om.’ (Al-Bukhari și Muslim)

- Protejarea naturii este o îndatorire religioasă. 
Islamul și Coranul îi învață pe oameni că noi 
suntem protectorii și susținătorii pământului. 

Islamul este foarte strict atunci când 
reglementează modul în care ar trebui să tratăm 
totul de pe suprafața pământului cu bunătate, 
milă, delicatețe, respect, mare grijă și fără israf 
(consum în exces). Ni se cere să clădim civilizații, 
să păstrăm curat mediul și să avem grijă de 
resursele naturale. 

Iată modul în care Islamul avertizează asupra 
supra-consumerismului:



“Profetul a trecut într-o zi pe lângă Sa`d ibn Abi Waqas în timp ce el făcea wudu› (spălarea 
ritual a anumitor părți ale corpului, în scopul pregătirii p e n t r u  î m p l i n i r e a  r u g ă c i u n i i ) . 
Pr o f e t u l  l - a  î n trebat pe Sa`d: ‘Ce este cu atâta 
risipă?” Sa`d a replicat: ‘Se consideră risipă chiar 
și la wudu’?’ Profetul a spus: ‘Da, chiar dacă ai fi și 
la o apă curgătoare.’ (Ahmad)

- Islamul interzice tot ce este rău; toate formele 
de nedreptate, opresiune, trădare/perfidie, genocid, 
tortură, violență, cât și uciderea inocenților și 
toate faptele rușinoase.

- Mila stă la baza mesajului islamic; poruncește 
dreptatea,  at itudinea umilă,  blândețea, 
genero-zitatea, îndurarea față de toți și în special 
față de copii, femei sau cei în vârstă.

Profeții în Islam

Musulmanul este obligat să creadă în toți profeții 
(pacea fie asupra lor). Această credință este parte 
integrantă din crezul islamic. Astfel, să creadă în 
Muhammad înseamnă să creadă și în toți profeții 
(pacea fie asupra lor) de dinaintea lui.

Misiunea unui profet este să arate calea către 
Dumnezeu, să spună și să explice cum pot                         
oamenii fi salvați în această viață și în Viața de Apoi, 
cum să ne călăuzim viețile, ce îi place și ce nu lui                   
Dumnezeu, cum ar trebui să fie relaționările noastre.              
Acestea sunt aspectele în care omul are nevoie de 
călăuzire. 



Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis [ca să le zică]: ”Adorați-L pe Allah și țineți-vă 
departe de Taghut!”. (An-Nahl 16:36)

Acesta este mesajul principal pe care l-au purtat toți profeții: 

Dar oare le revine trimișilor altceva decât propovăduirea limpede? (An-Nahl 16:35)

Profetul Muhammad este ultimul dintre toți trimișii și profeții lui Dumnezeu prin intermediul 
căruia întreaga misiune profetică a fost adusă la forma ei finală cuprinzătoare și desăvârșită .

Iisus în Islam

Profetul a fost trimis, ca și în cazul multor profeți din trecut, atunci când a fost nevoie de o 
schimbare fundamentală și de o fundamental reorientare de la mesajul precedent, cel al profetului 
Iisus (Pacea fie asupa lui!). 

În Coran, Iisus este privit drept unul dintre descendenții Profetului Avraam. Noi, musulmanii, credem în miracole 

ale sale precum vindecarea unora de boli, aducerea la viață a unora, sau aflarea lucrurilor tăinute de oameni în 

casele lor. 

A fost Voința lui Dumnezeu că a fost însărcinată cu Iisus fără ca acesta să aibă un tată și că i-a dat naștere într-un 

mod miraculous. 

(Adu-ți aminte) când îngerii au zis: O, Maria! Allah iți 

vestește [un copil ce vine cu] un cuvânt din partea Lui: 

numele lui va fi Al-Masih, Isa, fiul Mariei, măreț în această 

lume ca și în lumea de Apoi și unul dintre cei mai apropiați 

[de Allah]. (Aal `Imran 3:45)

- Nu există niciun profet între profetul Iisus și Muhammad.

- Ca și alți profeți, și Iisus a fost binecuvântat cu mi-
racole pentru întărirea misiunii sale. Noi,musulmanii, 
credem în unele dintre miracolele sale precum 
vindecarea unor persoane de boli, aducerea la viață 
a unora, sau aflarea lucrurilor ascunse de oamenii în 
casele lor. Însă pentru toate acestea, în Coran Iisus 



este citat ca spunând ‘cu voia lui Allah’, pentru că Dumnezeu i-a dat o asemenea știință și abilitate.

- El nu a fost omorât și nici crucificat, însă „Dumnezeu l-a înălțat la El.” Conform Coranului, nu Iisus a 

fost cel crucificat, indiferent de cât de răspândită este această convingere. 

Cum poate deveni cineva musulman?

Pentru ca cineva să fie musulman, trebuie să împlinească condiția de bază de mărturisire 

cu convingere în suflet și conștientizare că nu există altă zeitate în afară de Dumnezeu și că Allah 

este Acel Dumnezeu al tuturor și că Muhammad este Trimisul Său. După ce face această 

mărturisire, cel care îmbrățișează Islamul se îmbăiază și se căiește în fața lui Dumnezeu de 

păcatele sale vechi cu intenția sinceră că nu se va mai întoarce la ele.

După aceasta, acea persoană împlinește cei cinci stâlpi ai Islamului: 

1- Declararea că nu există niciun zeu în afara lui Allah și că Muhammad este Trimisul lui Allah. 

2- Împlinirea rugăciunii

3- Plătirea zakah (daniei obligatorii)

4- Postul în timpul lunii Ramadan

5- Împlinirea pelerinajului la Casa cea Sfântă de 
către cei care sunt apți din punct de vedere fizic și 
financiar.

Sperăm să te putem ajuta să afli mai multe despre 
Islam.



Paginile noastre web
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www.islam.com.kw
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www.quraan.us
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