CEI CARE CAUTA DOVEZI IN CORAN PENTRU… ORICE!

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!Este vorba despre cei care cauta
dovezi in Coran pentru …. orice!De-a lungul timpului am intalnit tot
felul de replici sau comentarii cum ca, “arata-mi unde scrie in
Coran ca, de ex.: nu avem voie sa impodobim bradul de Craciun,
sau nu avem voie sa celebram Mawlid, etc”, si exemplele sunt
multe, iar unele chiar ridicole! Ei pun aceasta intrebare din lipsa de
dovezi pentru nesupunerea sau ratacirea lor, iar singura forma de
aparare este acea de a raspunde printr-o intrebare, sperand
probabil ca intr-adevar nu se va putea gasi o dovada in Coran
pentru asa ceva. Si chiar au dreptate!
Allah Subhanahu Watala ne-a poruncit, si aceasta este o obligatie
si nu o optiune: “Sa se faca dintre voi o comunitate care sa cheme
la tot ceea ce este bun, sa porunceasca ceea ce este drept (bun)
[ma’ruf= monoteismul Islamic si tot ceea ce Islamul a poruncit]
si sa opreasca de la ceea ce este nedrept(rau)
[munkar= politeismul si necredinta si tot ceea ce Islamul a
interzis]!
Acestia sunt cei care izbandesc!”
Coran 3:104
“Ajutati-va unul pe altul in Al-Birr si At-Taqwa (fapte bune,
evlavie, virtute),
da
r nu va ajutati in pacat si nedreptate.”
Coran 5:2
In afara de asta, in timpurile moderne, care de altfel pregatesc
terenul pentru Ziua Judecatii (acesta fiind un semn, cuprins intr-un
alt articol de-al meu, link-ul mai jos), auzim tot mai multe voci, care
renunta la Sunnah si la interpretarea Coranului conform Sunnah si
a modului de intelegere al Sahaba (radyAllahu anhum),
interpretand Coranul si Islamul in acord cu poftele si dorintele lor,
atragand prin asta tot mai multi adepti, din pacate ignoranti,
deoarece aceste interpretari se potrivesc de minune si cu dorintele
si poftele lor.
Imaam Maalik (rahimahullaah) spunea printre altele:
“Si ultima parte a acestei Ummah nu va fi corectata (rectificata), decât prin
ceea ce prima parte a fost corectata (rectificata) .” (adica trebuie sa facem
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referire la intelegerea si practica primelor generatii, care au fost cele mai
bune generatii).
“Nu-l vezi tu pe acela care si-a luat pofta lui drept divinitate pentru el?”
Coran 25: 43
“Il vezi tu pe acela care si-a luat (propria) pofta (dorinta) sa drept
dumnezeu al lui cu buna stiinta si pe care Allah il duce in ratacire si-i
pecetluieste auzul sau si inima sa si intinde un val peste vederea lui? Cine-l
va calauzi pe el dupa Allah? Oare voi nu luati aminte?” Coran 45:23
Allah sa ne fereasca!
Acum voi relata un hadeeth al carui subiect propriu-zis nu il voi comenta
sau explica in acest articol, insa exista un pasaj in acest hadeeth care
contine o regula generala pentru cei care vor sa gaseasca in Coran o
permisibilitate sau interzicere specifica pentru orice le trece prin cap, sau
pentru orice inovatie in religie sau pentru orice asemanare cu alte religii,
etc.
Nu este cazul sa mai amintesc ca, Coranul si Sunnah sunt Wahy (revelatii)
de la Allah, fiind inseparabile si sursele primordiale la care trebuie sa
apelam pentru a putea avea o intelegere adecvata si corecta a religiei.
S-a relatat de catre ‘Abd-Allaah care a spus:”Allah a blestemat femeile care
fac tatuaje si pe cele care cer sa li se faca tatuaje, pe cele care cer sa li se
penseze sprancenele si femeile care cer sa li se pileasca dintii cu scopul de
infrumusetare, schimband creatia lui Allah.” O femeie din tribul Bani Asad,
al carei nume era Umm Ya’qoob a auzit si a venit si a spus:”Am auzit ca tu ai
blestemat pe cutare si cutare si pe cutare si cutare”. El a spus:”De ce sa
nu-i blestem pe cei pe care Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam)
i-a blestemat si care sunt mentionati in Cartea lui Allah?”(Vezi al-Nisa’
4:117-119- tafsirul acestui verset face referire la ceea ce este mentionat in
acest hadis). Ea a spus:”Am citit ceea ce se afla intre doua coperti (adica
Coranul in intregime), si nu am gasit nimic in el asemanator cu ceea ce ai
spus.” El a spus:”Daca l-ai citit, nu ai citit ca Allah a spus: ”Ceea ce va
daruieste Trimisul (Muhammad sall Allahu aleihi wa sallam) primiti, iar cele
de la care va opreste (va interzice), de la acelea opriti-va (abtineti-va), si fiti
cu frica de Allah, caci Allah este aspru la pedeapsa.
[al-Hashr 59:7] ?”
Ea a spus:”Sigur”. El a spus:”El (sall Allahu aleihi wa sallam) a interzis
asta”. Atunci ea a spus:”Cred ca sotia ta face asta.” El a spus:”Du-te si te
uita”. Asa ca ea s-a uitat si nu a vazut ceea ce cauta. El a zis:”Daca ar fi fost
astfel, atunci nu ar mai fi fost cu noi (adica nu ar mai fi fost sotia lui daca ar
fi facut asta).” [al-Bukhaari, 4604; Muslim, 2125 ]
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Abu Huraira radiyyAllahu anhu a relatat ca l-a auzit pe Mesagerul lui Allah
salAllahu aleihi wa sallam spunand:
”Evitati ceea ce ce va interzic (sa faceti), si faceti ceea ce va poruncesc (sa
faceti) cat de bine puteti voi (in cel mai bun mod cu putinta)!” [Muslim]
Si nu uitati, ce nu a fost parte a religiei lui Allah in timpul Profetului
Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam), nu poate fi parte a religiei noastre
astazi, deoarece Allah Subhanahu wa ta’ala a pus punct, atunci cand a
perfectat religia noastra, moment in care, singurul drum pe care trebuie sa-l
urmam, singura legislatie pe care trebuie sa o aplicam, este sharia’ah
Trimisului lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam).
“In ziua aceasta am desavarsit (perfectat/completat) Religia voastra si am
implinit harul Meu asupra voastra si am incuviintat (aprobat) Islamul ca
religie pentru voi”. [Coran 5:3]
“..Si daca tu [O, Muhammad saws] vei urma dorintelor lor
(evreilor&crestinilor), dupa Stiinta (Coranul) pe care ai primit-o, nu vei avea
nici Wali (ocrotitor, protector), nici ajutor (care sa te apere de pedeapsa lui
Allah).”
Coran 2:120
“O, oameni! V-a venit voua indemn de la Domnul vostru (acest Coran care
porunceste tot ce este bun si interzice tot ce este rau)
si tamaduire pentru ceea ce este in piepturi
(ignoranta, dubii, ipocrizie, etc),
Calauzire si indurare
(explicand lucrurile premise si lucrurile interzise)
pentru dreptcredinciosi.”
Coran 10:57
Relatat de Ibn Mas’ud(ra) care a spus:’Mesagerul lui Allah Muhammad sall
Allahu aleihi wa sallam a trasat o linie cu mana sa (pe nisip) si a spus: ”Ace
sta este Drumul lui Allah care merge drept”. Apoi a trasat niste linii la
dreapta si la stanga acelei linii si a spus:”Aceste sunt alte drumuri; pe
fiecare dintre ele se afla un Sheitan (diavol) care cheama la ele”. Apoi a
recitat Versetul:
”
Si acesta este Drumul Meu Drept! Deci urmati-l si nu urmati (alte) drumuri,
pentru ca ele va vor abate (va vor indeparta) de la Drumul Lui. Acestea El vi
le-a poruncit, poate voi veti fi cu frica.
”
Coran 6:153
Si nu uitati,
”Ceea ce va daruieste Trimisul (Muhammad sall Allahu aleihi wa sallam)
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primiti, iar cele de la care va opreste (va interzice), de la acelea opriti-va
(abtineti-va), si fiti cu frica de Allah, caci Allah este aspru la pedeapsa”.
[al-Hashr 59:7]
Fie ca Allah sa ne calauzeasca numai catre Adevar si numai catre ceea ce Il
multumeste pe El! Ameen, Ya Rabbil ‘Alamin!
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