GHEERAH sau GELOZIA PROTECTIVA!

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Am vorbit in detaliu despre conceptul de Hijab, despre vestimentatia femeilor si
barbatilor Musulmani, despre Haya (modestie). Mai este insa un aspect, foarte important
care se incadreaza in acelasi topic si despre care vreau neaparat sa va vorbesc.

*IMPORTANT SI PENTRU FRATI SI PENTRU SURORI!
Traim in societati in care majoritatea barbatilor si femeilor si-au pierdut simtul modestiei,
femeile sunt obsedate de infatisarea lor si poarta haine care sa fie apreciate de ceilalti si
care atrag atentia altor barbati, chiar si daca sunt maritate. Casatoria a inceput sa fie
vazuta ca ceva de moda veche si ceva pe termen scurt, iar relatiile frivole sunt o norma.
Barbatii nu mai sunt deloc stanjeniti de felul cum se imbraca sotiile lor sau daca atrag
privirile altor barbati (ba chiar unii dintre ei sunt mandri ca sotiile/partenerele lor atrag
privirile altor barbati) si nici nu sunt deranjati daca alti barbati discuta, râd, glumesc si
chiar danseaza cu partenerele lor. Nu vreau sa generalizez, dar cam asa arat tabloul
societatii actuale, in care modestia a disparut si in care, prin toate mijloacele, se
promoveaza imoralitatea. In Islam, exista conceptul de Gheerah. Gheerah este un cuvant
in limba Araba care inseamna gelozie protectiva. Aceasta este considerata un tip de
gelozie buna, benefica, inseamnand sentimentul de gelozie si protectie pe care-l simte
barbatul față de sotia lui, sau față de surorile sale si alte femei care sunt in grija lui si
caruia nu-i place ca alți barbați sa se uite la ele. Acesta este un sentiment natural pe care
Allah l-a incorporat in firea barbatilor si femeilor. Profetul (sall Allahu aleyhi wa sallam) a
avut cel mai puternic simț de gheerah pentru soțiile sale si toți companionii erau
cunoscuți pentru simțul lor de gheerah. Toți barbații Musulmani ar trebui sa aiba un simț
colectiv de protecție pentru femeile Musulmane, dupa cum Allah ne spune: “Barbatii
sunt protectori si sustinatori ai femeilor…”
[Al-Nisa 4:34] Barbaților care nu le pasa de cum se comporta si cum se infațiseaza
femeile lor in fața altor barbați si care nu impun Hijabul soțiilor lor si femeilor lor, se
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numesc
dayyooth
. A fi un
dayyooth
este considerat un pacat major! Dragi surori care sunteți fericite si va simțiți „eliberate”
deoarece soții vostri va permit sa parasiți casa fara sa purtați Hijabul in mod corect sau
sa nu-l purtati deloc, sau sa va amestecați cu barbați non-mahram sau sa va puneți
pozele pe Facebook incercand sa va convingeți singure ca totul este in regula,
intrebați-va si gandiți-va la urmatorul lucru…. asta, daca va doriti pentru voi si pentru
sotii vostri, Viata de Apoi! Soțul vostru nu simte o gelozie protectiva fața de voi? Nu-i
pasa daca discutați cu barbați non-mahram, sau iesiti afara fara sa va acoperiti adecvat
sau nu se stie cati barbati pot avea acces la pozele voastre? Daca nu, atunci exista o
mare problema cu Imanul (credinta) lui, iar obligatia Hijabului (care este un cumul intre
vestimentatie si comportament) nu este numai asupra voastra, ci si asupra lui, deoarece
daca el nu detine acest simt de gheerah, atunci el este un
Dayyooth
, si-i este interzis Paradisul (Jennah)! Cu autoritatea lui Abdullaah Ibn ‘Amr, inregistrat in
Ahmad, An-Nasaa’i & Al-Haakim, in care Profetul (sall Allahu aleyhi wa sallam) a
mentionat:
“Trei categorii de oameni nu vor intra in Paradis si Allah nu se va uita la ei in Ziua
Judecatii: (1) cel care este nesupus față de parintii sai, (2) femeia care imita barbatii si (3)
ad-Dayooth (barbatul care nu are gelozie protectiva pentru femeile sale: sotii, surori, etc)
.”
[ Saheeh Al-Jaami’ As-Sagheer 3/74, hadith nr. 3066]

Ibn al-Qayyim (rahimahullaah) a spus:”Un dayyooth (barbatul care nu simte gelozie pentru
femeile si familia sa) este cel mai josnic din creatia lui Allah, si Jennah (Paradisul) este interzis
pentru el (din cauza lipsei de Ghayrah-gelozia protectiva). Un barbat ar trebui sa fie “gelos” in
legatura cu onoarea si pozitia sotiei sale. El ar trebui sa o apere ori de cate ori este calomniata
sau se vorbeste rau despre ea pe la spate. De fapt este un drept a fiecarui Musulman in
general, dar un drept al sotului in particular. El ar trebui sa fie gelos si sa nu permita altor
barbati sa se uite la sotia sa sau sa vorbeasca cu ea intr-o maniera care nu este adecvata.

Fundatia Religiei este Ghayrah, si cel care nu are Ghayrah este unul care nu are Religie,
pentru ca Ghayrah protejeaza inima si revitalizeaza membrele si te protejeaza de rau si
desfranare, iar lipsa de Ghayrah omoara inima, astfel incat membrele mor, si nu mai
ramane protectie (de lucrurile minore).

2/6

GHEERAH sau GELOZIA PROTECTIVA!

Iar exemplul de Ghayrah in inima, este exemplul puterii ce te apara de boala si lupta impotriva
ei, asa ca, daca puterea se duce, el se va confrunta cu boala, și nu va găsi nimic cu care sa se
protejeze de ea, astfel ca ea se va instala [in el] si-l va distruge.” [Ad-Daa’ Wad-Dawaa’, p.77]

Profetul (sallallaahu alayhi wa sallam) a spus:”Femeia este lucru ce trebuie tinut ascuns;
cand ea paraseste casa, Sheytan o infrumuseteaz
a.” [Cu autoritatea lui Abu Ahwas de la Abdullaah, relatat in Tirmidhi 1173, Ibn
Khuzaymah 1685-1687, Tabaraani 10/132, Abdur-Razaak 5116, autentificat de Shaykh
Al-Albaani in Sunan At-Tirmidhi 1173]

De la ‘Umar (radiyallaahu ‘anhu) care a spus ca Mesagerul lui Alla (salallaahu ‘alaihi wa
sallam) a spus:”Fiecare dintre voi este paznic si este responsabil pentru cei care sunt in
grija sa… barbatul este pazitorul familiei si este responsabil pentru cei care sunt in grija
lui; femeia este pazitoare a casei sotului ei si este raspunzatoare pentru cei aflati in grija
ei…”

[Relatat de al-Bukhari (Eng. Trans. 9/189/no.252) si Muslim(Eng. Trans. 3/1017/no.4496)]

“Barbatii sunt protectori si sustinatori ai femeilor, datorita [dreptului] pe care Allah l-a
daruit unuia asupra celuilat si datorita cheltuielilor [pentru intretinere] pe care le fac din
bunurile lor.” [ al-Nisa 4:34]
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“O, voi cei care credeti! Paziti-va pe voi insiva si familiile voastre de un Foc ale carui
vreascuri sunt oamenii si pietrele si peste care sunt ingeri neinduplecati si aspri care nu
se razvratesc impotriva lui Allah in ceea ce le porunceste si care fac ceea ce li se
porunceste.” [At-Tahrim 66: 6]

Este o mare diferenta, in epoca actuala cu atat mai mult, intre felul in care Islamul
protejeaza si dă valoare femeii si cat de ieftin este tratata femeia in afara Islamului. Ca
Musulmani, trebuie sa fim atenti la simtul modestiei, rusinii si la Gheerah, intr-o societate
si intr-o perioada in care majoritatea oamenilor au pierdut-o.

O POVESTE DESPRE Gheerah!
Pentru a intelege calitatea a ceea ce inseamna gheerah, ne putem uita la incidentul
despre care Asmaa (RA), fiica lui Abu Bakr al-Siddiq (RA) si sora lui Aisha (RA) l-a
povestit despre ea insasi.

Abu Bakr a fost un comerciant bogat si a maritat-o pe fiica sa Asmaa cu un mare
companion, Az-Zubayr ibn al-‘Awwam (RA) care era un barbat foarte sarac, dar un om cu
multa Taqwa si unul dintre Companionii carora li s-a promis Paradisul.

Asma a relatat:”Cand az-Zubayr s-a casatorit cu mine nu avea nici pamant, nici avere,
nici sclav …”. Asa ca Asmaa trebuia sa munceasca foarte greu la framantarea aluatului si
trebuia sa mearga departe sa aduca apa. Si a continuat:”Samburii de curmal de pe
pamantul lui az-Zubair cu care Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) l-a
înzestrat erau la o distanta de doua mile de Madinah. Intr-o zi, cand caram samburii de
curmal pe capul meu, s-a intamplat sa ma intalnesc cu Mesagerul lui Allah(sall Allahu
aleyhi wa sallam) alaturi de un grup de Companioni. El m-a strigat si i-a poruncit camilei
sa se aseze astfel incat sa pot sa ma asez in spatele lui. M-am simtit rusinata sa merg cu
barbati si mi-am adus aminte de az-Zubair si de Gheerah lui, si el era un barbat care avea
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cel mai mult gheerah. Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wasallam) mi-a inteles
rusinea si a plecat. Am venit la az-Zubauir si am spus:”Mesagerul lui Allah (sall Allahu
aleihi wa sallam) m-a intalnit si eu caram samburi de curmal pe capul meu si era cu el un
grup de Companioni. El i-a spus camilei sa ingenuncheze ca sa pot sa incalec, dar m-am
simtit rusinata si mi-am adus aminte de Gheerah ta.”

Asa ca Asmaa a refuzat propunerea Profetului (sall Allahu aleihi wa sallam). Auzind asta,
az-Zubair a spus:”Pe Allah, gandul ca tu cari samburi de curmal pe capul tau este o
povara mai severa pentru mine decat sa calaresti alaturi de el.” [Bukhari]

Ce simt al demnitatii si onoarei putea sa aiba Asmaa! Cat de mult s-a gandit ea la
sentimentele sotului ei! Ea cunostea ca sotul ei avea un puternic sentiment de gheerah si
nu a dorit sa-l supere acceptand ajutorul oferit de Profet (sall Allahu aleihi wa sallam), cu
toate ca Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a fost cel mai pur dintre oameni si chiar
daca asta a insemnat o ingreunare a situatiei ei. Si observati atitudinea lui az-Zubair (RA),
care desi avea un puternic sentiment de gheerah, el nu a dorit niciun inconvenient pentru
sotia sa. Ce minunata relatie trebuie sa fi fost intre ei!

Si Allah stie cel mai bine!

Lui Allah Îi cerem ajutorul si Lui Îi cerem iertare. Pe cine a calauzit Allah, nu poate sa
rataceasca si pe cine a lasat sa rataceasca, nimeni nu poate sa-l calauzeasca.
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Marturisesc ca nimeni nu are drept de a fi adorat in afara de Allah si marturisesc ca
Muhammad salAllahu aleihi wa sallam este slujitorul Sau si incheietorul Mesagerilor Sai.
© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S.

6/6

