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Dragi studenţi şi membri ai corpului academic,
Assalamu alaikum warahmatullah (Pacea fie cu voi)
Mi s-a cerut să pun în lumină caracterul pașnic al religiei islamice. Având în vedere
durata scurtă de timp, pot să tratez acest subiect doar într-o manieră succintă.
De fiecare dată când cineva doreşte să vorbească despre Islam ca religie a păcii, apare, în
mod firesc, întrebarea: de ce, în ceea ce privește Islamul, ar trebui să fie subliniat acest
fapt și anume că este o religie pașnică, din moment ce există atât de multe religii în lume,
precum iudaismul, creştinismul, hinduismul, budismul etc. Întrebarea care se pune este
de ce ar trebui să fie tratat separat subiectul religiei islamice?
Un motiv pentru acest lucru este că, la doar câţiva ani după întemeierea Islamului, puterile
care se poziționau împotriva Islamului au început să propage ideea că Islamul este o
religie a extremismului, a violenţei şi că vrea, cu ajutorul armelor, să-i constrângă pe
ceilalți să li se alăture. Firește că această idee nu este adevărată. La început, musulmanii
din Makkah (Mecca) au suferit, fiind prigoniți dar au rămas în tăcere. În cele din urmă,
ei au plecat în pribegie la Madinah (Medina). Şi acolo necredincioşii i-au hărțuit şi au
dezlănţuit împotriva lor un război, asupra căruia voi reveni ulterior.
Istoria însăşi aduce mărturie împotriva celor care acuză Islamul de a fi fost răspândit
cu sabia. Astfel, necredincioşii din Makkah nu s-au plâns niciodată că musulmanii i-au
convertit cu forţa, cu toate că ei le-au adus numeroase alte acuzații.
Un al doilea motiv al defăimării Islamului este chipul hidos al extremismului adoptat, voit
sau nu, de unele grupuri şi organizaţii musulmane, motivate din nefericire de propriile

interese.
Descoperirea frumuseţilor sau imperfecţiunilor unei religii,
trebuie să fie abordată cu simțul dreptății, dar dreptatea
implică judecarea religiei pe baza propriilor învățături și
scripturi ale sale. În mod contrar, oricine va putea acuza
orice altă religie într-un mod arbitrar. De pildă, învăţătura
creştinismului, conform Sfintei Scripturi este:
Fondatorul
Comunităţii
internaţionale
Musulmane
Ahmadiyya,
Hazrat
Mirza
Ghulam Ahmad (Mesia cel
Promis şi Mahdi) a manifestat
un interes profund pentru religie
încă de la o vârstă fragedă. De-a
lungul timpului, cunoaşterea
şi înţelegerea sa asupra religiei
şi aplicarea sa în societate s-au
aprofundat.
Fiind musulman, avea credinţa
fermă că toate religiile sunt
adevărate şi a căutat întotdeauna
să susţină demnitatea religiei şi să
demonstreze tuturor relevanţa ei.
Misiunea lui a fost să revitalizeze
adevărul pe care toate religiile
îl conţin în ele şi să renască
învăţăturile islamului. Pe această
cale el a vrut să reunească
omenirea şi să stabilească pacea
veşnică.
Hazrat Ahmad(as) s-a afirmat
ca un scriitor respectat şi a scris
peste 80 de cărţi. Una dintre cele
mai mari lucrări erudite ale sale
a fost “Filosofia învăţăturilor
islamului”, redactată ca o lucrare
şi prezentată la Conferinţa
Marilor Religii din 1896. El a
mai scris şi un tratat fascinant în
1899 intitulat “Isus în India”, o
carte care scotea la iveală dovezi
remarcabile ale călătoriei lui
Isus(as) în India.
Oamenii care s-au alăturat
comunităţii lui, au reflectat
succesul său în transmiterea
adevărului islamic. Din 1889
şi pînă la data morţii sale, în
1908, zeci de mii de oameni l-au
acceptat. Această binecuvântare
a continuat şi va continua prin
intemediul Khalifa (succesorii
lui).
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„Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui
te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.”
(Matei 5:39)

În pofida acestei învăţături creştine, America şi celelalte
puteri occidentale au acţionat şi acţionează agresiv în
Bosnia, Irak şi în alte ţări. Totuşi, este o gravă nedreptate
dacă afirmăm că învăţătura creştină îndeamnă la distrugerea
violentă a oponentului.
La fel, pentru a ne face o părere despre învăţăturile autentice
ale Islamului, trebuie să studiem Sfântul Coran și să ne
îndreptăm atenţia direct la ceea ce ne învață acesta și să nu ne
bazăm pe ceea ce fac unii musulmani care au uitat învăţăturile
Coranului.
Comunitatea Musulmană Ahmadiyya susţine că învăţătura
Sfântului Coran promovează pacea. Trebuie să transmitem
acest mesaj în toate colţurile pământului. De aceea, astăzi
îmi voi începe mesajul referindu-mă la Sfântul Coran. Apoi,
ne vom concentra atenția asupra practicii Sfântului Profet
Muhammad (sa), căruia i-au fost revelate învăţăturile Sfântului
Coran. Oare a susţinut el, vreodată, vreun fel de cruzime,
violenţă, terorism ori extremism? Apoi, mă voi referi la
câteva dintre scrierile Fondatorului Comunităţii Musulmane
Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad din Quadian (as). El
a anunțat că este Mesia cel Promis şi ne-a oferit, pe baza
Sfântului Coran şi a Tradiţiilor Sfântului Profet (sa), explicaţii
importante şi reale.

Așadar, vă invit să observăm mai întâi ce ne porunceşte
Sfântul Coran să facem pentru a stabili pacea. Dumnezeu
cel Atotputernic spune în Sfântul Coran:
Oricine a ucis o persoană – doar dacă nu este pentru
uciderea altui om sau pentru crearea stricăciunii pe
pământ – va fi ca și cum ar fi ucis întreaga omenire.
(Al Maidah, Cap. 5: versetul 33)

Explicând acest verset, Întemeietorul
Musulmane Ahmadiyya afirmă:

Comunităţii

“O persoană care ucide pe nedrept o altă persoană,
sau care ucide pe cineva care nici nu s-a răsculat şi
nici nu a devenit cauza încălcării păcii între oameni,
şi nici nu a creat dezordine în lume, este ca şi cum
ar fi ucis întreaga omenire. Cu alte cuvinte, a ucide
fără motiv o persoană înseamnă, potrivit învăţăturilor
Atotputernicului Dumnezeu, a ucide întreaga
omenire. Din acest verset, reiese limpede cât de mare
este păcatul de a lua viaţa altei persoane fără motiv.”
(Conferinţa Chashma-e-Ma’rifat pag. 23-24: Comentariu de
Mesia cel Promis, Vol. 2: pag. 405)

Astfel, aceasta este frumoasa învăţătură a Islamului care
spune că uciderea nedreaptă sau vărsarea sângelui nevinovat
al unei persoane sunt asemenea uciderii întregului neam
omenesc, adică, a lua o singură viaţă este asemenea
masacrării a mii de vieţi inocente. Acum, oricine îşi poate
imagina cu uşurinţă ce pedeapsă ar fi dată celui care a ucis
mii de vieţi nevinovate. Aşadar, aceasta este frumoasa
învăţătură a Sfântului Coran, oferită de Dumnezeu cel
Atotputernic. Oricine acţionează în mod contrar, acţionează
împotriva învăţăturilor Islamului.
Apoi, Preasfântul Întemeietor al Comunităţii Ahmadiyya ne
duce și mai departe, deoarece Dumnezeu cel Atotputernic
i-a dăruit călăuzire și o adevărată înțelegere a învățăturilor
islamice și fiind călăuzit de Dumnezeu, el cunoștea și
pricepea învățătura islamică în spiritul său adevărat. Astfel,
el a mai spus despre acest verset:

Hazrat Mirza Masroor Ahmad –
Khalifatul Masih V, conducătorul
Comunităţii
internaţionale
Musulmane Ahmadiyya.
Hazrat Mirza Masroor Ahmad
este strănepotul lui Mesia cel
Promis (pacea fie cu el). În 1977,
el şi-a devotat viaţa islamului şi
a mers în Ghana. Aici a deţinut
mai multe funcţii, inclusiv
cea de director al Ahmadiyya
Agricultural
Farm
(Ferma
Agricolă Ahmadiyya) unde a
plantat cu succes şi a cultivat grâu
pentru prima dată în acea ţară.
În 1985, el s-a întors în Pakistan
şi a deţinut mai multe funcţii
importante în domeniul afacerilor
financiare,
ca
director
al
învăţământului, director principal
şi director executiv. În plus, el a
deţinut multe alte funcţii înalte în
cadrul comunităţii.
La data de 22 aprilie 2003, a fost
anunţată alegerea sa în calitate de
Khalifatul Masih V (Al Cincilea
Succesor al lui Mesia cel Promis,
pacea fie cu el).
Comunitatea
internaţională
Ahmadiyya se îndreaptă către
liderul său spiritual pentru
călăuzire şi conducere în ceea
ce priveşte credinţa. Încă de
la înfiinţare, acum mai bine
de o sută de ani, Ahmadiyya
s-a afirmat ca o comunitate de
cetăţeni care respectă legea, care
ajută toate comunităţile în diverse
activităţi şi care şi-a impus marca
de promovare a adevăratelor
învăţături ale islamului, ca o
religie a păcii.
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Potrivit
Islamului, dacă
vă purtați întrun mod lipsit
de amabilitate
față de semeni,
pricinuiți
distrugerea păcii
și a armoniei
lumii. Daţi
uitării uciderea,
trebuie să fiți
mereu buni în
comportamentul

vostru faţă de
orice persoană
din lume şi
să răspândiți
mesajul de pace
al Islamului.
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Cel ce se leapădă de bunătate se leapădă și de religie.
Sfântul Coran ne învaţă că oricine ucide în mod nelegitim
o persoană va fi ca și cum ar fi ucis întreaga lume. În
acelaşi fel, eu vă spun că, dacă cineva nu este bun cu
fratele său, este ca şi cum ar fi fost rău cu întreaga lume.
(Al Hakm Vol. 9, Nr. 15, din data de 30 aprilie 1905, pag. 2: Comentariu
de Mesia cel Promis, Vol. 2, pag. 405)

În legătură cu acest verset, Fondatorul Comunităţii Musulmane
Ahmadiyya a ajuns la interesanta concluzie că oamenii consideră
Islamul o religie extremistă, dar aceasta este o neînţelegere din partea
lor. Potrivit Islamului, dacă vă purtați într-un mod lipsit de amabilitate
față de semeni, pricinuiți distrugerea păcii și a armoniei lumii. Daţi
uitării uciderea, trebuie să fiți mereu buni în comportamentul vostru
faţă de orice persoană din lume şi să răspândiți mesajul de pace al
Islamului.
Voi explica pe scurt unele dintre nenumăratele exemple de bunătate
pe care le găsim în viaţa Sfântului Profet Muhammad(sa) și unele pilde
din viața lui care arată cât de preocupat era el de condiţia poporului
său.
Dacă o persoană este bună faţă de o altă persoană şi doreşte să vadă
îmbunătăţirea ei, atunci va face tot posibilul pentru a realiza ceva în
acest sens. Sfântul Profet(sa) a fost atât de bun şi atât de preocupat de
poporul său şi s-a rugat pentru acesta chiar dacă poporul lui credea în
atât de mulţi zei, încât depăşeşte imaginaţia noastră. Dumnezeul cel
Atotputernic a promis că îi va pedepsi cu siguranţă pe cei care îi fac
pe alții egali cu Dumnezeu. Acest gând că Dumnezeu cel Atotputernic
nu-l va ierta niciodată pe acela care îi ridică egali lui Dumnezeu, îl
neliniştea într-atât pe Sfântul Profet(sa) încât îngenunchea adesea în
rugăciune. El avea o pasiune atât de arzătoare în inima sa pentru
reformarea poporului său încât era consumat de grijile pentru aceasta.
În cele din urmă, Dumnezeu cel Atotputernic i-a spus Sfântului Profet
să nu se întristeze atât de mult pentru poporul său încât să ajungă
până la moarte (Cap. 18: versetul 7) şi că misiunea Profetului este
doar aceea de a îi transmite mesajul. Din ceea ce urmează se înțelege
modul în care el se ruga:
Sfântul Profet(sa) se ruga pentru duşmanii săi:
“O, Allah! Călăuzește poporul meu, pentru că ei nu ştiu (adică

ei nu cunosc adevărul)”.
În acelaşi fel, atunci când i s-a cerut să se roage ca un blestem să se
abată asupra tribului Dossan, s-a rugat, dimpotrivă, astfel:
“O, Allah! Călăuzeşte tribul lui Dossan”
Prin urmare, aceasta era pasiunea sa pentru bunătate şi pentru
umanitate! El nu a intenționat niciodată să-i constrângă, cu ajutorul
sabiei să creadă ci, într-adevăr, și-a înfrânat orice imprecaţie sau
blestem ca vreun rău să se abată asupra duşmanilor săi.
“Păgânii din Makkah l-au izgonit pe Sfântul Profet(sa) din
Makkah şi nu i-au dat niciun răgaz în Madinah, dar ori de câte
ori el i-a întâlnit, Sfântul Profet(sa) s-a purtat cu o milostivă
bunăvoință faţă de ei. După plecarea Sfântului Profet(sa) în
pribegie la Madinah, locuitorii din Makkah au îndurat o secetă
atât de cumplită încât au trebuit să supravieţuiască, mult timp,
doar cu oase şi carne de animale moarte. Atunci, copleşit de
neputință, Abu Sufyan conducătorul locuitorilor din Makkah
a fost nevoit să vină la Sfântul Profet Muhammad(sa) şi i-a
spus: “O, Muhammad! Tu ne porunceşti să ne purtăm bine
față de rudele noastre. Poporul tău este pe moarte. Roagă-te
pentru binele nostru la Dumnezeul tău (ca această foamete
să treacă) şi să înceapă să plouă ca să nu piară poporul tău!”
Pentru a-l aduce pe Abu Sufyan cu picioarele pe pământ,
Sfântul Profet(sa) i-a spus că el se arată foarte viteaz și curajos
când îi cere și în ciuda păcatelor locuitorilor din Makkah, să se
roage pentru ei, dar Sfântul Profet(sa) nu a refuzat să se roage,
deoarece el era mila întruchipată şi nu ar fi putut dori niciodată
ca poporul său să piară. Apoi oamenii au observat că mâinile
lui s-au ridicat imediat la rugăciune şi rugile Sfântului Profet
pentru sfârşitul foametei şi pentru deschiderea cerurilor au fost
acceptate conform așteptărilor. A plouat atât de mult, încât zilele
de tihnă şi abundenţă s-au întors pentru Quraish din Makkah.
Dar, în acelaşi timp, respingerea şi opoziţia lor au crescut rapid.”
(Bukhari: Kitabul Tafseer Sura Al-Rum lidukhan)

Deci, după toate acestea, cine mai poate spune că el a oferit o
învățătură a extremismului și a terorismului?

Cel ce se leapădă
de bunătate se
leapădă și de
religie. Sfântul
Coran ne învaţă
că oricine
ucide în mod
nelegitim o
persoană va fi ca
și cum ar fi ucis
întreaga lume.
În acelaşi fel, eu
vă spun că, dacă
cineva nu este
bun cu fratele
său, este ca şi
cum ar fi fost
rău cu întreaga
lume.

Islamul
o religie a
păcii
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NU EXISTĂ NICIO CONSTRÂNGERE DE CREDINȚĂ ÎN ISLAM

Sfântul Coran spune:

Nu ştiu de unde
sau de la cine au
auzit oponenţii
noştri că Islamul
a fost răspândit
cu sabia.
Dumnezeu
spune în Sfântul
Coran că nu
există nicio
constrângere
în credinţa
islamică.
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păcii
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În religie nu ar trebui să existe nicio constrângere. Cu
siguranță, adevărul s-a separat de fals. Aşadar, cel care refuză
să fie condus de călcătorii de lege şi crede în Allah a prins cu
siguranţă un mâner puternic care nu se va rupe. Şi Allah este
Cel Care le aude pe toate, Atotștiutor.
(Cap. 2: versetul 257)

Explicarea şi aplicarea sa în practică pot fi observate în tradiţia
conform căreia Banu Nadir au fost exilaţi din Madinah, atunci când nu
au reuşit să-şi îndeplinească promisiunea de a menţine pacea. În acel
moment aveau şi mulţi copii dintre Ansari (locuitorii musulmani din
Madinah). Aceşti copii au început să trăiască printre evrei deoarece
în vremurile preislamice de ignoranță, printre triburile arabe din
Aus şi Khizraj, cei care nu aveau fii jurau că dacă următorul copil
se va naşte băiat îl vor face evreu. Astfel, au existat mulţi băieţi
din triburile Aus şi Khizraj care au fost daţi familiilor de evrei.
Când evreii din Banu Nadir au fost exilaţi din cauza fărădelegilor
lor, musulmanii au vrut să-şi ia înapoi de la evrei, proprii lor copii.
Sfântul Profet al Islamului(sa) i-a oprit de la aceasta, tocmai pentru că
“nu există constrângere în religie” şi, odată ce l-ai dat pe propriul tău
fiu evreilor şi aceia îl fac pe descendentul tău un adept al iudaismului,
nu îl poţi lua înapoi: el va trebui să rămână cu Banu Nadir.
Mai există apoi mărturia robului lui Hazrat Umar(ra) care povesteşte
că, deși era sclav, Hazrat Umar(ra) nu l-a constrâns niciodată să
devină musulman. Desigur că Hazrat Umar(ra) îl îndemna cu dragoste
şi afecţiune să devină musulman, dar sclavul a refuzat, iar Hazrat
Umar(ra) i-a spus doar atât: “Nu există contrângere în credinţă”. Și
apoi a trecut acest lucru în tăcere. În cele din urmă, înainte de moartea
sa, l-a eliberat din robie. Aşadar, cine mai poate spune că încălcarea
păcii şi constrângerea îşi găsesc vreun loc în Islam?

Fondatorul Comunităţii Musulmane Ahmadiyya, Mesia cel Promis(as)
spune:
“Nu ştiu de unde sau de la cine au auzit oponenţii noştri că
Islamul a fost răspândit cu sabia. Dumnezeu spune în Sfântul
Coran că nu există nicio constrângere în credinţa islamică.
Atunci cine a poruncit violenţa? Care au fost armele violenţei?
Și ce fel de sinceritate și credință sunt acelea pe care leau avut aceia forțați să devină musulmani, care deși fără a
fi plătiți și în pofida faptului că nu numărau decât două-trei
sute de oameni, ei s-au confruntat cu forța a mii de oameni?
Apoi, când au devenit mii, au reușit să învingă mai multe sute
de mii, şi pentru a-şi apăra credinţa în faţa duşmanilor, şi-au
oferit capetele, precum mieii de jertfă şi au pecetluit adevărul
credinței lor cu propriul sânge. Și au fost atât de înflăcăraţi
de vestirea Unicități lui Dumnezeu încât, precum refugiații,
au trebuit să îndure asemenea greutăți și să ajungă în deșertul
Africii şi au răspândit Islamul pe acel continent; suportând
asemenea dificultăţi, au ajuns în China, nu ca niște invadatori,
dar ca refugiați, unde au atras poporul spre Islam. Spuneţi
cinstit, oare aşa este lucrarea celor sunt forţaţi să devină
musulmani? A căror inimă nu crede, ar putea să creadă limba
lor? Nu, ci aceasta este lucrarea celor ale căror inimi sunt
pline de lumina credinței și în care nu există decât Dumnezeu
și iar Dumnezeu.”
(Paigham Sulh: Ruhaani Khazaa’in, Vol. 23, pag. 468-469)

LIBERTATEA DE CREDINȚĂ ȘI DE CONȘTIINȚĂ
Printre numeroasele tradiții referitoare la învățătura Islamului
cu privire la libertatea de credință și de conștiință, poate că este
suficientă doar o relatare și, în afară de aceasta, nu mai există nicio
nevoie a unei clarificări suplimentare.
„Atunci când orașul Mekkah a intrat sub autoritatea sfântului
profet, unele grupări au dorit să își păstreze propria lor
credință. Dar, în același timp, aceștia și-au pus întrebarea care
va fi soarta lor, pentru că ei știau că în trecut, atunci când
Sfântul Profet(sa) ceruse ca fiecare om să aibă dreptul de a
adopta orice credință. Acești oponenți nu acceptaseră această
cerință, ci folosiseră forța împotriva musulmanilor. Iar acum,
când oponenții lui au fost înfrânți, Sfântul Profet(sa) a decis
să elimine umilința lor și adresându-se lor le-a spus: Nu va fi
abandonat principiul pentru care am luptat împotriva voastră,

Fiecare dintre
voi este liber în
ceea ce privește
credința. Voi
sunteți ai noștri
Zimmi (un
nemusulman
care locuiește
într-o țară
musulmană).
Dumnezeu și
Mesagerul Său
vor fi pe deplin
responsabili
pentru siguranța
voastră.”
(Sfântul
Profet(sa)).

Islamul
o religie a
păcii
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Din aceste
versete ar fi
trebuit să fie
evident că, în
conformitate
cu învăţăturile
islamului, nu
poate exista
constrângere în
ceea ce priveşte
credinţa.
Dumnezeu cel
Atotputernic a
lăsat ca alegerea
acceptării unei
credinţe să fie
determinată
de conştiinţa
fiecărei
persoane.
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doar din cauza opoziției voastre față de acesta. Evident că,
din pricina cruzimii voastre, ați ales să acționați într-un mod
greșit, dar drepturile vă vor fi garantate. Mergeți, nicio vină nu
apasă asupra voastră! Fiecare dintre voi este liber în ceea ce
privește credința. Voi sunteți ai noștri Zimmi (un nemusulman
care locuiește într-o țară musulmană). Dumnezeu și Mesagerul
Său vor fi pe deplin responsabili pentru siguranța voastră.”
(Nisb al Raiah fi Takhrij Ahadith Al Hadaya Vol. 4, pag. 381, publicată în
Egipt)

Apoi Allah spune:
O, voi cei care credeţi! Fiţi statornici pentru cauza lui Allah,
aducând mărturie în dreptate; și fie ca dușmănia unui popor
să nu vă îndemne să acționați altfel decât cu dreptate! Fiți
mereu drepți, căci aceasta este mai aproape de dreptate. Și
temeți-vă de Allah! Cu siguranță Allah știe ceea ce faceți.”
(Sura Al-Mai’dah - Cap. 5: versetul 9)

Acum să observăm aplicația practică a acestei învățături din Coran!
După aceasta, cine va mai putea spune că Islamul nu este o religie a
păcii, armoniei, reconcilierii şi dreptăţii?
“Se povesteşte că Muhayyasa, Allah fie mulţumit cu el, un
companion al Sfântului Profet(sa) a fost martirizat în Khyber.
Rudele sale i-au cerut Sfântului Profet(sa) pedepasa capitală.
Sfântul Profet(sa) i-a întrebat: Puteţi să juraţi şi să îl identificați
pe criminalul său? Ei au spus: O, Profet al lui Dumnezeu,
nu eram acolo, deci cum putem jura? Iar el le-a răspuns: Nu
poate exista pedeapsă capitală fără o dovadă. Există doar o
singură posibilitate, ca evreii din Khyber, pe care îi suspectaţi
să jure conform legii, de cincizeci de ori, că nu ştiu cine este
ucigașul. Apropiații lui Muhayyasa, Allah fie mulţumit cu el,
au spus: Cine poate avea încredere în aceşti evrei? Ei vor face
jurăminte false. Sfântul Profet(sa) le-a răspuns: Atunci, dincolo
de aceasta, nu este permisă nicio interogare, deoarece înaintea
legii nu poate exista nicio preferinţă. După aceea, Sfântul
Profet (sa) a plătit preţul sângelui, rudelor lui Muhayyasa.”
(Tajrid Al-Bukhari, Capitolul Faslil Jihad, Partea a 2-a, publicată de
Ferozsons Lahore)

Din aceste versete ar fi trebuit să fie evident că, în conformitate

cu învăţăturile islamului, nu poate exista constrângere în ceea ce
priveşte credinţa. Dumnezeu cel Atotputernic a lăsat ca alegerea
acceptării unei credinţe să fie determinată de conştiinţa fiecărei
persoane. Într-adevăr, precum în exemplul prezentat mai devreme,
nici măcar acel sclav nu a fost forțat să accepte Islamul. Sfântul
Coran menţionează această libertate a conştiinţei în mai multe
versete, iar amintirea tuturor acestor versete nu este posibilă aici.
Pe scurt, după această învăţătură limpede și neechivocă, se ridică
întrebarea – dacă Sfântul Profet(sa) sau însoțitorii săi nu au ţinut sabia
într-o mână şi Coranul în cealaltă şi nici nu au tulburat pacea lumii,
atunci ce sunt aceste războaie sfinte şi ce este acest Jihad despre
care vorbește toată lumea și din cauza căruia fiecare musulman este
acuzat pentru tot răul din lume? În mod straniu, unii cred că aceste
războaie au început în timpul Sfântului Profet(sa). Este necesar să
împlinim cerinţele dreptății absolute şi să înțelegem situaţia din
acea vreme, deoarece ar fi cu neputință să judecăm drept fără a
ține cont de acele vremuri. Din acest punct de vedere, vă prezint pe
scurt cuvintele Fondatorului Comunităţii Musulmane Ahmadiyya,
care spune:
Atât în Makkah, cât și pe urmă, Profetul nostru a îndurat
suferințe dureroase provocate de mâinile necredincioșilor.
Cei 13 ani din Makkah, mai ales, au fost petrecuți sub astfel
de persecuții și felurite cruzimi încât doar închipuirea acestor
suferințe aduc lacrimi în ochi. Ca răspuns la aceste violențe,
el n-a rostit niciodată niciun cuvânt jignitor. De asemenea, el
nici nu a ridicat sabia împotriva dușmanilor până când mulţi
companioni şi prieteni de-ai săi dragi nu au fost ucişi în modul
cel mai crud şi au fost făcuţi să sufere tot soiul de chinuri; şi,
uneori, au fost otrăviţi; şi multe planuri au fost urzite pentru
a-l asasina, iar vrăjmaşii au eșuat în planurile lor. Când s-a
apropiat ceasul judecăţii lui Dumnezeu s-a întâmplat ca toţi
conducătorii şi persoanele de vază din Makkah, au hotărât
în unanimitate că Sfântul Profet(sa) trebuie neapărat ucis. În
acel moment, Dumnezeu care este Ocrotitorul şi Apărătorul
iubiţilor Săi, cinstiţi şi fideli, i-a dat de veste Sfântului
Profet(sa) că, în afară de rău, nu a mai rămas nimic în acel
oraş şi poporul de acolo este hotărât să îl ucidă, iar tocmai
de aceea, el trebuie să plece de îndată de acolo. Atunci, prin
porunca lui Dumnezeu, el a plecat în pribegie spre Madinah.
Dar cu toate acestea duşmanii săi nu l-au lăsat în pace şi l-au
(sa)
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urmărit, dorind cu orice chip să distrugă Islamul.
Când violența lor a depăşit orice limită şi uciderea multor
nevinovaţi i-a făcut pe ucigaşii nevinovaților pasibili de
pedeapsă, lor li s-a oferit permisiunea de a acționa cu scopul
autoapărării. În plus, mulţi dintre aceia care fuseseră omorâţi
din răutate şi nu în luptă dreaptă, iar proprietăţile le fuseseră
furate, aveau dreptul ca duşmanii lor să fie pedepsiți în acest
fel. Dar, în timpul victoriei de la Makkah, Profetul(sa) nostru
i-a iertat pe toţi. Prin urmare, această opinie conform căreia
Sfântul Profet şi companionii săi s-au implicat în vreun război
pentru răspândirea credinţei sau pentru a obliga pe oricine să
devină musulman reprezintă o eroare şi o cruzime groaznică.
(Masih Hindustan Mein pag. 7-8: Tafseer Hazrat Masih Maud, vol. 3:
pag. 316-317)

Şi, în ciuda permisiunii oferite de a se autoapăra împotriva acestor
urmăritori şi cruzi prigonitori, învăţătura consecventă a lui Dumnezeu
cel Atotputernic a fost de a nu se depăşi limitele, deoarece stă scris:
Şi luptaţi împotriva lor până când nu va mai exista nicio
persecuţie, iar, acceptarea unei religii pentru Allah, să fie
mărturisită nestânjenit. Dar, dacă ei renunță, atunci luați
aminte că nicio ostilitate nu este îngăduită decât împotriva
agresorilor.
(Surah Al-Baqarah Cap. 2: versetul 194)

Astfel, iată că această poruncă a războiului este destinată unei lupte
defensive şi pentru a pune capăt răului, tocmai de aceea se amintește
că atunci când ei încetează, nu trebuie să vă mai luptaţi cu ei
deoarece adevăratul vostru scop este stabilirea păcii. Deci, chiar prin
îngăduirea războiului defensiv, ni s-a oferit un minunat principiu al
apărării şi al promovării păcii.
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Principii și reguli de război

Atunci când Sfântul Profet(sa) se implica într-o bătălie, el poruncea
cu hotărâre ca:
Să nu se ucidă nicio femeie!
Să nu se ucidă niciun copil!
Să nu fie luați ostatici bătrânii!
Să nu li se spună nimic refugiaţilor, călugărilor sau
pustnicilor!
Să nu se incendieze nicio persoană!
Să nu se omoare niciun animal!
Să nu fie tăiat niciun copac!
Să nu fie tăiat nasul sau urechea niciunuia, aşa cum fac
duşmanii voştri!
Apoi, fiind învingător, el poruncea:
Să nu fie ucis niciun rănit!
Să nu urmăriţi în mod inutil pe acela care scapă!
Apoi, cu privire la prizonierii de război, el le cerea întotdeauna ca
aceştia să fie trataţi omeneşte.
“Așadar, prizonierii luaţi în urma bătăliei de la Badr, ei înşişi
jurându-se pe Dumnezeu, au recunoscut că «musulmanii au
mers pe jos, pe când noi am fost aşezaţi pe cai, au rămas
chiar ei flămânzi, pe când ne hrăneau pe noi, ei înşişi au
rămas însetaţi, pe când nouă ne dădeau apă».”
(Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daud)

Aceia care acuză Islamul că este o religie conflictuală, extremistă și
dornică să atace, ar trebui să judece dacă o religie extremistă poate
să ofere o astfel de învăţătură. Nu acuzaţi Islamul pentru acţiunile
câtorva oameni şi organizaţii şi nu îi numiţi Islam. În zilele noastre,
când omenirea se consideră ea însăși foarte avansată şi inteligentă,
ar trebui să se întrebe dacă aceste valori înalte se manifestă atunci
când plouă cu bombe din cer, când rachetele sunt lansate asupra
oraşelor şi locuinţelor.
Cât de mult sânge nevinovat este vărsat în urma acestui bombardament
realizat fără a ţine seama de nimeni și nimic, care cade şi omoară pe
unul aici şi pe altul acolo? În zonele cuprinse de anarhie, în fiecare
zi au loc înmormântări ale bătrânilor, femeilor şi copiilor. Astfel de
ştiri nu ne sunt ascunse.
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În concluzie, îmi închei discursul despre frumoasa învăţătură
a Islamului de promovare a păcii, care a strâns laolaltă într-o
unică fraternitate, o omenire plină de diversitate, citând un
pasaj al unui istoric creştin, Georgie Zeidan:

(SUS) Moscheea Musulmană
Ahmadiyya, Mangoase, Ghana
şi (JOS) Moscheea Baitul
Futuh, Morden, Londra.

“Comunitatea
Musulmană
Ahmadiyya caută
să construiască
moschei în toate
colţurile lumii
şi ca şi celelalte
moschei, această
moschee a
Comunităţii
Ahmadiyya este
un simbol al
păcii.”
(Hazrat Mirza Masroor
Ahmad, cuvântând la
o recepţie organizată la
deschiderea Moscheei
Baitul Futuh, la care au
participat membri ai
Camerei Comunelor
şi Lorzilor, primari,
ambasadori, înalţi comisari,
consilieri şi reprezentanţi
ai diferitelor biserici şi
credinţe)

“O cauză fundamentală a dezvoltării rapide a educaţiei
musulmane constă în deosebita preţuire a învăţaţilor de
toate credinţele şi din toate neamurile de către Califii
Islamului, care întotdeauna i-au îmbogăţit, prin premii
în daruri şi cadouri.
Ei nu au ţinut cont de religia, naţionalitatea, casta sau de
crezul acestora. Printre ei erau creştini, evrei, sabeeni,
magicieni, vrăjitori şi, în realitate, oameni de orice
credinţă. Califii i-au tratat cu o deosebită reverenţă,
respect şi onoare. Nonmusulmanii aveau aceleaşi
drepturi şi libertăţi de care se bucurau conducătorii şi
guvernatorii musulmani.”
(Tarikh Al Tamaddan Al-Islami, Vol. 3, pag. 194)

Dacă acum, după toate acestea, cineva spune că Islamul nu
este o religie a păcii, atunci aceasta va fi o mare nedreptate.
Sper că în acest scurt timp, tot ceea ce v-am spus v-a dat
posibilitatea să cunoașteți câteva aspecte ale învăţăturii
islamice despre pace.
Eu vă sunt recunoscător pentru că mi-aţi ascultat cuvântarea
cu atenţie şi vă respect.
Încă o dată, vă mulţumesc.

Contact:
Asociația Comunitatea Musulmană Ahmadiyya - România
Tel: 0732 799 126
E-Mail: nasirf@ahmadia.ro
www.ahmadia.ro
www.alislam.org
www.MuslimsForPeace.org
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