
pe care nu l-am făcut "De ce nu l-ai făcut?"
A fost îngăduitor, blând cu oamenii şi le-a arătat multe 

minuni. Dintre aceste minuni: despicarea lunii în două, 
izvorarea apei din maânile sale, nemulţumirea unei cămile care 
s-a plâns la el şi previziuni ale unor fapte care s-au adeverit.

Virtutea sa
Geabir, fiul lui Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) a 

relatat că Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: "Mi s-au 
dat cinci lucruri care nu au mai fost date nimănui înaintea mea. 
Mi s-a dat victoria prin frică, pământul a fost creat pentru mine 
curat ca o moschee, iar orice musulman, oriunde s-ar afla, dacă a 
intrat timpul rugăciunii trebuie să-o împlinească, mi s-a permis 
luarea prăzii de război şi acest lucru nu i s-a permis nimănui 
înaintea mea, mi s-a acordat mijlocirea şi am fost trimis întregii 
omeniri, iar ceilalţi profeţi erau trimişi numai popoarelor lor." 
(Bukhari si Muslim). Enes (Allah Preaînaltul să fie mulţumit de 
el!) a relatat că Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: 
"Eu sunt primul om care va mijloci în Ziua de Apoi.eu voi fi 
profetul care va avea cei mai mulţi urmaşi în Ziua Judecăţii. Eu 
sunt primul care va bate la uşa Raiului." (Muslim). Abu Huraira 
(Allah Preaînaltul să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul 
(salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: "Eu sunt conducătorul 
fiilor lui Adem în Ziua de Apoi, primul căruia i se va deschide 
mormântul, primul mijlocitor şi primul căruia i se va mijloci." 
(Muslim).

Adorarea şi modul de viaţă al Profetului (salleAllahu 
aleihi ue sellem) 

Aişe (Allah Preaînaltul să fie mulţumit de ea!) a spus: 
"Profetul împlinea rugăciuni în timpul nopţii până i se umflau 
picioarele. Când a fost întrebat despre aceasta, el a răspuns: <Nu 
trebuie să fiu un rob  recunoscător?>" Aişe a mai spus: "Salteaua 
pe care dormea era umplută cu paie." Ibn Omar (Allah 

Preaînaltul să fie mulţumit de el!) a relatat că în ultimele zile de 
viaţă, Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) nu găsea nici măcar 
o curma pentru a se hrăni.

Laudă lui Allah Preaînaltul! Cel care ne-a făcut adepţii 
acestui Profet nobil! Fie ca Allah Preaînaltul să ne adune sub 
Cartea Sa şi sub tradiţia Profetului Său!

Câteva întâmplări mai importante:
? "Al-Isra" (călătoria nocturnă) şi "Mi'raj" (înălţarea în 

cer) a avut loc cu trei ani înaintea emigrării şi din acel moment a 
fost poruncită rugăciunea.

? Primul an. Emigrarea, clădirea moscheii, începutul 
formării statului, poruncirea daniei (zekeat).

? Al doilea an. Bătălia de la Bedr, în care musulmanii, cu 

voia lui Allah Preaînaltul, i-au învins pe necredincioşi.
? Al treilea an. Bătălia de la Uhud, în care musulmanii au 

fost învinşi din cauza nesupunerii faţă de indicaţiile date de 
Profet (salleAllahu aleihi ue sellem) şi atragerea atenţiei unor 
soldaţi la prada de război.

? Al patrulea an. Bătălia de la Beni Nedir, după care 
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) i-a alungat pe evrei din 
acest trib din Medinah, pentru că nu au respectat pactul cu 
musulmanii.

? Al cincilea an. Bătăliile de la Azhab, Beni Mustaliq şi 
Beni Quraiza.

? Al şaselea an. Pactul de la Hudeibiya. Tot în acest an a 
fost interzis alcoolul cu desăvârşire.

? Al şaptelea an. Bătălia de la Khaiber şi anul în care 
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a intra în Mekke şi a 
împlinit Umra.

? Al optulea an. Bătălia de la Mu'te, cucerirea Mekkăi şi 
războiul de la Huneyn împotriva triburilor Heuazini şi Theqif.

? Al nouălea an. Bătălia de la Tabuk, ultima bătălie 
purtată de Profet (salleAllahu aleihi ue sellem). Foarte mulţi 
oameni au îmbrăţişat Islamul în acest an.

? Al zecelea an. Pelerinajul de adio la care au participat 
împreună cu Profetul peste o mie de musulmani.

? Al unsprezecelea an. Moartea Profetului în ziua de luni 
din luna Rabi' el-Euuel. A decedat la vârsta de 63 de ani; 
patruzeci de ani i-a petrecut înainte de profeţie şi douăzeci şi trei 
ca profet, treiprezece ani în Mekke şi zece în Medine.  

Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!       

Medine împreună cu Abu Bekr şi s-au oprit în peştera Theur, 
timp de trei zile, pentru ca cei din Quraiş să le piardă urma. La 
intrarea în Medine, a fost întâmpinat cu bucurie. La Medine şi-a 
construit moscheea şi casa.

Războaiele purtate de el
Ibn Abbas (Allah Preaînaltul fie mulţumit de el!) a spus: 

"Când Profetul a ieşit din Mekke, Abu Bekr a spus: <L-au 
alungat pe Profetul lor! Ai lui Allah suntem şi la El ne vom 
întoarce! Vom pieri!> Atunci, au fost revelate următoarele 
versete: <Li s-a îngăduit (să se apere) acelora care sunt 
atacaţi, căci ei sunt neîndreptăţiţi. ( surat Al-Hajj:39).>" 
Acesta este primul verset revelat în legătura cu războiul.

Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem)  a purtat 27 de 
războaie. A participat personal la nouă. Acestea sunt: Bedr, 
Uhud, Mureisi, Khandak (tranşeele), Qurayza, Khaiber, Feth 
(cucerirea Mekkăi), Huneyn şi Taif.

 
Pelerinajul său
După emigrarea la Medine, nu a fost la pelerinaj decât o 

singură dată. Acel pelerinaj este numit "Pelerinajul de adio (de 
rămas bun)." A fost la umra (pelerinajul voluntar) de patru ori. 
De trei ori în luna                 Zil-Qi'de, iar a patra oară cu ocazia 
pelerinajului de adio.

Aspectul său fizic
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) nu era înalt, nici 

scund. Avea pielea alb rozalie, cu ochii foarte negrii, nu avea păr 
mult pe piept sau pe burtă, ci doar pe mijlocul pieptului.

Comportamentul şi conduita sa
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) era cel mai bun 

om, spunea întotdeauna adevărul, era calm şi liniştit şi cel mai 
darnic cu cei din jur. Allah Preaînaltul a spus: "Şi tu ai o fire 
minunată!" (surat Al-Qalem:4). Profetul (salleAllahu aleihi ue 
sellem) era cel mai curajos, cel mai modest şi mai timid dintre 
oameni. Primea cadouri şi făcea cadouri. Nu primea sadaqa 
(pomană) şi nu mânca din ea. Nu se enerva decât pentru Allah şi 
pentru religia lui. Nu mânca întins şi nici în picioare. Mânca 
întotdeauna ceea ce avea. Stătea de vorbă cu cei săraci şi 
neajutoraţi, vizita bolnavii şi participa la înmormântări. Profetul 
(salleAllahu aleihi ue sellem) obişnuia să glumească (dar atunci 
când glumea nu spunea decât adevărul)  şi să râdă dar fără să 
exagereze (adică în hohote). Avea grijă de familia sa şi îi 
îndumna si pe ceilalţi să facă la fel: "Cel mai bun dintre voi 
este acela care se poartă cel mai frumos cu familia sa. Iar eu 
sunt cel mai bun dintre voi cu familia mea." (Tirmizi). Enes 
(Allah Preaînaltul să fie mulţumit de el!) a spus: "L-am slujit pe 
Trimisul lui Allah vreme de zece ani şi nu mi-a zis pentru un 
lucru pe care l-am făcut "De ce l-ai făcut?" şi nici pentru un lucru 

în timpul rugăciunii în Al-Keabe, Abu Jehl a cerut tovarăşilor lui 
să-i aducă fătul murdar al unei cămile şi să i-l pună pe spatele 
Profetului. 'Uqbe fiul lui Abu Mu'ait a fost cel care a îndeplinit 
această faptă ruşinoasă. Profetul a rămas în această poziţie până 
când a venit Fatima şi a îndepărtat murdăria de pe spatele tatălui 
ei. Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem s-a plâns la Allah de 
atitudinea lor.

În culegerile lui Bukhari se relatează că 'Uqbe fiul lui 
Abu Mu'ait  l-a prins pe Profet (salleAllahu aleihi ue sellem) de 
umeri, i-a înfăşurat haina în jurul gâtului şi a încercat să-l 
sugrume. În acel moment a apărut Abu Bekr şi l-a apărat, 
spunând: "Vreţi să omorâţi un om doar pentru că spune: 
Stăpânul meu este Allah?" 

Îndurarea sa faţă de poporul său 
Presiunile necredincioşilor s-au accentuat după 

pierderea unchiului său Abu Talib şi a soţiei sale Khadige, iar 
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) s-a dus la Taif pentru a-i 
chema pe cei din tribul Theqif la Islam. Acolo a fost întâmpinat 
cu aceeaşi ostilitate şi încăpăţânare. Au aruncat cu pietre în el iar 
Profetul a sângerat. A hotărât să se întoarcă la Mekke. Profetul 
(salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: "Am pornit inconştient (de 
la Taif) şi nu mi-am revenit decât la Qarn Thealib. Mi-am ridicat 
privirea şi am văzut un nor care mă umbrea. L-am văzut pe 
Gibriil (Pace fie asupra lui!) care m-a strigat, spunându-mi: 
<Allah a auzit vorbele neamului tău care ţi-au fost adresate şi 
ceea ce ţi-au răspuns ei şi a trimis îngerul munţilor pentru a-i 
porunci ce să facă cu ei.> Apoi, m-a strigat îngerul munţilor, m-a 
salutat apoi   mi-a  spus: <O, Muhammed! Allah Preaînaltul a 
văzut tot ce ţi-au făcut acei oameni. Eu sunt îngerul munţilor, m-
a trimis să-mi porunceşti să fac ceea ce vrei cu ei. Dacă vrei, pot 
să-i strivesc cu cei doi munţi din Mekke.> Profetul  (salleAllahu 
aleihi ue sellem) a spus: <Doresc ca Allah Preaînaltul să-i facă 
pe urmaşii lor dintre aceia care Îl adoră pe Allah Unicul şi nu-i 
asociază Lui nimic.>"

Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) obişnuia să stea de 
vorbă în fiecare seyon cu triburile care veneau la pelerinaj. El 
spunea: "Cine mă ajută? Cine mă sprijină? Tribul Quraiş mi-a 
interzis să transmit mesajul Stăpânului meu!"

Într-un an, când se întorcea de la pelerinaj (de la ritualul 
aruncării cu pietre) Profetul s-a întâlnit cu un grup de şase 
oameni din Medine şi i-a chemat la Islam, aceştia au îmbrăţişat 
Islamul. S-au întors în Medine şi   i-au chemat la Islam pe cei din 
neamul lor. Apoi, au urmat primul şi al doilea pact de înţelegere 
cu cei care s-au convertit la Islam, în secret. După ce Islamul s-a 
răspândit în Medine, Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) le-a 
poruncit musulmanilor din Mekke să emigreze către Medine.

Migrarea sa la Medine
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a pornit spre 

Cunoaşte-l  pe 
profetul tau



Alăptarea sa
A fost alăptat de Thuueibe, sclava lui Abu Leheb, timp de 

câteva zile. Apoi a fost alăptat de Halime es-Sa'adiyae din tribul 
Beni Sa'ad, şi a rămas alături de ea timp de patru ani. Acolo, i-a 
fost despicat pieptul de către îngeri şi i-a fost purificat inima de 
pofte si diavol. După această întâmplare, Halime l-a readus la 
mama sa.

Când avea vârsta de şase ani, mama sa a decedat în timp 
ce se întorcea la Mekke, într-un loc numit al-Abua'. În anul 
cuceririi Mekkei, Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a trecut 
pe lângă Al-Abua' şi i-a cerut Lui Allah Preaînaltul îngăduinţa 
de a vizita mormântul mamei sale, iar Allah i-a îngăduit acest 
lucru. A plâns lângă mormânt şi i-a făcut pe cei din jur să plângă, 
apoi a spus: "Vizitaţi mormintele pentru că ele va amintesc 
de moarte." (Muslim). După moartea mamei sale, a fost crescut 
de Um Aiman sub grija bunicul său Abdul-Mutallib. Când 
Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) a împlinit vârsta de 
opt ani, a murit şi bunicul său. De la aceasta vârstă a fost luat sub 
custodia unchiului său, Abu Talib. Acesta l-a ajutat şi l-a protejat 
în cele mai grele momente, chiar dacă a murit politeist. Se 
relatează că datorită acestor gesturi, Allah Preaînaltul îi va uşura 
pedeapsa în Ziua de Apoi.

Protecţia divină
Allah Preaînaltul l-a protejat încă din copilărie, l-a ferit 

de toate faptele ruşinoase şi de "murdăria" Jahiliyei (perioada 
preislamică) şi l-a înzestrat cu un comportament frumos. Astfel 
el era cunoscut de poporul său ca fiind "Al-Emin" (cel de 
încredere) datorită purităţii, onestităţii şi veridicităţii spuselor 
sale. Atunci când tribul Quraiş s-a hotărât să reclădească Keabe, 
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) împlinise vârsta de 
treizeci şi cinci de ani. Reconstrucţia a început şi a venit rândul 
aşezării renumitei Pietrei Negre acolo unde fusese iniţial. Cu 
acest prilej au început divergenţele între triburi. În final au ajuns 
la o înţelegere: cel care va intra primul în edificiu, acela va lua o 
hotărâre. Primul care a intrat a fost Profetul (salleAllahu aleihi 
ue sellem). Atunci, ei au strigat:         <A venit "Al-Emin"> şi au 
fost mulţumiţi de venirea lui. Profetul (salleAllahu aleihi ue 
sellem) a cerut o haină apoi a aşezat Piatra Neagră (Hager el-
Esued) pe ea. După aceea a invitat fiecare căpetenie de trib să 
apuce dintr-o parte a hăinii. Astfel au luat piatra şi au pus-o la 
locul ei." (Ahmed şi Hakim).

Căsătoria sa
La vârsta de 25 de ani a început să administreze afacerile 

lui Khadige şi a plecat în Şam împreună cu slujitorul acesteia, 
Meisera. La întoarcerea din Şam, Meisara a informat-o pe 
stăpâna sa în legătură cu calităţile deosebite ale Profetului 
(salleAllahu aleihi ue sellem), iar aceasta a dorit să se 
căsătorească cu el. 

Cu trei ani înainte de emigrarea spre Medine, Khadige a 
decedat. Profetul nu s-a căsătorit cu altă femeie decât după 
moartea sa. Au urmat apoi căsătoriile cu Seuda fiica lui Zema', 
cu 'Aişe fiica lui Abu Bekr şi (nu s-a mai însurat cu o altă virgină 
în afară de ea), cu Hafsa fiica lui Omar ibn Al-Khattab, cu 
Zeineb fiica lui Khuzeime, cu  Um Seleme (numele ei fiind 
Hind) fiica lui Umeiye, cu Zeineb fiica lui Gehş, cu Giuweiriye 
fiica lui Harith, cu Umm Habibe (numele ei fiind Ramle, s-a 
spus că este Hind fiica lui Abu Sufyan), cu Safiye ( imediat după 
cucerirea Khaibar) şi cu Meimune fiica lui Al-Harith, ultima 
dintre soţii.(Allah să fie mulţumit de ele!)

Copiii săi
Toţi copiii sunt de la Khadige fiica lui Khuweilid, în afară 

de Ibrahim care este de la Maria.
Cei trei băieţi sunt: Al-Qasim (cu care era supranumit) 

care a trăit doar câteva zile, Abdullah, care a fost poreclit "cel 
curat, cel bun." Ibrahim s-a născut la Medine şi a trăit doi ani 
fără două luni, şi a murit înaintea morţii Profetului (salleAllahu 
aleihi ue sellem) cu trei luni.

Ficele  Profetului sunt: Zeineb, cea mai mare,  care s-a 
căsătorit cu Abu Al-'As, fiul lui Ar-Rabii, Ruqiye, care s-a 
căsătorit cu Othman fiul lui Affan, Fatima, care s-a căsătorit cu 
Ali, fiul lui Abu Talib şi a născut doi fii: Hasen şi Husein şi Umm 
Kulthum, care s-a căsătorit cu Othman fiul lui Affan, după 
moartea surorii sale, Ruqiye. An-Neueui a spus: "Fetele au fost 
patru, fără divergenţe, iar băieţii trei, aceasta fiind cea mai 
cunoscută variantă."

Revelaţia
Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) împlinise 

patruzeci de ani. În timp ce medita în peştera Hira, marţi, ziua a 
17-a din luna Ramadan,     i s-a arătat un înger. Îngerul (Gibril) i-
a poruncit: "Citeşte!" El a răspuns: "Nu sunt cititor!". Îngerul l-a 
luat în braţe şi l-a strâns până când acesta a obosit, apoi i-a spus: 
"Citeşte!". El a răspuns: "Nu sunt cititor!".  Apoi i-a poruncit: 
"Citeşte! În numele Domnului Tău care a creat./ Care l-a 
creat pe om din sânge închegat!/ Citeşte! Domnul tău este Cel 
mai Nobil./ Este Cel care l-a învăţat cu "Calemul"./ L-a 
învăţat pe om, ceea ce el nu a ştiut!" ( surat Al-Alaq:1-5).

Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) s-a întors la 
Khadige tremurând şi i-a povestit cele întâmplate. Ea l-a liniştit, 
spunându-i: "Jur că Allah Preaînaltul nu te va face de ruşine în 
faţa oamenilor pentru că tu faci bine rudelor tale, spui mereu 
adevărul, alini necazurile celor care se află în suferinţă şi eşti 
mereu alături de cei necăjiţi."

Apoi a urmat o perioadă în care revelaţia a încetat. 
Întreruperea revelaţiei l-a îngrijorat mult pe Profet (salleAllahu 
aleihi ue sellem).  Acelaşi înger i s-a arătat stând pe un scaun, 
care acoperea spaţiul între cer şi pământ. Acesta l-a vestit că este 

Trimisul lui Allah cu adevărat. Profetul (salleAllahu aleihi ue 
sellem) s-a speriat atunci când l-a văzut şi a revenit la Khadige şi 
i-a spus: "Înveleşte-mă! Acoperă-mă!" În acel moment i s-a 
revelat: "O, tu cel acoperit!/ Ridică-te şi îndeamnă!/ Pe 
Domnul tău preamăreşte-L./ Veşmintele tale curăţă-le!"                     
(Al-Muddathir: 1-4). În aceste versete, i s-a poruncit să-i 
prevină pe oameni şi să-i cheme la calea lui Allah Preaînaltul. 
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) s-a conformat şi a dus la 
bun sfârşit misiunea propovăduirii, chemându-i pe cei mari şi 
cei mici, pe sclavi şi pe cei liberi, pe bărbaţi şi pe femei. Au 
răspuns la această chemare mulţi dintre cei cărora Allah 
Preaînaltul le-a dorit izbânda şi reuşita, atât în această lume cât 
şi în Ziua de Apoi. Când numărul celor care s-au convertit la 
Islam a început să crească, politeiştii din Mekke au început să-i 
chinuiască şi să-i tortureze. Profetul (salleAllahu aleihi ue 
sellem) a fost protejat de către unchiul său, Abu Talib, care era o 
persoană nobilă şi respectată.

Învăţatul Ibn al-Geuzi a spus: "A propovăduit credinţa  în 
Allah timp de trei ani în secret. Apoi i s-a revelat: "Vesteşte 
limpede ceea ce ţi se porunceşte!" ( surat Al-Hijr:94). Acest 
verset subliniază faptul că Allah i-a poruncit Profetului să facă 
publică această chemare la Islam. După ce i s-a revelat acest 
verset: "Şi să-i previi tu pe oamenii care-ţi sunt cei mai 
apropiaţi! ( surat Aş-Şua'ra:214), Profetul s-a urcat pe colina 
Safa şi a cerut întregului trib Quraiş să se adune, spunând: "O, 
voi oameni buni!". Oamenii s-au strâns şi au întrebat: "Cine este 
cel care a strigat?". Au răspuns: "Muhammed!". Atunci, el a 
spus: "Dacă v-aş spune că o oaste de călăreţi se află în spatele 
acestui munte, m-aţi crede?" Au rspuns: "Da. Nu te-am învinuit 
niciodată de minciună." Atunci le-a zis: "Eu sunt un prevenitor 
pentru voi despre o pedeapsă aspră!" Abu Leheb a spus: "Să nu 
mai ai parte de fericire! Pentru asta ne-ai adunat?" Atunci Allah 
Preaînaltul  a revelat: "Să piară mâinile lui Abu Leheb şi să 
piară şi el...(surat Al-Mesed)

Răbdarea la chinuri şi persecuţii
Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a avut parte de 

multe persecuţii din partea poporului său, dar a fost răbdător 
sperând la răsplata lui Allah Preaînaltul. Le-a poruncit 
companionilor să emigreze în Abisinia (Etiopia) pentru a-i salva 
de chinurile şi nedreptăţile  la care erau supuşi.

Istoricul Ibn Ishaq a spus: "După moartea lui Abu Talib, 
Profetul  (salleAllahu aleihi ue sellem) a fost supus celor mai 
crunte presiuni din partea celor din tribul Quraiş." Abu Huraira 
(Allah sa fie multumit de el!) a spus: "După moartea lui Abu 
Talib, Profetul a fost agresat şi a spus: <O, unchiule! Ce repede 
ţi-am simţit lipsa!>"

Al-Bukhari şi Muslim au relatat în culegerile lor că, 
odată când Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) se prosterna 

convenit, de asemenea că Adnan este unul dintre fiii lui Ismail.

Numele sale
Jubeir, fiul lui Mut'im relatează că Profetul (salleAllahu 

aleihi ue sellem) a spus: "Eu am mai multe nume: Muhammed, 
Ahmed, Al-Mahi (cel prin care Allah Preaînaltul şterge 
necredinţa), al-Haşir (cel  la ale cărui picioare se vor aduna 
oamenii), Al-Aqib (cel care nu are urmaş)". Abu Musa al-Aş'ari 
a relatat ca Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) îi învaţa 
numele sale, spunând: "Eu sunt Muhammed, Ahmed, Al-
Muqafii, Al-Haşir, Profetul căinţei şi Profetul Îndurării." (relatat 
de Muslim)

Puritatea descendenţei sale
Trebuie ştiut faptul că tatăl Profetului a fost protejat de 

Allah Preaînaltul să nu cadă în păcatul preacurviei, pentru ca el 
să se nască dintr-o relaţie legitimă şi nu dintr-un păcat. Uathilah, 
fiul lui al-Asqa', a relatat că Profetul (salleAllahu aleihi ue 
sellem) a spus: "Allah Preaînaltul a ales dintre fiii lui Ibrahim pe 
Ismail. A ales dintre fiii lui Ismail pe Kinane. A ales dintre fiii lui 
Kinane pe Quraiş. A ales dintre Quraiş pe fiii lui Haşim, iar pe 
mine m-a ales din fiii lui Haşim." (Muslim). 

Abu Sufian, când a fost întrebat de către împăratul 
romanilor despre descendenţa Profetului, i-a răspuns: "El este 
unul cu o descendenţă aleasă." Împăratul a răspuns: "Toţi 
trimişii sunt cei mai distinşi din triburile lor." (Bukhari).

Naşterea sa
Profetul Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) s-a 

născut în ziua de luni a lunii Rebi' el-Euuel. S-a mai spus că s-a 
născut în a doua zi a acestei luni, a opta, a zecea sau a 
doisprezecea zi. Acel an este cunoscut în istorie ca "anul 
Elefantului", aşa cum a relatat Ibn Kethir, Ibrahim Ibn Munzir, 
profesorul lui Bukhari şi Khalife, fiul lui Khayiat prin consens.

Istoricii au consemnat că Amine, mama lui Muhammed, 
a spus la naşterea sa: "Nu am întâmpinat greutăţi, iar atunci când 
s-a născut, a ieşit împreună cu el o lumină care s-a făcut văzut 
între Răsărit şi Apus." Irbad, fiul lui Sarie (Allah să fie mulţumit 
de el!), a relatat că l-a auzit pe Profetul Muhammed (salleAllahu 
aleihi ue sellem) spunând: "Eu sunt considerat de Allah 
Preaînaltul în "Mama Cărţilor" (Quran) ultimul dintre profeţi, în 
timp ce Adam nu fusese încă creat. Am să vă explic de ce. 
Datorită rugăciunii făcute de tatăl (strămoşul) meu Ibrahim, 
vestea adusă de 'Isa (Isus) poporului său şi visul mamei mele, în 
care o lumină a izvorât din ea şi a luminat castelele Şamului." ( 
relatat de Ahmed şi Taberani).

Iar tatăl lui a murit când Muhammed (salleAllahu aleihi 
ue sellem)  era în pântecele mamei lui cu câteva luni inainte de 
naştere.

Bismillahir Rahmanir Rahim (În numele lui Allah, Cel 
Milostiv, Cel Îndurător)

Laudă lui Allah! Cel care ne-a ajutat să găsim drumul 
călăuzirii şi a îndepărtat de privirile noastre întunericul abaterii 
de la credinţă. Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
Profetului ales - cel care a fost trimis ca îndurare pentru omenire 
şi pildă pentru cei care-l urmează - şi asupra familiei şi 
companionilor săi.   

O, voi, musulmani, studierea vieţii Profetului este unul 
dintre cele mai importante lucruri, în scopul căreia trebuie să ne 
dedicăm cât mai mult timp. Cunoaşterea biografiei lui îl ajută pe 
musulman să trăiască acele întâmplări măreţe, ba chiar, să-şi 
imagineze că este unul dintre acei oameni cinstiţi pe umerii 
cărora s-a ridicat puritatea gloriei şi onoarea eroismului.

Musulmanul poate afla din viaţa Profetului (salleAllahu 
aleihi ue sellem) multe aspecte precum: personalitatea 
Profetului, modul său de viaţă, chemarea sa la credinţă, atât pe 
timp de pace cât şi pe timp de război.

Prin studierea biografiei Profetului (salleAllahu aleihi ue 
sellem) cunoaştem punctele slabe şi puternice, motivele 
victoriei şi înfrângerii şi cum trebuie să ne comportăm în 
anumite situaţii chiar dacă sunt dificile. 

Prin cunoaşterea vieţii Profetului, musulmanii îşi 
redobândesc încrederea în ei şi se conving că Allah Preaînaltul 
este alături de ei şi îi ajută, dacă ei se supun cu desăvârşire 
poruncii Lui şi respectă legile Lui. Allah Preaînaltul spune: 
"Dacă voi Îl veţi sprijini pe Allah, vă va sprijini şi El pe voi şi vă 
va întări picioarele voastre." ( surat Muhammed: 7).

"Noi îi vom ajuta pe trimişii Noştri şi pe cei care cred, 
atât în viaţa din această lume, cât şi în Ziua când se vor ridica 
martorii." ( surat Ghafir:51).

"Allah îi ajută neîndoielnic aceluia care-L ajută pe El. 
Allah este Tare şi Puternic." (Al-Hajj:40).

Aceste pagini sunt o introducere succintă în biografia 
Profetului (salleAllahu aleihi ue sellem) şi au intenţia de a-i 
atrage pe tinerii musulmani la studierea şi cunoaşterea 
amănunţită a vieţii ultimului dintre profeţi. Allah Preaînaltul 
spune: "Muhammed este Trimisul lui Allah."(Fath:29)

Descendenţa (genealogia) sa
El este Abu al-Qasim (tatăl lui Qasim), Muhammed, fiul 

lui Abdullah, fiul lui Abdul-Mutallib, fiul lui Haşim, fiul lui Abd 
Menaf, fiul lui Qusai, fiul lui Kilab, fiul lui Murrah, fiul lui 
Keab, fiul lui Luai, fiul lui Galib, fiul lui Fehr, fiul lui Malik, fiul 
lui An-Nadr, fiul lui Kinane, fiul lui Khuzeime, fiul lui 
Mudrake, fiul lui Ilyas, fiul lui Mudar, fiul lui Nezar, fiul lui 
Muadd, fiul lui Adnan.. Aceasta descendenţa este convenită. S-a 


