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SURA AL-HIJR 

(Meccană [54]; 99 versete) 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 

 

„Nu-ți îndrepta ochii spre lucrurile pe care 

 Noi le-am dat ca bucurie trecătoare  

unor perechi dintre ei  

și nici nu fii trist pentru ei,  

ci pleacă aripa ta peste dreptcredincioși.” 

 

                      ******* 

 

  Un număr nou, în noul an 1432, pe care îl dorim a fi plin  

de speranţe pentru viitorul musulmanilor, cu învăţături  

islamice cât mai utile, trainice şi dăinuitoare. 

Sperăm, inshaAllah, ca dawa transmisă de Revista Annisaa  

a acestui an să fie mai puternică decât în anul trecut. 

Allah subhana wa ta’ala să ne binecuvânteze. Ameen! 

 

 

                                                   Gabriela Guettat 

                                                                              Redactor-Șef 
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Comportamentul femeii musulmane 

 față de vecinii ei 
~ de Gabriela Gharabli ~ 

 

„Adoraţi-L pe Allah şi nu-I a-

sociaţi Lui nimic! Purtaţi-vă bine 

cu părinţii, cu rudele, cu orfanii, 

cu sărmanii, cu vecinul apropiat şi 
cu vecinul străin, cu tovarăşul de 

alături, cu călătorul de pe drum şi 

cu cei stăpâniţi de mâinile voastre 

drepte, căci Allah nu-i iubeşte pe 

cel trufaş şi pe cel lăudăros!” 

(Sura An-Nisa’, 4:36) 

 

 
 

Femeia musulmană mumină 

ştie că una dintre obligaţiile sale 

este de a se comporta frumos cu 

vecinii ei. 

Există multe relatări ale Pro-

fetului Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, în care musul-

manii sunt îndemnaţi a se com-

porta frumos cu vecinii, indiferent 

de relaţia lor de rudenie sau de 

religia fiecăruia. 

Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a zis: 

„Jibril a îndemnat atât de mult la 

o purtare bună faţă de vecini, în-
cât am crezut că va include vecinii 

printre moştenitori.” 

      (relatat de Bukhari şi Muslim) 

Islamul a acordat dintotdea-

una un statut înalt vecinilor. A-

tunci când Îngerul Jibril, aleihi 

sallam, a vorbit despre compor-

tamentul faţă de vecini, Profetul 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a crezut că va ridica ve-

cinii la nivelul de rudenie şi le va 

acorda acestora drepturi de moş-

tenire. De asemenea, în cuvânta-

rea pe care a ţinut-o Profetul, 

salla Allahu aleihi wa sallam, în 

timpul pelerinajului de adio, a ac-

centuat din nou bunul comporta-

ment pe care trebuie să-l avem 

faţă de vecini. 
Abu Umama, radhi Allahu 

anhu, de asemenea, s-a gândit că 

Profetul Mohammed, salla Allahu 

aleihi wa sallam, îi va face pe ve-

cini moştenitori. 

„L-am auzit pe Profet spu-

nând, în timp ce stătea pe cămila 

lui, în timpul pelerinajului de adio: 

«Vă poruncesc să vă purtaţi bine 
cu vecinii!» Şi a accentuat acest 

lucru atât de mult, încât m-am 

gândit că avea să le acorde lor 

drepturi de moştenire.” 

 (relatat de Tabarani) 
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„Cel ce crede în Allah şi în 

Ziua de Apoi să se poarte frumos 

cu vecinii; cel ce crede în Allah şi 

în Ziua de Apoi să-şi cinstească 

oaspetele; cel ce crede în Allah şi 
în Ziua de Apoi să grăiască ade-

vărul, sau dacă nu, să tacă.” 

     (relatat de Bukhari şi Muslim) 

Potrivit unei relatări de Bu-

khari, Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a zis: „Cel ce crede în 

Allah şi în Ziua de Apoi să nu îl 

deranjeze sau să îi facă rău veci-

nului său...” 

(Fath al-Baari, 10/445) 
Femeia musulmană mumină 

care crede în Allah subhana wa 

ta’ala şi căreia îi este frică de Ziua 

Judecăţii este înţelegătoare, liniş-

tită şi îngăduitoare faţă de vecinii 

săi, atentă la orice lucru care i-ar 

putea deranja, supăra sau jigni pe 

aceştia, aşa cum spune Profetul 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam: 

„Nici unul dintre voi nu crede 

cu adevărat, până ce nu iubeşte 

pentru fratele său ceea ce iubeşte 

pentru el.” 

     (relatat de Bukhari şi Muslim) 

Potrivit unei relatări făcute de 

Muslim de la Anas, Profetul, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a zis:  

„Pe Cel în mâna Căruia se află 
sufletul meu, nici un rob nu crede 

cu adevărat, până nu iubeşte pen-

tru vecinul său ori - a spus el, 

pentru - fratele său ceea ce iu-

beşte şi pentru el.”  

     Femeia musulmană mumină, 
atunci când prepară o mâncare 

deosebită, îi trimite şi vecinului ei, 

în conformitate cu spusele 

Profetului, salla Allahu aleihi wa 

sallam: 

„Dacă faceţi vreo fiertură, a-

dăugaţi mai multă apă, apoi gân-

diţi-vă la vecinii voştri şi trimiteţi-

le şi lor o porţie.” 

(relatat de Ibid) 
De câte ori există posibilitatea 

de a face un cadou vecinei sau co-

piilor ei, femeia musulmană mu-

mină nu ezită să o facă. 

Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihiu wa sallam, a atras 

atenţia musulmanilor, şi în special 

femeilor, asupra importanţei da-

rurilor mărunte, făcute între ve-
cini: 

„O, musulmanelor, să nu cre-

deţi că vreun dar este prea lipsit 

de importanţă pentru a fi dăruit 

unui vecin, chiar de este şi un pi-

cior de oaie.” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 

„Un picior de oaie” se referă la 

un lucru nesemnificativ, dar care 

este mai bun decât nimic, şi nici o 
femeie nu trebuie să considere că 

vreun cadou, oricât de mărunt ar 

părea, nu merită să fie dăruit 

vecinei sale. 

Allah Preaînaltul a spus: 

„Cel care a făcut un bine cât 

un grăunte de colb, îl va vedea,” 

(Sura Al-Zalzala, 99:7) 

Şi Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
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„Salvaţi-vă de Foc, făcând mi-

lostenie chiar şi cu o jumătate de 

curmală; şi dacă nu găsiţi (jumă-

tate de curmală), atunci spuneţi 

măcar o vorbă bună.” 
(relatat de Bukhari şi Muslim) 

 

 
 

„Nici o vecină nu trebuie să ia 

în derâdere cadoul primit de la o 

altă vecină, chiar de este şi un 

picior de oaie. Mai degrabă, ea 
trebuie să îi mulţumească, pentru 

că această mulţumire dă naştere 

la prietenie şi încurajează sprijinul 

şi ajutorul reciproc; asta în afara 

faptului că a mulţumi oamenilor 

pentru un favor anume este o 

regulă de bază a Islamului, pe 

care Profetul a încurajat-o din răs-

puteri: «Cel care nu mulţumeşte 

oamenilor nu mulţumeşte lui 
Allah.»” 

     (relatat de Bukhari) 

Aceste hadithuri au învăţă-

minte majore, pentru că încura-

jează la prietenie şi nu lasă nici o 

portiţă deschisă spre luarea în 

derâdere a cadoului primit de la 

vecină. Religia noastră este cea 

mai bună religie; Islamul doreşte 

să fie înţeles prin această iubire, 

afecţiune care nu se va opri şi va 

fi în continuare răspândită. 

     Femeia musulmană mumină 
ştie că, în Islam, gândurile şi in-

tenţiile sunt mai importante decât 

valorile materiale, deci ea va reuşi 

să se mulţumească cu zâmbetul 

oferit de vecina ei dimineaţa, când 

se văd. 

      Femeia musulmană este în-

văţată să se poarte frumos cu 

vecinii ei nemusulmani, deoarece 

Islamul încurajează bunătatea fa-
ţă de toţi oamenii, indiferent de 

rasă sau religie, atâta timp cât 

aceştia nu săvârşesc un rău faţă 

de musulmani. 

      „Allah nu vă opreşte să faceţi 

bine acelora care nu au luptat îm-

potriva voastră, din pricina religi-

ei, şi nu v-au alungat din cămi-

nele voastre, [ba din contră] să 
fiţi foarte buni şi drepţi, căci Allah 

îi iubeşte pe cei drepţi” 

     (Sura Al-Mumtahana, 60:8) 

      Lucrul cel mai de apreciat es-

te îndrumarea către Islam, îngă-

duinţa faţă de oameni fiind o pre-

ocupare zilnică pentru cei care 

sunt musulmani. 

      Femeia musulmană mumină 

nu ar trebui să uite că există un 
sistem exact, pe care Islamul l-a 

stabilit odată ce a fost hotărâtă 

purtarea bună faţă de vecini. 

Astfel, Islamul a învăţat-o să dea 

prioritate vecinilor care se află cel  

mai aproape de casa ei, apoi celui 

de lângă aceasta şi aşa mai de-

parte. 
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Aisha, radhi Allahu anha, a 

zis: „O, Trimis al lui Allah! Eu am 

doi vecini. Căruia dintre ei să-i 

ofer un dar?” El a zis: „Celui a 
cărui uşă este mai apropiată de a 

ta.” 

(relatat de Bukhari) 

Femeia musulmană mumină 

trebuie să aibă o purtare bună 

faţă de vecini, lucru care face par-

te din atitudinea islamică funda-

mentală. 

Învăţăturile islamice ne spun 

că acela care este bun cu vecinii 

săi este cel mai bun vecin în faţa 
lui Allah Preaînaltul: 

„Cel mai bun dintre tovarăşi, 

în faţa lui Allah, este cel care este 

cel mai bun cu tovarăşul său şi cel 

mai bun dintre vecini, în faţa lui 

Allah, este cel care este cel mai 

bun cu vecinul său.” 

(relatat de Tirmidhi) 

Din învăţătura profetică ştim 
că un vecin bun şi dreptcredincios 

este un stâlp de fericire în viaţa 

unui musulman, acesta asigurând 

confort şi siguranţă, indiferent da-

că este bărbat sau femeie: 

„Printre lucrurile care îl fac 

fericit în această viaţă pe musul-

man se numără vecinul dreptcre-

dincios, casa spaţioasă şi armăsa-

rul bun.” 

(relatat de Al-Hakim) 

Femeia musulmană trebuie 

să adopte o atitudine pozitivă, 
tratându-și vecinii cu respect şi 

consideraţie. 

Abu Huraira, radhi Allahu 

anhu, a spus că Profetul 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 

sallam, a spus: 

„Cel care crede în Allah şi în 

Ziua Judecăţii, să-şi onoreze veci-

nul.” 

(relatat de Bukhari şi Mus-
lim) 

Femeia musulmană mumină 

acordă asistenţa, susţinerea mo-

rală sau materială de care vecina 

sa are nevoie. 

Anas, radhi Allahu anhu, 

relatează că Profetul Mohammed, 

salla Allahu aleihi wa sallam, a 

spus: 
 „Nu crede în mine acela care 

doarme sătul, în timp ce vecinul 

său de alături este flămând, şi el 

ştie asta.” 

(relatat de Mousnad Bazar, 

autentificat de Albani) 

Limitele impuse faţă de 

persoanele de sex opus sunt de 

luat în consideraţie, respectul fiind 

imperativ în drepturile musulma-
nilor. 

Regulile impuse privirilor 

sunt evident diferite şi foarte 

strict respectate. Dacă insistăm a-

supra acestui fapt, este pentru 

simplul motiv că Sheitan, audhu 

billeh, şi nafs-ul, ego-ul nostru, 

inspiră întotdeauna răul, împin-

gându-ne cu uşurinţă la abateri. 
Sub acoperirea celor mai bune 

intenţii, ne îndeamnă să adoptăm 
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două niveluri, la o astfel de bună-

voinţă. Primul ar fi acela când pe 

un vecin îl salutăm cu un zâmbet 

frumos, în timp ce pe un alt vecin 

îl salutăm cu un simplu şi rapid 
„As sallam aleykum”. Deci mare 

atenţie, dragele noastre surori! 

       Femeia musulmană mumină 

trebuie să aibă în vedere cuvintele 

spuse de ea. Abu Huraira, radhi 

Allahu anhu, a relatat că Profetul 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 

sallam, a fost întrebat:  

„O, Trimis al lui Allah, cutare 

femeie îşi petrece nopţile în ru-
găciune, posteşte ziua, şi tot aşa, 

şi face milostenie, însă îşi jigneşte 

vecinii, cu limba ei ascuţită.” Pro-

fetul a zis: „Faptele bune nu-i vor 

fi de nici un folos; ea se numără 

printre locuitorii Iadului.” Ele au 

zis: „Şi cutare face numai rugă-

ciunile obligatorii, face milostenie 

numai cu resturi, dar nu jigneşte 
pe nimeni.” Profetul a zis: „Ea 

este printre locuitorii Paradisului.” 

(relatat de Bukhari) 

 

 
 

Reflecţiile asupra importanţei 

femeii musulmane şi în general a 

musulmanului faţă de vecini, tre-

buie să ne amintească de vorbele 

Profetului Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, care a ce-

rut musulmanilor să arate „Ih-

san”, să nu facă rău celui care 

trăieşte în apropiere, să nu se a-

rate dezagrabili, pentru a nu 
transforma viaţa lor într-un calvar 

real. 

Potrivit Islamului, musulma-

nii şi musulmanele sunt precum 

un zid înalt, ale cărui cărămizi 

sunt oamenii acestei comunităţi. 

Fiecare cărămidă trebuie să fie 

tare şi puternic legată de cele-

lalte, pentru a face acest zid solid 

şi durabil. În caz contrar, el va 
deveni slab, fiind gata oricând să 

se prăbuşească. De aceea, Isla-

mul împrejmuieşte acest zid cu 

puternice legături spirituale, pen-

tru a-i conserva integritatea şi 

tăria, ca să nu fie clintit, indife-

rent de ce se va abate asupra lui. 

Profetul, salla Allahu aleihi wa 

sallam, a făcut o minunată meta-
foră, referitor la solidaritatea şi 

sprijinul reciproc dintre musul-

mani şi musulmane:  

„Credincioşii sunt precum o 

structură, în care unele părţi sus-

ţin alte părţi.”  

(relatat de Bukhari şi Mus-

lim) 

„Credincioşii, în prietenia lor 

reciprocă, în compasiunea şi afec-
ţiunea lor, sunt precum un trup: 

dacă o parte a lui suferă, întregul 

trup resimte durerea.” 

(relatat de Ibid) 

 

Allahu Alam. 
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Tăfsir Sura Al-Ma’un - Capitolul 107 

revelată în Mecca 
~ de Umm Omar ~

 

     În numele lui Allah Cel 
Milostiv, Îndurător 

     1. Îl vezi tu pe cel care tăgă-

duieşte Judecata? 

     2. El este acela care-l alungă 

pe orfan [cu asprime] 

     3. Şi nu îndeamnă la hrănirea 

sărmanului. 

     4. Şi vai acelora care fac Ru-

găciunea 
     5. Fiind fără de grijă faţă de 

Rugăciunea lor, 

     6. Care sunt numai făţarnici 

     7. Şi opresc de la ajutor! 

 

 
 

     Allah subhana wa ta’ala spu-

ne: „Îl vezi tu pe cel care tăgă-

duieşte «Ad-Din» Judecata?” Aici, 
cuvântul «Ad-Din» înseamnă Via-

ţa de Apoi, Răsplata şi Recom-

pensa finală. 

     „El este acela care-l alungă pe 

orfan [cu asprime]” înseamnă „el 

este cel care asupreşte pe orfan şi 

nu-i dă  dreptul lui. El nu-l hră-

neşte, nici nu este bun cu el.” 

     „Şi nu îndeamnă la hrănirea 
sărmanului.” Aceasta spune Allah 

subhana wa ta’ala: „Dar nu! Voi 

nu-l cinstiţi pe orfan. Şi nu vă 

îndemnaţi la hrănirea sărmanu-

lui.” (Sura Al-Fajar, 89:17-18), 

însemnând sărmanul care nu are 

nimic să îl susţină şi să-i acopere 

nevoile.   

     Apoi Allah subhana wa ta’ala 
spune: „Şi vai acelora care fac 

Rugăciunea. Fiind fără de grijă fa-

ţă de Rugăciunea lor.” Ibn Abbas 

şi alţii au spus: „Se referă la 

ipocriţii care se roagă în public, 

dar nu se roagă în particular.” 

     Adevărat, Allah subhana wa 

ta’ala spune: „vai acelora care fac 

Rugăciunea”. Ei sunt acei oameni 
care se roagă şi aderă la rugă-

ciune, dar sunt indiferenţi la ea 

(la rugăciune). Aceasta poate fi: 

fie referitor la actul în întregime, 

aşa cum a spus Ibn Abbas, fie re-

feritor la efectuarea în sine a ru-

găciunii, într-un timp anume, care 

a fost legiferată  islamic. Se referă 

la  persoana care se roagă în în-

tregime, în afara timpului dat. 
Acestea au fost spuse de Masruq 

şi Abu As-Duha. 

     Ata’ ibn Dinar a spus: ”Toate 

rugăciunile I se cuvin lui Allah, 

Unicul, care spune: «fără de grijă  
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faţă de Rugăciunea lor.»; şi El nu 

spune: «Cei care sunt lipsiţi de 

raţiune în rugăciunea lor».” Poate 

însemna, de asemenea, primul 
timp al rugăciunii, ceea ce în-

seamnă că ei întotdeauna o 

întârzie până la sfârşitul timpului 

ei, sau fac un obicei din acest lu-

cru. De asemenea, se poate referi 

la neîmplinirea stâlpilor şi con-

diţiilor rugăciunii în mod adecvat. 

Aceasta ar putea însemna, de a-

semenea, efectuarea cu umilinţă 

şi contemplare a  semnificaţiilor 
sale.  

     Modul de aranjare al versetu-

lui cuprinde toate aceste sensuri. 

Cu toate astea, oricine se regă-

seşte în caracteristicile menţiona-

te mai înainte, atunci o parte din 

acest verset se aplică pentru el. Şi 

cine are toate aceste caracteris-

tici, atunci el a împlinit partea lui 
din acest verset şi ipocrizia acţiu-

nilor lui este împlinită prin el.    

      Aceasta este exact la fel con-

firmată în cele două Sahih-uri, că 

Mesagerul lui Allah, salla Allahu 

aleihi wa sallam, a spus: „Aceasta 

este rugăciunea ipocritului, aceas-

ta este rugăciunea ipocritului, a-

ceasta este rugăciunea ipocritului. 

El (ipocritul) stă privind soarele, 

până ce este între cele două 

coarne ale lui Sheitan. Apoi el stă 

şi, în grabă, efectuează patru ra-

kaat, şi el nu-şi aminteşte de 

Allah (în ele), decât foarte puţin.”  
     (relatat de Bukhari şi Muslim)  

     Acest hadith descrie sfârşitul 

timpului pentru rugăciunea Asr, 

rugăciunea de după-amiază, pre-

cum e confirmat de hadith. Acesta 

este timpul în care nu e de pre-

ferat  a te ruga. Atunci, această 

persoană îşi face rugăciunea, „ciu-

gulind” din ea precum ciuguleşte 

o cioară. El nu are deloc linişte şi 
umilinţă în timpul ei. Adevărat, 

Profetul, salla Allahu aleihi wa 

sallam, a spus: „El nu-şi amin-

teşte de Allah (în ele), decât foar-

te puţin.”     

     El probabil îşi face rugăciunea 

doar pentru ca oamenii să-l vadă 

rugându-se, necăutând faţa lui 

Allah subhana wa ta’ala. Iar acest 
lucru este ca şi cum nu s-ar fi 

rugat deloc. Allah subhana wa 

ta’ala spune: „Cei făţarnici încear-

că să-L înşele pe Allah, dar El 

întoarce înşelătoria lor [împotriva 

lor înşişi!] Când se ridică pentru 

Rugăciune [As-Salat], se ridică ei 

cu lene, ca să fie văzuţi de oa-

meni, şi nu pomenesc numele lui 

Allah decât foarte puţin.”  
     (Sura An-Nisa’, 4:142) 

     Şi Allah subhana wa ta’ala 

spune aici: „Care sunt numai fă-

ţarnici”. 

     Imam Ahmad relatează de la 

Amr ibn Murrah, care spune: 

„Stăteam cu Abu Ubaydah, când 

persoana menţionată s-a lăudat. 

Un om cunoscut sub numele de 
Abu Yazid a spus: «L-am auzit pe 

Abdullah ibn Amr spunând că 
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Mesagerul lui Allah a zis: „Oricine 

încearcă să facă oamenii să audă 

de fapta sa (să se laude), Allah, 

Cel care le aude pe toate, îl va 

auzi, îl va  dispreţui şi îl va în-
josi.”» De aceea, este relatat din 

spusele lui Allah Preaînaltul: „Care 

sunt numai făţarnici” - se referă la 

faptul că oricine face o faptă nu-

mai pentru Allah subhana wa 

ta’ala, dar oamenii ştiu despre a-

ceasta, şi el este mulţumit de 

acest lucru, atunci aceasta nu es-

te considerată  lăudăroşenie. 

      Allah subhana wa ta’ala spu-
ne: „Şi opresc de la ajutor!”, a-

ceasta însemnând că ei nu se în-

chină bine Domnului lor, nici nu 

tratează bine creaţia Sa. Ei nu îm-

prumută, chiar dacă ceilalţi ar pu-

tea avea beneficii şi un ajutor din 

asta (din împrumut), chiar dacă 

obiectul va rămâne intact şi le va 

fi returnat. Aceşti oameni sunt 

chiar stingheri, atunci când vine 

vorba de a da Zakat şi diferite ti-

puri de caritate care aduc o mai 

mare apropiere de Allah subhana 

wa ta’ala. 
      Al-Mas’udi relatează de la 

Salamah ibn Kuhazl, care relatea-

ză de la Abu Al-Ubaydin că el a 

întrebat pe Ibn Mas’ud despre Al-

Ma'un, şi el a spus: „Este ceea ce 

oamenii îşi dau unii altora (îşi 

împrumută), cum ar fi un topor, o 

oală, o găleată şi lucruri similare.” 

      (relatat de At-Tabari, 24:639) 

 
      Acesta este sfârşitul Tăf-

sirului Surei Al-Ma’un şi toate 

laudele şi mulţumirile I se 

datorează numai lui Allah 

subhana wa ta’ala. 

 

Allahu Alam. 
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Liniştea spirituală – o caracteristică a Profeţilor, 

 aleihum sallam, fără de păcat, imaculaţi 

Ultima parte 

~ de Gabriela Guettat ~ 
 
 

Liniştea spirituală este un 

sentiment foarte profund, înrădă-

cinat în inimile celor cu adevărat 

credincioşi‚ o caracteristică a pro-

feţilor‚ aleihum sallam, ~cei fără 
de păcat‚ imaculaţi~. 

 

 
 

A fost una din caracteristicile 

Profetului Ibrahim‚ aleihi sallam‚ 

evidenţiată în confruntarea cu pă-

rintele său:  

„I-a răspuns (tatăl său): «O, 

Avraam! Te lepezi tu de zeii mei? 

Dacă nu încetezi‚ eu te voi alunga 
cu pietre! Pleacă departe de mine 

pentru vreme îndelungată!»” 

(Sura Maryam, 19:46) 

De asemenea, evidenţiată în 

confruntarea cu poporul condus 

de Nemrooth, regele Babilonului 

(unul dintre cei 4 regi care au 

dominat lumea, al cincilea în  

 

 

arborele genealogic al lui Noe, 

aleihi sallam, cel care niciodată nu  

a fost mulţumit‚ tiran prin com-

portamentul său), care a trăit 400 
de ani. Pe vremea lui a făcut ce 

nu a făcut nimeni: s-a numit „Eu 

sunt Dumnezeu”: 

„Oare nu l-ai văzut pe acela 

care s-a certat cu Avraam în legă-

tură cu existenţa Domnului său, 

după ce Allah i-a dat stăpânia 

(219)? Şi a zis Avraam: «Domnul 

meu este cel care dă viaţă şi ia 
viaţa». Şi i-a răspuns el: «Şi eu 

pot să dau viaţa şi să iau viaţa!» 

Atunci a zis Avraam: «Allah face 

ca soarele să vină de la Răsărit, 

deci fă-l tu să vină de la Apus!» 

Cel care nu credea a rămas des-

cumpănit, căci Allah nu-i călău-

zeşte pe cei nelegiuiţi.” 

(Sura Al-Baqara, 2:258) 

 
Explicaţia numărului din pa-

ranteză, din verset: 

219) Nimrod‚ după unii co-

mentatori. Aluzie la faptul că, de-

venind  rege, el a socotit că este 

atotputernic şi, în consecinţă, a 

tăgăduit existenţa lui Allah. 

 După acest eveniment, Allah 

Preaînaltul a trimis o muscă ce îi 
va intra în nas și din cauza căreia 

el va muri. 
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Liniştea spirituală este, în a-

ceeaşi măsură, o caracteristică 

extraordinară, evidentă în mo-

mentul în care Profetul Ibrahim‚ 
aleihi sallam, i-a părăsit pe 

Hajjar, radhi Allahu anha‚ şi pe 

fiul său, Ismail, aleihi sallam, în 

deşert, în locul de acum - Mecca. 

De asemenea‚ de linişte spirituală 

a dat dovadă şi în momentul în 

care era gata să-l sacrifice pe fiul 

său, Ismail, aleihi sallam.  

Liniştea spirituală l-a carac-

terizat şi pe Profetul Moise, aleihi 
sallam, în confruntarea sa cu Fa-

raonul. În acelaşi timp, el s-a a-

rătat foarte calm‚ încurajând fiii 

lui Israel să fie fermi: 

„Moise a zis către neamul 

său: «Rugaţi-vă lui Allah pentru 

ajutor şi fiţi răbdători, căci al lui 

Allah este pământul şi El îl dă 

moştenire cui voieşte dintre robii 
Săi. Iar sfârşitul [fericit] este al 

celor care au frică.»” 

(Sura Al- ’A’raf, 7:128) 

De asemenea‚ tot el a dat do-

vadă de linişte spirituală, atunci 

când marea era în faţa lui‚ iar din 

spate veneau în forţă Faraonul şi 

oastea sa. 

 „Şi la răsăritul soarelui, au 

pornit în urma lor. ~  Şi când cele 

două cete s-au văzut una pe alta, 

au zis însoţitorii lui Moise: «Sun-

tem ajunşi!» ~ Dar el a zis: «În 

nici un caz! Domnul meu este cu 

mine şi El mă va călăuzi!»”    
(Sura Aş-Şu’ara, 26:60-62) 

De linişte spirituală a dat do-

vadă şi Profetul Yusuf, aleihi 

sallam, în confruntarea lui cu fraţii 

săi şi cu femeia care a încercat 

să-l seducă. Această linişte spiri-

tuală l-a ajutat foarte mult, atunci 

când a fost închis. Nu după mult 

timp de la acest incident, va primi 

poziţia de lider în Egipt, glorifi-
cându-L pe Allah subahana wa 

ta’ala: 

„Doamne! Tu mi-ai dat putere 

şi m-ai învăţat tâlcuirea vedeni-

ilor! Tu eşti Creatorul cerurilor şi 

pământului! Tu eşti Ocrotitorul 

meu în această lume şi în Lumea 

de Apoi! Ia-mi viaţa când eu sunt 

în totală supunere [musulman] şi 
alătură-mă celor evlavioşi!”  

     (Sura Yusuf, 12:101) 

Liniştea spirituală a fost una 

dintre calităţile Profetului 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 

sallam, un sentiment ales, creat 

de Allah Preaînaltul şi coborât în 

inimile profeţilor‚ aleihum sallam, 

şi în inimile dreptcredincioşilor, 

implicând în acelaşi timp speranţă 
şi putere. În consecinţă, îi asigură 

pe cei fricoşi şi îi consolidează pe 

cei aflaţi în dificultate, atunci când 

se luptă. 

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, 

a spus:  

„Liniştea implică spirit şi pu-

tere; în consecinţă, aceasta îi li-

nişteşte pe cei care sunt speriaţi 
şi îi consolează pe cei care sunt în 

dificultate.” 
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Tot el, radhi Allahu anhu, a 

mai  spus:  

„Se spune că această stare de 

linişte a fost materializată la O-

mar, prin discurs şi prin inimă.” 
Ibn Mas’ud, radhi Allahu anhu, 

a spus: 

„Liniştea este câştig, dar este 

pierdere atunci când renunţi la 

ea.” 

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, 

a spus:  

„Fiecare apariţie a cuvântului 

Sakeenah (linişte spirituală) în 

Sfântul Coran se referă la linişte, 
calm, în afară de aceea care se 

găseşte în sura Al-Baqara.”, fă-

când referire la versetul unde 

Allah Preaînaltul spune: 

„Şi profetul lor le-a zis: «Un 

semn al stăpânirii sale este acela 

că va veni la voi cu chivotul în 

care se află chezăşia liniştii tri-

mise de Domnul vostru (200), 
laolaltă cu rămăşiţele lăsate de 

neamul lui Moise şi de neamul lui 

Harun (201), purtat de îngeri. În 

aceasta este un semn pentru voi, 

dacă sunteţi credincioşi!»”. 

 (Sura Al-Baqara, 2:248) 

 

 
 

Explicaţiile numerelor din pa-

ranteză, din verset: 

200) Este vorba de chivotul în 

care Moise punea Tora când por-

nea la luptă şi îl aşeza în faţa oş-

tii, pentru a aduce liniştea şi în-

crederea în sufletele luptătorilor. 
201) Numele arab a lui Aaron. 

Prin rămăşiţe sunt avute în vedere 

toiagul şi veşmintele lui Moise, 

precum şi unele table cu Tora. 

Abu Huraira, radhi Allahu 

anhu, a relatat că l-a auzit pe Tri-

misul lui Allah, salla Allahu aleihi 

wa sallam, spunând:  

„Când se rostesc cuvintele de 

Iqama şi slujba de rugăciune tre-
buie să înceapă, nici unul dintre 

voi să nu alerge (pentru a se ală-

tura la rugăciune), ci să umble li-

niştit şi să se alăture la slujbă; şi 

atunci să vă rugaţi o dată cu toată 

lumea, de acolo de unde aţi a-

juns, şi să completaţi ce aţi pier-

dut.”       

(relatat de Bukhari şi Muslim) 

Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a mai 

spus: 

 „Când auziţi Iqama, nu vă ri-

dicaţi până nu mă vedeţi că mă 

ridic, apoi ridicaţi-vă în linişte.” 

(relatat de Bukhari) 

Anas, radhi Allahu anhu, a 

relatat că Profetul, salla Allahu 

aleihi wa sallam, a spus: 
„Faceţi lucrurile uşoare pen-

tru oameni şi nu le îngreunaţi 

pentru ei şi liniştiţi-i (cu vorbe bu-

ne) şi nu-i respingeţi (pe ei).” 

(relatat de Bukhari)  

Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a spus 

oamenilor, în seara zilei de Arafat, 

în cadrul pelerinajului de adio:  
„O, oameni! Luați aminte că 

liniștea spirituală, ca și toate bine-
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cuvântările lui Allah, nu pot fi ni-

ciodată atinse, numai în cazul as-

cultării noastre față de El. Rugă-

ciunea este unul dintre cele mai 

mari motive, care trebuie alimen-
tat cu linişte spirituală.” 

(relatat de Bukhari) 

     „El este Cel care a trimis liniş-

tea în inimile dreptcredincioşilor, 

pentru a spori credinţa lor cu cre-

dinţă - şi ale lui Allah sunt oştirile 

din ceruri şi de pre pământ, iar 

Allah este Atoateştiutor [şi] Înţe-

lept [’Alim, Hakim],” 

(Sura Al-Fath, 48:4) 
Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a spus:  

„Este liniştea care a coborât 

după recitarea Coranului.”  

(relatat de Bukhari) 

Abu Huraira, radhi Allahu 

anhu, a relatat  că Trimisul lui 

Allah, salla Allahu aleihi wa 

sallam, a zis: „Celui care îndepăr-
tează suferinţele unui frate dintre 

suferinţele lumii, Allah îi va înde-

părta suferinţa dintre suferinţele 

din Ziua Învierii; celui care aduce 

uşurare celui împovărat, Allah îi 

va aduce uşurare în Viaţa de A-

poi; celui care acoperă greşelile 

unui musulman, Allah îi va acoperi 

greşelile în lumea aceasta şi în 

Viaţa de Apoi. Allah Îşi sprijină 
slujitorul, atâta vreme cât acesta 

ajută pe fratele său; iar cel care 

urmează cărarea în căutarea cu-

noaşterii, Allah îi va netezi calea 

ce duce spre Paradis, pentru el şi 

pentru aceia care se adună într-

una din casele lui Allah (moschee) 

şi recită Cartea lui Allah şi învaţă 

Sfântul Coran, învăţându-i şi pe 
alţii. Asupra lor va coborî liniştea 

şi mila îi va învălui, iar îngerii se  

 
 

vor aduna în jurul lor şi Allah Îşi 

va aduce aminte de ei, în pre-

zenţa celor ce se află în jurul Său; 

însă pe acela care întârzie să facă 
fapte bune, obârşia sa nobilă nu-l 

va ajuta să înainteze.” 

(relatat de Muslim) 

Într-un hadith relatat de Abu 

Huraira, Profetul Mohammed, 

salla Allahu aleihi wa sallam, a 

spus:  

„Mândria şi aroganţa sunt ca-

racteristici ale proprietarilor de cai 

şi cămile, a acelor beduini care 
sunt ocupaţi cu cămilele lor, şi nu 

dau atenţie religiei. În timp ce 

modestia şi blândeţea sunt ca-

racteristici ale proprietarilor de 

oi.”    
(relatat de Bukhari şi Muslim) 

Unii dintre cei mai respectaţi 

recitatori de Coran vorbesc despre 

„Pace” în caz de tulburări, acest 
lucru fiind dovedit a avea un efect 

benefic. 

Abu Al-Qayyim, radhi Allahu 

anhu, în cartea sa, „As-Madaarij 

Saalikeen”, spunea că ori de câte 

ori Sheikh al-Islam ibn Taymiyah, 

radhi Allahu anhu, a fost la greu, 
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el a recitat versete menţionând 

linişte.  

„Am auzit despre o situaţie 

dificilă care i s-a întâmplat, în 

timpul bolii sale: 
«Când mi-a fost foarte rău, 

am cerut celor din jurul meu să-

mi recite, din Coran, versetele ca-

re vorbesc despre liniştea spiritu-

ală. În momentul în care au făcut 

acest lucru, m-am vindecat ime-

diat, complet.»” 

Abu Al-Qayyim, radhi Allahu 

anhu, a mai spus:  

„Am citit aceste versete şi mi-

am dat seama că au avut o mare 

influenţă asupra asigurării şi păcii 

inimii.” 

O, Allah! Ne rugăm Ţie pentru 
tot ce este bun în această lume, 

cât şi în Lumea de Apoi, pentru 

tot ceea ce ştim şi ce nu ştim. Îţi 

cerem protecţie împotriva răului 

din această lume şi din Lumea de 

Apoi, aşa cum o ştim noi mai 

bine. 

 

Allahu Alam. 
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Locuitorii Cetăţii 
~ de Manar Manar ~

 

 

 
 

Allah Preaînaltul spune în Co-

ran: 

„Şi dă-le lor drept pildă pe lo-

cuitorii cetăţii, când au venit la ei 

trimişii. ~ Când am trimis la ei doi 

[trimişi], dar i-au socotit pe ei 

mincinoşi. Atunci i-am întărit şi cu 
un al treilea şi au zis ei: «Noi 

suntem trimişi la voi!» ~ Dar ei 

le-au răspuns: «Voi nu sunteţi de-

cât nişte oameni ca şi noi. Cel 

Milostiv [Ar-Rahman] nu a făcut 

să coboare nimic, iar voi nu faceţi 

decât să minţiţi!» ~ Însă [trimişii] 

le-au zis: «Domnul nostru ştie că 

noi suntem trimişi la voi, ~ Iar noi 

nu suntem datori decât cu 
transmiterea limpede [a mesajului 

nostru]». ~ Au zis ei: «Noi vedem 

un semn [prevestitor de] rău în 

voi. Dacă nu încetaţi, noi vă vom 

ucide cu pietre şi vă va ajunge o 

osândă dureroasă de la noi!» ~ 

Le-au răspuns: «Semnul preves-

titor de rău este cu voi! Când aţi 

fost îndemnaţi, [aţi prevestit  

 

 

răul]!... Însă voi sunteţi un neam 

care întrece măsura!...» ~ Şi de 

la capătul cetăţii a venit un 

bărbat, alergând, şi a zis: «O, 

neam al meu, urmaţi-i pe trimişi! 

~ Urmaţi-i pe cei care nu cer 
răsplată şi care sunt pe drumul 

cel bun! ~ De ce să nu-L ador eu 

pe Cel care m-a creat pe mine? Şi 

la El veţi fi voi întorşi! ~ Să iau eu 

alţi zei în locul Lui? Dacă Cel 

Milostiv [Ar-Rahman] va voi să-mi 

facă mie un rău, nu-mi va fi de 

nici un folos mijlocirea lor şi ei nu 

mă vor putea mântui! ~ Aşadar, 
eu aş fi într-o rătăcire învederată! 

~ Eu cred în Domnul vostru, deci 

ascultaţi de mine!» ~ Şi i se zice 

lui (14): «Intră în Rai!» (15) Iar el 

răspunde: «O, de ar şti neamul 

meu ~ Că Domnul meu m-a iertat 

şi m-a aşezat pe mine între cei 

cinstiţi!» ~ Şi Noi nu am făcut să 

coboare asupra neamului său, în 

urma lui, (16) vreo oaste din cer, 
(17) căci nu am vrut să facem să 

coboare. ~ Nu a fost decât un 

singur strigăt (18) şi iată-i pe ei 

stinşi, fără viaţă.” 

     (Sura Ya-Sin, 36:13-29) 

Explicaţiile numerelor din pa-

ranteză, din versete: 

14) I-au zis Îngerii, când a 

murit. 
15) Ca răsplată pentru cre-

dinţa ta adevărată. 

16) După moartea lui. 
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17) Pentru a-i ucide. 

18) Pedeapsa a fost un strigăt 

din cer, care i-a nimicit pe ei.  

Abdullah ibn Abbas, Ka’b Al-

Ahbar şi Wahb ibn Munabih, 
precum şi mulţi alţii, au relatat 

povestea cetăţii Antiochia (Anta-

kia de azi), guvernată de regele 

Antikhis ibn Antikhis. Acest rege 

obişnuia să se închine la idoli. 

Allah Preaînaltul a trimis la el trei 

Mesageri, aleihum sallam, cu care 

el s-a contrazis. Mesagerii erau: 

Sadiq, Masduq şi Shalom, aleihum 

sallam. 
Era evident faptul că ei erau 

Mesageri trimişi de Allah subhana 

wa ta’ala. Qatadah pretindea că ei 

ar fi mesageri trimişi de Isus, 

aleihi sallam. 

Aceeaşi versiune a fost susţi-

nută şi de Ibn Jarir, după Wahb, 

după Ibn Sulaiman, după Shu’aib 

Al-Jiba’i, care a adăugat: „Acei 
mesageri se numeau: Simion, Io-

na şi Paul, iar oraşul se numea 

Antiochia.” 

   

    

Această viziune asupra fapte-

lor este nefondată, deoarece oa-
menii din Antiochia, atunci când i-

au primit pe cei trei discipoli ai lui 

Isus, aleihi sallam, au fost primii 

care au crezut în el, la vremea a-

ceea.  

În consecinţă, Antiochia a fost 

unul dintre primele patru oraşe în 
care au existat pentru prima dată 

patriarhi creştini. Aceste patru o-

raşe au fost Antiochia, Ierusalim, 

Alexandria şi Roma. Cu toate a-

cestea, locuitorii oraşului nu au 

fost distruşi, în timp ce oamenii 

menţionaţi în oraşul din versetele 

coranice au fost exterminaţi, ur-

mând uciderea companionilor lor, 

pe care Allah Preaînaltul i-a trimis 
ca să-i prevină.  

Allah subhana wa ta’ala 

spune: 

„Nu a fost decât un singur 

strigăt şi iată-i pe ei stinşi, fără 

viaţă.”  

(Sura Ya-Sin, 36:29)  

Nu există nici o contradicţie 

între cele două interpretări, pen-
tru că cei trei Mesageri, aleihum 

sallam, ai lui Allah subhana wa 

ta’ala, care au fost trimişi primilor 

locuitori ai cetăţii Antiochia, nu au 

fost crezuţi, acest lucru ducând la 

completa distrugere a lor, lucru 

care nu s-a întâmplat Apostolilor 

lui Isus, aleihi sallam. Apoi, pă-

mântul lor a fost repopulat şi, în 

timpul vieţii lui Isus, aleihi sallam, 
noii locuitori ai cetăţii au crezut în 

cei trei mesageri ai săi. 

Insinuarea că povestea men-

ţionată în Gloriosul Coran este cea 

a mesagerilor lui Isus, aleihi 

sallam, este una absurdă şi ne-

fondată. Desigur, contextul arată 

că Mesagerii, aleihum sallam, au  
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 fost trimişi de Allah Preaînaltul. 

      Allah subhana wa ta’ala spu-

ne: 

„Şi dă-le lor drept pildă pe lo-
cuitorii cetăţii, când au venit la ei 

trimişii. ~ Când am trimis la ei doi 

[trimişi], dar i-au socotit pe ei 

mincinoşi. Atunci i-am întărit şi cu 

un al treilea şi au zis ei: «Noi 

suntem trimişi la voi!»”  

(Sura Ya-Sin, 36:13-14)  

Locuitorii cetăţii au spus că 

Mesagerii, aleihum sallam, erau 

doar oameni, aşa că au ajuns la 
concluzia că Allah Preaînaltul tri-

mite oameni drept Mesageri. Iar 

Mesagerii, aleihum sallam, au 

afirmat că Allah subhana wa ta’ala 

ştie cel mai bine că au fost trimişi 

la ei şi dacă îi mint, cu siguranţă 

El, Preaînaltul, le va da cea mai 

grea pedeapsă dintre câte există, 

adăugând:  
„Iar noi nu suntem datori de-

cât cu transmiterea limpede [a 

mesajului nostru]” 

(Sura Ya-Sin, 36:17) 

Acest lucru înseamnă că ei au 

fost trimişi doar pentru a-i călă-

uzi. 

„Au zis ei: «Noi vedem un 

semn [prevestitor de] rău în voi. 

Dacă nu încetaţi, noi vă vom uci-

de cu pietre şi vă va ajunge o o-

sândă dureroasă de la noi!»” 

(Sura Ya-Sin, 36:18) 

Astfel, i-a ameninţat pe ei, zi-

cându-le că vor fi umiliţi şi omo-
râţi (cu pietre). 

„Le-au răspuns: «Semnul pre-

vestitor de rău este cu voi!»”, adi-

că ei vor fi cel mai puternic afec-

taţi.  

„Când aţi fost îndemnaţi, [aţi 

prevestit răul]!...” (deoarece li s-a  

reamintit şi li s-a arătat calea pe 

care trebuie să o urmeze; în 

schimb, ei i-au ameninţat cu umi-
lirea şi moartea). 

 „Însă voi sunteţi un neam ca-

re întrece măsura!...”, adică au 

depăşit toate limitele, datorită 

multitudinii de păcate pe care le-

au comis şi neascultării faţă de 

Allah subhana wa ta’ala.  

Allah Preaînaltul spune:  

„Şi de la capătul cetăţii a venit 
un bărbat, alergând şi a zis: «O, 

neam al meu, urmaţi-i pe trimişi! 

~ Urmaţi-i pe cei care nu cer răs-

plată şi care sunt pe drumul cel 

bun!” 

(Sura Ya-Sin, 36:20-21) 

 Acest bărbat a venit în ajuto-

rul Trimişilor, aleihum sallam, ca-

re i-au chemat pe locuitorii cetăţii 

la dreapta călăuzire, la adevărul 
absolut, fără să ceară nici o 

răsplată de la ei. Apoi i-a invitat 

să-L adore doar pe Allah Cel Unic, 

pentru că nimeni altcineva nu le 

va fi de vreun folos în această 

viaţă sau în Viaţa de Apoi.  

„Aşadar, eu aş fi într-o rătăci-

re învederată!” 

 (Sura Ya-Sin, 36:24) 
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 Apoi, credinciosul le-a spus 

celor trei Mesageri, aleihum 

sallam:  

 „Eu cred în Domnul vostru, 

deci ascultaţi de mine!” 
(Sura Ya-Sin, 36:25) 

(Deci fiţi martori ai decla-

raţiei mele în faţa Domnului vos-

tru.) Sau: (O, oamenii mei! Ascul-

taţi declaraţia mea de credinţă, pe 

care o fac acestor Mesageri.)  

Apoi l-au omorât, fie aruncând 

pietre în el până a murit, fie prin 

bătaie, fie aruncându-se brusc 

asupra lui. 
Ibn Ishaq a relatat, după unii 

dintre oamenii din vremea sa şi 

sub autoritatea lui Abdullah ibn 

Mas’ud, că oamenii l-au călcat în 

picioare, până când i-au rupt 

gâtul. 

Ath-Thawri a relatat după A-

sim Al-Ahwal, după Abu Majlaz, 

care a spus: „Numele credincio-
sului era Habib ibn Murriy şi era 

tâmplar, sau croitor, sau poate 

cizmar.”  

 De asemenea, se mai spune 

că obişnuia să se roage într-o 

peşteră izolată. Abdullah ibn A-

bbas, radhi Allahu anhu, a spus: 

„El era Habib, tâmplarul bolnav de 

lepră. Era un om darnic, dar a 

sfârşit omorât de proprii lui oa-

meni.”  

Apoi, Allah Preaînaltul a spus: 

„Intră în Rai!” 
(Sura Ya-Sin, 36:26) 

Iar când el (omul) a văzut 

bucuriile de acolo (din Paradis), a 

spus:  

„«O, de ar şti neamul meu ~ 

Că Domnul meu m-a iertat şi m-a 

aşezat pe mine între cei cinstiţi!»” 

(Sura Ya-Sin, 36:26-27)  

(Pentru a crede în ceea ce eu 

am crezut şi pentru a câştiga ceea 
ce eu tocmai am câştigat.)  

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, 

a spus, referitor la acest bărbat: 

„I-a sfătuit pe oameni în timpul 

vieţii sale, spunând: „«O, neam al 

meu, urmaţi-i pe trimişi!»”, iar 

după moartea sa: „«O, de ar şti 

neamul meu ~ Că Domnul meu 

m-a iertat şi m-a aşezat pe mine 
între cei cinstiţi!»”  

Qatadah a completat, spu-

nând: „Credinciosul dă întotdea-

una sfaturi, deoarece vede răspla-

ta pe care a pregătit-o pentru el 

Allah subhana wa ta’ala: „«O, de 

ar şti neamul meu ~ Că Domnul 

meu m-a iertat şi m-a aşezat pe 

mine între cei cinstiţi!»” Astfel, 

doreşte ca oamenii săi să vadă 
onoarea pe care Allah Preaînaltul 

i-a dăruit-o. 

Qatadah a adăugat: „Pe Allah! 

Allah nu i-a mustrat şi nici măcar 

nu i-a învinuit pe acei oameni, du-

pă ce l-au omorât (pe credin-

cios).” 

„Nu a fost decât un singur 

strigăt şi iată-i pe ei stinşi, fără 
viaţă.” 

(Sura Ya-Sin, 36:29) 
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Allah Preaînaltul a spus:  

„Şi Noi nu am făcut să co-

boare asupra neamului său, în ur-

ma lui, vreo oaste din cer, căci nu 

am vrut să facem să coboare.” 
(Sura Ya-Sin, 36:28) 

Allah Preaînaltul nu avea ne-

voie să trimită împotriva lor o 

oaste din cer, pentru a-i pedepsi 

pentru ceea ce le-au făcut Mesa-

gerilor, aleihum sallam. 

Mujahid şi Qatadah au spus: 

„Înseamnă că Allah nu le-a mai 

trimis încă un mesaj.” 

Ibn Jarir a spus: „Prima inter-
pretare este mult mai bună, de-

oarece Allah subhana wa ta’ala 

spune, după aceea: «...căci nu 

am vrut să facem să coboare.»”, 

adică Allah subhana wa ta’ala nu 

a avut nevoie să trimită asupra lor 

asemenea pedeapsă pentru că nu  

 

 

au crezut în Mesagerii Săi, 

aleihum sallam, şi pentru că l-au 

omorât pe credinciosul Său.  

„Nu a fost decât un singur 

strigăt şi iată-i pe ei stinşi, fără 
viaţă.” 

     (Sura Ya-Sin, 36:29) 

Învăţaţii au spus: „Allah 

Preaînaltul l-a trimis pe Jibril, 

aleihi sallam, care a închis porţile 

cetăţii, cu un singur strigăt.” 

Toate dovezile arată că ora-

şul menţionat în versetele corani-

ce nu a fost Antiochia de azi, de-

oarece oamenii de acolo credeau 
în Allah subhana wa ta’ala şi l-au 

urmat pe mesagerul Său, Isus, 

aleihi sallam. Mai mult decât atât, 

s-a spus că Antiochia a fost primul 

oraş care şi-a declarat credinţa în 

Isus, aleihi sallam. 

 

Allahu Alam. 

InshaAllah va continua. 
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Sinceritatea în Islam este primordială 
~ de Yasmin Dorina ~ 

 

 

 

 
 

Abu Ruqayya Tamim ibn Aws 

ad Dari a spus că Profetul Mo-

hammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus:  „«Religia înseam-

nă sinceritate». Noi am întrebat: 

«Pentru cine, o, Mesager al lui 

Allah?» El a zis: «Pentru Allah, 

pentru Cartea Lui, pentru Mesage-

rul Lui, pentru îndrumătorii mu-

sulmani (imami) şi pentru comu-

nitatea musulmană.»” 

(relatat de Muslim) 

Care este sensul cuvintelor: 
„Religia înseamnă sinceritate”? 

Sensul este acela pe care l-am 

învăţat de la Profetul Mohammed, 

salla Allahu aleihi wa sallam, când 

ne-a spus: „Religia nu este alt-

ceva decât sinceritate.” Acest 

lucru arată cât de importantă este 

sinceritatea în Islam. 

Iar acum vom vorbi despre 
semnificaţia hadithului sahih de 

mai sus. 

 

 

 

Sinceritatea pentru Allah 

subhana wa ta’ala 
 

A fi sincer faţă de Allah Prea-

înaltul este de o importanţă capi-

tală în Islam. Există două aspecte 

ale acestei sincerităţi. 

Primul aspect este sinceritatea 

în adorarea Lui. Trebuie să-L ado-

răm pe Allah subhana wa ta’ala, 

numai pe El, Singurul, oferind tot 
devotamentul nostru faţă de El, 

Preaînaltul. 

În al doilea rând, este since-

ritatea în convingerile noastre, 

prin credinţa absolută în Allah 

Preaînaltul, singurul Creator, sin-

gurul Susţinător şi Îndrumătorul 

nostru. 

Allah Preaînaltul spune: 

„Şi nu li s-a poruncit decât să-

L adore pe Allah, cu credinţă cura-

tă şi statornică în religia Lui, să 

împlinească Rugăciunea [As-Sa-

lat] şi să achite Dania [Az-Zakat]. 
Şi aceasta este credinţa [comuni-

tăţii] celei drepte.”  

(Sura Al-Bayyina, 98:50) 

 

Sinceritatea în Cartea Sa 

 

Sinceritatea prezentă în Car-

tea lui Allah Preaînaltul cuprinde 

un număr mare de idei. Noi tre-
buie să credem în ceea ce Coranul 

ne zice. 

 

http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=30309805473&pid=175182&id=1316228134&oid=47656988199
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Credinţa în ceea ce spune Co-

ranul trebuie să fie sinceră, şi să 

nu existe loc de îndoială. Noi 

trebuie să ştim că Sfântul Coran 
este cuvântul lui Allah subhana 

wa ta’ala, revelat Profetului 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 

sallam, prin intermediul Îngerului 

Jibril, aleihi sallam. 

Noi trebuie să fim supuşi ordi-

nelor date de Allah Preaînaltul, El 

fiind Ghidul nostru în viaţă, prin 

învăţăturile care ni le-a transmis. 

Trebuie să credem că legile enu-

merate în Coran sunt cele mai bu-

ne legi, care nu pot niciodată să 

aibă concurenţă cu legile date de 

oameni.  
Această sinceritate se dove-

deşte şi prin apărarea Coranului 

de cei care sunt aspiranţi ai co-

rupţiei, de cei care abuzează şi cei 

care interpretează după bunul lor 

plac paginile sfinte. 

Allah Preaînaltul a garantat 

păstrarea Coranului: 

„Într-adevăr, Noi am pogorât 
Coranul şi Noi îi vom fi păzitori!” 

(Sura Al-Hijr, 15:9) 

 

Sinceritatea faţă de Mesa-

gerul lui Allah Preaînaltul, 

salla Allahu aleihi wa sallam 

Trebuie să avem credinţa 

sinceră, de nezdruncinat, că 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 

sallam, este Trimisul lui Allah 

subhana wa ta’ala şi că ceea ce 
spune el, salla Allahu aleihi wa 

sallam, este adevărat. 

Trebuie să-i ascultăm toate 

ordinele şi interdicţiile. Trebuie să 

se ştie că tot ce a venit la noi prin 

intermediul Profetului Mohammed, 

salla Allahu aleihi wa sallam, este 

de la Allah Preaînaltul. Iar Allah 

subhana wa ta’ala ne spune: 

„Nu rosteşte nimic după pofta 
lui! ~  El [Coranul] nu este decât 

o revelaţie trimisă”   

     (Sura An-Najm, 53:3-4) 

Allah subhana wa ta’ala mai 

spune: 

„O, voi, cei care credeţi! Fiţi 

cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu 

supunere [ascultare] faţă de Tri-

misul Său şi faţă de diriguitorii 
voştri! Apoi, dacă aveţi neînţe-

legeri într-o chestiune, aduceţi-o 

[întru judecare] la Allah şi la Tri-

mis, dacă voi credeţi în Allah şi în 

Ziua de Apoi! Aceasta este mai 

bine şi cu mai bune urmări.” 

(Sura An-Nisa’, 4:59) 

Ascultarea de Mesagerul lui 

Allah, salla Allahu aleihi wa 

sallam, este ascultare față de 
Allah Preaînaltul: 

„Cel ce se supune Trimisului 

se supune, neîndoielnic, şi lui 

Allah. Cât despre cei care întorc 

spatele, Noi nu te-am trimis să fii 

peste ei păzitor!” 

(Sura An-Nisa’, 4:80) 

Şi El, Preaînaltul, mai spune: 

„Ceea ce Allah a dăruit Trimi-
sului Său ca pradă de la locuitorii 

cetăţilor, aceasta aparţine lui 
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Allah şi Trimisului, rudelor, orfa-

nilor, sărmanilor şi călătorului de 

pe drum, pentru ca să nu se 

schimbe doar între cei bogaţi din-

tre voi. Ceea ce vă dăruieşte Tri-
misul primiţi, iar cele de la care 

vă opreşte, de la acelea opriţi-vă 

şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah 

este aspru la pedeapsă!” 

(Sura Al-Haşr, 59:7) 

Sinceritatea faţă de Mesagerul 

lui Allah, salla Allahu aleihi wa 

sallam, se referă la apărarea ono-

rii sale de cei care îl ofensează, la 

a-l apăra împotriva calomniatori-
lor şi a celor care vor să corupă 

ceea ce a fost scris în Sunnah. 

 

 
 

Sinceritatea faţă de îndru-

mătorii musulmani (Imami) 

 
Există două categorii de per-

soane vizate aici. Prima categorie 

sunt savanţii, care au obligaţia de 

a cunoaşte religia, de a o pune în 

practică şi de a-i învăţa pe oa-

meni. A doua categorie sunt în-

drumătorii musulmani, imamii, 

care au obligaţia de a aplica legile 

Islamului. 
Sinceritatea oamenilor de şti-

inţă implică dragoste, respect şi 

răspândirea credinţei prin învăţa-

rea comunităţii. E important ca cei 

care beneficiază de cunoştinţe să 

fie sinceri dar, cu toate acestea, 

nu trebuie urmaţi orbeşte. În 

Islam, obligaţia fiecărui musulman 
este să ceară dovezi. Dacă vom 

găsi că acel lucru este corect, va 

trebui să-i urmăm, iar dacă vom 

găsi că este greşit, trebuie să-i 

informăm cu respect de eroarea 

comisă, fără insulte sau deni-

grarea persoanei. 

Sinceritatea savanţilor inclu-

de, de asemenea, atenţie în de-

claraţiile şi opiniile lor, pentru a 
nu fi greşit ceea ce spun. 

Îndrumătorii (Imamii) trebuie 

să fie musulmani sinceri şi curaţi 

sufleteşte, plini de virtuţi şi corecţi 

între ei. 

„O, voi, cei care credeţi! Fiţi 

cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu 

supunere [ascultare] faţă de 

Trimisul Său şi faţă de diriguitorii 

voştri! Apoi, dacă aveţi neînţele-
geri într-o chestiune, aduceţi-o 

[întru judecare] la Allah şi la 

Trimis, dacă voi credeţi în Allah şi 

în Ziua de Apoi! Aceasta este mai 

bine şi cu mai bune urmări.” 

(Sura An-Nisa’, 4:59)  

Cei care vin în contradicţie cu 

Coranul şi Sunnah Profetului 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 

sallam, nu trebuie urmaţi. 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 

sallam, a spus:  

„«Imamii (lideri) care nu res-

pectă îndrumările mele şi sunnah 

mea sunt diavoli în corp ome-

nesc.» Hudthayfah a spus: «Ce 

trebuie să facem, o, Mesager al lui 

Allah, dacă voi trăi să văd acel 

moment?» Profetul Mohammed, 
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salla Allahu aleihi wa sallam, a 

spus: «Va trebui să-l ascultaţi şi 

să vă supuneţi, chiar dacă imamul 

vă loveşte pe spate şi vă ia toată 

bogăţia.»” 
(relatat de Bukhari şi Muslim) 

Aceste hadithuri sunt  probe 

clare a faptului că răzbunarea îm-

potriva imamilor este respinsă, 

chiar dacă aceştia sunt opresivi şi 

nu au credibilitate. 

 

Sinceritatea în 

comunitatea musulmanilor 

 
Noi, musulmanii, trebuie să a- 

vem în inimi o dragoste sinceră 

pentru fraţii şi surorile noastre în 

Islam.  

Trebuie mereu să-i primim cu 

salutul „As sallam aleykum”. Tre-

buie să simţim bucurie pentru 

prosperitatea lor şi durere, atunci 

când îi ajung necazurile şi su-
părările. 

Noi trebuie să-i îndrumăm 

sincer pe fraţii şi surorile noastre, 

cu privire la ceea ce este cel mai 

bine pentru ei în credinţă şi în 

viaţa lor. Să interzicem ce este 

rău şi să-i îndrumăm spre bine, 

spre ceea ce este drept şi corect, 

având intenţii pure pentru religia 

noastră, din care toţi fraţii şi 
surorile în Islam să beneficieze, 

inshaAllah. 

 

Allahu Alam. 
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Răsplata unui suflet curat 

~ de Yasmin Dorina ~ 

 

   

Într-o vară, pe un soare do-

goritor, un tânăr om, pe nume 

Thabit, făcea o plimbare. În plim-

barea lui, pe acel soare de la ora 

prânzului, se opri în faţa unei li-

vezi frumoase, plină de meri.  
Cum o crean-

gă încărcată, ga-

ta să se rupă, co-

borî ademenitor 

peste gardul live-

zii, el, ispitit de 

merele care stră-

luceau ademenitor 

în bătaia soarelui, 
rupse unul, muş-

când din el cu  

mare sete. 

Apoi îşi aminti 

că nu are dreptul 

să mănânce ceva 

ce nu îi aparţine. 

Cu gândul acesta, 

porni să-l întâl-

nească pe propri-
etarul grădinii. Odată ajuns la el, 

îi spuse: 

     „Îmi cer scuze, am luat un 

măr din pomul dumneavoastră.”  

Proprietarul îi răspunse:  

     „Te iert, cu o singură condiţie. 

Dacă accepţi, te voi ierta, iar în 

Ziua Judecăţii nu vei fi tras la 

răspundere pentru ceea ce ai fă-
cut; iar dacă nu,  vei răspunde în 

faţa Celui care nu uită niciodată şi 

răsplăteşte toate faptele.”  

 

 

Tânărul băiat începu să tre-

mure la gândul ca nu cumva 

condiţia să fie foarte dură. Cu vo- 

cea tremurândă, îl întrebă pe 

proprietarul livezii:  

„Şi care este această condi-
ţie?”  

El îi răspunse:  

„Vreau  să o 

iei pe fiica mea de 

soţie.”  

Tânărul om îi 

spuse că aceasta 

nu este o condiţie, 

ci mai degrabă un 
premiu de merit. 

Dar proprietarul 

livezii îi zise:  

„Nu te grăbi în 

a-ţi arăta fericirea, 

crezând că este un 

premiu de merit. 

Aşteaptă să ţi-o 

descriu pe viitoa-

rea ta soţie: este 
oarbă, surdă şi mută. Dacă o iei 

de nevastă, te iert; altfel nu îţi vei 

primi iertarea.”  

Thabit a primit această veste 

lăsând capul în jos, gândindu-se 

că, indiferent de cât de grea va fi 

povara pe care va trebui să o 

suporte în această lume, nu are 

un echivalent în ceea ce poate să-
l întâmpine pe lumea cealaltă şi 

mai ales în a-L mâhni pe Allah 

Preaînaltul.  
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Proprietarul a adus doi com-

panioni ai Profetului, salla Allahu 

aleihi wa sallam, rugându-i să 

asiste la căsătoria tinerilor. Odată 

toate vorbite şi acceptate, a venit 
şi ziua nunţii. Înainte de a începe 

căsătoria, tatăl fetei zise:  

„Am pregătit o cameră în casa 

mea.”  

După aceea, o aduse pe fiica 

sa, Thabit aşteptând, pe un sca-

un, intrarea fetei.  

Când ea a intrat, el se ridică 

brusc şi spuse: 

 „As sallam aleykum wa rah-
matullahi wa barakatuhu.”  

Iar ea îi răpunse: 

„Wa aleykum sallam wa rah-

matullahi wa barakatuhu.”  

Stupefiat că tânăra îi răs-

punse, el o întrebă: 

„Cum poţi auzi şi vorbi şi mă  

vedea, când tatăl tău te-a descris 

ca fiind mută, surdă şi oarbă?”  

Ea răspunse: 

„Tatăl meu nu te-a minţit. 

Urechile mele nu au auzit nicidată 
nici inutilităţi, nici calomnii. Iar 

când ţi-a spus că sunt mută, la fel 

nu te-a minţit. Eu nu am rostit 

niciodată cuvinte care L-ar putea 

mânia pe Allah Preaînaltul. Cât 

despre vederea mea, trebuie să 

ştii că, într-adevăr, sunt oarbă la 

tot ceea ce ar putea provoca 

mânie Creatorului nostru. Tatăl 

meu a spus adevărul.” 
Thabit, la vederea acestei fru-

moase domnişoare, rămase uimit 

şi încântat.  

Din căsătoria lor urmă să vină 

pe lume marele nostru învăţat, 

Imamul Abu Hanifa, radhi Allahu 

anhu.  

 

 



 
…şi ţineţi minte 

~ de Gabriela Gharabli ~ 

 

 

1. Aduceţi-vă aminte de 

Creatorul vostru şi supuneţi-

vă Lui. 

Abu Umama, radhi Allahu 

anhu, relatează că Trimisul lui 

Allah, salla Allahu aleihi wa 

sallam, în predica pe care a ţinut-

o cu ocazia Pelerinajului de Adio, 
a spus: „Nu uitaţi de datoria 

voastră către Allah; dacă vă faceţi 

rugăciunea de cinci ori, postiţi în 

timpul Ramadanului, plătiţi Zakat 

(milostenie) din averile voastre şi 

vă supuneţi celui care are dreptul 

să vă poruncească, veţi intra în 

Împărăţia Domnului vostru.”    

(relatat de Tirmidhi) 
 

2. Nu uitaţi să apăraţi 

religia lui Allah Preaînaltul. 

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, 

a relatat: „Într-o zi, călăream în 

spatele Profetului, salla Allahu 

aleihi wa sallam, când el a zis: 

«Ascultă! Aş vrea să te lămuresc 
în anumite lucruri. Respectă  (po-

runcile lui Allah) şi păzeşte porun-

cile lui Allah, căci El te va urmări 

în ceea ce faci. Păziţi drepturile 

Lui, căci El va fi întotdeauna cu 

voi. Când trebuie să cereţi, cereţi 

numai de la El; iar când aveţi ne-

voie de ajutorul Său, imploraţi-L 

numai pe Allah singur, pentru 
ajutor. Amintiţi-vă că, dacă toată 

lumea la un loc vrea să facă bi-

ne, nu vor reuşi să vă dea nimic  

 
 

în afară de ceea ce a menit Allah 

dinainte (pentru voi), iar dacă toţi 
se unesc împotriva voastră, nu 

vor putea să vă facă nici un rău, 

în afară de ceea ce a hărăzit Allah 

împotriva voastră. Condeiele au 

fost ridicate şi puse la o parte, iar 

cerneala din cartea predestinării 

s-a uscat.»”  

(relatat de Tirmidhi) 
 

3. Meditaţi asupra creaţi-

ilor lui Allah subhana wa 

ta’ala. 

„În facerea cerurilor şi a pă-

mântului şi în schimbarea nopţii şi 

a zilei sunt semne pentru cei dă-

ruiți cu minte, ~ Care Îl pomenesc 

pe Allah stând [în picioare], 
şezând [jos] sau pe o parte şi cu-

getă la facerea cerurilor şi a pă-

mântului, [zicând]: «Doamne, n-

ai făcut acestea în deşert! Slavă 

Ție!»”  

(Sura ’Al- ’Imran, 3:190-191) 
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4. Nu uitaţi de mamele 

voastre, sunt ele cele care v-
au purtat şi s-au ocupat de 

voi. 

Abu Huraira, radhi Allahu 

anhu, relatează că: „O persoană a 

venit la Trimisul lui Allah, salla 

Allahu aleihi wa sallam, şi a zis: 

«Care dintre oameni merită cel 

mai mult un comportament bun 

din partea mea?» El a zis: «Mama 
ta.» El a întrebat din nou: «Şi mai 

cine (în afară de ea)?» El a zis din 

nou: «Mama ta este aceea (care 

merită cel mai bun tratament).» 

El a întrebat: «Apoi cine (în afară 

de ea)?» El (Profetul) a spus din 

nou: «Mama ta este aceea.» El a 

întrebat din nou: «Apoi cine?» La 

care el a zis: «Apoi este tatăl tău 

şi apoi rudele tale cele mai apro-
piate.»” 

(relatat de Bukhari) 

 

5. Fiţi generoşi şi nu fiţi 

zgârciţi. 

Abu Huraira, radhi Allahu 

anhu, a relatat că Trimisul lui 

Allah, salla Allahu aleihi wa 

sallam, a zis: „În fiecare dimi-
neaţă, coboară doi îngeri şi unul 

dintre ei zice: «O, Allah! Dăruieşte 

mai mult celui care face milos-

tenie», iar celălalt zice: «O, Allah! 

Distruge averea zgârcitului care 

nu cheltuie.»” 

(relatat de Bukhari)  

 
6. Scăpaţi de tot ceea ce 

este în neregulă la voi și fiţi 

indiferenţi la laudele oame-

nilor răi. 

Abu Huraira, radhi Allahu 

anhu, relatează că Trimisul lui 

Allah, salla Allahu aleihi wa 

sallam, a zis: „O părticică a per-

fecţiunii unui credincios în Islam 

este ca el să părăsească lucrurile 
şi faptele care nu-i sunt de nici un 

folos atât în lumea aceasta, cât şi 

în Viaţa de Apoi.” 

(relatat de Tirmidhi) 

 

7. Mâncaţi cu mâna dreap-

tă, deoarece face parte din Su-

nnah. 

Hafsa, radhi Allahu anhu, a 
relatat că Trimisul lui Allah, salla 

Allahu aleihi wa sallam, îşi folosea 

mâna dreaptă ca să mănânce, să 

bea şi să se îmbrace şi folosea 

mâna stângă pentru celelalte 

scopuri. 

(relatat de Abu Dawud) 

 

8. Învăţaţi-vă obligaţiile şi 

urmaţi-le, învăţaţi ceea ce 
este  interzis şi depărtaţi-le de 

voi. 

„Ceea ce este îngăduit e  lim-

pede şi ceea ce este oprit este 

limpede, dar între cele două sunt  

lucruri îndoielnice,  pe  care nu le  

cunosc mulţi oameni: acela care 

se  fereşte de cele  îndoielnice  ră-

mâne nevinovat faţă de religia sa 
şi faţă de cinstea sa, iar acela ca-

re cade în cele îndoielnice,  cade  
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în  ceea  ce  este oprit, asemeni 

păstorului care păşunează în jurul  

locului oprit al sanctuarului, a-

proape gata de a păşuna pe el. De 

bună seamă, fiecare cârmuitor are 
un  loc oprit. De bună seamă,  lo-

cul oprit al  lui Allah stă în sanc-

tuarul Lui, Preaînaltul. Cu adevă-

rat, în corpurile voastre este o bu-

cată de inimă care, dacă este  bu-

nă,  întregul  corp  este  bun,  şi 

dacă  ea  este  stricată,  întregul  

corp este  stricat;  cu  adevărat,  

aceasta este  inima.”  

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
 

9. Nu vorbiţi mult despre 

ceea ce nu vă aduce nici o re-

compensă. 

Ibn Omar, radhi Allahu anhu, 

a relatat că Trimisul lui Allah, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a zis: „Nu 

vă dedaţi la discuţii fără folos, ci 

amintiţi-vă de Allah, căci vorba 

multă, fără pomenirea lui Allah, 

împietreşte inima, iar cei care se 

vor afla cel mai departe de Allah 

sunt cei cu inima împietrită.” 

(relatat de Tirmidhi) 
 

10. Alegeţi-vă prieteni din-

tre cei mai buni musulmani, 

astfel veţi avea numai de câş-

tigat; şi nu căutaţi compania 

celor care comit greşeli, pen-

tru că şi voi veţi învăţa să co-

miteţi greşeli. 

Abu Huraira, radhi Allahu 

anhu, relatează că el l-a auzit pe 
Trimisul lui Allah, salla Allahu 

aleihi wa sallam, spunând: „Omul 

urmează religia prietenului său, a-

şa că fiecare să ia seama ce pri-

eteni îşi face.” 

(relatat de Tirmidhi şi Abu Da-

wud) 

 

Allahu Alam. 
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Istorisiri povestite de Profetul Mohammed,  

salla Allahu aleihi wa sallam 
~ de Gabriela Guettat ~ 

 

 

Aceste istorisiri islamice sunt 

lecţii pentru noi, din Coran şi Su-

nnah Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, povestite 

de istorici şi biografi. Ele au 

traversat timpul, pentru ca noi să 

profităm, învăţând din ele. 

„Şi grăbiţi-vă spre iertarea 

Domnului vostru şi spre Raiul cel 

întins cât cerurile şi pământul, 

pregătit pentru cei evlavioşi,” 

(Sura ’Al-’Imran, 3:133) 
 

 
 

Povestea norişorului 
 

Această istorisire începe cu un 

om, Salah (salah ar.= curat la 

inimă), care mergea pe un drum 

de ţară, tranversând pustietăţi. 

 

Am putea să ne întrebăm: 

„Cine este acest om?” - dar acest 

lucru nu este important; „În ce e-

pocă se petrece evenimentul?” - 
dar la fel, aceasta nu are impor-

tanţă.  

 

  

Nu, nu este important locul, 

sau cine a fost acest om, şi nici 

epoca în care a trăit. Esenţial este 
de a lua aminte la această isto-

risire adevărată, din care putem 

trage învăţături pe care, mai apoi, 

să le urmăm.  

Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, nu 

vorbeşte decât despre lucruri care 

ne sunt utile. 

Deci, acest om bun mergea a-
gale pe o cărare, iar dintr-o dată 

deasupra lui apăru un norişor. La  

un moment dat, auzi o voce care 

venea din direcţia norişorului. 

  

Imaginaţi-vă că mergeţi pe un 

drum pustiu şi auziţi o voce dea-

supra voastră, subhanaAllah, ve-

nită din direcţia unui norişor aflat 

deasupra capului vostru. Această 
voce este extraordinar de deose-

bită, subhanaAllah! 

 

Omului a început să-i fie fri-

că. Dar, chiar şi aşa, ce putea să 

facă? Auzea  această voce de dea-

supra capului său, care ordona: 

„Irigă pământul acelui om!”, 

numindu-l pe numele său. Omul 
rămase stupefiat, întrebându-se 

cine ordonă aceasta şi cui (de a 

iriga pământul omului căruia i s-a 

specificat numele). 
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Foarte surprins, urmări nori-

şorul, care începuse să se depla-

seze într-o direcţie precisă, dornic 

să afle dacă este adevărat ceea ce 

a auzit, sau dacă nu cumva a avut 

doar halucinaţii. Fiind curios cine 
este acel om căruia i se pomenise 

numele, se hotărî să urmărească 

norişorul.  

La un moment dat a început 

să plouă. Vedea apa care cobora 

într-o vale, adunându-se acolo ca 

într-un bazin, curgând apoi într-o 

direcţie bine stabilită - această 

apă ajungea pe un pământ plin de 
legume, iar norişorul se îndrepta 

şi el spre acest loc, udându-l în 

continuare, din belşug. 

 

Ceva extraordinar! Nu este 

aşa? SubhanaAllah! 

 

În acest loc era un om cu u-

nealta lui, ce dirija apa în inte-

riorul pământului său, până când 
apa iriga toate legumele de pe 

acel pământ. Atunci omul nostru a 

mers ca să îl salute, întrebându-l 

cine este proprietarul acestui 

teren, iar el i-a răspuns: 

„Eu sunt proprietarul.”  

„Cum te cheamă?” 

„Pe mine mă cheamă aşa...” - 

acelaşi nume pe care l-a auzit ve-

nind din cer, cu porunca pentru 

norişor de a merge să-i ude pă-

mântul. 
Acum omul nostru era sigur 

că ceea ce se întâmplase nu fu-

sese o halucinaţie, ci adevărul 

pur, şi că acesta nu putea să fie 

decât un Înger, aleihi sallam, care 

a ordonat norişorului să irige pă-

mântul acelui om. 

Omul a întrebat: 

„De ce ai vrut să ştii numele 

meu?”  

Atunci el i-a povestit tot ceea 

ce auzise. Apoi i-a spus: „Pe 

Allah! De ce norişorul a irigat pă-

mântul tău, şi nu al altuia?” 
Iar el i-a răspuns: 

„Pentru că mi-ai pus întreba-

rea, eu îţi voi răspunde. Acum, 

pentru că tu ai văzut cu ochii tăi 

totul, nu îţi mai pot ascunde ni-

mic.” 

Şi a continuat: 

„Eu lucrez acest pământ, iar 

recolta care mi-o dă o împart în 
trei. Păstrez pentru mine şi familia 

mea o treime, pentru a ne hrăni 

tot anul. A doua treime o dau sa-

daqa (milostenie), adică noi mân-

căm aceeaşi cantitate ca şi cei să-

raci cărora le dau sadaqa, trăind 

precum ei. Iar ultima treime o 

reîntorc pământului, ca să dea rod 

din nou.” 

Deci, acest om este acela că-
ruia i s-a permis să-i fie udat pă-

mântul, pentru că este un om ce 

recolta roade bune şi care dădea 

sadaqa din roadele pământului lui. 

„Domnul tău, [o, 

Mohammed,] ştie că tu stai în 

picioare [pentru Rugăciune] 
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aproape două treimi din noapte, 

sau jumătate din ea, sau o treime 

din ea, ca şi o parte dintre aceia 

care sunt cu tine. Allah hotărăşte 

noaptea şi ziua. El a ştiut că voi 
nu veţi putea petrece toată 

noaptea în Rugăciune şi astfel El 

se întoarce către voi cu 

îngăduinţă. Deci recitaţi atât cât 

vă este cu putinţă din Coran! El a 

ştiut că unii dintre voi vor fi 

bolnavi, că alţii călătoresc prin 

lume, în căutarea harului lui Allah, 

şi că alţii se luptă pe calea lui 

Allah! Deci recitaţi atât cât vă este 
cu putinţă din el, împliniţi 

Rugăciunea [As-Salat], daţi Dania 

[Az-Zakat] şi faceţi-I lui Allah un 

împrumut frumos, căci binele pe 

care îl trimiteţi înainte pentru 

sufletele voastre îl veţi afla la 

Allah mai bun, ca răsplată şi mai 

mare. Şi rugaţi-L pe Allah de 

iertare, căci Allah este Iertător, 
Îndurător [Ghafur, Rahim]!” 

(Sura Al-Muzammil, 73:20) 

„Şi că omul nu va dobândi 

decât [rodul] celor pe care le-a a-

gonisit” 

     (Sura An-Najm, 53:39) 

Şi niciodată sadaqa nu va 

scădea bogăţia; din contră, ea o 

face să crească şi o binecuvân-

tează. 
„Cel care săvârşeşte o faptă 

bună [o face] pentru sine însuşi, 

iar cel care face rău o face îm-

potriva sa. Domnul tău nu este 

nedrept cu robii Săi” 

(Sura Fussilat, 41:46) 

Uitaţi-vă la urmele lăsate de 

sadaqa şi la roadele culese: 

„Pilda acelora care dau [din] 
averea lor pe calea lui Allah este  

 

 

 

ca pilda grăuntelui care face şapte 

spice şi în fiecare spic sunt o sută 

de grăunţe, căci Allah înmulţeşte 

[răsplata] celui care voieşte El. 

Allah este Cel cu Har Nemărginit 

[şi] Atoateştiutor [Wasi’, ’Alim].” 
(Sura Al-Baqara, 2:261) 

Aţi văzut ce fac cheltuielile pe 

calea lui Allah Preaînaltul, ce fac 

actele de binefacere şi sadaqa 

pentru Allah subhana wa ta’ala şi 

ceea ce i-a dat acestui om Allah 

Preaînaltul? 

„...Cu aceasta este îndemnat 

cel care crede în Allah şi în Ziua 
de Apoi! Iar aceluia care este cu 

frică de Allah, îi va da El o ieşire 

[bună] ~  Şi-l va înzestra pe el de 

unde el nici nu se aşteaptă. Iar 

aceluia care se încrede în Allah, El 

îi este de ajuns, căci Allah împli-

neşte lucrul Său şi Allah a stabilit 

un termen pentru fiecare lucru.” 

(Sura At-Talaq, 65:2-3) 

Cine i-a zis acestui om că 
Îngerii, aleihum sallam, vor aduce 

norişorii pentru el? 

De aceea, Allah Preaînaltul l-a 

informat pe acest om şi l-a 

îndrumat să meargă pe drumul 

respectiv, pentru ca el, la rândul 

lui, să ducă această veste pro-
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prietarului pământului, pentru a-i 

întări credinţa în Allah Preaînaltul 

şi pentru a face în continuare 

sadaqa. 

Pe câţi dintre oamenii de 
genul acesta Allah subhana wa 

ta’ala îi vindecă de boli, ei neştiind 

că El, Preaînaltul, îi vindecă pe 

robii Săi pentru sadaqa pe care 

aceştia au făcut-o de-a lungul 

anilor? 

Câţi oameni fac sadaqa, iar 

Allah Preaînaltul îi apără de epi-

lepsie sau îi apără de accidente 

grave, numai pentru faptul că au 
făcut sadaqa? 

Sadaqa, sadaqa, sadaqa, pro-

tejează oamenii şi sporeşte bogă-

ţiile. 

 „Şi-l va înzestra pe el de un-

de el nici nu se aşteaptă. Iar ace-

luia care se încrede în Allah, El îi 

este de ajuns, căci Allah împli-

neşte lucrul Său şi Allah a stabilit 
un termen pentru fiecare lucru.” 

 (Sura At-Talaq, 65:3) 

De ce Profetul, salla Allahu 

aleihi wa sallam, ne-a spus aceas-

tă povestire? Pentru a încuraja 

sadaqa şi facerea de bine. 

Deci, acest om a făcut două 

milostenii: o treime pentru săraci 

şi o treime pentru copiii lui; iar 
cea mai bună sadaqa este cea pe 

care o faci familiei şi copiilor tăi. 

Toate acestea sunt sadaqa.  

Deci aţi reţinut: această is-

torisire este pentru ca sadaqa să 

dureze în timp. Allah subhana wa 

ta’ala l-a ales pe acest om (Salah) 

pentru a auzi ordinul dat de În-

gerul din cer, aleihi sallam, no-

rişorului. 
InshaAllah, din aceste lanţuri 

de istorisiri povestite de Profetul 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 

sallam, vom trage numai învăţă-

turi, aşa cum el, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a dorit ca ele să fie 

învăţate. 

 

     Allahu Alam. 
 
    Inshallah va continua.
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Călătoria Unică 
~ de Ionela Noour ~ 

 

 

 

      Detalii despre bilet:  

Tipul biletului: dus - simplu 

Preţ: gratuit  

 

      Detaliile pasagerilor: 

Nume: fiul/fiica lui Adam, aleihi 
sallam 

Origine: argilă  

Adresă: Planeta Pământ 

 

      Detaliile călătoriei: 

Plecare: Viaţa pe Pământ  

Sosire: Viaţa Veşnică  

Escală: hotel (cameră simplă, 

2m², la subsol)  
Durata zborului: între câteva 

secunde şi câteva mii de ani  

 

      Ora Decolării:  

Ora plecării (deces): necunoscută 

(de obicei, mai devreme decât era 

de aşteptat)  

Ora sosirii (înviere): Ziua Judecă-

ţii  

 
      Informaţii Vamă:  

      La sosirea în hotel (escală),  

 

doi vameşi incoruptibili (Nakir şi 

Munkir, aleihum sallam) pun ur-

mătoarele întrebări, fără întârzi-
ere:  

• Cine este Domnul tău?  

• Cine este Profetul tău?  

• Care este Religia ta?  

     Răspunsul depinde de viaţa ta 

pe pământ. Pentru a avea cât mai 

multe informaţii, consultaţi Ghidul 

(Coranul cel Sfânt), sura Ibrahim, 

verset 27.  
 

„Allah îi întărește pe cei care 

cred cu vorbe hotărâte atât în 

viața aceasta, cât și în Viața de 

Apoi. Allah îi duce în rătăcire pe 

cei nelegiuiți și Allah face ceea ce 

voiește.” 

 

     Bagaje:  

     În ciuda faptului că, compania 
nu ia decât o persoană pe călăto-

rie, există unele restricţii în ceea 

ce priveşte bagajele:  

• Puteţi lua o pânză albă, de 5 

metri  

• Orice obiecte sau alte materiale 

din această lume sunt strict 

interzise 

• singurul bagaj sunt acţiunile 
efectuate pe pământ, bune sau 

rele.  

 

      Instrucţiuni importante:  

      Pasagerilor le este reamintit 

faptul că biletele nu se schimbă şi 

nici nu sunt rambursabile. Această 



călătorie este obligatorie pentru 

toţi. Întârzierile nu sunt permise.  

 

      Căpitanul zborului: 

      Îngerul morţii, aleihi sallam, 
care nu face compromisuri în ceea 

ce priveşte data de plecare. 

  

      Pentru mai multe 

informaţii:  

      Vă rugăm să citiţi instrucţiuni-

le - pe care le veţi găsi în Coranul 

cel Sfânt şi Sunnah -, cât mai cu-

rând posibil.  

      În timpul călătoriei, nici o 
mască de oxigen nu va fi furniza-

tă, întrucât sistemul respirator va 

fi oprit chiar înainte de plecare.  

 

      Instrucţiuni suplimentare:  

      Nu e nevoie să vă faceţi griji 

cu privire la cartea de îmbarcare, 

paşaport, sau orice alt document, 

acestea nefiind necesare. 

Pentru a avea un zbor 

confortabil:  

• Credeţi în Allah Preaînaltul şi 

adoraţi-L cu sinceritate 

• Faceţi cele cinci rugăciuni 
obligatorii 

• Citiţi Coranul şi puneţi în 

practică ceea ce aţi citit 

• Urmaţi Sunnah, cât mai mult 

posibil  

• Fiţi pregătiţi pentru a călători în 

orice moment 

• Respectaţi creaturile lui Allah 

subhana wa ta’ala,  fără excepţie.  

 
      Ultimele avertizări:  

      Destinaţia finală depinde nu-

mai de voi! Vă rugăm să nu pier-

deţi timpul. Amintiţi-vă că este o 

plecare simplă, fără nici o posibi-

litate de întoarcere. Iar destinaţia 

finală va fi, fie Raiul, fie Iadul. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Redescoperirea adevăratelor valori 

~ de Norhan Diana ~ 

 

 

    

As sallam aleykum wa 

rahmatullahi wa barakatuhu 

     Mă numesc Norhan, am 

17 ani şi  am devenit musul-

mană la data de 5.10.2010. 

Sunt nouă în această mare 

familie; inshaAllah, treptat 

mă voi integra printre suro-

rile mele şi, inshaAllah, Îi voi 

fi pe plac lui Allah subhana 

wa ta’ala. 

Am desenat de când mă 

ştiu… parcă m-am născut cu 

nenumăratele creioane colo-

rate în mână şi am împletit 

jocuri copilăreşti. Însă me-

reu mi-am dorit să evoluez, 

să fiu din ce în ce mai bună. 

Iar dacă a fost ceva ce mi-

am dorit de când eram mi-

cuţă si până când am des-

coperit Islamul, a fost de a 

deveni o artistă cunoscută şi 

respectată. 

Design-ul am început să  

 

 

 

 

 

îl învăţ din prismele tehnicii 

corecte acum doi ani, când 

eram încă în clasa a 9-a. 

Acest lucru m-a ajutat enorm 

să îmi îmbunătăţesc tehnica 

de lucru. 

În momentul în care am 

devenit musulmană, alham-

dulilleh, viaţa mea s-a 

schimbat, deci şi modul în 

care vedeam arta; iar Isla-

mul are regulile lui asupra 

desenului, pe care trebuie să 

le respect, inshaAllah. 

      Aşa am început să dese-

nez pentru noi, doamnele şi 

domnişoarele musulmane, şi 

sunt încântată că îmi pot fo-

losi talentul pentru noi, păs-

trându-ne modeste, dar fru-

moase în acelaşi timp. 

     InshaAllah, sper ca rela-

ţia noastră pe viitor să fie u-

na cât mai strânsă. 

 

 

 



 

Acestea sunt câteva din micile 

mele „îndrăzneli” 

 

În general, acest model îl 

poate folosi o adolescentă, fiind 

indicat pentru eleve sau studente. 

Materialul folosit poate fi cașmir 

sau o stofă mai subțire, ținând 

cont de faptul că pelerina de dea-

supra trebuie să fie ușoară, nu să 

îngreuneze umerii noștri. Se poa-

te combina cu blugi sau un pan-

talon din stofă groasă. 

  

 

 

 

 

 
 

Aceasta este o ținută sport, u-

șor de purtat, cu garnitură din 

blană artificială. Se poate asocia 

cu un pantalon gros, din stofă de 

lână. Nasturele de la guler, din 

lemn, va da o notă chic ținutei. 
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Această tunică cu guler este 

indicată pentru doamnele de 

vârsta a doua. Garnitura poate fi 

simplă, albă, sau dintr-o catifea  

neagră. Tunica merge foarte bine 

atât cu un pantalon gros, cât și cu 

o fustă lungă, de aceeași culoare.  

Nasturii pot fi îmbrăcați cu același 

material ca și garnitura.  

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta este o ținută ele-

gantă, indicată pentru toate vârs-

tele. Materialul din care este con-

fecționată tunica poate fi din caș-

mir mai gros, iar la garnitură se 

poate folosi blăniță artificială. Fus-

ta, puțin evazată, dreaptă sus, 

poate fi din stofă de lână, de cu-

loarea garniturii de la tunică. 
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     La această ținută se poate fo-

losi un material ușor, cașmir sau 

stofă. Este foarte potrivită feme-

ilor însărcinate sau proaspetelor 

mămici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pentru surioarele noastre mai 

„subțirele”, recomand această 

haină din stofă, cu imprimeuri 

fantezie și garnitură albă, din blă-

niță artificială. Asociată cu un 

pantalon din stofă și un hijab de 

aceeași culoare, va da o notă de 

eleganță. 
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     Pentru mine, pentru tine, pen-

tru voi toate, surioarele mele, în-

drăznesc să propun aceste mode-

le, care vă vor da un aer tineresc. 

 

 

 

 

      

     În acest anotimp, recomand, 

pentru toate aceste modele,  că-

ciulițe din lână fină sau bumbac. 

De asemenea, baticul sau șalul 

trebuie să fie din materiale gro-

suțe - ca pașmina sau cașmirul -, 

pentru a ne apăra de frigul de 

afară. 

 

 
 

     InshaAllah, să vă fie de folos 

toate aceste mici propuneri ale 

mele, să vă facă plăcere atunci 

când le veți vedea și să vă simțiți 

cât mai confortabil, atunci când le 

veți purta. 

 

 

 



 
Ce este sindromul premenstrual? 

~ de Diana Manal ~ 
 

 

 
 

Sindromul premenstrual re-

prezintă o combinaţie de tulburări 

emoţionale, fizice, psihologice şi 

schimbări ale stărilor de spirit, ca-
re apar după ovulaţia unei femei, 

adică înainte cu două săptămâni 

de menstruaţie şi terminându-se 

cu începutul menstruaţiei. 

     Cele mai frecvente simptome 

sunt legate de starea de spirit, iri-

tabilitate, depresie, plâns, supra-

sensibilitate şi modificări ale dis-

poziţiei, alternând cu tristeţe şi 

mânie.  
      Simptome fizice: oboseală, 

balonare, sensibilitatea sânilor, 

acnee, modificări ale apetitului - 

cu privire la poftele alimentare. 

     10% dintre femei se confruntă 

cu o formă severă a simptomelor, 

fapt care le impiedică să-şi înde-

plinească activităţile cotidiene. 

Această formă severă poartă nu-
mele de disfuncţie disforică pre-

menstruală (DDP). 

 

 

     Cât de des este întâlnit sin-

dromul premenstrual? 

 

     Aproximativ 80% dintre femei 

prezintă unele simptome premen-
struale. Incidenţa sindromului 

premenstrual adevărat a fost ade-

sea supraestimată de către toate 

femeile care au avut orice simp-

tom fizic sau emoţional înainte de 

menstruaţie.  

 

     Când a fost descoperit sin-

dromul premenstrual? 

 
     Schimbările de dispoziţie le-

gate de această afecţiune au fost 

discutate chiar din antichitate. Cu 

toate acestea, abia în 1931 a-

ceastă tulburare a fost oficial re-

cunoscută de comunitatea medi-

cală. Termenul de „sindrom pre-

menstrual” a fost inventat în 

1953. 
 

     Care sunt cauzele sindro-

mului premenstrual? 

 

     Sindromul premenstrual ră-

mâne o enigmă, din cauza simp-

tomelor ample şi dificultatea în a 

face un diagnostic ferm. Mai mul-

te teorii au fost avansate pentru a 

explica cauzele sindromului pre-
menstrual. Nici una dintre aceste 

teorii nu a fost dovedită şi, de a-

semenea, un tratament specific 
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pentru sindromul premenstrual 

lipseşte, încă, în mare măsură. 

     Sindromul premenstrual nu 

pare a fi asociat în mod specific cu 

factori de personalitate sau anu-
mite tipuri de personalitate. De 

asemenea, o serie de studii au a-

rătat că stresul psihologic nu este 

legat de severitatea sindromului 

premenstrual. 

     Care sunt simptomele sin-
dromului premenstrual? 

 

     O mare varietate de simptome 

au fost atribuite sindromului pre-

menstrual. Femeile pot avea o du-

rată variabilă de sindrom premen-

strual şi severitate, de la un ciclu 

menstrual la altul.  

     Simptomele cele mai frecven-

te, legate de starea de spirit a 

sindromului premenstrual, includ: 

- furie şi iritabilitate; 

- anxietate; 
- tensiune; 

- depresie; 

- plâns; 

- suprasensibilitate; 

- schimbări de dispoziţie; 

- dificultate în concentrare. 

     Cele mai frecvente simptome 

fizice ale sindromului premenstru-

al includ: 

 

- oboseala, lipsa de energie; 

- sensibilitatea şi umflarea 

sânilor;  
- balonare, crampe, greaţă, 

vomă, diaree, constipaţie;  

- migrene, dureri de spate şi în 

tot corpul; 

- modificări de apetit; 

- umflarea mâinilor, a picioarelor 

sau a gleznelor (din cauza 

retenţiei de apă); 

- ameţeli şi stări de leşin; 

- dureri articulare sau musculare. 
 

     Cum este diagnostificat 

sindromul premenstrual? 

 

     Foarte util este ţinerea unui 

jurnal menstrual, înregistrarea 

simptomelor fizice şi emoţionale 

în ultimele luni. În cazul în care a-

par modificări în mod constant în 
jurul ovulaţiei şi persistă până 

când menstruaţia  începe, atunci 

sindromul premenstrual este pro-

babil diagnosticat. Ţinerea unui 

jurnal menstrual ajută, de aseme-

nea, la o mai bună înţelegere de 

către femeie a propriului corp.  

 

     Diagnosticarea sindromului 

premenstrual poate fi dificilă, de-
oarece multe afecţiuni medicale şi 

psihologice pot imita sau agrava 

simptomele sindromului premen-

strual. Nu există teste de labo-

rator pentru a determina dacă o 

femeie are sindrom premenstrual. 

Atunci când testele de laborator 

sunt efectuate, acestea sunt uti-

lizate pentru a exclude alte con-
diţii care pot imita sindromul pre-

menstrual. 
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     Ce stări, asemenea sindro-

mului premenstrual, există? 

     Câteva exemple de stări ce pot 

imita sindromul premenstrual: 

• depresie; 

• retenţie de apă; 

• oboseală cronică; 

• hipotiroidism; 

• sindrom de colon iritabil. 

     Ce tratamente sunt dispo-

nibile pentru sindromul pre-

menstrual? 

     Tratamentul sindromului pre-

menstrual poate fi uneori la fel de 
provocator ca diagnosticarea a-

cestui sindrom. Au fost folosite a-

bordări diferite de tratament, pen-

tru a trata această stare. Unele 

măsuri nu au o bază ştiinţifică so-

lidă, dar par să ajute unele femei. 

Alte tratamente, cu o bază ştiin-

ţifică solidă, nu pot ajuta toţi pa-

cienţii. Măsurile generale includ 
un stil de viaţă sănătos, inclusiv: 

• exerciţiu fizic; 

• evitarea consumului de sare, 

înainte de perioada ciclului 

menstrual; 

• reducerea aportului de cafeină; 

• reducerea consumului  de zaha-

ruri rafinate; 

• familia şi prietenii pot oferi spri-

jin emoţional. 

     Toate cele de mai sus au fost 
recomandate şi pot ajuta în cazul 

unor femei. În plus, unele studii 

sugerează că vitamina B6, vita-

mina E, calciul, magneziul şi supli-

mentele alimentare pot avea une-

le beneficii. 

     Pot exerciţiile fizice ajuta 
la ameliorarea unor simptome 

ale sindromului premenstrual? 

 

     Dovezile arată că exerciţiile fi-

zice pot ajuta la ameliorarea unor 

simptome ale sindromului pre-

menstrual. Activitatea fizică îmbu-

nătăţeşte starea generală de să-

nătate şi ajută în cazul tensiunii 
nervoase şi în cazul anxietăţii.  

     Exerciţiile fizice ajută, de ase-

menea, la eliberarea de endorfine. 

Endorfinele sunt mesageri chimici 

pentru nervi (neurotransmiţători), 

care afectează starea de spirit, 

percepţia durerii, retenţia de me-

morie şi de învăţare. 

     Exerciţiile aerobice întăresc i-
nima şi cresc capacitatea orga-

nismului de a folosi oxigen. 

Beneficiile includ fitness cardio-

vascular, tonusul muscular, pier-

derea în greutate sau controlul 

greutăţii, scădere în retenţia de 

lichide şi în creşterea stimei de 

sine. 

 

     Există un "leac" pentru 
SPM? 

 

     Recunoaşterea pe scară largă 

a sindromului premenstrual a 
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atras o gamă largă de interese de 

cercetare în tratamentul şi gestio-

narea simptomelor acestui sin-

drom. Deşi nu există, în acest 

moment, nici un „leac” pentru 
sindromul premenstrual, există 

multe opţiuni în gestionarea simp-

tomelor.  

     Prima prioritate este un diag-

nostic corect. Alte afecţiuni medi-

cale sau psihologice ar trebui să 

fie identificate şi tratate. O dietă 

corespunzătoare, exerciţiul fizic şi 

stilul de viaţă pot ajuta la ame-

liorarea simptomelor.                 

 
     Majoritatea femeilor pot con-

trola simptomele lor SPM cu suc-

ces, astfel încât acestea să nu a-

fecteze modul lor de viaţă sănătos 

şi productiv. 

 

 

 

Păstrarea sănătății este o datorie morală şi religioasă  

a fiecăruia; sănătatea este baza tuturor virtuților sociale și  

ele nu mai pot fi utile, atunci când noi nu suntem bine. 
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Bucătăria marocană 

~ de Diana Manal ~ 

 

 

     Bucătăria marocană este ex-

trem de diversificată, datorită in-
teracţiunii cu alte culturi şi naţi-

uni, de-a lungul secolelor. Se în-

tâlnesc influenţe berbere, maure, 

mediteraneene şi, de asemenea, 

influenţe arabe. Gătitul în bucătă-

riile regale din Fez, Meknes, Ma-

rrakech, Rabat şi Tetouan a fost 

rafinat de-a lungul secolelor şi a 

creat baza pentru ceea ce este 

cunoscut astăzi sub numele de 
bucătăria marocană. 

     Condimentele sunt larg utiliza-

te în bucătăria marocană. În timp 

ce unele au fost importate în Ma-

roc pentru mii de ani, multe in-

grediente, cum ar fi şofranul din 
Tiliouine, menta şi măslinele din 

Meknes, portocalele şi lămâile din 

Fez, sunt cultivate acasă.  

 

 

     Condimentele obişnuite includ 

qarfa (scorţişoară), kamoun (chi-
men), kharkoum (curcumă), skin-

jbir (ghimbir), libzar (ardei iute), 

tahmira (boia de ardei), seminţe 

de anason, susan, qesbour (cori-

andru), maadnous (pătrunjel), 

zaafran beledi (şofran) şi mentă. 

     Masa de prânz este masa prin-

cipală, exceptând luna sfântă, Ra-

madan. O masă specifică începe 

cu o serie de salate, calde şi reci, 

urmată de tajine sau couscous cu 

carne şi legume. 

     Masa se termină cu o ceaşcă 

de ceai verde, cu mentă dulce. 

Marocanii, de obicei, mănâncă cu 

mâinile şi folosesc pâinea drept o 
ustensilă de bucătărie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Supă Harira 

 

 

 

Ingrediente: 

 

- 2 roşii mari - curăţate şi piure 
- 1 ceapă tocată 

- 1/3 ceaşcă de coriandru, tocat 

mărunt 

- 1/3 ceaşcă de pătrunjel, tocat 

mărunt 

- 1 ţelină tocată 

- 2 linguri de pastă de tomate 

- 2 linguri de unt 

- 1/2 linguriţă de piper 
- 1 linguriţă de praf de ghimbir  

- 1 conservă de năut (sau 1 

ceaşcă de năut uscat, înmuiat în apă, peste noapte) 

- 1/2 cană de linte (înmuiată în apă, timp de 1 oră) 

- 1/3 ceaşcă de fidea 

- 1/3 ceaşcă de făină 

- 2 litri de apă 

- sare după gust 

 

     1. Se adaugă roşiile, ceapa, coriandrul, pătrunjelul, ţelina, untul, sa-
rea, piperul, praful de ghimbir, lintea şi apa în tigaia de gătit. Acoperiţi ti-

gaia şi lăsaţi toate ingredientele, pentru 45 de minute, pe foc mediu. Se 

amestecă din când în când. 

     Notă: Dacă utilizaţi năut uscat, adăugaţi-l la celelalte componente în 

pasul 1. În caz contrar, dacă folosiţi năut din conservă, adăugaţi-l spre 

sfârşit. 

     De asemenea, dacă doriţi să adăugaţi carne la harira, se adaugă 1 

cană de carne cuburi, în pasul 1. 

     2. După 45 de minute, se adaugă năutul din conservă şi pasta de 
tomate. 

     3. Se diluează făina cu puţină apă. Se toarnă încet amestecul de fă-

ină în supa harira, amestecând. 

     4. Se adaugă fidea. Se acoperă şi se lasă pentru încă 10 minute. 

     5. Harira se poate servi cu curmale, fiind foarte populară în timpul 

lunii Ramadan.



Pui cu măsline 

 

 

Ingrediente:    

- 1 pui întreg 

- 3 căţei de usturoi 

- 1 linguriţă de praf de ghimbir 

- 1/2 linguriţă de piper (după gust) 
- 1 linguriţă de sare (după gust) 

- 1 vârf de cuţit de şofran 

(opţional) 

- 1 linguriţă de chimen (opţional) 

- 2 cepe mijlocii 

- 1/4 ceaşcă de coriandru, tocat 

- 2 linguri de ulei de măsline 

- 1 lingură de suc de lămâie 

- 1 ceaşcă de măsline, verzi sau roşii 
- apă 

 

     1. Se curăţă puiul de piele, iar ceapa curăţată se taie mărunt. 

     2. Pentru a face sosul de marinare, se amestecă uleiul de măsline, 

sucul de lămâie, condimentele şi coriandrul, toate împreună. Se adaugă 1 

lingură de apă. Se unge puiul cu acest sos. Se acoperă carnea de pui şi 

se lasă la marinat, timp de 1 oră, în frigider. 

     3. Se pune ulei în tigaia de gătit şi se căleşte ceapa, pentru câteva 

minute. Se adaugă carnea de pui şi se amestecă, apoi se adaugă apă, pâ-

nă când aceasta acoperă jumătate din pui. Se acoperă vasul şi se lasă la 

foc, timp de 20 minute. Apoi se întoarce carnea pe cealaltă parte, pentru 

alte 20 de minute. 

     4. Adăugaţi măslinele la sos. Nu acoperiţi vasul şi lăsaţi sosul pe foc 

mic, până se îngroaşă. 

     5. Serviţi carnea de pui cu sos şi măsline.
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Fondant de ciocolată 

 

 

Ingrediente:  

  

- 150 grame de ciocolată neagră (cel 

puţin 60% cacao) 

- 3 ouă mari 
- 1 cană de zahăr 

- 1/4 ceaşcă de făină 

- 5 linguri de unt 

- 1/2 linguriţă de aromă  

- scorţişoară sau ardei iute, extract 

de vanilie, etc 

 

   

 

  
     1. Topiţi ciocolata şi untul în bain-marie (sau folosind un cuptor cu 

microunde). Odată ce acestea s-au topit, se adaugă aroma, la alegere. 

     2. Folosind un mixer, se amestecă ouăle şi zahărul, până când se ob-

ţine un amestec de culoare aproape albă. 

     3. Se adaugă uşor amestecul de ciocolată peste amestecul de ouă, a-

vând grijă să amestecaţi constant, altfel ouăle se vor găti (deoarece cio-

colata este fierbinte). 

     4. Odată ce ouăle şi ciocolata sunt amestecate, se adaugă făină şi se 

amestecă bine. 
     5. Se ung cu unt câteva vase mici de ceramică, pentru copt (rame-

quin) şi se umple cu aluatul rezultat. 

     6. Se încălzeşte cuptorul şi se coc, timp de 12 minute (timpul de coa-

cere depinde de temperatura cuptorului).    

     7. Se lasă la răcit pentru câteva minute, înainte de servire. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
Ceai verde, cu mentă 

 

 

 

      Ceaiul marocan, făcut din ceai verde şi frunze de mentă, este foarte 

popular, iar marocanii îl beau de mai multe ori pe zi. 
      Ei sunt cunoscuţi pentru ospitalitatea lor şi face parte din eticheta 

marocană gestul de a oferi ceai musafirilor. Deşi ceaiul este de obicei 

preparat cu o cantitate generoasă de frunze de mentă, alte plante - cum 

ar fi absinthium sau menta sălbatică - pot fi folosite. 

 

 

 

 Ingrediente: 

 
- 1 lingură de frunze de ceai 

verde 

- 1 pumn mare frunze 

proaspete de mentă  

- 1/2 litru (aproximativ 2 căni) 

apă  

- 1/4 ceaşcă de zahăr 

 

   
 

 

 

     1. Se fierbe apa. Se clăteşte un ceainic cu aproximativ 1/4 cană de 

apă. 

     2. Se adaugă frunzele de ceai şi încă 1/4 cană cu apă fiartă. Se ro-

teşte ceainicul, pentru a se spăla şi a se clăti frunzele, apoi se toarnă apa 

afară. 

     3. Se adaugă frunzele de mentă şi zahărul, apoi se umple vasul cu 

1/2 litri (aproximativ 2 căni) apă clocotită. Lăsaţi ceaiul la macerat, timp 
de cinci minute, sau mai mult - la foc mediu-scăzut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
A venit timpul să contribuiți și  

voi la revista voastră! 
 

 
 
 
 
 

Cu voia lui Allah subhana wa ta’ala, ne apropiem 
de un an al existenței noastre, existență care, 

fără susținerea voastră, nu ar fi continuat. 
În acest an, inshaAllah, cunoștințele islamice acumulate 

au progresat, alhamdulilleh. 
Pentru voi, cititorii noștri, și mai ales pentru cei abonați, 
am avea o rugăminte care ne va ajuta la crearea acestui 

număr special. Ceea ce dorim este de a selecta din 
numerele deja lansate, articolele care v-au atras atenția 

în mod deosebit. 
 

Dragii noștri cititori, așteptăm cu nerăbdare să ne trimiteți 
pe adresa de email a revistei 
revista_annisaa@ymail.com 

contribuția voastră. 
 
 

  

                              Jazakom Allahu Khairan. 
 
 
 
 

 

 
 

mailto:revista_annisaa@ymail.com
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Revista Annisaa își răsplătește cititorii 
 

       

         Interesul manifestat de voi pentru această revistă ne dă puterea să 
continuăm, să transmitem mai departe mesajul Islamului, în toată 
splendoarea lui, pentru a căuta mulţumirea lui Allah subhana wa 
ta’ala şi pentru a face cunoscut tuturor adevărul pe care Allah Cel 

Milostiv ni l-a  transmis prin Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam. 

   Pentru voi, dragii noştri cititori, acum, când, inshaAllah, se va 
împlini un an de când existăm prin această publicaţie, colectivul 

redacţiei  va organiza un concurs, pentru a-şi răsplăti cititorii fideli, 
fără de care această revistă nu ar fi existat. 

     Astfel, numărul 12 al revistei Annisaa va conţine, inshaAllah, pe 
lângă articole, un set de 15 întrebări, a căror răspunsuri le veţi putea 

găsi în numerele publicate anterior, ale revistei Annisaa. 

Vă invităm să vă alăturaţi paginilor acestei reviste, care, inshaAllah,  
în numărul 13, vor găzdui cele mai corecte, mai complete şi mai 

pătrunzătoare răspunsuri din partea voastră. 

De asemenea, vă aducem aminte că numai cei ce caută să învețe cât 
mai mult despre adevărul care îl cuprinde frumoasa noastră religie, 

vor fi printre cei învingători, iar răsplata lui Allah Preaînaltul, 
inshaAllah va fi mare.  Cât despre răsplata noastră, pentru cei care 

ne urmăresc lună de lună,  primele trei cele mai bune răspunsuri vor          
primi, inshaAllah, cadouri-amintire,care vor rămâne 

gravate în inimile lor. 
 

      Fie ca tot ceea ce realizăm împreună, astăzi, să fie picătura care, 
prin Mila lui Allah subhana wa ta’ala, ne va ajuta să ajungem, 

inshaAllah, în Paradisul pe care Allah Preaînaltul l-a pregătit celor 
dreptcredincioşi.  

Ameen! 
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Dicționar al termenilor islamici 

 
 

Allah, unul dintre numele Singurei Divinităţi, Singur în divinitatea Sa, 

Cel pe care cu adevărat trebuie să-L venerăm, Singurul căruia I se cuvine 

venerarea, Singurul care este Unic în orice sens. Sheikh Uthaymeen 

afirmă că însuşi numele „Allah” indică toate celelalte 99 de nume perfecte 

(cunoscute nouă), precum şi măreţele atribute (ale căror număr nu ne 
sunt încă cunoscute nouă, oamenilor). Ne indică toate caracteristicile 

Divinităţii, împreună cu negarea opoziţiilor acestora. Atributele Divinităţii 

sunt atributele perfecţiunii. Numele şi atributele lui Allah subhana wa 

ta’ala nu au nici o imperfecţiune, sunt perfecte 

 

Aleihi sallam, pacea fie asupra lui; această expresie se pronunţă 

după ce menţionăm numele oricărui Profet (în afară de Profetul 

Mohammed, când spunem „Salla Allahu aleihi wa sallam”) sau al vreunui 

Înger: Jibril (Gabriel), Mikail (Mihail), etc. 
  

Alhamdulilleh, mulţumiri lui Allah subhana wa ta’ala  

 

Allah subhana wa ta’ala, Allah - Cel mai Glorios, Cel mai Înalt 

  

Allahu Alam, Allah subhana wa ta’ala știe cel mai bine 

 

As sallam aleykum, pacea fie asupra ta (și a tuturor celor prezenți) 

 

As sallam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, pacea, mila 
și binecuvântarea lui Allah să fie asupra ta (și a tuturor celor prezenți) 

 

Audhu billeh, caut adăpost la Allah subhana wa ta’ala 

 

 
Bismilleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, în numele lui Allah Cel Milostiv, 

Îndurător 

 

Hadith, plural ahadith, literal înseamnă relatare, spuse, discurs; 
reprezintă ceea ce a spus Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa 

sallam şi modalitatea în care el s-a comportat în anumite situaţii 
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Ihsan, cel mai înalt nivel pe care îl poate atinge cel care împlineşte 

fapte bune şi Îl slăveşte pe Allah subhana wa ta’ala 

 

InshaAllah, numai dacă Allah Preaînaltul voieşte 

 
Iqama, chemarea de începere a rugăciunii 

 

      Jazak Allahu Khair, Jazakom Allahu Khairan, cea mai bună ex-

presie, atunci când un musulman le mulţumeşte altor musulmani; în-

seamnă „Fie ca Allah subhana wa ta’ala să vă răsplătească pentru binele 

făcut” 

 

Mumin/ă, plural Mumineen, toţi cei care cred în Unicitatea lui 

Allah subhana wa ta’ala, în trimişii Săi, în Îngerii Săi, în Cărţile Sale, în 

Ziua de Apoi, în Destin, se numesc musulmani. Cei care, pe lângă toate 
acestea, aplică ceea ce este scris în Coran şi în Sunnah Profetului 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, se numesc mumineen 

 

Radhi Allahu anha/u, fie ca Allah subhana wa ta’ala să fie mul-

ţumit de ea/el 

 

Raka/plural rakaat, unităţi de rugăciune 

 

Sahih, autentic (șirul celor mai veridici naratori), corect 
 

Salla Allahu aleihi wa sallam, Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa; expresie folosită numai la pronunţarea numelui Profetului 

Mohammed 

 

Wa aleykum sallam wa rahmatullahi wa barakatuhu, pacea, 

mila și binecuvântarea lui Allah să fie și asupra ta (și a tuturor celor 

prezenți) 
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SURA AL-HIJR 

(Meccană [54]; 99 versete) 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 

 

   „Vestește, dară, limpede ceea ce ți se poruncește și  
nu-i băga în seamă pe politeiști! 

Noi suntem de ajuns pentru tine împotriva zeflemitorilor, 

Cei care Îi asociază lui Allah un alt Dumnezeu și  

ei vor ști [în curând]. 

Și Noi știm prea bine că pieptul ți se strânge pentru 
 ceea ce spun ei. 

Însă adu laude Domnului tău și fii printre cei  
care se prosternează 

Și adoră-L pe Domnul tău până ce-ți va veni sfârșitul!” 

 

 
                  

 

 

 

                                                       Jazakom Allahu Khairan                                 
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