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    Şi iată-ne şi în această lună,  

la sfârşitul anului calendaristic, după  

un număr plin cu învăţături 

 atât de folositoare, după o toamnă,  

care se părea că nu mai voia să se mai  

sfârşească, aducându-vă din nou,  

în computerele voastre 

 lucruri interesante, cu care sunteţi deja  

obişnuiţi să le citiţi. 

Cu voia lui Allah subhanahu wa ta‟ala,  
epatarea noastră continuă prin a vă  

anunţa lansarea site-ului oficial  

 

fiind în continuare alături de voi,  

cititorii noştri fideli. 
 Fie ca Allah subhanahu wa ta‟ala  

să binecuvânteze munca surorilor voastre  
depusă pe acest epustuflant site. 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Meccană [65]; 37 versete) 
 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 
 
 

Ha‟, Mim. 
 Revelarea Cărţii este de la Allah  

Cel Puternic [şi] Înţelept [Al-‟Aziz, Al-Hakim]. 
 În ceruri şi pe pământ sunt semne  

pentru cei care cred. 
Şi în propria voastră făptură şi în vietăţile 

 pe care El le-a risipit 

se află semne pentru un neam de oameni 
 care cred cu tărie. 

 Şi în schimbarea nopţii şi zilei, şi în hrana 
 pe care Allah a pogorât-o 

din cer şi a înviat pământul cu ea,  

după ce el a fost mort, şi în 
schimbarea vânturilor se află semne pentru 

 un neam de oameni care pricep. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

          

    Cu adevărat, toată închinarea 

şi slăvirea I se cuvin 

numai lui Allah subhanahu wa ta‟ala, 

numai pe El Îl adorăm, numai la El 

căutăm îndrumare 

şi numai Lui Îi cerem iertare;  numai la El 

găsim scăpare 

şi adăpost împotriva răului din noi şi a răului 

din acţiunile noastre. 

Pe acela pe care Allah subhanahu wa ta‟ala 

îl călăuzeşte, nimeni şi nimic nu îl poate duce 

în rătăcire, iar pe acela pe care Allah subhanahu 

wa ta‟ala îl rătăceşte, nimeni şi nimic nu îl poate 

aduce pe Calea cea Dreaptă. 

Mărturisim că nu I se cuvine adorarea 

decât numai lui Allah subhanahu wa ta‟ala, 

Unicul şi Singurul şi că Mohammed, 

salla Allahu aleihi wa sallam, este Robul 

şi Trimisul Său! 

 

 

Redacţia Annisaa 

 
 

 



 

 

 

Încurajaţi prin cuvinte frumoase, 
pentru a fortifica sufletul 

şi cereţi prin dua: 
„O, Allah! Îndepărtează această suferinţă! 
O, Stăpânul lumilor, adu însănătoşire, 

pentru că Tu eşti Vindecătorul! Nu există alt leac, 
afară de puterea Ta. Redă-le sănătatea, 
fără să mai rămână urmă de boală!” 

Amin, Amin, Amin! 
Atunci când un om se plângea de un rău, Profetul, 

salla Allahu aleihi wa sallam, îi spunea: 
„Pune mâna pe locul care te doare şi spune 

«Bismilleh!» (de 3 ori), apoi spune: 
«Caut adăpost la Allah şi în Măreţia Lui de răul pe 

care-l simt şi care mă apasă!»”  (de 7 ori) 
 

Fie ca Allah Preaînaltul să îi vindece pe toţi fraţii 
şi surorile noastre care suferă de orice 

fel de durere! 
Amin! 

~ Un bun musulman nu îşi uită niciodată 
fraţii şi surorile care sunt în suferinţă. ~ 

 
 
 

Redacţia Annisaa 
 



                    
               ~ Femei demne de urmat ~ 

Soţiile Profetului Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam 

de Ibn Kathir 
~ tradus de Gabriela Gharabli ~ 

 
 

Umm Salama Hind bint 
Abu Umayya, radhi Allahu 
anha, şi primul ei soţ, Abdullah 
ibn Abdul Asad, au fost printre 
primii din comunitatea meccană 
care au îmbrăţişat religia islamică, 
încă de la începuturile ei. Îm-
preună, au avut de suferit din ca-
uza represiunii neamului Quraish, 
care a încercat să-i forţeze să-şi 
abandoneze noua lor credinţă. Din 
această cauză, au fost în primul 
grup de musulmani care s-au re-
fugiat în Abisinia, cerând protecţia 
regelui Negus. Crezând că si-
tuaţia musulmanilor din Mecca s-a 
îmbunătăţit, ei s-au întors, dar s-
au înşelat, Umm Salama şi soţul ei 
primind permisiunea Profetului, 
salla Allahu aleihi wa sallam, să 
emigreze în Medina.  

Iată descrierea făcută de 
Umm Salama, radhi Allahu anha: 

„Când Abu Salama (soţul 
meu) a hotărât să plecăm spre 
Medina, a pregătit o cămilă pentru 
mine, m-a ridicat pe ea şi mi-a 
aşezat fiul, Salama, în braţe, apoi 
am pornit fără ezitare. Încă nu 

părăsisem Mecca, în momentul în 
care nişte oameni din tribul meu, 
Banu Mahkhzum, ne-au oprit, 
spunând soţului meu: «Tu eşti li-
ber să faci ceea ce vrei, dar nu ai 
niciun drept asupra soţiei tale. Ea 
este fiica noastră. Te aştepţi ca 
noi să permitem să o iei cu tine?»  
Smulgându-mă de pe cămilă, cu 
Salama, fiul nostru, ne-au înde-
părtat de el. Unii oameni din tribul 
lui, Banu Abdel Asad, văzându-ne 
pe mine şi pe fiul meu luaţi de 
lângă el, s-au înfuriat: «Nu! Pe 
Allah!», au strigat  ei. «Noi nu 
vom abandona băiatul (Salama)! 
El este copilul nostru şi avem 
drepturi asupra lui.» Luându-l de 
braţ, l-au îndepărtat de mine. Pe 
neaşteptate, în câteva minute, am 
rămas singură.  

Soţul meu a plecat spre Me-
dina singur, tribul lui a smuls co-
pilul din braţele mele, iar eu am 
fost obligată de tribul meu să stau 
cu ei. Din acel moment, în fiecare 
zi, la prânz, mă aşezam în locul 
unde s-a întâmplat această neno-
rocire, îmi aminteam de acele mo-



mente terifiante şi plângeam, pâ-
nă la căderea nopţii. 

Aşa am trăit timp de un an, 
până într-o zi, când, un om din 
tribul Banu Umayya, a trecut pe 
lângă mine şi a văzut starea în ca-
re eram. S-a dus la tribul meu şi 
le-a spus: «De ce nu eliberaţi a-
ceastă femeie? Voi sunteţi de vină 
că soţul şi fiul ei sunt departe de 
ea.» A continuat, încercând să le 
înmoaie inimile, apelând la sen-
timentele lor, până ce ei mi-au 
spus: «Du-te şi alătură-te soţului 
tău, dacă vrei.»  

Dar cum aş fi putut să plec la 
soţul meu, în Medina, lăsând o 
parte din mine - pe fiul meu - în 
Mecca, printre cei din tribul Banu 
Abdul Asad? Cum aş fi putut să 
mă eliberez de suferinţă şi de o-
chii înlăcrimaţi, ajungând la locul 
de Hijra, neştiind nimic de copi-
laşul meu, lăsat în Mecca? 

Unii oameni şi-au dat seama 
de suferinţa mea şi mi s-au ală-
turat, abordând tribul Abdel Asad 
în numele meu, convingându-i să-
mi înapoieze fiul.  

Nu am vrut să rămân în Me-
cca, aşteptând pe cineva să călă-
torească cu mine, pentru că mi-a 
fost teamă că ar putea interveni 
ceva care să mă facă să întârzii, 
sau chiar să mă împiedice să a-
jung la soţul meu. Aşa că am pre-
gătit imediat cămila mea, mi-am 
luat fiul în braţe şi am pornit spre 
Medina.  

Tocmai am ajuns în Tan’im 
(la 3 km de Mecca), când l-am 
întâlnit pe Uthman ibn Talha (cel 
care se îngrijea de Ka’aba, dar 
care nu a îmbrăţişat Islamul decât 
după cucerirea oraşului Mecca), 
care m-a întrebat: «Unde mergi, 
Bint Zad Ar-Rakib?» «Mă duc la 
soţul meu, în Medina» «Şi nu ai 
pe cineva, să te conducă?» «Nu, 
pe Allah! Cu excepţia lui Allah şi a 
fiului meu.» «Pe Allah!», a jurat 
el, «Nu te voi părăsi, până nu a-
jungi în Medina.» 

A luat frâiele cămilei şi am 
pornit la drum. Pe Allah, nu am 
întâlnit un arab mai generos şi 
mai nobil decât el. Ori de câte ori 
ne opream să ne odihnim, el 
punea cămila să îngenuncheze, 
aştepta până coboram, apoi lega 
cămila de un copac şi se ducea să 
se odihnească, mai departe de 
locul unde ne odihneam noi. Când 
am ajuns în Quba (sat aflat la 
aproximativ 2 mile de Medina, 
aparţinând tribului Banu ibn Awf), 
el mi-a spus: «Soţul tău este în 
acest sat; du-te şi Allah să te 
binecuvânteze!» Apoi, s-a întors 
la Mecca.”           

După aceste dificultăţi şi du-
pă o separare de luni de zile, 
Umm Salama, fiul şi soţul ei, Abu 
Salama, radhi Allahu anhum, s-au 
reunit şi, în următorii câţiva ani, 
au fost mereu alături de inima co-
munităţii musulmane din Medina 
Al-Munawarra, care devenea tot 



mai mare. Ei au fost prezenţi a-
tunci când Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, şi Abu Bakr, ra-
dhi Allahu anhu, au ajuns în sigu-
ranţă din Mecca, iar în bătălia de 
la Badr, Abu Salama, radhi Allahu 
anhu, a luptat alături de ei. 

În bătălia de la Uhud, Abu 
Salama, radhi Allahu anhu, a fost 
grav rănit şi imobilizat la pat, iar 
Umm Salama, radhi Allahu anha, 
a fost cea care îl îngrijea şi-i trata 
rănile.  

Într-o zi, el i-a spus: „L-am 
auzit pe Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, că ori de 
câte ori o nenorocire se abate 
asupra cuiva, ar trebui să spună:  

«Noi suntem ai lui Allah şi 
noi la El ne întoarcem.»  

ا إِلَيِْه رَاِجعونَ ) ّـَ َّا لِلِّه وَإِو  Inna - إِو
lillahi wa inna ileihi raagi’auun),  

şi ar mai trebui să spună:  
«O, Doamne, răsplăteşte-mă 

pentru necazul meu şi dă-mi ceva 
mai bun în schimb, ceva ce numai 
Tu, Preaînaltul, poţi da.»”  

La moartea lui Abu Salama, 
radhi Allahu anhu, Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, stătea la 
căpătâiul său şi, cu mâinile lui bi-
necuvântate, a închis ochii com-
panionului său mort, apoi s-a ri-
dicat la Rugăciune, spunând: 

„O, Allah, oferă Iertarea Ta 
lui Abu Salama; înalţă-l printre cei 
care stau alături de Tine; prote-
jează-i întotdeauna familia; iartă-
ne pe noi şi pe el, o, Stăpân al 

Lumii, lărgeşte şi luminează mor-
mântul său. Amin!” 

Încă o dată, Umm Salama, 
radhi Allahu anha, a rămas sin-
gură, numai că acum nu avea nu-
mai un copil, ci mai mulţi şi nu 
avea pe nimeni care să le poarte 
de grijă, ei şi copiilor. Şi-a amintit 
mereu de dua făcută de soţul ei şi 
o repeta mereu: „Suntem ai lui 
Allah şi la El ne întoarcem.” şi „O, 
Allah, răsplăteşte-mă pentru ne-
cazul meu şi dă-mi ceva mai bun 
în schimb, ceva ce numai Tu, 
Preaînaltul, poţi da.” Apoi ea s-a 
gândit ea: „Care musulman este 
mai bun decât Abu Salama, a că-
rui familie a fost printre primele 
care au emigrat alături de Profetul 
Mohammed?” 

Toţi musulmanii din Medina 
erau conştienţi de situaţia lui 
Umm Salama, radhi Allahu anha, 
iar atunci când perioada prescrisă, 
de patru luni şi zece zile, a trecut, 
Abu Bakr, radhi Allahu anhu, a ce-
rut-o în căsătorie, dar ea a refu-
zat. Apoi Omar, radhi Allahu an-
hu, a cerut-o în căsătorie, dar, din 
nou, ea a refuzat. Apoi, Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a ce-
rut-o în căsătorie, iar ea i-a răs-
puns: „O, Mesager al lui Allah, eu 
am trei trăsături importante: sunt 
o femeie foarte geloasă şi mă tem 
că te voi supăra, iar pentru aceas-
ta, Allah mă va pedepsi; sunt o 
femeie în vârstă şi am mulţi 
copii.” 



Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, i-a răspuns: „În ceea ce 
priveşte gelozia ta, mă rog lui 
Allah Preaînaltul să o îndepărteze 
de tine. În ceea ce priveşte vârsta 
ta, eu sunt mai în vârstă decât 
tine, iar copii tăi Îi aparţin lui Allah 
şi Trimisului Său.” 

Răspunsul Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam, i-a uşurat 
inima; astfel, în luna Shawwal a 
anului 4 d.H., Umm Salama, radhi 
Allahu anha, a devenit soţia Pro-
fetului Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam şi «Mama Cre-
dincioşilor     Umm Al-Muminin», la 
vârsta de 29 de ani. 

Umm Salama, radhi Allahu 
anha, nu a fost singura femeie ră-
masă văduvă după bătălia de la 
Uhud, dar, datorită acestei căsă-
torii, mulţi dintre companioni, 
radhi Allahu anhum, au urmat e-
xemplul Profetului, salla Allahu 
aleihi wa sallam, căsătorindu-se 
cu văduve, oferind, astfel, sigu-
ranţă şi protecţie, atât lor, cât şi 
copiilor rămaşi orfani. 

Aisha, radhi Allahu anha, a 
spus: „Când Mesagerul lui Allah, 
salla Allahu aleihi wa sallam, s-a 
căsătorit cu Umm Salama, am fost 
foarte nefericită, când ne-a spus 
despre frumuseţea ei. Am aştep-
tat până să o văd şi atunci mi-am 
dat seama că, de fapt, e şi mai 
frumoasă decât ne-a fost des-
crisă.” 

Umm   Salama, radhi   Allahu  

anha, provenea dintr-o familie no-
bilă şi a fost recunoscută pentru 
inteligenţa şi dorinţa ei de cunoaş-
tere. Însuşi Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, i-a cerut sfatul, 
în unele situaţii dificile. Umm 
Salama, la fel ca şi Aisha şi Hafsa, 
radhi Allahu anhunna, a învăţat 
Coranul pe de rost şi, ca un semn 
ce indica nivelul ei în faţa lui Allah 
Preaînaltul, ea a avut ocazia să-l 
vadă pe Îngerul Jibril, aleihi 
sallam, în formă umană. 

A fost relatat de Abu Uthman, 
de la Usama ibn Zaid:  

„Mi s-a spus că Jibril a venit la 
Profet, atunci când Umm Salama 
a fost cu el. Jibril a început să 
vorbească (cu Profetul). Profetul a 
întrebat-o pe Umm Salama: «Cine 
este el?» Ea i-a răspuns: «Este 
Dihya (Al-Kalbi).» Când Jibril a 
plecat, Umm Salama a spus: «Pe 
Allah, nu l-am luat drept altcineva 
(decât Dihya), până nu am auzit 
predica Profetului, în care vorbea 
despre ceea ce l-a informat  
Jibril.»”   

(relatat de Bukhari) 
Umm Salama, radhi Allahu 

anha, a crescut patru copii: Sala-
ma, Omar, Zaynab şi Durra, favo-
ritul Profetului, salla Allahu aleihi 
wa sallam. Odată, ea stătea îm-
preună cu Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, şi cu 
fiica ei, Zaynab, când a venit Fati-
ma, radhi Allahu anha, cu Hasan 
şi Husayn. El, salla Allahu aleihi 



wa sallam, şi-a îmbrăţişat nepoţii 
şi a spus: „Mila şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra voastră, Oa-
meni ai Casei! El este Cel Demn 
de Laudă, Gloriosul.” Umm Sala-
ma, radhi Allahu anha, a început 
să plângă, iar Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a întrebat-
o cu tandreţe: „De ce plângi?” Ea, 
radhi Allahu anha, i-a răspuns: 
„O, Mesager al lui Allah, tu i-ai a-
les pe ei şi m-ai lăsat pe mine şi 
pe fiica mea.” El, salla Allahu 
aleihi wa sallam, i-a răspuns: „Tu 
şi fiica ta sunteţi printre Oamenii 
Casei.” 

Zaynab, fiica ei, a crescut în 
grija Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, şi a fost 
una dintre femeile cele mai inte-
ligente din timpul ei. Odată, 
Zaynab a intrat când Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, se îmbăia şi el a stropit-o 
pe faţă, iar la bătrâneţe, faţa ei a 
păstrat semnele tinereţii.  

Fiul ei, Salama, s-a căsătorit 
cu Umama, fiica lui Hamza, un-
chiul martir al Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam. 

Umm Salama, radhi Allahu 
anha, a fost căsătorită cu Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, până 
la moartea lui, în anul 10 d.H. şi a 
luat parte, alături de el, salla 
Allahu aleihi wa sallam, la expe-
diţiile de la Hudaybiya şi Khaybar, 
la Cucerirea Meccăi, la asediul de 
la Ta’if şi la Hajj-ul de Adio. 

Umm Salama, radhi Allahu 
anha, a murit în anul 61 d.H., su-
pravieţuind tuturor soţiilor Profe-
tului Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, la vârsta de opt-
zeci şi patru de ani, Abu Huraira, 
radhi Allahu anhu, fiind cel care a 
oferit Rugăciunea de înmormân-
tare. 

 

Allahu Alam 

 

 
        

 

 

 

 

 

 



                       

                           Etichetele căsătoriei 
                                       Concluzii finale 
                               ~ tradus de Alya Iacob ~ 
 
 

Ambii soţi trebuie să păşeas-
că în căsătorie cu intenţia de a se 
elibera de dorinţele intime neîm-
plinite şi a se proteja de ceea ce 
este interzis de Allah subhanahu 
wa ta’ala, adulterul şi preacurvia. 
Mai mult, este considerat sadaqa 
(caritate) fiecare act de intimitate 
dintre soţi şi este răsplătit de 
Allah subhanahu wa ta’ala. 

Aceasta se bazează pe urmă-
torul hadith al Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam, relatat de 
Abu Dhar, radhi Allahu anhu: 

„Câţiva dintre companionii 
Profetului i-au spus: «Mesager al 
lui Allah, cei mai bogaţi dintre noi 
au (toată) răsplata pentru Ziua de 
Apoi. Ei se roagă aşa cum ne ru-
găm şi noi, postesc aşa cum 
postim şi noi, apoi ei dau sadaqa 
din averile lor!» Profetul a zis: 
«Nu a hotărât Allah pentru fiecare 
dintre voi o cale, pe care dacă o 
urmaţi, oferiţi sadaqa? Cu adevă-
rat, în fiecare mărturisire a Gloriei 
lui Allah (când spuneţi Subhana-
Allah) este o sadaqa, şi fiecare 
Takbir (când spuneţi Allahu Ak-
bar) este o sadaqa, şi fiecare lau-
dă adusă Lui (când spuneţi 

Alhamdullileh) este o sadaqa; ali-
pirea de bine este o sadaqa şi 
interzicerea a ceea ce este rău 
este o sadaqa; la fel, împreunarea 
bărbatului cu soţia sa, este o 
sadaqa.»  

Companionii au întrebat: 
«Mesager al lui Allah, este o răs-
plată pentru noi când ne satisfa-
cem nevoile sexuale?» Profetul a 
răspuns: «Spuneţi-mi, dacă omul 
ar face ceva interzis, nu ar fi un 
păcat din partea lui? La fel, dacă 
face ceva legiuit, va avea parte de 
răsplată.»” 
 (relatat de Muslim, Nasa’i şi 
Ahmad) 
 Este de dorit ca, după con-
sumarea căsătoriei, rudele să vizi-
teze mirii, ca să îi felicite şi să 
facă dua pentru ei. Acest lucru es-
te menţionat în următorul hadith, 
relatat de Anas, radhi Allahu 
anhu: 
 „Mesagerul lui Allah  a făcut 
o masă după noaptea nunţii sale 
cu Zainab, la care a pus din bel-
şug pâine şi carne. Apoi, el a ieşit 
afară la mamele credincioşilor 
(celelalte soţii), le-a salutat şi a 
făcut dua pentru ele, iar ele au 



răspuns la fel. Aceasta obişnuia el 
să facă după noaptea nunţii.” 
 (relatat în Sahih, de Ibn Sa’d 
şi Nasa’i) 

Este recomandat ca tinerii 
căsătoriţi să aibă o baie în casa 
lor, iar soţul nu trebuie să permită 
soţiei sale să meargă la o baie 
publică. Acest lucru este interzis, 
fiind menţionat în mai multe aha-
dith. 

Primul: Sub autoritatea lui 
Jabir, care a zis: 
 „Profetul a spus: «Cel care 
crede în Allah şi în Ziua Judecăţii, 
să nu îi permită soţiei sale să 
meargă la o baie publică. Cel care 
crede în Allah şi în Ziua Judecăţii, 
să nu meargă la o baie publică 
decât acoperit cu un prosop. Şi 
cel care crede în Allah şi în Ziua 
Judecăţii, să nu stea într-un loc 
unde se află substanţe nocive.»”  
 (relatat în Sahih, de Al-
Hakim şi Tirmidhi) 

Al dolilea: Sub autoritatea lui 
Umm Ad-Dardaa, radhi Allahu 
anha, care a spus: 

„Am ieşit afară din baia pu-
blică şi m-am întâlnit cu Mesage-
rul lui Allah, care mi-a spus: 
 «De unde vii, Umm Dar-
daa?» Am răspuns: 
 «De la baie.» Apoi, el mi-a 
spus: 
 «Pe Cel în mâinile căruia se 
află sufletul meu, orice femeie 
care îşi leapădă hainele, oriunde 
în altă parte decât în casa mamei 

ei, a coborât toate vălurile mo-
destiei în faţa Celui Milostiv.” 
 (relatat în Sahih, de Ahmad) 

Al treilea: Sub autoritatea lui 
Abu Al-Malik, care a spus: 
 „Câteva femei din Ash-
Shaam au intrat la Aisha, care a 
întrebat: 
 «De unde sunteţi?» Femeile 
au răspuns:  
 «Suntem din Ash-Shaam (în 
preajma Siriei de azi).» Aisha a 
întrebat: 
 «Sunteţi cumva din acea zo-
nă în care li se permite femeilor 
să intre în băile publice?» Ele au 
răspuns: 
 «Da.» Aisha a spus:  
 «Cât despre mine, l-am auzit 
pe Mesagerul lui Allah spunând: 
 «Fiecare femeie care îşi lea-
pădă hainele ei în alt loc decât 
propria sa casă, a pierdut orice 
văl al modestiei dintre ea şi 
Allah.»"   
 (relatat în Sahih, de Tirmidhi 
şi Abu Dawud) 

Le este interzis soţilor să vor-
bească cu alte persoane despre 
viaţa lor intimă. Următoarele două 
ahadith se referă la acest subiect. 

Primul: 
  „Cu adevărat, cel mai rău om 
în faţa lui Allah, în Ziua Judecăţii, 
este acela care se apropie de so-
ţia sa în intimitate, ea îi răspunde 
prin afecţiune, iar el, apoi, dez-
văluie secretele ei.”  



 (relatat de Muslim, Ibn Abu 
Shaiba şi Ahmad) 

Al doilea: 
„Sub autoritatea Asmei bint 

Yazid, care a relatat că: 
 «S-a aflat odată în prezenţa 
Profetului, iar acolo se aflau femei 
şi bărbaţi la un loc. Profetul a în-
trebat: 
 «Se poate ca un bărbat să îi 
vorbească soţiei despre ceea ce 
face, sau ca o femeie să îi spună 
cuiva ceea ce face ea cu soţul 
său?» Oamenii au rămas tăcuţi. 
Apoi, eu am spus: 
  «Mesager al lui Allah, atât 
bărbaţii, cât şi femeile fac acest 
lucru.» Apoi, Profetul a spus: 
 «Să nu faceţi asta! Este ca şi 
cum un Sheitan bărbat se întâl-
neşte cu o femeie Sheitan în calea 
sa şi are relaţii intime cu ea, în 
timp ce oamenii îi privesc.»”  
 (relatat de Ahmad) 

Soţul trebuie să ofere o masă 
mai deosebită, după consumarea 
căsătoriei. Acest lucru se bazează 
pe sfatul dat de Profet, salla 
Allahu aleihi wa sallam, lui Abdur-
Rahman ibn Auf pentru a face 
aceasta, şi de hadith-ul relatat de 
Buraida ibn Al-Hasib, care a spus: 

„Când Ali a cerut-o în căsă-
torie pe Fatima (fiica Profetului), a 
spus că Profetul i-a zis: 
 «O nuntă (şi în altă versiune, 
apropierea nunţii) trebuie să aibă 
o masă deosebită.» Apoi, Sa’d a 
spus: 

 «(O masă) cu carne de oa-
ie.» Altcineva a spus:  
 «O oarecare cantitate de  
aşa-şi-aşa de porumb.»” 
 (relatat de Ahmad şi At-Ta-
barani) 

În primul rând, aceasta tre-
buie făcută la trei zile după noap-
tea nunţii, aceasta fiind tradiţia 
Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, care a a-
juns până la noi. 

S-a relatat sub autoritatea lui 
Anas, radhi Allahu anhu:  

„Profetul a intrat la soţia sa 
şi m-a trimis să invit nişte oameni 
la masă.”  
 (relatat de Bukhari şi Al-Bai-
haqi) 

De asemenea, tot sub auto-
ritatea lui Anas, radhi Allahu 
anhu: 
 „Profetul s-a căsătorit cu Sa-
fiya şi a primit ca dotă libertatea 
ei. Apoi, a dat petrecere pentru 
trei zile.” 
 (relatat de Abu Ya’laa şi alţii) 

În al doilea rând, trebuie in-
vitaţi la masă cei apropiaţi, chiar 
dacă aceştia sunt bogaţi sau să-
raci. Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

„Fiţi prieteni doar cu cei cre-
dincioşi şi cu cei care mănâncă 
din ceea ce este permis.”  
 (relatat de Abu Dawud şi Tir-
midhi)  

De asemenea, sub autori-
tatea lui Anas, radhi Allahu anhu: 



„Nu am mai văzut pe Profet 
făcând o masă de nuntă aşa cum 
a fost cea dată pentru Zaynab. El 
a sacrificat o oaie şi a dat tuturor 
carne şi pâine atât de multă, până 
când ei nu au mai putut mânca.”  
 (relatat de Bukhari şi Mus-
lim) 

De asemenea, este permis ca 
ospăţul să fie cu orice fel de mân-
care pe care şi-o permite o per-
soană, chiar dacă acesta nu con-
ţine carne. Aceasta se bazează pe 
hadith-ul relatat de Anas, radhi 
Allahu anhu:  

„Profetul a rămas pentru trei 
zile între Khaibar şi Medina, timp 
în care a intrat la soţia sa, Safiya. 
Apoi am invitat mai mulţi musul-
mani la masa de după noaptea 
nunţii. Masa nu a avut carne sau 
pâine. Mai degrabă, pe covoraşe 
de piele au fost aduse curmale, 
lapte şi unt. Oamenii au mâncat 
pe săturate.” 
 (relatat de Bukhari şi Mus-
lim) 

Este recomandat ca cei bo-
gaţi să ajute financiar pentru 
pregătirea unor astfel de mese, 

aşa cum reiese şi din hadith-ul re-
latat de Anas, radhi Allahu anhu, 
despre căsătoria Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam,  cu Safiya, 
radhi Allahu anha: 
 „«Oricine are ceva, să adu-
că.» Într-o altă versiune, el a 
spus: 
 «Oricine are mai multe pro-
vizii, să le aducă.» Anas a con-
tinuat: 
 Şi atunci, covoraşe de piele 
au fost întinse şi un bărbat a adus 
lapte, altul curmale, iar altul untul 
şi au făcut hais (o mâncare din 
aceste trei ingrediente). Oamenii 
au mâncat din acest hais şi au bă-
ut apă de ploaie, şi aceasta a fost 
masa pentru nunta Profetului.”  
 (relatat de Bukhari şi Mus-
lim) 
 În concluzie, căsătoria în Is-
lam este foarte importantă, lă-
sând, astfel, ca legile lui Allah 
Preaînaltul să fie respectate, aşa 
cum El subhanahu wa ta’ala ne-a 
cerut. În numerele următoare, vă 
vom aduce la cunoştinţă, insha-
Allah, despre „ingredientele unei 
căsătorii fericite”. 
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Începutul Profeţiei lui 

Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, şi prima 
revelare a Coranului  

 
     Bismilleh Ar-Rahman Ar-Rahim 

 
 1. Iqraa bi_smi 

rabbike_lledhii khaleq 
2. Khaleqa_linsaane min 

„aaleq 
3. Iqraa we rabbuke_lekram 
4. Elledhii „aalleme bilqalem 
5. „Aalleme_linsaane mee lem 

ye‟alem 
                         
 În numele lui Allah Cel 

Milostiv, Îndurător 
 
 1. Citeşte! În numele Dom-

nului tău care a creat, 
  2. Care l-a creat pe om din 

sânge închegat!  
  3. Citeşte! Domnul tău este 

Cel mai Nobil,  
  4. Este Cel care l-a învăţat 

cu calemul,  
   5. L-a învăţat pe om ceea ce 

el nu a ştiut!  

 Imam Ahmad a înregistrat că 
Aisha, radhi Allahu anha, a spus:  

„Primul lucru care s-a întâm-
plat cu Mesagerul lui Allah, în 
timpul revelaţiei, a fost că vedea 
în vis ceea ce urma să fie real. Nu 
avea alt vis, cu excepţia aceluia 
care va deveni la fel de clar ca şi 
lumina zilei. Apoi, izolarea i-a 
devenit foarte dragă. De aceea, 
obişnuia să meargă la peştera 
Hira, unde era devotat adorării lui 
Allah Preaînaltul, pe timpul mai 
multor nopţi şi, în acest scop, lua 
şi provizii cu el. Apoi se întorcea la 
Khadija şi îşi refăcea proviziile 
pentru acelaşi număr de nopţi. 
Acest fapt a continuat până când  
revelaţia a venit la el în mod 
surprinzător, pe când se afla în 
peştera Hira. Îngerul a venit la el 
şi i-a spus: «Citeşte!». Profetul 
Mohammed a zis: «Eu nu ştiu să 
citesc.» 

Apoi, el mi-a povestit: «Aşa că 
el (Îngerul) m-a cuprins şi m-a 
apăsat, până ce nu am mai putut 
suporta. Apoi m-a lăsat şi a spus: 
«Citeşte!». Aşa că am răspuns: 



«Eu nu ştiu să citesc.» Apoi, el m-
a apăsat pentru a doua oară, pâ-
nă ce nu am mai putut suporta. 
Apoi, m-a lăsat şi a spus: 

«„1. Citeşte! În numele Dom-
nului tău care a creat,”,  

până a ajuns la versetul 
„5. L-a învăţat pe om ceea ce 

el nu a ştiut!”» 
Aşa că el s-a întors cu ele (cu 

aceste versete) şi cu inima tremu-
rând, până acasă la Khadija şi a 
spus: «Acoperă-mă, acoperă-
mă!» 

    Aşa că ea l-a acoperit, până 
când teama lui a dispărut. Apoi, a 
povestit Khadijei tot ce s-a întâm-
plat şi i-a spus: «Mă tem că mi s-
ar putea întâmpla ceva.» Khadija 
i-a răspuns: «Niciodată! Pe Allah, 
Allah nu te va lăsa în ruşine. Păs-
trezi relaţiile cu rudele, spui ade-
vărul, ajuţi săracii şi nevoiaşii, ser-
veşti oaspeţii cu generozitate, îi 
ajuţi pe cei aflaţi la nevoie şi pe 
oamenii loviţi de calamităţi.» 

   Apoi, Khadija l-a însoţit la 
vărul ei, Waraqa ibn Nawfal ibn 
Asad ibn Abdul-Uzza ibn Qusay, 
care, în timpul perioadei de igno-
ranţă, a devenit creştin şi obişnuia 
să scrie Scriptura în limba arabă. 
El a scris din Scriptură în ebraică, 
atât cât Allah a voit pentru el să 
scrie. Era un om bătrân şi fără 
vedere. Khadija i-a spus: «O, vă-
rul meu! Ascultă povestea nepotu-
lui tău.» Waraqa a întrebat: «Ne-
potul meu, ce ai văzut?» Profetul 

Mohammed a povestit ce a văzut. 
Waraqa a spus: «Acesta este An-
Namus, pe care Allah l-a trimis la 
Moise. Şi îmi doresc să fi fost 
tânăr şi să fi putut trăi până când 
poporul tău te va alunga.» Pro-
fetul Mohammed a întrebat: «Mă 
vor alunga?» Waraqa a răspuns 
afirmativ şi a spus: «Cel care a 
venit cu ceva similar cu  ceea ce 
tu ai spus, a fost tratat cu osti-
litate şi duşmănie; şi dacă voi mai 
fi în viaţă în acea zi, atunci te voi 
susţine cu fermitate.»” 

     Dar Waraqa nu a mai trăit. 
După moartea acestuia, revelaţia 
nu a mai venit şi Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a fost 
foarte trist. Din cauza acestei 
dureri sufleteşti, de multe ori lua 
decizia de a sări de pe vârful unui 
munte. Cu toate acestea, de câte 
ori urca pe un munte pentru a 
face aceasta, Jibril, aleihi sallam, 
apărea şi îi spunea: «O, 
Mohammed! Tu eşti cu adevărat 
Mesagerul lui Allah!» Prin urmare, 
temerile lui dispăreau, sufletul i se 
liniştea şi el, salla Allahu aleihi wa 
sallam, cobora de pe munte. Apoi, 
când revelaţia a fost oprită iar  
pentru o lungă perioadă, el, salla 
Allahu aleihi wa sallam, se întor-
cea la aceeaşi hotărâre. Aşa că, 
atunci când a urcat pe vârful unui 
munte, Jibril, aleihi sallam, i-a 
apărut din nou şi i-a spus acelaşi 
lucru pe care i l-a zis şi mai 
înainte.” 



Hadith-ul este înregistrat în 
cele două Sahih-uri de Az-Zuhri. 
Am discutat deja acest hadith şi 
lanţul său de relatatori, textul şi 
sensul acestuia, pe larg, la înce-
putul explicaţiei lui Sahih Bukhari. 
Prin urmare, cel care doreşte să îl 
citească, îl poate căuta acolo, şi 
toate mulţumirile şi laudele I se 
cuvin numai lui Allah Preaînaltul. 

Prin urmare, prima parte reve-
lată a Coranului a fost reprezen-
tată de aceste nobile şi binecu-
vântate versete (ayat). Acestea 
reprezintă prima dovadă a Milei lui 
Allah subhanahu wa ta’ala, revăr-
sată asupra robilor Săi şi prima 
recompensă pe care Allah Preaîn-
altul a oferit-o acestora. 

 
Onoarea şi nobleţea 

omului se află în cunoaşterea 
Sa 

 
Aceste versete îl informează 

pe om despre crearea lui dintr-un 
cheag atârnat şi, prin generozita-
tea Sa, Allah subhanahu wa ta’ala 
a arătat omului ceea ce el nu a 
ştiut. Astfel, Allah Preaînaltul a 
onorat şi a înălţat omul, dându-i 
acestuia ştiinţa şi demnitatea cu 
care tatăl omenirii, Adam, aleihi 
sallam, se distingea faţă de În-
geri, aleihum sallam. 

Ştiinţa omului se află uneori în 
mintea sa, alteori în vorbele sale 
şi alteori în ceea ce scrie. Astfel, 
cunoaşterea poate fi intelectuală, 

vorbită sau scrisă. Iar ultima, cea 
scrisă, necesită şi celelalte două, 
(intelectuală şi vorbită), iar invers 
nu se poate. 

 Din acest motiv, Allah Prea-
înaltul spune: 

„3. Citeşte! Domnul tău este 
Cel mai Nobil, 

4. Este Cel care l-a învăţat cu 
calemul,” 

Există o relatare care spune: 
 „Înregistrează cunoştinţa prin 

scriere.”  
(hadith autentic, relatat de Al-

Hakim, 1:106) 
Iar o alta spune: 
 „Pe cel care acţionează în 

conformitate cu ştiinţa sa, Allah îl 
va face să câştige şi stiinţa pe 
care nu o are.”  

(hadith Da’if, relatat de Abu 
Nuaym, 10:14-15) 

 
6. Kellaaaa inne_linsaane 

leyetghaa 
7. E_rra’ehu_steghnaa 
8. Inne ilaa rabbike_lrruj‟aaaa 
9. Ara’eyte_lledhii yenhaa 
10. „Aabden idhaa sallaa 
11. Ara’eyte in kaane 

„aalaa_lhudaa 
12. Aw emera bi_tteqwaa 
13. Ara’eyte in kedhdhebe we 

tewellaa 
14. Elem ye‟aalem 

bi_enne_llaha yeraa 
15. Kelle lei’_llem yentehi 

lenesfe‟aa_mbinnaasiyeh 



16. Naasiyetin kaadhibetin 
khaati’eh 

17. Felyed‟au naadiyeh 
18. Sened‟au_zzebeeniyeh 
19. Kelle la tuti‟ahu we_sgiud 

we_qterib. 
 
„6. Dar nu! Omul întrece mă-

sura, 
7. Când se vede el bogat! 
8. Însă la Domnul tău se află 

întoarcerea! 
9. Îl vezi tu pe cel care o-

preşte 
10. Un rob [al lui Allah], când 

împlineşte Rugăciunea? 
11. Dar dacă ar fi el pe calea 

cea dreaptă 
12. Sau poruncind el evlavia? 
13. Şi-l vezi tu când el 

tăgăduieşte sau întoarce spatele? 
14. Oare nu ştie că Allah ve-

de? 
15. Dar nu! Dacă nu va în-

ceta, Noi îl vom apuca de smocul 
[de păr], 

16. De smocul mincinos şi pă-
cătos! 

17. Să-i cheme el pe cei din 
preajma lui! 

18. Iar Noi îi vom chema pe 
păzitorii Iadului! 

19. Nu! Nu-i da lui ascultare, 
ci prosternează-te şi apropie-te!”  

 
 Ameninţarea împotriva 

nelegiuirii omului de dragul 
averii 

 

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune că omul este încântat, rău, 
batjocoritor şi transgresiv, atunci 
când el se consideră auto-sufi-
cient, atunci când el deţine bogăţii 
materiale. Apoi, Allah subhanahu 
wa ta’ala îl previne şi îi aminteşte: 

 „8. Însă la Domnul tău se află 
întoarcerea!”,  
semnificând că la Allah Preaînaltul 
este destinaţia finală şi întoarce-
rea şi în faţa Lui, subhanahu wa 
ta’ala, omul va răspunde pentru 
averile sale şi modul în care le-a 
obţinut şi le-a folosit. 
 

Dojana lui Abu Jahl şi 
ameninţarea cu sechestrarea 
Profetului, salla Allahu aleihi 
wa sallam 

 
Apoi,  Allah subhanahu wa 

ta’ala spune: 
„9. Îl vezi tu pe cel care 

opreşte  
 10. Un rob [al lui Allah], când 

împlineşte Rugăciunea?”  
Aceasta a fost revelată cu 

privire la Abu Jahl, blestemul lui 
Allah fie asupra lui! El îl ameninţa 
pe Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, atunci 
când acesta făcea Rugăciuni la 
Ka’aba.  

Astfel, Allah subhanahu wa 
ta’ala, mai întâi îl sfătuieşte să 
urmeze Calea cea Dreaptă: 

 „11. Dar dacă ar fi el pe calea 
cea dreaptă”,  



semnificând: crezi că acest om, 
care te împiedică pe tine este pe 
Calea cea Dreaptă în acţiunile 
sale? Sau: 

„12. Sau poruncind el evla-
via?”  
(sau susţine Taqwa) în declaraţiile 
sale, tu încă îl cerţi şi îl ameninţi 
pentru Rugăciunile lui?   

Astfel,  Allah subhanahu wa 
ta’ala spune: 

 „4. Oare nu ştie că Allah ve-
de?”, 
semnificând: oare, acesta care îl 
opreşte pe cel care urmează co-
rect îndrumarea lui Allah Preaîn-
altul, nu ştie că Allah Preaînaltul îl 
vede şi aude cuvintele sale, iar 
recompensa va fi pe măsura fap-
telor sale?  

Apoi, Allah subhanahu wa 
ta’ala avertizează şi ameninţă: 

„15. Dar nu! Dacă nu va în-
ceta,”,  
semnificând: dacă acesta nu se 
dezice de nesupunere şi încăpă-
ţânare, 

„Noi îl vom apuca de smocul 
[de păr],”,   
semnificând: cu adevărat, îl vom 
face negru, în Ziua de Apoi.  

Apoi, Allah subhanahu wa 
ta’ala spune: 

„16. De  smocul  mincinos  şi  
păcătos!”,  
semnificând: fruntea lui Abu Jahl 
stă mărturie pentru acţiunile lui 
păcătoase. 

„17. Să-i cheme el pe cei din 
preajma lui!”,  
semnificând: poporul şi tribul lui. 
Cu alte cuvinte, lasă-l să-i cheme, 
pentru a cere ajutor de la ei. 

„18. Iar Noi îi vom chema pe 
păzitorii Iadului!”  
şi aceştia sunt Îngerii pedepsei, 
aleihum sallam. Aceasta pentru ca 
el să ştie cine va învinge – Grupul 
Nostru sau grupul lui. 
      Bukhari a relatat că Ibn 
Abbas a spus: 

„Abu Jahl a zis: «Dacă am să 
îl văd pe Mohammed că face 
Rugăciunea la Ka’aba, am să-i re-
tez gâtul.» Aceasta a ajuns la 
Profet, care a spus: «Dacă va face 
aceasta, el va fi prins de către În-
geri.»”  

(Fath Al-Bari, 8:595) 
Acest hadith este, de aseme-

nea, înregistrat de Tirmidhi şi Na-
sa’i,  în cartea lor de Tăfsir. (Tuh-
fat Al-Ahwadhi, 9:277 şi Nasa’i, în 
Al-Kubra, 6:518) 

De asemenea, a fost înregis-
trat de Ibn Jarir (At-Tabari, 
24:649). 

Ahmad, Tirmidhi, Nasa’i şi Ibn 
Jarir, toţi au relatat de la Ibn 
Abbas, următoarele cuvinte: 

„Mesagerul lui Allah se ruga la 
Maqam (locul de Rugăciune al lui 
Ibrahim), atunci când Abu Jahl ibn 
Hisham a trecut pe lângă el şi a 
spus: «O, Mohammed! Nu te-am 
prevenit eu cu privire la aceasta?» 
El l-a ameninţat pe Profet şi ast-



fel, Mesagerul lui Allah s-a mâniat 
şi l-a mustrat. Apoi a spus: «O, 
Mohammed! Cum mă ameninţi cu 
numele lui Allah, când eu am ală-
turi de mine majoritatea oame-
nilor din această vale?»”  

Apoi, Allah subhanahu wa 
ta’ala a revelat: 

„17. Să-i cheme el pe cei din 
preajma lui! 

18. Iar Noi îi vom chema pe 
păzitorii Iadului!”  

Apoi, Ibn Abbas a spus:  
„Dacă ar fi chemat oamenii 

lui, Îngerii pedepsei l-ar fi luat în 
stăpânirea lor imediat.”   

(Tirmidhi a spus: „Hasan Sa-
hih”; Ahmad, 1:329; Tirmidhi, 
3349; Nasa’i, în Al-Kubra, 11684; 
Tabari, 24:648) 

Ibn Habir a înregistrat de la 
Abu Huraira că Abu Jahl a spus:  

„«Mohammed îşi pune faţa în 
praf (în prosternare), când este în 
mijlocul vostru?» Ei (oamenii) au 
răspuns: «Da.» Apoi, el a spus: 
«Jur pe Al-Lat şi pe Al-Uzza, că 
dacă îl văd făcând Rugăciunea 
aşa, am să îi retez gâtul şi, cu 
siguranţă, îi voi pune faţa în 
praf.» Aşa că Mesagerul lui Allah 
a venit şi a început Rugăciunea, 
lucru ce făcea posibil ca Abu Jahl 
să îi reteze gâtul. Apoi, oamenii 
au fost surprinşi de comporta-
mentul lui (Abu Jahl), pentru că el 
a început să se retragă pe călcâie 
şi să se acopere cu mâinile. Apoi, 
a fost întrebat: «Ce s-a întâmplat 

cu tine?» El a răspuns: «Într-
adevăr, între mine şi el este un 
şanţ de foc, monştri cu aripi.» 
Apoi, Mesagerul lui Allah a spus: 
«Dacă ar fi venit lângă mine, În-
gerii i-ar fi smuls fiecare membru 
în parte.»”  

Naratorul a adăugat: „Allah 
Preaînaltul a revelat un verset (a-
ya), dar nu ştiu dacă priveşte ha-
dith-ul lui Abu Huraira sau nu: 

„6. Dar nu! Omul întrece mă-
sura,”,  
la sfârşitul surei.” (Tabari, 24:649) 

 
Apoi, Allah subhanahu wa 

ta’ala spune: 
 „19. Nu! Nu-i da lui ascul-

tare”,  
semnificând: „O, Mohammed! Nu 
asculta la ceea ce el interzice, aşa 
cum este statornicia în adorare şi 
efectuarea acesteia din belşug. 
Roagă-te unde doreşti şi nu te în-
grijora cu privire la aceasta, 
pentru că, într-adevăr, Allah 
subhanahu wa ta’ala te va pro-
teja, şi te va ajuta, şi te va apăra 
împotriva oamenilor.”  

„…ci prosternează-te şi apro-
pie-te!”  

Aceasta este aşa cum a fost 
confirmat în Sahih Muslim, sub 
autoritatea lui Abu Salih, care a 
relatat de la Abu Huraira că Pro-
fetul Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a spus: 

 „Robul este cel mai aproape 
de Domnul său, atunci când este 



în prosternare. Prin urmare, a-
tunci se fac multe suplicaţii (în 
prosternare).”  

(relatat de Muslim, 1:350)  
Este, de asemenea, menţionat 

mai înainte, că Mesagerul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, obişnuia să recite în pros-
ternare: 

„1. Când cerul se va crăpa”  
(Surat Al-Inşiqaq, 84:1) 
Şi: 

„1. Citeşte! În numele Dom-
nului tău care a creat,”  

(Surat Al-’Alaq, 96:1) 
Allah subhanahu wa ta’ala es-

te Dătătorul de Putere şi Călău-
zitorul către Calea cea Dreaptă. 

Acesta este sfârşitul Tăfsir-ului 
Surei Al-’Alaq şi toate laudele şi 
mulţumirile I se cuvin lui Allah 
subhanahu wa ta’ala. 
 

Allahu Alam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



               
             Supremaţia inconfundabilă 

Expuneri asupra Islamului 
Scrieri selectate ale Sheik-ului Al-Islam Ad-Din Ibn Taymiyya, 

compilate şi traduse de Mohammed Abdul-Haqq Ansari 
~ tradus de Umm Raschid ~ 

 
 
După o pauză de o lună, vă 

invităm să ne reînsoţiţi în încer-
carea de însuşire de noi cunoş-
tinţe, împărtăşind împreună din 
bogăţia ştiinţei izvorâte din lu-
crările Sheik-ului Al-Islam Ibn 
Taymiyya, Allah subhanahu wa 
ta’ala să aibă milă de el.  

Astfel, vă vom prezenta, în 
continuarea seriei de articole deja 
începute, extrase din cartea «Ex-
puneri asupra Islamului», scrieri 
selectate ale Sheik-ului Al-Islam 
Ad-Din Ibn Taymiyya, compilate şi 
traduse de Abdul-Haqq Ansari. 
Vom începe cu un scurt fragment 
din introducerea acestei cărţi, 
inshaAllah.  

 
Extras din introducerea 

autorului 
 
 Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus:  
„Allah va ridica, la începutul 

fiecărui secol, astfel de oameni 
pentru această Umma, la fel cum 
va reînnoi (mujaddid) religia ei, 
pentru ea.”  

 (relatat de Abu Dawud, Su-
nan)   

Acest lucru denotă că istoria 
Islamului nu va fi calmă; forţele 
ignoranţei (Jahiliyya) vor continua 
să poarte război împotriva Isla-
mului. Ca rezultat, în decursul u-
nui secol, schimbări profunde vor 
deforma Islamul şi vor pune în 
pericol credinţa şi viaţa Ummei. Şi 
atunci când aceasta se va întâm-
pla, Allah subhanahu wa ta’ala va 
ridica din mijlocul comunităţii, 
unul sau mai mulţi bărbaţi, care 
vor lupta împotriva ignoranţei, vor 
îndrepta răul cauzat de ea, vor 
readuce Islamul la forma sa iniţia-
lă şi vor da comunităţii un nou 
sens în viaţă.   

Schimbările şi distorsionările 
pe care le indică acest hadith nu 
vor fi nici mărunte, nici super-
ficiale, neavând loc doar în una 
sau două decade şi neafectând 
decât o singură parte din Umma, 
sau doar o parte a comunităţii, 
dintr-o anumită arie geografică, 
pentru a putea fi îndreptate prin 
mici eforturi reformatoare.  



Ele vor fi profunde, colosale 
şi cuprinzătoare, cerând un efort 
herculian pentru rectificarea lor. 
Vor afecta fundamentele Islamu-
lui, degradând şi compromiţând 
autenticitatea Revelaţiei şi supun-
ând-o raţiunii şi intuiţiei sau ar 
putea produce chiar contrariul: 
negarea sau subminarea raţiunii şi 
a intuiţiei, distrugând echilibrul pe 
care Islamul îl menţine între aces-
tea două. Vor afecta credinţa în 
Islam. Vor schimba conceptul de 
Allah Preaînaltul şi relaţia Sa cu 
lumea, vor distorsiona ideea Uni-
cităţii Sale (Tawhid) şi importanţa 
ei pentru viaţa oamenilor, com-
promiţând-o pe diferite căi, făţiş şi 
în ascuns, murdărind-o de shirk. 
Vor schimba perspectiva asupra 
profeţiei şi a misiunii profetice, 
perspectiva asupra Vieţii de Apoi 
şi a relaţiei acesteia cu viaţa din 
această lume. Vor afecta, de ase-
menea, sistemul de valori islami-
ce, înlocuind binele fundamental, 
din Coran şi Sunna, cu un altul, 
alterând ordinea priorităţilor, in-
versând valorile sau, pur şi sim-
plu, înlăturând sau ignorând anu-
mite valori şi înlocuindu-le cu alte-
le, străine de Islam. Vor schimba 
maniera şi metoda pe care Cora-
nul şi Sunna le poruncesc pentru 
afirmarea, întărirea şi cultivarea 
valorilor islamice şi pentru dobân-
direa perfecţiunii islamice, înlocu-
ind o parte, chiar majoritară, din 
maniera profetică (suluk), cu una 

trasată pe baze străine şi orien-
tată spre ţeluri străine. Vor afecta 
societatea islamică, slăbind legă-
tura unităţii sale, făcând-o să uite 
de misiunea cu care a însărcinat-o 
Allah subhanahu wa ta’ala şi înlo-
cuind-o pe aceasta cu o altă misi-
une, neîngăduită de El Preaînaltul, 
trecând puterea şi autoritatea, din 
mâinile care ar trebui să o exerci-
te, în mâini care sunt incapabile 
să facă acest lucru, alterând prin-
cipiile stipulate pentru integrarea 
societăţii islamice şi instituind, în 
locul acestora, altele, opuse cre-
dinţei şi valorilor Islamului.   

Mujaddid-ul pe care Allah 
subhanahu wa ta’ala îl ridica pen-
tru reînvierea Islamului este dăruit 
cu însuşiri măreţe. El percepe mi-
nuţios toate schimbările care au 
loc în viaţa Ummei. El evaluează 
măsura în care ele i-au măcinat 
puterea acesteia. El aduce aceste 
schimbări la cunoştinţa oamenilor. 
El îi face să îşi dea seama de toa-
te formele noi pe care acestea le 
pot produce. Şi, în cele din urmă, 
el evidenţiază factorii care le-au 
cauzat, atacă aceşti factori, asal-
tează doctrinele implicate, expune 
metodele prin care aceştia acţio-
nează, urmărind procesele prin 
care s-au dezvoltat, dărâmând 
scuzele prezentate de către oa-
meni şi distrugând justificările 
oferite de aceştia. El respinge toa-
te compromisurile făcute în privin-
ţa Unicităţii lui Allah subhanahu 



wa ta’ala şi reintroduce în limbajul 
vremii respective, conceptul pur, 
netransformat, de Tawhid. 

Aceasta este munca pe care 
el o depune în plan ideologic. În 
planul practicii, el se străduieşte 
să corecteze acţiunile introduse 
de Jahiliyya şi reînvie acţiunile pe 
care aceasta le-a suprimat. El lup-
ta împotriva shirk-ului, a inova-
ţiilor rătăcite şi a acţiunilor nele-
giuite, promovând adevărata cre-
dinţă şi evlavie. 

El porneşte război împotriva 
forţelor care sprijină necredinţa, 
nedreptatea şi păcatul, întărindu-i 
pe cei care luptă pentru adevăr, 
dreptate şi virtute. El încearcă să 
se asigure că puterea nu este 
exercitată în interesele personale 
ale unui grup sau ale unei clase, 
ci pentru a stabili guvernarea Sha-
riei şi promovarea binelui fiecărui 
om. De asemenea, el se ridică 
împotriva forţelor exterioare, care 
încearcă să subjuge Umma. Pe 
scurt, el luptă să implementeze 
Religia Islamului şi legea lui Allah, 
în toate aspectele ei. 

Mujaddid-ul este moştenitorul 
(warit) (Bukhari, Sahih, ’ilm:10; 
Abu Dawud, Sunan, ’ilm:1; Ibn 
Majah, Sunan, muqaddama:17; 
Ahmad, Musnad, v:196) 
Profetului, salla Allahu aleihi wa 
sallam. El încearcă să îndepli-
nească sarcinile unui profet, fără, 
însă, a fi unul. 

Sheik Al-Islam Taqi Ad-Din 

Ibn Taymiyya a fost unul dintre 
aceşti mari oameni, pe care Allah 
subhanahu wa ta’ala i-a ridicat 
pentru a reforma Islamul. El ocu-
pă un loc de onoare între ei. A-l 
considera un jurist şi un teolog de 
renume al Şcolii Imamului Hanbal, 
sau un savant Salafi, sau un mare 
reformator Sunnit, nu este nici pe 
departe just şi suficient. El a fost 
un Mujaddid al Islamului, prin 
excelenţă.  

Ibn Taymiyya (661/1263-
728/1328) s-a născut în Harran, 
în nordul Iraqului, în apropierea 
actualului Mosul, într-o familie re-
numită pentru ştiinţa ei. Bunicul 
său, Majd Ad-Din Ibn Taymiyya 
(d. 653/1255), autorul lucrării 
Muntaqa Al-Akhbar, o renumită 
compilaţie de ahadith şi tradiţii, 
era cel mai renumit jurist Hanbali 
al acelor vremuri. Tatăl său, 
Abdul-Halim Ibn Taymiyya (d. 
682/1284), era un renumit savant 
de ahadith. Pe când Taqi Ad-Din 
Ibn Taymiyya avea şapte ani, 
familia sa a trebuit să plece la Da-
masc, în perioada în care mongo-
lii, care năvăliseră asupra Bagda-
dului cu cinci ani în urmă, ame-
ninţau să înainteze spre nord. În 
Damasc, tatălui său i se oferise un 
post de profesor de hadith la «Sa-
kkariyya Madrasa», şcoala la care 
acesta a oferit lecturi asupra hadi-
th-ului şi a jurisprudenţei Hanbali, 
până la sfârşitul vieţii sale.  

Ibn Taymiyya a fost elevul ta-



tălui său şi al multor savanţi renu-
miţi ai acelui timp. La moartea 
tatălui său, Ibn Taymiyya, în vâr-
stă de douăzeci şi unu de ani, a 
fost invitat să predea hadith la 
Sakkariyya Madrasa. De aseme-
nea, a fost rugat să ţină prelegeri 
asupra Coranului, la Moscheea 
Umayyad. Restul timpului, el şi-l 
dedica studiului celor mai diferite 
ramuri ale cunoaşterii acelor vre-
muri.  

Az-Zamalakani, un savant 
contemporan al acelor zile, deloc 
favorabil lui Ibn Taymiyya, spunea 
- şi spusele sale sunt confirmate 
în totalitate de scrierile lui Ibn Ta-
ymiyya - că, indiferent de sub-
iectul discutat, acesta îi întrecea în 
ştiinţă pe toţi savanţii vremii, în 
privinţa subiectului respectiv. (Sa-
lah Ad-Din Al-Munajjid, Sheik Al-
Islam Ibn Taymiyya, Siratuhu wa 
Akhbdruhu ind al-Mawrikhin, Bei-
rut, Dar Al-Kutub Al-Jadidah, 
1976, p. 19)  

În domeniul gramaticii arabe, 
de exemplu, el dobândise o ase-
menea competenţă, încât grama-
ticianul de frunte al acelor vre-
muri, Abu Hayyan, îi făcu o vizită 
şi compuse o odă, în onoarea sa. 
Cât priveşte hadith-ul, circula o 
vorbă în popor conform căreia un 
hadith pe care Ibn Taymiyya nu l-
ar cunoaşte nu este un hadith.  

În domeniul Fiqh-ului, el 
ajunsese la statutul unui mujtahid 

mutlaq, al unuia care nu se limi-
tează la o şcoală anume, ci îşi 
formează opinia, apelând direct la 
sursele fundamentale ale Shariei. 

Ibn Taymiyya nu s-a limitat, 
însă, doar la expunerea ideilor 
sale: el le-a propovăduit, a luptat 
pentru ele şi a îndurat cu răbdare 
toate suferinţele pe care oponenţii 
săi i le-au pricinuit. Pentru cauza 
sa, el a fost deseori încarcerat, iar 
închisoarea a fost şi locul în care 
el şi-a dat suflarea, ca un ade-
vărat martir.  

Ibn Taymiyya nu a purtat ji-
had doar cu condeiul: el a luptat, 
de asemenea, cu sabia în mână.  

Istoria şi-l va aminti cum s-a 
ostenit zi şi noapte, îndemnând 
armata musulmană şi conducătorii 
acesteia, în lupta împotriva mon-
golilor şi cum a luptat el însuşi, 
alături de ei, cu credinţă şi curaj, 
până când Allah subhanahu wa 
ta’ala le-a îngăduit victoria asupra 
armatei mongole. Această altă 
parte a vieţii sale şi campaniile 
purtate de el împotriva formelor 
cunoscute de shirk şi împotriva 
duşmanilor Islamului, din sânul 
propriei comunităţi, nu este men-
ţionată în această carte, însă, este 
la fel de demnă pentru a fi stu-
diată. 

  
~ inshaAllah, va urma ~ 
 

 

 



                                 

Numele şi Atributele lui Allah  
subhanahu wa ta‟ala 

~ Ar-Rahman (الرَّْحَمان), Ar-Rahim (الرَِّحيم) ~ 
~ de Ionela Noour ~ 

 

 

Bismilleh Ar-Rahman, Ar-
Rahim  

 
Cu această expresie, «Bis-

milleh Ar-Rahman, Ar-Rahim» (În 
numele lui Allah Cel Milostiv, 
Îndurător), încep toate surele din 
Sfântul Coran, cu o singură ex-
cepţie, şi anume sura 9, At-Tawba 
- Sura Căinţei. 

 Musulmanii îşi transformă 
propriile acţiuni în acte de adora-
re, menţionând înainte Numele lui 
Allah subhanahu wa ta’ala. Înain-
te de a mânca, de a bea, înainte 
de a începe orice acţiune, ei spun: 
«Bismilleh» (În numele lui Allah), 
în scopul de a-şi exprima depen-
denţa totală şi de a-şi aminti de 
harul Său.  

În Sfântul Coran, Allah 
subhanahu wa ta’ala Se prezintă 
astfel: 

„El este Allah, afară de care 
nu este alt dumnezeu, Ştiutorul 
celor nevăzute şi al celor văzute. 
El este Cel Milostiv, Îndurător [Ar-
Rahman, Ar-Rahim].” 

(Surat Al-Haşr, 59:22) 

 
Aceste două Nume-Atribut, 

Ar-Rahman şi Ar-Rahim, se referă 
amândouă la Milă. Allah este Cel 
mai Milostiv, Cel mai Îndurător; 
Mila Sa cuprinde totul şi ea este 
sursa întregii compasiuni care 
există pe pământ. Mila Lui este 
vastă: 

„...«Domnul vostru este cu 
nemărginită îndurare...»” 

(Surat Al-’An’am, 6:147) 
Ea se extinde asupra tuturor 

lucrurilor: 
 „...iar îndurarea Mea cuprin-

de toate lucrurile...” 
 (Surat Al-’A’raf, 7:156) 
Abu Huraira, radhi Allahu 

anhu, a relatat că Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: 

„Allah, după ce a terminat 
creaţia, a scris în cartea Sa, care 
este la El: «Îndurarea Mea este 
mai mare decât mânia Mea.»”  

(relatat de Muslim, Bukhari, 
Nasa’i şi Ibn Majah) 

 
Dar ce este, mai exact, 

mila?  
 



Dicţionarul defineşte mila ca 
pe o înclinare spre bunătate şi 
iertare, spre îndurare, ca pe un 
sentiment de înţelegere şi compa-
siune.  

Mila lui Allah subhanahu wa 
ta’ala este de o calitate ce înglo-
bează blândeţea, compasiunea, 
atenţia, consideraţia, iubirea şi 
iertarea. Atunci când întâlnim 
aceste calităţi la fiinţele umane, 
ele nu sunt decât o palidă refle-
cţie a marii Mile a lui Allah 
subhanahu wa ta’ala faţă de cre-
aţia Sa. 

De asemenea, Mila lui Allah 
subhanahu wa ta’ala este sursa 
bunătăţii, bunăstării şi pietăţii din 
lumea noastră. Allah Preaînaltul 
ne-a dat posibilitatea de a înţe-
lege, măcar în parte, măreţia Sa, 
revelându-ne Numele Lui cele mai 
frumoase. Multe dintre acestea 
fac referire la Mila Sa; El, Prea-
înaltul, încurajându-ne să Îl in-
vocăm utilizând aceste Nume: 

„Ale lui Allah sunt numele ce-
le mai frumoase! Chemaţi-L cu ele 
...” 

(Surat Al-’A’raf, 7:180) 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Allah este bun şi El iubeşte 

bunătatea. El dă prin bunătate ce-
ea ce nu dă prin severitate.”  

(relatat de Muslim) 
Pentru a sublinia cât de mult 

îi iubeşte Allah subhanahu wa 
ta’ala pe robii Săi, Profetul 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, folosea analogia cu iubirea 
unei mame care îşi alăptează co-
pilul la sân: 

„Allah Preaînaltul este mai  
Milostiv cu creaturile Sale decât 
este o mamă cu copilul ei.” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
Şi totuşi, Allah Preaînaltul ne 

iubeşte mai mult decât o mamă îşi 
iubeşte propriul copil. O mamă es-
te iubitoare cu toţi copiii, însă pe 
copilul său îl iubeşte mai mult 
decât pe alţii. Cu toţii ştim că 
orice părinte consideră că propriul 
său copil este cel mai drăguţ, cel 
mai frumos, cel mai bun... Atunci, 
ce să zicem de Allah Preaînaltul? 

 
Diferenţa dintre Ar-

Rahman şi Ar-Rahim 
 
În terminologia islamică, Ar-

Rahman şi Ar-Rahim sunt printre 
Numele lui Allah subhanahu wa 
ta’ala cel mai des utilizate în 
Sfântul Coran: Ar-Rahman este 
citat de 57 de ori, iar Ar-Rahim de 
două ori mai mult, adică de 114 
ori.  

Ambele sunt derivate de la 
numele comun «rahma», care 
înseamnă milă, compasiune. Însă, 
ele reprezintă două Atribute dife-
rite ale lui Allah subhanahu wa 
ta’ala şi trebuie subliniată şi cu-
noscută diferenţa dintre acestea 
două. 

Ar-Rahman este o Milă uni- 



versală, pe care Allah subhanahu 
wa ta’ala a dat-o întregii Sale 
creaţii. Cuprinde întregul Univers, 
fără a ţine seama de eforturile 
noastre. Crearea Soarelui, a Lunii, 
aerul, etc., toate există datorită 
acestui Atribut, Rahman, care, în 
general, aparţine acestei vieţi, 
creării Universului, surselor de 
existenţă şi aşa mai departe.  

Ar-Rahim este o Milă, o 
favoare faţă de cei care cred, 
muminii. Constituie recompensa 
pentru cei care depun eforturi şi 
trăiesc aşa precum Allah 
subhanahu wa ta’ala a impus. Es-
te rezultatul acţiunilor fiinţelor 
umane. Acest Atribut aparţine, în 
general, Vieţii de Apoi, fiind un 
rezultat al faptelor noastre bune. 
O diferenţă subtilă, însă care pre-
zintă caracterul universal al Milei 
Sale.  
 
 Ar-Rahman  ( ََّّْحَمانالر  ) – 
Cel Milostiv / Milostivul 

 
Este al doilea nume, după 

Allah, care apare în Coranul cel 
Sfânt. Acest Nume se găseşte în 
mai multe versete ale Coranului, 
însă prima oară este menţionat în 
Surat Al-Fatiha, verset 1:  

 
هَِّ الرَِّحيمِ  ـٰ  (1) بِْسِم اللَِّه الرَّْحَم
Bismi_llehi Ar-Rahmani Ar-

Rahiim 
„În numele lui Allah Cel Milos-

tiv, Îndurător” 

Acestui Nume (şi în acelaşi 
timp şi Atribut al lui Allah 
subhanahu wa ta’ala) îi este dedi-
cată o sură din Nobilul Coran şi 
anume, sura 55, Ar-Rahman, în 
care se arată limpede ce în-
seamnă şi ce valoare are acest 
Nume-Atribut. 

Allah subhanahu wa ta’ala 
este Cel care, prin nemărginita Sa 
Milă, îi binecuvântează pe supuşii 
Săi şi le dă prosperitate şi har, 
fără a face deosebire între ei. Mila 
este privilegiul frumuseţii, al dra-
gostei şi al bunătăţii, care nu se 
cuvine numai lui Allah Preaînaltul, 
în calitatea Sa de Creator pentru 
creaţiile Sale. 

El este «Ar-Rahman» pentru 
toată lumea, inclusiv pentru ne-
credincioşi. Chiar dacă cineva 
comite shirk, ori este nerecu-
noscător, ori Îl respinge pe Allah 
subhanahu wa ta’ala, El, Prea-
înaltul, încă îi mai dă hrană, adă-
post, sănătate, timp şi posibili-
tatea de a se căi, până la ultima 
suflare.     

Mila lui Allah subhanahu wa 
ta’ala pentru necredincioşi este 
specifică numai acestei vieţi, însă, 
este ca şi cum nu ar fi, de fapt, 
milă pentru ei, deoarece, în Viaţa 
de Apoi, când Îi vor cere lui Allah 
subhanahu wa ta’ala să îi scoată 
din Flăcările Iadului, mărturisind 
abia atunci credinţa în El, Prea-
înaltul, zicând:  
 „Doamne, scoate-ne pe noi  



din el! Şi dacă iarăşi ne vom în-
toarce, suntem noi nelegiuiţi»” 
 (Surat Al-Mu’minun, 23:107), 
ei nu vor găsi milă, ci, mai degra-
bă, vor găsi dreptatea, Allah 
subhanahu wa ta’ala spunându-le: 
 „...«Rămâneţi în el umiliţi şi 
nu mai vorbiţi cu Mine!»” 
 (Surat Al-Mu’minun, 23:108) 
 
        Ar-Rahim ( الرَِّحيم ) – Cel 
Îndurător / Îndurătorul 
 

El este Cel care dă binecu-
vântare şi prosperitate, în mod 
special celor care folosesc ceea ce 
El,  subhanahu wa ta’ala, le-a dă-
ruit, în felul în care El a poruncit şi 
El este Cel Îndurător, în Viaţa de 
Apoi, cu cei care au fost credin-
cioşi.  

„...Şi El este cu drept-
credincioşii Îndurător.” 

(Surat Al-’Ahzab, 33:43) 
   De asemenea, acest Nume 

apare pentru prima oară în Nobilul 
Coran, tot în Surat Al-Fatiha, 
verset 1:  

 
ِه الرَِّحيمَِّ ـٰ  (1) بِْسِم اللَِّه الرَّْحَم
Bismi_llehi Ar-Rahmani Ar-Ra-

hiim 
„În numele lui Allah Cel Milos-

tiv, Îndurător” 
 

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune:  

„Acela care săvârşeşte un 
rău sau este nedrept cu sine în-

suşi,  iar apoi se roagă lui Allah de 
iertare, acela Îl va afla pe Allah 
Iertător, Îndurător [Ghafur, Ra-
him].” 

(Surat An-Nisa’, 4:110) 
„Şi dacă vin la tine, 

[Mohammed,] aceia care cred în 
versetele Noastre, spune: «Pacea 
fie asupra voastră! Domnul vostru 
Şi-a prescris Sie Însuşi îndurarea. 
Deci, acela dintre voi care face un 
rău din ignoranţă, iar apoi se că-
ieşte şi îndreaptă fapta, [să ştie 
că] El este Iertător, Îndurător 
[Ghafur, Rahim]».”  

(Surat Al-’An’am, 6:54) 
„Însă Allah S-a îndurat de noi 

şi ne-a apărat de chinul vântului  
fierbinte, ~ Pentru că noi L-am 
chemat şi mai înainte, căci El este 
Cel Milostiv, Îndurător [Al-Barr, 
Ar-Rahim]”  

(Surat At-Tur, 52:27, 28) 
 
Aşadar, referitor la acest 

Atribut, în Viaţa de Apoi, un alt 
concept de Milă va fi pentru cre-
dincioşi.  

 
Urmând Sunnah 

Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, 
aceasta ne va conduce spre 
iertare 

 
Ca dovadă pentru infinita Sa 

Milă pentru oameni, Allah Prea-
înaltul a trimis Profeţi (Nabi) şi 
Mesageri (Rasul - cei care aduc 



legislaţia), pentru a ne ghida şi 
pentru a ne ajuta să rămânem pe 
drumul cel drept, care duce spre 
Paradisul etern. Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, este darul dat de către 
Allah Cel Milostiv întregii uma-
nităţi: 

„...Şi-l vom face Noi un semn 
pentru oameni şi o îndurare din 
partea noastră!...” 

(Surat Maryam, 19:21) 
 Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, era încar-
narea milei, în modul său de a se 
comporta cu cei din familia sa, cu 
prietenii, cu orfanii sau cu străinii. 
Allah Preaînaltul îi vorbeşte astfel 
în Sfântul Coran: 

„Şi datorită îndurării lui Allah, 
tu, [Mohammed], ai fost aşa de 
blând cu ei! Iar de ai fi fost fără 
blândeţe şi aspru la inimă, ei ar fi 
fugit din preajma ta. Deci iartă-le 
lor şi roagă-te [lui Allah] pentru 
iertarea lor! Sfătuieşte-te cu ei a-
supra treburilor, dar, odată ce ai 
luat o hotărâre, încrede-te în 
Allah! Allah îi iubeşte cu adevărat 
pe cei care se încred [în El].” 

(Surat ’Al-’Imran, 3:159) 
Urmaşii lui Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, l-au auzit 
adesea implorând Mila lui Allah 
subhanahu wa ta’ala pentru cre-
dincioşi. În plus, musulmanii se 
salută între ei spunând «As salam 
aleykum wa rahmatullahi wa 
barakatuh». Mila şi tot ceea ce a-

ceasta implică este un concept 
foarte important în Islam, căci ea 
provoacă generozitate, respect, 
toleranţă şi iertare, calităţi pe care 
un musulman trebuie să le cultive 
pe parcursul întregii sale vieţi. 

Binecuvântaţi fie cei miloşi, 
căci Mila Divină le va fi acordată, 
precum a spus Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam: 

„Cel Milostiv va arăta milă 
faţă de oamenii miloşi. Fiţi cu milă 
faţă de aceia care sunt pe pă-
mânt, iar Cel care este deasupra 
cerurilor vă va da milă.”  

(relatat de Tirmidhi) 
În această lume, Allah 

subhanahu wa ta’ala nu a trimis 
decât 1% din Mila Sa, care cuprin-
de viaţa şi moartea, prezentul, 
trecutul şi viitorul, binele şi răul, 
purul şi impurul, credincioşii şi 
necredincioşii.  

Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 

„Există o sută (de părţi) de 
Milă pentru Allah şi El a trimis o 
parte din această Milă asupra dji-
nnilor şi fiinţelor omeneşti şi doar 
din pricina acestei (singure părţi) 
ei se iubesc unii pe alţii şi sunt 
buni unii cu alţii; chiar şi animalul 
se poartă grijuliu cu puiul său; iar 
Allah Şi-a oprit pentru Sine 
celelalte nouăzeci şi nouă de părţi 
ale Milei cu care-Şi va copleşi su-
puşii, în Ziua Învierii.” 

(relatat de Muslim) 



 Astfel, întreaga creaţie dă 
dovadă de dragoste şi compasiu-
ne, însă, aceasta reprezintă doar 
un singur procent din Mila lui 
Allah subhanahu wa ta’ala. Şi 
totuşi, în Ziua Judecăţii de Apoi, 
El, Preaînaltul, va adăuga acestei 
Mile celelalte 99 de părţi care o 
completează, de care vor bene-
ficia credincioşii mumini care au 
împlinit fapte bune şi care au 
făcut eforturi pentru a fi pe placul 
lui Allah Preaînaltul. Mila lui Allah 
subhanahu wa ta’ala nu cunoaşte 
limite.  

Noi invocăm aceste Nume a-
tunci când simţim nevoia de a-I 
arăta Lui, Preaînaltul, toată recu-
noştinţa noastră pentru numeroa-
sele Sale binefaceri faţă de noi, 
sau atunci când avem nevoie de 
El. Atunci când ne simţim neputin-
cioşi, Cel Atotputernic ne va 
acoperi mereu cu Mila şi Îndura-
rea Sa. Şi tot ceea ce El, Preaînal-
tul, cere în schimb, este să cre-
dem în El şi să Îl adorăm doar pe 
El, Preaînaltul. Mărire Lui! 

 

Allahu Alam 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

    Fatwa pentru luna Muharram 

 

Întrebare:  
 
Doresc să postesc anul acesta 

în Ziua de Ashura, însă cineva mi-
a spus că este Sunna să postesc 
şi ziua dinainte (Tasu’a). Există 
vreo relatare care să ateste că a-
ceasta este învăţătura Profetului, 
salla Allahu aleihi wa sallam? 

 
Răspuns:  
 
Laudă lui Allah!  
 
Abdullah ibn Abbas, radhi 

Allahu anhu, spunea:  
„Atunci când Trimisul lui Allah 

a postit în Ziua de Ashura şi le-a 
poruncit oamenilor să postească, 
ei au spus: 

«O, Trimis al lui Allah, aceasta 
este o zi venerată de către evrei şi 
creştini.» Trimisul lui Allah spuse:  

«Anul viitor, dacă Allah voieş-
te, vom posti în ziua a noua.» În-
să, la vremea anului următor, Tri-
misul lui Allah murise deja.” 

 (relatat de Muslim, 1916) 
  
Al-Shafa’i şi companionii săi, 

Ahmad, Ishaq şi alţii, spuneau:  
„Este mustahab (recomandat) 

să se postească amândouă zilele, 

a noua şi a zecea, pentru că Pro-
fetul, salla Allahu aleihi wa sallam, 
a postit a zecea zi şi a intenţionat 
să postească a noua zi.” 

Bazat pe acestea, există dife-
rite moduri de a posti Ziua Ashu-
ra, dintre care cel mai slab este a 
posti doar ziua a zecea, însă este 
mai bine să se postească şi ziua a 
noua. Cu cât se posteşte mai 
mult, în Muharram, cu atât este 
mai bine. 

Dacă ar fi să ne întrebăm care 
este înţelepciunea ascunsă în pos-
tul celei de-a noua zi, împreună 
cu a zecea, răspunsul ar fi urmă-
torul: 

Al-Nawawi, radhi Allahu anhu, 
spunea: 

„Învăţaţii dintre companionii 
noştri şi alţii, spun că sunt mai 
multe motive pentru care se reco-
mandă postul celei de-a noua zi 
(Tasu’a): 
  

 1 – Intenţia de a fi diferiţi 
faţă de evrei, care limitează postul 
lor, doar la ziua a zecea. Aceasta 
este relatat de Ibn Abbas. 

2 – Intenţia de a alipi postul 
Zilei Ashura, postului altei zile, si-
milar faptului că este interzis să 
se postească doar într-o zi de vi-



neri, (însă este permis, dacă se 
posteşte, de asemenea, o zi 
înainte, sau o zi după). 

3 – Este necesară oferirea si-
guranţei, în postul zilei a zecea, în 
cazul în care zărirea lunii noi nu a 
fost clară, oamenii putând crede 
că ziua a noua este, de fapt, a 
zecea.” 

Cel mai puternic motiv dintre 
cele de mai sus, este a fi diferiţi 
faţă de Oamenii Cărţii. Sheik Al-
Islam Ibn Taymiyya spunea: 
„Profetul a interzis asemănarea cu 
Oamenii Cărţii, în multe ahadith. 
De exemplu, el a spus, privitor la 
Ziua de Ashura: 

 «Dacă voi trăi până la anul 
viitor, voi posti, cu siguranţă, ziua  

 
 

a noua.»” 
(Al-Fatawa al-Kubra, partea 6) 
Ibn Hajar, radhi Allahu anhu, 

a comentant asupra hadithului: 
 „Dacă voi trăi până la anul 

viitor, voi posti, cu siguranţă, ziua 
a noua.” 

Grija sa de a posti a noua zi 
trebuie înţeleasă că nu se va limi-
ta doar la aceasta, ci că, mai de-
grabă, o va adăuga zilei a zecea, 
ori pentru a fi de partea cea mai 
sigură, ori pentru a fi diferit de 
evrei şi creştini, lucru care este 
mai sigur a fi corect; aceasta este 
ceea ce trebuie înţeles din unele 
dintre relatările de la Muslim.”  

(Fath al-Baari, 4/245) 
 
 

Sursa: Islam Q&A 

 
 
 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
Modalităţi de a obţine iertarea 

         (partea a doua) 
       ~ tradus de Kalila Chelu ~ 

 
 

Allah subhanahu wa ta’ala a 
oferit modalităţi prin care oamenii 
pot obţine iertarea şi mila Sa; de 
asemenea, a lăsat anumite legi, 
astfel încât oamenii să poată evita 
Focul Iadului, inshaAllah. Allah 
Preaînaltul spune în Coranul cel 
Sfânt:  

„Fiecare suflet va gusta moar-
tea, desigur voi veţi primi [întrea-
ga] voastră răsplată, în Ziua Învi-
erii! Cel care va fi îndepărtat de 
Foc şi adus în Rai, va fi izbânditor. 
Viaţa aceasta nu este decât plăce-
re amăgitoare.” 

(Surat ’Al-’Imran, 3:185) 
 
Modalităţi prin care omul 

se îndepărtează de Focul 
Iadului 

 
    1) Rugăciunile Fajr şi Asr  

Umara ibn Ruwazba, radhi 
Allahu anhu, a relatat că Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
spus:  

„Cel care se roagă Fajr şi Asr, 
nu va intra în Focul Iadului.”  

(relatat de Muslim) 
 
2) Bunele maniere  

Abu Huraira, radhi Allahu an-
hu, a relatat că Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus:  

„Cu adevărat, Allah va inter-
zice ca Focul Iadului să îl atingă 
pe cel care este blând şi manie-
rat.” 

(relatat de Al-Hakim) 
 

     3) Apărarea unui credincios, în 
absenţa acestuia  

Asma, radhi Allahu anha, a 
relatat că Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a spus:  

„Pe cel care îl apără pe fratele 
său, în absenţa acestuia, împotri-
va celor care îl vorbesc de rău, 
Allah îl va elibera de Focul Iadu-
lui.”  

(relatat de Ahmad) 
 

      4) Prin moartea a trei copii 
 Profetul, salla Allahu aleihi wa 

sallam, a spus:  
„Allah a interzis Focul Iadului 

pentru cel care îngroapă trei din-
tre copiii săi.” 

(relatat de Tabarani) 
 

     5) Creşterea corectă a trei fiice 
sau surori şi a fi bun cu ele  



Aisha, radhi Allahu anha, a re-
latat că Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

 „Oricine din neamul meu, ca-
re creşte în mod corespunzător 
trei fiice sau surori şi este bun cu 
ele, acestea vor fi ca un scut pen-
tru el, împotriva Focului Iadului.” 

(relatat de Bayhaqi) 
 
 Modalităţi de a deveni 

demni de Paradis 
 
1) Proferarea (rostirea) ce-

lor două mărturii de credinţă şi 
aplicarea lor 

Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, spunea: 

 „Oricine mărturiseşte că ni-
meni nu are dreptul să fie adorat 
în afară de Allah, Singurul care nu 
are asociaţi, şi că Mohammed este 
Robul şi Trimisul Său, şi că Isus 
este Robul lui Allah, şi Trimisul 
Său, şi Cuvântul Său, pe care El l-
a revărsat asupra Mariei, şi un 
Duh creat de El, şi că Paradisul 
este adevărat, şi că Iadul este 
adevărat, Allah îl va lăsa să intre 
în Paradis, cu faptele pe care le-a 
făcut, chiar dacă acele fapte sunt 
puţine.” (Junada, sub-naratorul, 
spunea: „Ubada a adăugat: «O 
astfel de persoană poate intra în 
Paradis prin oricare poartă do-
reşte, dintre cele opt porţi ale 
acestuia.»)” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
 

2) Memorarea frumoaselor  
nume ale lui Allah subhanahu wa 
ta’ala 

Persoana care reuşeşte să     
memoreze toate numele lui Allah 
Preaînaltul, să creadă cu tărie în 
acestea şi să acţioneze în confor-
mitate cu ele, va avea, inshaAllah, 
răsplată mare de la Allah 
subhanahu wa ta’ala. 

Abu Huraira, radhi Allahu an-
hu, a relatat că Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus:  

„Allah are nouăzeci şi nouă de 
nume; cel care le memorează va 
intra în Paradis.” 

 (relatat de Bukhari şi Muslim) 
 
3) Recitarea versetului Al-

Kursi [al Tronului], după fiecare 
Rugăciune obligatorie  

Umama, radhi Allahu anhu, a 
relatat că Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a spus:  

„Nu este nimic care să împie-
dice pe cel care recită versetul Al-
Kursi după fiecare Rugăciune obli-
gatorie, de la a intra în Paradis, cu 
excepţia celui care este în viaţă.” 

(relatat de Nasa’i) 
 
4) A face acte de caritate  
Huthazfa, radhi Allahu anhu, a 

povestit că Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a spus:  

 „Oricine îşi petrece timpul fă-
când cu sinceritate acte de cari-
tate, de dragul lui Allah şi moare 



făcând aceasta, va fi admis în Pa-
radis.” 

 (relatat de Ahmad) 
 

5) Sprijinirea financiară a 
unui orfan 

Sahl ibn Sa’d, radhi Allahu an-
hu, a povestit că Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus:  

„Eu voi fi atât de aproape, în 
Paradis, de cel care susţine finan-
ciar un orfan (după care şi-a ală-
turat degetul mijlociu şi cel arătă-
tor).” 

 (relatat de Bukhari)  
 
6) Păzirea limbii şi a păr-

ţilor intime 
 Sahl ibn Sa’d, radhi Allahu 

anhu, a relatat că Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus:  

„Oricui se îngrijeşte de limba 
şi de părţile sale intime, eu îi ga-
rantez Paradisul.” 

 (relatat de Bukhari) 
 
7) O soţie care îşi ascultă 

soţul 
Abu Huraira, radhi Allahu 

anhu, a relatat că Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus:  

„Dacă o femeie se roagă cele 
cinci Rugăciuni obligatorii, pos-
teşte în luna Ramadan, îşi păzeşte 
părţile intime şi ascultă de soţul 
ei, ea va intra în Paradis, pe orice 
poartă doreşte.” 

 (relatat de Ibn Hibban) 
8) A  fi lipsit  de  aroganţă,  

datorii şi de prada de război  
Thawban, radhi Allahu anhu, 

a relatat că Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a spus:  

„Cel care moare fiind lipsit de 
aroganţă, datorii şi care nu a furat 
din prada de război, va intra în 
Paradis.” 

 (relatat de Tirmidhi) 
 
9) A fi bun la inimă şi cast 
Iyad ibn Himar, radhi Allahu 

anhu, a relatat că Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus:  

„Trei tipuri (de oameni) se af-
lă printre oamenii Paradisului: un 
conducător care cheltuieşte în 
mod drept banii aflaţi în grija sa, 
un om care este milostiv cu fa-
milia sa în special, şi cu musul-
manii în general şi un om nevoiaş, 
cu familie, care nu cere ajutor de 
la oameni.”  

(relatat de Muslim) 
  
10) Îndepărtarea obiectelor 

dăunătoare din cale 
 Abu Huraira, radhi Allahu an-

hu, a relatat că l-a auzit pe Profet, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
zicând:  

„Am văzut un om bucurându-
se de Paradis, deoarece el a tăiat 
un copac aflat în mijlocul dru-
mului, în calea oamenilor.”  

(relatat de Muslim) 
 
11) Amânarea  timpului  de  



plată, pentru o persoană care nu 
poate restitui o datorie 

Huthayfan, radhi Allahu anhu, 
a relatat că Profetul  Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
spus:  

 „Un om a murit şi a intrat în 
Paradis. El a fost întrebat: «Ce ai 
făcut (pentru a obţine Paradi-
sul)?» El a răspuns: «Obişnuiam 
să fac comerţ, amânând plata a-
celora care nu puteau să-mi plă-
tească şi fiind blând cu ei dacă-mi 
plăteau doar parţial şi, câteodată, 
chiar trecând cu vederea peste 
ceea ce îmi datorau.”  

 (relatat de Muslim) 
 
12) Implorarea lui Allah 

subhanahu wa ta’ala, de trei ori,  
pentru obţinerea Paradisului şi 
căutarea refugiului, de trei ori, la 
El, Preaînaltul, de Focurile Iadului 

Anas, radhi Allahu anhu, a re-
latat că Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus:  

„Când o persoană Îl imploră 
pe Allah, de trei ori, pentru a o 
primi în Paradis, Paradisul va 
spune: «O, Allah! Primeşte-o în 
Paradis!»; şi atunci când o per-
soană caută, de trei ori, refugiu la 
Allah de Focul Iadului, Focul Iadu-
lui va spune: «O, Allah! Prote-
jează-o de Focul Iadului!»”  

(relatat de Tirmidhi) 
 

13) Postul din ziua de «Ashu-
ra» (a noua zi a lunii Muharram)  

Abu Qatada, radhi Allahu an-
hu, a relatat că Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
salam, a spus:  

„Postul din ziua de Arafa is-
păşeşte păcatele a doi ani, pe cele 
din anul precedent şi pe cele din 
anul care urmează, iar postul din 
ziua de Ashura ispăşeşte păcatele 
din anul precedent.” 

(relatat de Muslim) 
 
14) Renunţarea la dreptul de 

a îndeplini un acord convenit  
Abu Huraira, radhi Allahu 

anhu, a relatat că Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus:  

„Allah va ierta o persoană ca-
re renunţă, pentru îndeplinirea 
unui acord convenit, la dreptul 
său în favoarea altui musulman.”  

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
Aceasta înseamnă să renunţe 

la dreptul său de a efectua aface-
rea la care au convenit, dacă fraţii 
săi în Islam îi cer să anuleze a-
cordul. 

 Ne rugăm lui Allah 
subhanahu wa ta’ala să ne ţină pe 
Calea Sa cea Dreaptă şi să ne că-
lăuzească paşii spre obţinerea Pa-
radisului, inshaAllah.  

 

Allahu Alam 



                                

Starea de căinţă - Tawba 
de Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya 

  ~ tradus de Umm Raschid ~ 
 

 

Starea de căinţă, Tawba, se 
află la începutul, la mijlocul şi la 
sfârşitul tuturor stărilor de su-
punere în faţa voinţei lui Allah 
subhanahu wa ta’ala. Robul care 
caută plăcerea lui Allah Preaîn-
altul, nu abandonează Tawba nici-
când. El rămâne în această stare 
de Tawba, până în clipa morţii 
sale. Oricare ar fi starea sa de 
credinţă, robul face din Tawba un 
însoţitor permanent.  

Astfel, Tawba se află la înce-
putul şi la sfârşitul slujirii sale 
îndreptate către Creatorul său. 
Nevoia de Tawba a robului lui 
Allah subhanahu wa ta’ala, atât la 
sfârşit, cât şi la început, depă-
şeşte şi înlocuieşte orice alte ne-
voi.  

Allah Preaînaltul spune:  
„...Şi căiţi-vă cu toţii, o, voi 

drept-credincioşilor, faţă de Allah, 
pentru ca voi să izbândiţi!” 

(Surat An-Nur, 24:31) 
Versetul de mai sus face parte 

dintr-o sură medinită (revelaţia 
după migrarea la Medina), în care 
Allah subhanahu wa ta’ala se 
adresează oamenilor credincioşi, 
cei mai buni din Creaţia Sa. El îi 

cheamă să facă Tawba, să se în-
toarcă la El Preaînaltul cu căință, 
după ce ei au crezut, în timpul 
greutăţilor, al încercărilor credin-
ţei, al încercărilor răbdării, al mi-
grării şi al jihad-ului. Allah 
subhanahu wa ta’ala condiţio-
nează izbânda de practicare a că-
inţei, aşa cum efectul este, de 
multe ori, condiţionat de cauză. 
Nimeni nu poate spera să aibă 
succes, cu excepţia celor care se 
căiesc. 

Allah Preaînaltul spune:  
„...Iar cei care nu se căiesc, 

aceia sunt nelegiuiţi.” 
(Surat Al-Hujurat, 49:11) 
Allah subhanahu wa ta’ala îi 

împarte pe robii Săi în doar două 
categorii: cei care se căiesc şi cei 
nelegiuiţi. Nu există o a treia cate-
gorie. Allah Preaînaltul îi numeşte 
pe cei care nu se căiesc «dha-
alimuun» (nelegiuiţi, păcătoşi) şi 
nimeni nu este mai nelegiuit şi 
mai păcătos decât cel care nu se 
căieşte pentru faptele sale rele. 
Această stare este rezultatul igno-
ranţei cuiva, în privinţa Domnului 
său şi a datoriilor sale faţă de El 
Preaînaltul, la fel ca şi în privinţa 



propriilor sale defecte şi a răului 
din faptele sale.  

Se relatează că Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, spunea:  

„O, voi oameni, căiţi-vă la 
Allah. Pe Allah, eu mă căiesc Lui, 
mai mult de şaptezeci de ori în 
fiecare zi.” 

(relatat de Bukhari)  
Companionii săi obişnuiau să 

numere, în fiecare adunare, spu-
sele sale,  care se repetau de o 
sută de ori:  

„Doamne, iartă-mă şi acceptă 
căinţa mea, căci Tu eşti At-Taw-
wab (Cel care acceptă căinţa), Al-
Ghafur (A toate Iertătorul).”  

Se relatează, de asemenea, că 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, spunea:  

„Nimeni nu va fi salvat (în 
Ziua Judecăţii), prin faptele sale. 
Companionii întrebară: „Nici mă-
car tu, Trimis al lui Allah?” El 
spuse: „Nici măcar eu, doar dacă 
Allah îmi va dărui mila şi îndu-
rarea Sa.” 

(relatat de Muslim)  
Fie ca binecuvântarea şi pacea 

lui Allah subhanahu wa ta‘ala să 
fie asupra Trimisului Său, cel mai 
cunoscător din Creaţia lui Allah 
Preaînaltul, în privinţa Sa, a drep-
turilor Sale, a Măreţiei Sale şi a 
supunerii datorate Lui. El este cel 
mai cunoscător în ceea ce priveş-
te supunerea şi a ceea ce presu-
pune ea, şi cel mai supus lui Allah 
subhanahu wa ta‘ala.  

Al-Fatiha – începutul 
căinţei 

 
Tawba (căinţa) este întoarce-

rea robului la Allah subhanahu wa 
ta’ala. Este, de asemenea, întoar-
cerea sa de la calea celor pe care 
Allah Preaînaltul este mânios şi a 
celor care rătăcesc. Această în-
toarcere nu poate fi înfăptuită 
decât prin călăuzirea lui Allah 
subhanahu wa ta’ala, spre Calea 
cea Dreaptă. Robul nu va afla că-
lăuzire decât cu ajutorul lui Allah 
subhanahu wa ta’ala şi prin supu-
nerea sa faţă de El, Preaînaltul, 
prin Tawhid.  

Surat Al-Fatiha explică acest 
concept în maniera cea mai com-
plexă şi mai elocventă. 

Oricine apreciază Surat Al-Fa-
tiha şi o estimează la adevărata ei 
valoare, prin ştiinţa, prin contem-
plarea şi prin implementarea ei, 
va realiza că aceasta nu poate fi 
citită cu sinceritate de către rob, 
fără ca acesta să se căiască sin-
cer. Călăuzirea perfectă, spre Ca-
lea cea Dreaptă, nu poate fi în-
făptuită cu indiferenţă faţă de 
păcate şi cu perseverenţă în ele. 
Indiferenţa faţă de păcate neagă 
cunoaşterea călăuzirii. Perseve-
renţa în păcat neagă intenţia şi 
voinţa robului.  

Astfel, Tawba nu este valabilă, 
decât după ce robul îşi recunoaşte 
păcatele, le admite şi caută scă-
pare de urmările rele ale acestora.    



Căutarea adăpostirii de 
păcat 

 
Primul aspect al căinţei este 

aflarea modului în care robul a 
putut fi rătăcit de la căutarea mul-
țumirii lui Allah subhanahu wa 
ta’ala, făcând păcate. Mai apoi, 
robul trebuie să recunoască faptul 
că Allah Preaînaltul nu l-a apărat 
de păcate. Şi trebuie să cântă-
rească mulţumirea sa în înfăptu-
irea păcatelor şi a persistării în 
ele, conştient fiind, în acelaşi 
timp, că Allah subhanahu wa 
ta’ala veghează asupra a tot ceea 
ce se întâmplă în ceruri şi pe pă-
mânt. Dacă robul ar fi cerut adă-
post la Allah subhanahu wa ta’ala, 
el nu ar fi fost rătăcit de la că-
lăuzire şi supunere.  

„...Iar acela care se va ţine 
neclintit de Allah, va fi călăuzit pe 
un drum drept.” 

(Surat ’Al-’Imran, 3:101)  
Dacă cineva se ţine cu fermi-

tate de Allah subhanahu wa 
ta’ala, el nu va fi niciodată părăsit 
de El, Preaînaltul.  

„...şi legaţi-vă strâns de Allah, 
căci El este Stăpânul vostru! Ce 
minunat Stăpân şi ce minunat 
Ocrotitor!” 

(Surat Al-Hajj, 22:78)  
Cu alte cuvinte, ori de câte ori 

ne ţinem strâns de Allah 
subhanahu wa ta’ala, El va fi O-
crotitorul nostru şi El ne va sprijini 
împotriva înclinaţiilor noastre 

(nafs) şi împotriva lui Sheitan, 
audhu billeh. Aceşti doi duşmani, 
nafs şi Sheitan, sunt cei care nu îl 
părăsesc pe om niciodată. Duş-
mănia lor este mai dăunătoare 
robului, decât orice altă duşmă-
nie. 

Izbânda asupra acestor duş-
mani este dificilă, iar nevoia ro-
bului de această izbândă, este 
stringentă. Măsura de ajutor pri-
mit în lupta împotriva acestor 
duşmani, depinde de măsura în 
care noi ne sprijinim şi ne ţinem 
de Allah subhanahu wa ta’ala. 
Dacă nu ne ţinem strâns de Allah 
Preaînaltul, ne vom îndepărta de 
protecţia Sa. Aceasta este, într-
adevăr, o mare pierdere!   

Allah subhanahu wa ta‘ala ne-
ar fi putut ajuta să stăm departe 
de păcate; cu toate acestea, 
pentru că ne-am îndepărtat de El, 
Preaînaltul, ni s-a îngăduit să pu-
tem asculta şi să ne putem supu-
ne dorinţelor noastre. Dacă El 
subhanahu wa ta‘ala ar fi dorit să 
ne protejeze, păcatul nu ar fi găsit 
calea spre noi. 

Când robul devine nepăsător 
faţă de urmările păcatelor sale, el 
află mulţumire în satisfacerea plă-
cerilor interzise. Această plăcere 
în nesupunere constituie dovada 
ignoranţei sale privind Măreţia 
Celui Unic şi a ignoranţei sale pri-
vind consecinţele grave ale păca-
telor şi ale faptelor rele. 

Plăcerea aflată în păcat le-a 



înlăturat pe toate acestea din raza 
privirii sale. De fapt, plăcerea sa 
în păcat este mai dăunătoare pen-
tru el decât perseverenţa în sine 
de a păcătui. Credinciosul nu poa-
te găsi nicicând plăcere în comi-
terea păcatului. El nu poate găsi 
satisfacţie în păcat. Dimpotrivă, el 
nu ar putea păcătui, decât cu 
regrete în inimă. Însă, intoxicarea 
prin dorinţe, împiedică simţirea 
acestor remuşcări. Când inima 
cuiva se goleşte de regret şi se 
umple de plăcere în păcat, atunci 
este timpul ca acela să-şi întrebe 
credinţa şi să deplângă moartea 
inimii sale.  Dacă aceasta ar fi vie, 
ea ar fi trebuit să simtă tristeţea 
perseverenţei în orice fel de pă-
cat, mic sau mare. Efectele rele 
ale păcatului se pierd, de cele mai 
multe ori, în noi şi în fraţii şi 
surorile noastre în Islam. Este ne-
voie de stăruinţă, în evaluarea 
noastră proprie, pentru a ne pu-
tea îndepărta de păcate şi de 
efectele lor distructive.  

Acest obiectiv poate fi atins 
dacă ne concentrăm asupra urmă-
toarelor lucruri: 

1. Teama de a muri înainte de 
a ne fi căit. 

2. Regretarea binelui pierdut, 
prin nesupunerea faţă de Allah 
subhanahu wa ta’ala. 

3. Strădania sinceră în recâş-
tigarea pierderilor. 

 
Cel care devine complet nepă-

sător, acela devine persistent, adi-
că permanent nesupus, cu inten-
ţia de a păcătui, iar şi iar. Acest 
lucru este, el însuşi, un alt păcat, 
care poate fi mult mai mare decât 
primul. O parte din pedeapsa pen-
tru un păcat, este faptul că el 
poate duce la un păcat şi mai ma-
re, şi aşa mai departe, până când 
îl distruge complet şi sigur pe cel 
care îl comite, fără a se căi pentru 
el.  

Persistenţa în păcat constituie 
un alt păcat. A nu intreprinde ni-
mic pentru a îndrepta păcatul, în-
seamnă persistenţa în el şi satis-
facţia în a-l comite. Acesta este 
semnul distrugerii. Mai rea decât 
orice este, însă, comiterea păca-
tului în public, conştientizând că 
Allah subhanahu wa ta’ala vede şi 
cunoaşte totul, de deasupra Tro-
nului Său. Dacă noi credem că 
Allah Preaînaltul ne vede şi totuşi 
continuăm cu comiterea păcatului 
în public, atunci  ne aflăm într-o 
mare contradicţie. Iar dacă noi nu 
credem că El, Preaînaltul, ne ve-
de, atunci ne aflăm departe de 
tărâmul Islamului. 

Există două considerente pen-
tru un păcătos: lipsa de ruşine 
faţă de Allah subhanahu wa 
ta’ala, cunoscând faptul că Ştiinţa 
lui Allah Preaînaltul cuprinde totul, 
şi lipsa de teamă constând în a 
trece dincolo de marginile credin-
ţei. Drept care, una dintre con-
diţiile acceptării căinţei cuiva, este 



ca acea persoană să creadă cu 
tărie că Allah subhanahu wa ta’ala 
a vegheat şi va veghea întotdea-
una asupra lui. El Preaînaltul vede 
totul, chiar şi comiterea păcatelor.  

Realizarea căinţei, a întoarcerii 
la Allah subhanahu wa ta’ala, nu 
este pură şi completă fără cu-
noaşterea Numelor lui Allah Prea-
înaltul, şi a Atributelor Sale, şi a 
manifestării acestora în El Însuşi 
şi în Creaţia Sa. Robul care se 
căieşte ar trebui să ştie că el se 
află, departe de Domnul său, în 
ghearele duşmanilor lui. El nu le-a 
căzut lor pradă, decât ca rezultat 
al ignoranţei sale faţă de Domnul 
său şi al îndrăznelii de a I se arăta 
nesupus. El ar trebui să ştie cum 
şi când a devenit ignorant, când şi 
cum a căzut pradă duşmanilor săi. 

El ar trebui să creadă cu tărie că 
Tawba presupune o hotărâre pu-
ternică şi o sinceritate deplină, 
pentru a putea fi salvat de duş-
mani şi pentru a fi capabil să se 
reîntoarcă la Domnul său, Cel 
Iertător, Îndurător. El ar trebui să 
înţeleagă că, a se întoarce la 
Domnul său, înseamnă a reveni 
de la calea distrugerii, pe care îl 
dusese duşmanul său. El ar trebui 
să cunoască numărul paşilor lui, 
care l-au dus departe de Domnul 
său, ca şi strădania şi obstacolele 
la care va trebui să lucreze, pen-
tru a se reîntoarce la Calea cea 
Dreaptă. 

 

Allahu Alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 



                            

Virtuţile lunii Muharram, o lună sfântă 
~ de Umm Raschid ~ 

 

  
Laudă lui Allah, Stăpânul lu-

milor şi pacea şi binecuvântarea 
fie asupra Profetului nostru 
Mohammed, pecetea Profeţilor, şi 
asupra familiei sale şi a com-
panionilor săi.  

Luna cea sfântă a lui Allah, 
Muharram, este o lună binecuvân-
tată şi importantă. Este prima 
lună din calendarul Hijra şi este u-
na dintre cele patru luni sfinte, 
conform spuselor lui Allah 
subhanahu wa ta’ala:  

„Numărul lunilor de la Allah 
este de douăsprezece luni, în Car-
tea lui Allah, din ziua când El a 
făcut cerurile şi pământul. Patru 
dintre ele sunt sfinte. Aceasta es-
te religia cea dreaptă. Şi nu să-
vârșiți în timpul lor nedreptate îm-
potriva sufletelor voastre...”  

(Surat At-Tawba, 9:36)  
Abu Bakr, radhi Allahu anhu, a 

relatat că Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, spunea: 

„Anul este din douăsprezece 
luni, dintre care patru sunt sfinte: 
cele trei luni consecutive, Dhul-
Qada, Dhul-Hijja şi Muharram, şi 
Rajab Mudar, care vine între Ju-
maada şi Shaban.”  

(relatat de Bukhari)  

Muharram se numeşte aşa, 
pentru a i se confirma sfinţenia, 
pentru că ea este o lună sfântă 
(muharram). 
   Cuvintele lui Allah 
subhanahu wa ta’ala:  

 „Şi nu săvârşiţi în timpul lor 
nedreptate împotriva sufletelor 
voastre...”  
înseamnă să nu vă faceţi rău vouă 
înşivă, în aceste luni sfinte, pentru 
că păcatele în aceste luni sunt mai 
grave decât în altele.  

Se relatează că Ibn Abbas 
spunea că aceste cuvinte din 
Sfântul Coran fac referire la toate 
lunile, dintre care cele patru men-
ţionate sunt reliefate şi sfinţite, 
astfel încât păcatul în aceste luni 
este mai grav şi faptele bune aduc 
o răsplată mai mare.  

Qatada spunea, privind acest 
verset:  

„Şi nu săvârşiţi în timpul lor 
nedreptate împotriva sufletelor 
voastre...”, că facerea de rău în 
timpul lunilor sfinte e mai gravă şi 
mai păcătoasă decât facerea de 
rău în orice alt timp. 

Comiterea păcatelor în oricare 
moment al timpului este gravă, 
însă Allah subhanahu wa ta’ala dă 



mai multă greutate unora dintre 
poruncile Sale, după cum  voieşte 
El, Preaînaltul.  

 Allah Preaînaltul a ales dintre 
Îngeri, aleihum sallam, Trimişi şi 
dintre oameni, Trimişi. El a ales 
dintre cuvinte, pomenirea Sa (dhi-
kr). El a ales dintre locurile de pe 
pământ, moscheile, dintre luni, 
Ramadan şi lunile sfinte; dintre zi-
le, ziua de vineri; dintre nopţi, 
Laylat Al-Qadr, astfel încât să ve-
nerăm ceea ce Allah subhanahu 
wa ta’ala ne-a spus să venerăm. 

Oamenii cu înţelegere şi înţe-
lepciune, venerează lucrurile pe 
care Allah Preaînaltul ne-a spus să 
le venerăm.  

 (Tăfsir Ibn Kathir, Surat At-
Tawba) 

„Când Profetul a venit în 
Medina, i-a găsit (pe evrei) 
postind în ziua de Ashura (ziua 
10, Muharram). Ei obişnuiau să 
spună: «Aceasta este o zi 
măreaţă, în care Allah  i-a salvat 
pe Moise şi pe copiii lui Israel de 
duşmanii lor, trimişi de Faraon. 
Moise obişnuia să postească în 
această zi, ca semn de mulţumire 
adresat lui Allah» Profetul a 
răspuns: «Sunt mai aproape de 
Moise decât sunteţi voi». Astfel, el 
a ţinut post (în acea zi) şi le-a 
cerut tuturor musulmanilor să 
postească în această zi.” 

(relatat de Bukhari) 
 

       Meritul de a posti nafl mai 

mult, în timpul lunii 
Muharram 

 
Abu Huraira, radhi Allahu an-

hu, spunea: 
„Trimisul lui Allah, salla Allahu 

aleihi wa sallam, spunea:  «Cel 
mai bun dintre posturi, după cel 
din luna Ramadan, este postul din 
luna sfântă a lui Allah, Muhar-
ram.”  

(relatat de Muslim, 1982) 
Cuvintele «luna lui Allah», le-

gând în forma de genitiv numele 
lunii de numele lui Allah, sublinia-
ză importanţa acestei luni.   

Al-Qaari spunea: „Înţelesul a-
parent este toată luna Muhar-
ram.”  Însă, este dovedit că 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, nu a postit nicio lună în-
treagă, în afară de luna Ramadan, 
astfel că acest hadith este posibil 
să aibă menirea de a încuraja 
postul sporit, din luna Muharram, 
fără a însemna că ar trebui postit 
întreaga lună.  

Este relatat că Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, obişnuia 
să postească şi mai mult în luna 
Shaban. Se poate ca meritul lunii 
Muharram să îi fi fost revelat abia 
spre sfârşitul vieţii sale, înainte de 
a fi capabil să postească în 
această lună. 

 (Sharh Al-Nawawi - Sahih 
Muslim) 
 
       Allah subhanahu wa 



ta‟ala alege orice loc şi orice 
timp doreşte 

 
 Al-Izz ibn Abd Al-Salaam, 
radhi Allahu anhu, spunea:  

 „Timpurilor şi locurilor li se 
conferă un statut preferenţial, în 
două moduri: temporar sau reli-
gios/spiritual. Cu privire la al doi-
lea mod, aceasta pentru că Allah 
revarsă generozitatea Sa asupra 
sclavilor Săi în acele timpuri şi în  

 

acele locuri, dăruind o răsplată 
mai mare pentru faptele făcute, 
cum ar fi răsplată mai mare pen-
tru postul din luna Ramadan de-
cât postul din orice alt timp şi, de 
asemenea, în Ziua de Ashura, me-
rit care este datorat generozităţii 
lui Allah faţă de robii Săi în acea 
zi...” 
 (Qawaaid al-Ahkaam, 1/38) 
 
 

Allahu Alam 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                    
       Maiestuosul Nume al lui Allah Unicul,  

în Sunna 
~ de Alya Iacob ~ 

 
 

Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a fost cel 
mai bun dintre oameni, în pome-
nirea lui Allah subhanahu wa 
ta’ala, Cel Milostiv, Preaînaltul; şi, 
într-adevăr, toate predicile sale 
erau despre pomenirea lui  Allah 
subhanahu wa ta’ala şi despre a-
jutorul pe care îl primea de la El, 
Preaînaltul, despre poruncile Sale, 
despre ceea ce El subhanahu wa 
ta’ala a interzis şi despre legislaţia 
Sa. Şi el, salla Allahu aleihi wa 
sallam,  ne informează despre Nu-
mele şi Atributele lui  Allah 
subhanahu wa ta’ala, despre ju-
decata Sa, acţiunile Sale, promi-
siunile şi pedeapsa Sa, toate 
acestea fiind forme de pomenire. 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, Îl adora prin semnele 
Sale, înălţându-L, slăvindu-L, lău-
dându-L şi mulţumindu-I; chiar și 
tăcerea lui fiind o formă de po-
menire a lui  Allah subhanahu wa 
ta’ala, în inima lui. Pomenirea lui 
Allah subhanahu wa ta’ala, se 
simţea prin fiecare răsuflare a sa, 
chiar dacă era în picioare, aşezat, 
culcat pe o parte, mergea pe jos 

sau călare, la plecare sau la sosi-
re, călătorea sau era acasă. 

Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, ne-a atras 
atenţia, spunându-ne despre Ru-
găciune: 

„Rugăciunea niciunei persoa-
ne nu va fi completă, până când 
nu va recunoaşte măreţia lui 
Allah, apoi să Îi mulţumească lui 
Allah Preaînaltul şi să citească ce-
ea ce este uşor din Coran....” 

(relatat de Abu Dawud şi Al-
Hakim) 

De aici înţelegem că trebuie 
să rostim numele lui Allah 
subhanahu wa ta’ala, înainte de a 
citi Coranul şi după Takbir. 

Ibn Al-Qayyim a menţionat 
mai multe ahadith care au fost 
relatate cu privire la ceea ce o 
persoană ar trebui să spună a-
tunci când se trezeşte: 

„Toate laudele şi mulţumirile 
I se cuvin lui Allah, care ne-a adus 
la viaţă după moarte (somn) şi la 
El va fi întoarcerea.” 

(relatat de Bukhari, Muslim, 
Ibn Majah, Ahmad şi Ad-Darimi) 

Abu Huraira, radhi Allahu  



anhu, a relatat că Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, spunea 
dimineaţa şi seara: 

„«O, Allah! Prin harul Tău 
ajungem dimineaţa, prin harul 
Tău ajungem seara, prin harul 
Tău trăim şi murim, la Tine ne în-
toarcem.» 

Seara, el spunea: 
«O, Allah, prin Tine trăim, 

prin Tine murim şi la Tine ne în-
toarcem.»” 

(relatat de Tirmidhi şi Abu 
Dawud) 

Şi, într-o altă relatare a 
Profetului, salla Allahu aleihi wa 
sallam, Hudhaifa şi Abu Dharr, 
radhi Allahu anhum, spuneau: 

„«Cu numele Tău, o, Allah, 
îmi dau sufletul şi mă reîntorc la 
viaţă.» şi se ruga, la trezire:  

«Toată lauda se cuvine lui 
Allah, care ne-a readus la viaţă, 
după ce ne-a pus în braţele mor-
ţii. La El ne vom întoarce.»” 

(relatat de Bukhari) 
 
Iar când începea Rugăciu-

nea, spunea: 
„Cât de măreţ eşti Tu, o, 

Allah, şi Ţie Ţi se cuvine toată sla-
va. Binecuvântat este numele Tău 
şi măreţ este rangul Tău şi nu 
există altă divinitate în afară de 
Tine.” 

Sau 
„Cu smerenie, mi-am întors 

faţa spre Cel care a creat cerurile 
şi pământul şi nu mă aflu printre 

cei care-I fac asociaţi lui Allah. Cu 
adevărat, Rugăciunea, jertfa, 
viaţa şi moartea mea sunt pentru 
Allah, Stăpânul lumilor, care nu 
are pe nimeni egal; aceasta mi-a 
fost poruncit şi sunt dintre cei 
care se supun. O, Allah, Tu eşti 
Stăpânul Absolut, nu există altă 
divinitate în afară de Tine! Tu eşti 
Domnul meu şi eu sunt robul Tău. 
Mi-am nedreptăţit sufletul şi mi-
am recunoscut păcatele, aşa că 
iartă-mi toate păcatele, căci ni-
meni nu iartă (păcatele) în afară 
de Tine. Condu-mă spre cele mai 
minunate dintre virtuţi, căci ni-
meni nu mă poate conduce spre 
ele în afară de Tine, şi înde-
părtează-mă de cele mai josnice 
dintre însuşiri, căci nimeni nu mă 
poate îndepărta de ele în afară de 
Tine. Iată-mă, răspund chemării 
Tale, fericit să Te slujesc. Tot bi-
nele se află în mâinile Tale şi răul 
nu vine de la Tine. Exist prin voia 
Ta şi la Tine mă voi întoarce. 
Slăvit şi Preamărit eşti Tu, caut 
iertarea Ta şi mă căiesc la Tine.” 

Sau 
„O, Allah, Stăpân al lui Jibril, 

al lui Mikail şi al lui Israfil, 
Creatorul cerurilor şi al pământu-
lui, Cunoscător al celor văzute şi 
nevăzute, Tu mijloceşti disputele 
robilor Tăi. Condu-mă spre ade-
văr, pe calea Ta! Cu adevărat, Tu 
conduci pe cine voieşti, pe calea 
cea dreaptă.” 

 



Iar atunci când pleca de aca-
să, spunea: 

„În numele lui Allah! Mă în-
cred în Allah şi mărturisesc că nu 
există forţă sau putere decât cu 
Allah!” 

Şi: 
„O, Allah, caut adăpost la Tine 

de a rătăci sau de a fi rătăcit, de a 
greşi sau de a fi atras în greşeală, 
de a asupri sau de a fi asuprit, de 
a mă purta nesăbuit sau de a fi 
tratat cu nesăbuinţă.” 

O altă învăţătură lăsată de 
Profet, salla Allahu aleihi wa 
sallam, ne spunea că, atunci când 
intrăm în casă, să zicem: 

„În numele lui Allah am in-
trat şi în numele lui Allah am ieşit 
şi în Domnul nostru ne încredem!” 

 
Când intra în moschee, 

Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, spunea: 

„Caut adăpost la Allah, Prea-
măritul, de Satana cel alungat! În 
numele lui Allah, binecuvântarea 
şi pacea să fie asupra Mesagerului 
lui Allah! O, Allah, deschide-mi 
uşile iertării Tale!” 

(relatat de Abu Dawud şi Mus-
lim) 

Iar la ieşirea din moschee, fă-
cea următoarea dua: 

„În numele lui Allah, pacea şi 
binecuvântarea să fie asupra Me-
sagerului lui Allah! O, Allah, Îţi cer 
din virtuţile Tale. O, Allah, ocro-
teşte-mă de Satana cel alungat.” 

(relatat de Ibn Majah) 
Abu Huraira, radhi Allahu 

anhu, a relatat că Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, mai spu-
nea dimineaţa şi seara:  

„Cel ce recită dimineaţa şi 
seara astfel:  «Măreț este Allah şi 
toată lauda I se cuvine Lui», de o 
sută de ori, în Ziua Învierii nu va fi 
întrecut de niciunul cu fapte mai 
minunate decât cel ce rosteşte a-
celeaşi cuvinte, sau chiar mai mult 
de-atât.” 

(relatat de Muslim) 
Un alt exemplu: Abu Sa’id Al-

Khudri, radhi Allahu anhu, a rela-
tat că dacă Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, purta un veş-
mânt nou, el se ruga: 

„«Allah, Ţie Ţi se cuvine lau-
da că mi l-ai dăruit să-l port. La 
Tine mă rog pentru binele ce se 
află în acest veşmânt şi al sco-
pului pentru care a fost făcut şi la 
Tine caut adăpost de răul ce se 
află în el şi al scopului pentru care 
a fost făcut.»” 

(relatat de Abu Dawud şi Tir-
midhi) 

Sau:  
„O, Allah, a Ta este toată sla-

va, Tu m-ai îmbrăcat cu acesta 
[veşmântul]. Îţi cer din binele lui 
şi din binele din care a fost făcut 
acesta şi caut adăpost la Tine, 
departe de  răul lui şi  de răul  din  
care a fost făcut acesta.” 

Abu Hamid Al-Ghazali a spus 
că Profetul, salla Allahu aleihi wa 



sallam, a spus în momentele de 
intimitate următoarea dua: 
 „«În numele lui Allah! O, 
Allah, depărtează de noi Diavolul 
şi depărtează-l de ceea ce Tu ai 
binecuvântat pentru noi!» şi dacă 
va fi conceput copilul,  Diavolul nu 
îl va afecta.” 

La intrarea în toaletă: 
„În numele lui Allah! O, 

Allah, caut adăpost la Tine de ne-
curat şi de  necurate!” 

După ieşirea de la toaletă: 
„Iertare Ţie!” 
Iar pentru abluţiune, Omar 

ibn Al-Khattab, radhi Allahu anhu, 
a relatat că Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a spus: 

„Dacă cineva dintre voi face 
abluţiunea cu grijă şi apoi spune: 
«Mărturisesc că nu  este nimeni 
demn de adorare afară de Allah şi 
că Mohammed este slujitorul şi 
Trimisul Său», cele opt porţi ale 
Raiului se vor deschide pentru el. 
El poate să intre prin oricare din 
aceste porţi.” 

(relatat de Muslim) 
Cei care aud adhan-ul: Ab-

dullah ibn Amr ibn Al-As, radhi 
Allahu anhu, a relatat că Trimisul 
lui Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus:  

„Când auziţi muadhin-ul, repe-
taţi ceea ce recită el.  Apoi che-
maţi binecuvântarea lui Allah asu-
pra mea, căci oricine cheamă o bi-
necuvântare asupra mea, va pri-
mi, în schimb, zece binecuvântări 

de la Allah. Apoi, rugaţi-vă lui 
Allah să-mi dea Wasila, care este 
o stare de rang înalt în Rai, ce se 
cuvine doar unuia dintre slujitorii 
lui Allah; iar eu sper că voi fi cel 
mai demn de aceasta. Dacă unul 
dintre voi cere Wasila pentru mi-
ne, eu voi mijloci negreşit pentru 
el.” 

(relatat de Muslim) 
Pe perioada când apare o lună 

nouă, Talha ibn Ubaidullah, radhi 
Allahu anhu, a relatat că Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, zicea 
următoarele: 

„«O, Allah, fie ca această lună 
nouă să apară deasupra noastră 
cu pace şi credinţă, cu încredere 
şi Islam. O, Lună! Allah este Dom-
nul meu şi al tău. O, Allah! Fie ca 
această lună să fie călăuză pre-
vestitoare şi să ne aducă numai 
bine.»” 

(relatat de Tirmidhi) 
La masă, Ibn Abbas, radhi 

Allahu anhu, a relatat că Trimisul 
lui Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, spunea: 

„Binecuvântarea coboară la 
mijlocul mâncării; mâncaţi, aşa-
dar, de la marginile vasului şi nu 
mâncaţi de la mijloc.” 

(relatat de Tirmidhi şi Abu Da-
wud) 

Iar de la  Abu Umama,  radhi  
Allahu anhu, ne este relatat că:  

„Atunci când Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, termina 
de mâncat, el spunea:  



«Toată lauda se cuvine lui 
Allah, din belşug şi cu sinceritate, 
căci aduce binecuvântare şi nu es-
te puţină, părăsită sau nebăgată 
în seamă, o, Domn al nostru.»” 

(relatat de Bukhari) 
Iar pentru strănut, Abu Musa, 

radhi Allahu anhu, a relatat că 
Trimisul lui Allah, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a spus:  

„Dacă vreunul dintre voi stră-
nută şi-L laudă pe Allah, voi să in-
vocaţi Mila lui Allah asupra sa; 
dar, dacă nu-L laudă pe Allah, să 
nu răspundeţi.” 

(relatat de Muslim) 

Anas a relatat că Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
spus: 

„Când a suflat asupra lui A-
dam din duhul Său, iar duhul a 
pătruns în capul său, el a strănu-
tat şi a zis: 

«Alhamdullilahi Rabbi-l ala-
min» (toată slava se cuvine lui 
Allah, Stăpânul lumilor). Allah i-a 
răspuns astfel:  

«Yarhamuk Allah» (fie ca 
Allah să coboare Îndurarea Sa 
asupra voastră.)” 

(relatat de Ibn Hibban) 
 

Allahu Alam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

Profetul Nuh (Noe), aleihi sallam 
(ultima parte) 

~ tradus de Mioara Ghinia ~ 
 
 

Durata predicării lui Noe, 
aleihi sallam 

 
Noe, aleihi sallam, a continu-

at să-şi cheme poporul să creadă 
în Allah subhanahu wa ta’ala pen-
tru 950 de ani. 

Allah Preaînaltul a spus: 
„Şi Noi l-am trimis pe Noe la 

neamul său şi a rămas printre ei o 
mie de ani fără cincizeci de ani…” 

(Surat Al-’Ankabut, 29:14), 
invitându-i pe ei să creadă în Uni-
citatea lui Allah subhanahu wa 
ta’ala şi să se  îndepărteze de 
dumnezeii falşi şi de alte divinităţi. 
Însă, s-a întâmplat ca generaţie 
după generaţie, deşi a fost aver-
tizată, să nu creadă în Noe, aleihi 
sallam, ci, dimpotrivă, să ducă 
război împotriva lui (ex.: un tată îi 
vorbea copilului său despre pro-
blemele existente între el şi Noe, 
aleihi sallam, şi-l sfătuia să res-
pingă chemarea Profetului, aleihi 
sallam, atunci când va deveni a-
dult.) Prin natura lor, ei au refuzat 
să creadă şi să urmeze adevărul.  

Noe, aleihi sallam, a văzut că 
numărul credincioşilor nu era în 
creştere; în schimb, creştea nu-

mărul necredincioşilor. El era trist 
pentru poporul său, dar nu a a-
juns niciodată la disperare.  

 
Noe, aleihi sallam, se 

roagă  pentru sfârşitul 
necredincioşilor 

 
A venit o zi când Allah 

subhanahu wa ta’ala i-a revelat lui 
Noe, aleihi sallam, că nimeni nu îl 
va crede. El, Preaînaltul, l-a sfătuit 
să nu se întristeze pentru ei, din 
moment ce s-a rugat ca necredin-
cioşii să fie distruşi.  

Noe, aleihi sallam, a spus:  
„Căci, dacă-i vei lăsa [în via-

ţă], ei îi vor duce în rătăcire pe ro-
bii Tăi şi nu vor zămisli decât pă-
cătoşi necredincioşi!” 

(Surat Nuh, 71:27) 
Allah subhanahu wa ta’ala a 

acceptat  Rugăciunea lui Noe, a-
leihi sallam; această situaţie a fost 
încheiată şi El, Preaînaltul, i-a pe-
depsit pe necredincioşi printr-o 
inundaţie. Allah Preaînaltul a or-
donat slujitorului Său, Noe, aleihi 
sallam, să construiască o arcă, cu 
învăţăturile şi cunoştinţele Lui şi 
cu ajutorul Îngerilor, aleihum  



sallam. 
Allah Preaînaltul a poruncit:  
„Şi fă-ţi arca sub ochii Noştri 

şi după inspiraţia Noastră şi nu-Mi 
mai pomeni despre cei care au 
fost nelegiuiţi, căci ei sunt îne-
caţi!” 

(Surat Hud, 11:37) 
 
Noe, aleihi sallam, 

construieşte arca 
 
Noe, aleihi sallam, a ales un 

loc în afara oraşului, departe de 
mare. El a adunat lemne şi unelte 
şi a început, zi şi noapte, să con-
struiască arca. Bătaia de joc a oa-
menilor a continuat:  

„O, Noe, ţi se potriveşte tâm-
plăria mai mult decât profeţia? De 
ce construieşti o arcă, atât de de-
parte de mare? O vei trage la apă, 
sau este vântul care o va purta 
pentru tine?”  

Noe, aleihi sallam, a răs-
puns:  

„Veţi ajunge să ştiţi cine va 
suporta ruşinea şi cine va suferi.” 

Allah Preaînaltul a spus: 
 „Lucra el la corabie şi de câ-

te ori trecea pe lângă el câte o 
căpetenie din neamul său, îl luau 
în derâdere. Însă el le-a zis: «Da-
că râdeţi de noi, vom râde şi noi 
de voi, asemenea cum râdeţi. ~ Şi 
veţi afla voi cui îi va veni chinul 
care-l va umili şi peste cine va 
veni chinul dăinuitor!»” 

(Surat Hud, 11:38-39) 

Începutul potopului 
 
Arca a fost construită, iar 

Noe, aleihi sallam, a stat aştep-
tând porunca lui Allah subhanahu 
wa ta’ala. Allah Preaînaltul i-a re-
velat că, atunci când apa va ţâşni 
miraculos din cuptor, din casa lui 
Noe, aleihi sallam, acesta va fi 
semnul de început al potopului şi 
semnul ca Noe, aleihi sallam, să 
acţioneze.  

Ziua teribilă a sosit atunci 
când cuptorul din casa lui Noe, a-
leihi sallam, s-a inundat. Noe, 
aleihi sallam, s-a grăbit să des-
chidă arca şi să-i cheme pe cre-
dincioşi înăuntru. De asemenea, el 
a luat cu el o pereche, mascul şi 
femelă, din fiecare soi de animale, 
păsări şi insecte. Văzându-l că ia 
aceste creaturi în arcă, oamenii au 
râs zgomotos: 

„Noe trebuie să fii înnebunit! 
Ce ai de gând să faci cu anima-
lele?” 
        Allah subhanahu wa ta’ala a 
spus: 

„Iar când a venit porunca 
Noastră şi s-a învolburat cuptorul, 
am spus Noi: «Adu pe ea din fie-
care [seminţie] câte doi soţi şi fa-
milia ta - afară de cei împotriva 
cărora hotărârea a fost deja dată 
-, şi pe cei care au crezut.» Însă 
nu au crezut împreună cu el decât 
puţini.” 

(Surat Hud, 11:40) 
 



Numărul de credincioşi 
 
Soţia lui Noe nu a crezut în 

el, aşa că nu i s-a alăturat; de 
asemenea, nici unul dintre fiii lui 
Noe, aleihi sallam, care a fost, în 
secret, necredincios, deşi în faţa 
lui Noe, aleihi sallam, pretindea că 
este credincios. La fel, majoritatea 
oamenilor erau necredincioşi şi nu 
au urcat pe arcă.  

Savanţii au opinii diferite cu 
privire la numărul celor care au 
fost cu Noe, aleihi sallam, pe arcă. 
Ibn Abbas a spus că au fost 80 de 
credincioşi, în timp ce Ka’b Al-Ah-
bar a considerat că au existat 72 
de credincioşi. Alţii au susţinut că 
au fost 10 credincioşi cu Noe, 
aleihi sallam. 

 
Descrierea Potopului 
 
Apa a ţâşnit din crăpăturile 

pământului; nu exista o crăpătură 
din care apa să nu se fi ridicat. 
Ploaia cădea din cer, în cantităţi 
cum nu se mai văzuse vreodată 
pe pământ. Apa a continuat să se 
reverse din cer şi să ţâşnească din 
fisuri; oră după oră, nivelul ei 
creştea. Valurile mărilor au inun-
dat uscatul. Interiorul Pământului 
s-a mişcat într-un mod ciudat, iar 
fundurile oceanelor s-au ridicat 
brusc, ştergând uscatul. Pământul 
a fost inundat pentru prima dată. 

 

Apelul lui Noe, aleihi 
sallam, către fiul său 

 
„Şi a zis el: «Urcaţi-vă pe ea! 

În numele lui Allah va fi mersul ei 
şi oprirea ei! Domnul meu este 
Iertător, Îndurător [Ghafur, Ra-
him]!» ~ Şi când a purces cu ei 
printre valuri ca munţii, l-a strigat 
Noe pe fiul său, care stătea deo-
parte: «O, fiul meu! Urcă împre-
ună cu noi, nu fi laolaltă cu necre-
dincioşii!» ~ Dar a răspuns [fiul]: 
«Voi găsi refugiu pe un munte ce 
mă va apăra de apă.» I-a zis [a-
tunci]: «Astăzi nu este apărător 
de porunca lui Allah, afară de ace-
la cu care El este îndurător!» şi 
valurile i-au despărţit pe ei doi, iar 
el a fost printre cei înecaţi!” 

(Surat Hud, 11:41-43) 
 
Sfârşitul potopului  
 
A fost spus: 
„Şi s-a grăit: «O, pământule! 

Înghite apa ta!» Şi «O, cerule! În-
cetează [cu ploaia]!» Şi a scăzut 
apa şi s-a împlinit porunca, iar ea 
s-a aşezat pe muntele Al-Judi. Şi 
s-a grăit: «Piară neamul de nele-
giuiţi!» ~ Şi L-a chemat Noe pe 
Domnul său şi a zis: «Doamne, fi-
ul meu este din familia mea! Fă-
găduinţa Ta este Adevărul, iar Tu 
eşti cel mai drept dintre cei 
drepţi!» ~ A zis: «O, Noe! El nu 
este din stirpea ta. Aceasta [pe 
care a săvârşit-o el] este o faptă 



necinstită. Nu-mi cere aceea des-
pre care tu nu ai ştiinţă! Eu te în-
demn pentru ca tu să nu fi printre 
cei nepricepuţi!» ~ Atunci a zis: 
«Doamne, eu caut iertare la Tine 
că Te întreb despre ceea ce nu s-
ar cuveni să Te întreb, iar de nu 
mă vei ierta şi nu vei fi îndurător 
cu mine, voi fi printre cei pier-
duţi.» ~ Şi-a fost zis: «O, Noe! 
Coboară cu pace din partea Noas-
tră şi cu binecuvântări asupra ta şi 
asupra comunităţilor ce se vor ivi 
dintre acei care sunt cu tine. Iar 
alte comunităţi le vom lăsa să 
aibă parte de bucurie trecătoare şi 
pe ele le va ajunge apoi chin du-
reros [venind] de la Noi.” 

(Surat Hud, 11:41-48) 
Cu împlinirea poruncii divine, 

liniştea a revenit pe pământ, ape-
le s-au retras, iar pământul s-a 
uscat, strălucind din nou în razele 
soarelui. Potopul a curăţat pă-
mântul de politeişti şi necredin-
cioşi. 

 
Debarcarea credincioşilor 
 
Noe, aleihi sallam, a eliberat 

păsările şi animalele, care s-au 
răspândit pe pământ, după care 
au debarcat şi credincioşii. Noe, 
aleihi sallam, şi-a aplecat fruntea 
la pământ, în prosternare. Supra-
vieţuitorii au aprins un foc şi au 
şezut în jurul lui, acest lucru fiind 
interzis la bord, pentru ca lemnul 
de pe arcă să nu ardă. Niciunul 

dintre ei nu a mâncat hrană caldă, 
în timpul întregii perioade a po-
topului. După ce au debarcat, au 
ţinut o zi de post, pentru a-I mul-
ţumi lui Allah subhanahu wa 
ta’ala. 

 
Moartea lui Noe 
 
Coranul atrage atenţia asu-

pra poveştii lui Noe, aleihi sallam. 
Noi nu ştim cum au continuat lu-
crurile între el şi poporul lui; tot 
ceea ce ştim şi putem preciza este 
că, pe patul de moarte, Noe, alei-
hi sallam, le-a cerut fiilor săi să se 
închine numai lui Allah subhanahu 
wa ta’ala, apoi a trecut la cele 
veşnice.  

Abdullah ibn Amr ibn Al a re-
latat că: 

 Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus:  

„Atunci când moartea s-a 
apropiat de Trimisul lui Allah, el 
(Noe, aleihi sallam) şi-a avertizat 
fiii: «Într-adevăr, aş dori să vă 
dau sfaturi îndelungi, poruncindu-
vă două lucruri şi avertizându-vă 
împotriva a două lucruri, de ase-
menea. Vă implor să credeţi că nu 
există alt dumnezeu, în afară de 
Allah şi dacă cele şapte ceruri şi 
cele şapte pământuri ar fi puse pe 
o parte a unei balanţe, iar cuvin-
tele «nu există niciun dumnezeu, 
în afară de Allah» ar fi puse în 
cealaltă parte, acestea din urmă 
ar atârna mai greu. Vă avertizez 



cu privire facerea asociaţi lui Allah 
şi, de asemenea, vă avertizez 
împotriva mândriei.»” 

(relatat de Bukhari) 
Unele tradiţii au spus că 

mormântul lui Noe, aleihi sallam, 
este în Moscheea Sacră din 
Mecca, în timp ce alte persoane 

au declarat că el a fost îngropat în 
Baalabak, un oraş din Iraq. 

 

Allahu Alam 
 
 
 
 
 

 

   

 
 



                                   

Povestea lui Qarun (Korah) – de Ibn Kathir 

          (partea a doua) 
        ~ tradus de Umm Mariya ~ 

 

Allah Preaînaltul spune:  
„Noi am făcut ca pământul să-

l înghită pe el şi casa lui şi nu a 
avut el nicio ceată care să-l spri-
jine împotriva lui Allah şi nu a fost 
el dintre cei în stare să se ajute 
pe ei înşişi.” 

(Surat Al-Qasas, 28:81) 
Aşa cum a fost transmis de 

către Imamul Bukhari, Profetul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus:  

„Un bărbat mergea pe un 
drum, foarte mândru de hainele 
sale, cu părul bine pieptănat şi, 
dintr-o dată, Allah l-a făcut să se 
scufunde în pământ; şi va con-
tinua să facă acest lucru, până în 
Ziua Învierii.”  

(relatat de Bukhari) 
 Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, 

împreună cu As-Sadiy, au relatat 
că:  

„Qarun i-a dat unei prostituate 
o sumă de bani, pentru a spune 
că a comis adulter cu Moise, aleihi 
sallam, când acesta se va afla în 
compania altor oameni. Se spune 
că ea a făcut acel lucru, iar Moise, 
aleihi sallam, a tremurat de frică 
şi, după ce a făcut două rakaat de 

Rugăciune, a întrebat-o: «Pe 
Allah! Spune-mi cine te-a pus să 
spui asta?» Ea a zis: «A fost 
Qarun.» Apoi i-a părut rău pentru 
ceea ce a spus şi a cerut iertare 
de la Allah. După aceea, el (Moi-
se, aleihi sallam) s-a prosternat şi 
a invocat mânia lui Allah împotriva 
lui Qarun. 

Allah Preaînaltul i-a revelat lui 
Moise, aleihi sallam, că El a po-
runcit pământului să-l asculte. 
Atunci, Moise, aleihi sallam, a ce-
rut pământului să-l înghită pe Qa-
run şi casa sa. Şi asta s-a şi în-
tâmplat! Dar Allah ştie cel mai bi-
ne!”  

De asemenea, se mai spune 
că:  

„Atunci când Qarun se plimba 
împreună cu alaiul său, format din 
gărzi, catâri şi haine, a trecut şi 
pe lângă Moise, aleihi sallam, în 
timp ce acesta le amintea oame-
nilor de Allah. Când cei care îl as-
cultau l-au văzut pe Qarun, o par-
te dintre ei şi-au întors privirile 
către el. Moise, aleihi sallam, l-a 
chemat şi i-a spus: «De ce faci as-
ta?» Qarun i-a răspuns: «O, Moi-
se! Tu ai fost binecuvântat cu 



darul Profeţiei, iar eu cu cel al 
bogăţiei. Dacă vrei, poţi să-L in-
voci pe Allah împotriva mea, iar 
eu Îl voi invoca împotriva ta.» 
Apoi, ambii au mers mai departe 
şi Moise, aleihi sallam, a spus: 
«Vrei să începi tu?» Răspunsul lui 
Qarun a fost: «Da.» şi a început 
să-L invoce pe Allah, dar nu a 
primit niciun răspuns. Apoi, Moise, 
aleihi sallam, L-a invocat şi el pe 
Allah Preaînaltul, spunând: «O, 
Allah! Porunceşte pământului să 
mă asculte azi.» Allah i-a revelat 
că i-a îndeplinit dorinţa. Apoi, Moi-
se, aleihi sallam, a spus: «O, pă-
mântule! I-ai!» Şi au fost apucaţi 
de picioare. Apoi, a continuat: «I-
ai!» Şi au fost apucaţi de umeri. Şi 
a continuat, spunând: «O, pămân-
tule! Adu bogăţiile lor!» Şi acestea 
au fost aduse înaintea lui Moise, 
aleihi sallam, care, arătând cu 
mâna, a spus: «Mergeţi, voi, fii ai 
lui Laui!» Şi pământul i-a în-
ghiţit.»” 

Qatada a relatat că l-a auzit 
spunând: „Ei vor fi afundaţi în pă-
mânt, până în Ziua Învierii.” 

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, 
a spus: „Ei vor fi afundaţi în pă-
mânt, până vor ajunge la al şap-
telea pământ.” 

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune:  

„Noi am făcut ca pământul să-
l înghită pe el şi casa lui şi nu a 
avut el nicio ceată care să-l spri-
jine împotriva lui Allah, şi nu a 

fost el dintre cei în stare să se 
ajute pe ei înşişi.”, adică nu s-a 
putut salva şi nu a putut fi salvat 
de către ceilalţi oameni.  

Allah Preaînaltul afirmă:  
„Şi atunci nu va avea nici pu-

tere, nici ajutor.”  
(Surat At-Tariq, 86:10) 
Când oamenii au văzut ce a 

păţit Qarun şi averea sa, cei care 
şi-au dorit ceea ce el (Qarun) 
avea cu o zi înainte, acum re-
gretau şi-I mulţumeau lui Allah 
subhanahu wa ta’ala, spunând:  

„Şi cei care doriseră ieri să fie 
în locul lui, au zis, în dimineaţa ur-
mătoare: «Vai! Într-adevăr, Allah 
măreşte câştigul aceluia care vo-
ieşte El dintre robii Săi, sau îl mic-
şorează. Dacă Allah nu ar fi fost 
milostiv cu noi, ar fi [lăsat pămân-
tul] să ne înghită şi pe noi. Vai! 
Într-adevăr, necredincioşii nu iz-
bândesc!»” 

(Surat Al-Qasas, 28:82) 
Apoi, Allah subhanahu wa 

ta’ala ne-a informat despre „Casa 
de Veci”, casa din Paradis, care 
este pregătită doar pentru cei 
„care nu voiesc fală pe pământ, 
nici stricăciune. Iar sfârşitul [bun] 
este al acelora care au frică.” 

(Surat Al-Qasas, 28:83) 
Povestea lui Qarun se poate 

să fi avut loc înainte ca ei să plece 
din Egipt, deoarece Allah 
subhanahu wa ta’ala spune: „Noi 
am făcut ca pământul să-l înghită 
pe el şi casa lui”, sau se poate să 



fi avut loc după Diaspora. Allah 
ştie cel mai bine! 

Allah Preaînaltul menţionează 
de câteva ori în Gloriosul Coran, 
despre decăderea lui Qarun. El, 
Preaînaltul, spune: 

„Şi i-am trimis Noi pe Moise cu 
semnele Noastre şi cu dovadă lim-
pede (29) ~ La Faraon (30), şi la 
Haman (31), şi la Core (32), însă 
ei au zis: «El este un vrăjitor şi un 
mincinos!»” 

(Surat Ghafir, 40:23,24)  
 
Explicaţiile numerelor din pa-

ranteză, din verset: 
29) Cu minunile Noastre. 
30) Regele egiptenilor. 
31) Vizirul său. 
32) Qarun. 
 
În Surat Al-’Ankabut, după ce 

îi menţionează pe Ad, Thamud, 
Faraon, Haman şi Qarun, El, 
subhanahu wa ta’ala, spune:  

„[Şi i-am nimicit Noi] pe Qa-
run, pe Faraon şi pe Haman. A 
venit Moise la ei cu semne lim-
pezi, însă s-au purtat cu semeţie 
pe pământ şi nu au scăpat nici ei. 
~ Pe fiecare l-am pedepsit Noi 
după păcatul lui: printre ei se află 
acela asupra căruia am trimis 
vijelie cu pietre (45); printre ei se 
află acela pe care l-a lovit strigătul 
(46); printre ei se află acela pe 
care Noi am făcut să-l înghită 
pământul (47); printre ei se află 

acela pe care Noi l-am înecat 
(48). Şi nu Allah a fost nedrept cu 
ei, ci ei au fost nedrepţi faţă de ei 
înşişi.”  

(Surat Al-’Ankabut, 29:39-40) 
 
Explicaţiile numerelor din pa-

ranteză, din verset: 
45) Neamul lui Lot. 
46) Neamul Thamud. 
47) Core. 
48) Neamurile lui Noe şi 

Faraon, împreună cu oastea sa. 
 
Deci, cel care a fost înghiţit de 

pământ a fost Qarun, cei care au 
fost înecaţi din cauza păcatelor au 
fost Faraon, Haman şi trupele lor. 

Imam Ahmad, în al său Mus-
nad, a relatat că Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, şi-a amin-
tit de Rugăciune şi a spus:  

„Cine îl respectă în mod regu-
lat şi corespunzător, pentru el va 
fi lumină, dovadă şi salvare în 
Ziua Judecăţii. Şi cine nu-l res-
pectă în mod regulat şi corespun-
zător, pentru acela nu va exista 
nici lumină, nici dovadă şi nici 
salvare. Şi în Ziua Judecăţii, el va 
fi (într-un loc) cu Qarun, Faraon, 
Haman şi Ubai ibn Khalaf.”  

 
 

Allahu Alam  
 

 ~ Sfârşit ~ 



                               

Întoarce-te şi roagă-te din nou! 
după Mohammed Alsharif 

(partea a doua) 
~ tradus de Umm Raschid ~ 

 
 

Al-Qasim ibn Mohammed, ra-
himahullah, spunea:  

„Am ieşit din casă, într-una 
dintre zile şi, de câte ori ieşeam, 
treceam mai întâi pe la Aisha, ra-
dhi Allahu anha, să o salut. În a-
cea zi, am ieşit, iar când am ajuns 
acolo, Aisha se afla în Salat Al-
Duha, recitând iar şi iar, versetele 
lui Allah:     

„Şi vor zice: «Înainte, noi am 
trăit în mijlocul neamului nostru, 
temători, ~ Însă Allah S-a îndurat 
de noi şi ne-a apărat de chinul 
vântului fierbinte...»” 

(Surat At-Tur, 52:26-27) 
Ea plângea şi Îl implora pe 

Allah subhanahu wa ta’ala, şi re-
peta aceste versete. Am stat acolo 
până când am obosit, în timp ce 
ea a rămas aşa cum o găsisem. 
Văzând aceasta, mi-am zis: «Merg 
la piaţă, termin ce am de făcut şi 
mă întorc.» Astfel, după ce am 
terminat de făcut ce aveam de fă-
cut la piaţă, m-am reîntors la Ai-
sha, radhi Allahu anha. Ea se afla 
tot la fel cum am lăsat-o, repe-
tând versetele, implorându-L pe 
Allah şi plângând.”  

Cum ne concentrăm în 
Rugăciune? 

 
Prin Sunnah Profetului, salla 

Allahu aleihi wa sallam, primim 
următoarele îndemnuri: 

1. Vino devreme la Rugăciune 
şi pregăteşte-te să te concentrezi. 
Repetă adhan-ul după mu’adhin 
şi, după adhan, rosteşte ruga 
prescrisă. Fă dua, între adhan şi 
iqama. Fă-ţi abluţiunea corect, 
spălându-ţi gura şi îmbracă cele 
mai bune haine. 

 
2. Străduieşte-te să câştigi în-

treaga răsplată, pentru Rugăciu-
nea ta. 

Abu Bakr ibn Iyaas spunea: 
„L-am văzut pe Habib ibn Thabit 
în sujud. Dacă l-ai fi văzut, ai fi 
crezut că este mort (datorită pros-
ternării prelungite).”  

 
3. Reflectează la versetele şi 

la pomenirile din timpul Rugăciu-
nii. 

Gândeşte-te la înţelesul verse-
telor pe care le reciţi. Oare nu es-
te dureros, să vezi cum unii împli-



nesc Rugăciunea, zeci de ani şi în-
că nu cunosc înţelesul la ceea ce 
spun? Coranul a fost revelat pen-
tru a reflecta asupra lui!  

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune:  

„[Iată] o Carte binecuvântată, 
pe care Noi ţi-am trimis-o, pentru 
ca ei să ia aminte la versetele ei şi 
pentru ca cei care au pricepere să 
chibzuiască!”  

(Surat Sad, 38:29) 
 
4. Roagă-te în grup. Allah 

subhanahu wa ta’ala porunceşte: 
„Pliniţi Rugăciunea, daţi Dania 

şi prosternaţi-vă laolaltă cu cei ca-
re se pleacă!” 

(Surat Al-Baqara, 2:43) 
 
      5. Nu uita niciodată Rugă-
ciunile voluntare, mai ales pe cele 
pe care Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, le împlinea în mod 
constant, adică Witr şi Sunna Ru-
găciunii de Fajr. 

 
6. Nu te grăbi în Rugăciune. 
Nu grăbi Rugăciunea şi nu în-

gădui ca ea să devină acţiunea ta 
zilnică, cea mai lipsită de valoare.   

Ibn Wahb spunea: „L-am vă-
zut pe At-Thowri, lângă Ka’aba. 
După Maghrib, el se ridica pentru 
Rugăciune şi apoi se prosterna. El 
nu se ridica din acea prosternare, 
până ce nu auzea adhan-ul pentru 
Isha.” 

 

7. Află că Allah subhanahu wa 
ta’ala răspunde Rugăciunii tale.  

Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, spunea:  

„Allah Preaînaltul a spus: «Am 
împărţit Rugăciunea între Mine şi 
robul Meu, în două jumătăţi şi ro-
bul Meu să primească ceea ce a 
cerut.» [Din Surat Al-Fatiha]. 
Când robul spune: «Laudă lui, 
Allah, al lumilor Stăpânitor», Allah 
spune: «Robul Meu M-a lăudat.» 
Când robul spune: «Cel Milostiv, 
Îndurător», Allah spune: «Robul 
Meu M-a preamărit.» Când robul 
spune: «În Ziua de Apoi Stăpânul 
Cârmuitor», Allah spune: «Robul 
Meu M-a slăvit.» Când robul spu-
ne: «Numai pe Tine Te adorăm, 
numai la Tine cerem ajutor», 
Allah spune: «Aceasta este între 
Mine şi robul Meu, şi robul Meu va 
primi ceea ce a cerut.» Când ro-
bul spune: «Pe drumul drept Tu 
fii-ne Călăuzitor, drumul celor cu 
care fost-ai Tu dăruitor, nu al ce-
lor pe care Tu Te-ai mâniat, nici al 
rătăciţilor», Allah spune: «Toate 
acestea sunt pentru robul Meu şi 
robul Meu va avea ceea ce a ce-
rut.»” 

(relatat de Muslim) 
 
8. Roagă-te cu o barieră 

(sutra) în faţa ta şi roagă-te 
aproape de ea. Un alt lucru care 
te poate ajuta să ai khushu 
(concentrare) este să te 
obişnuieşti să ai întotdeauna o 



sutra şi să te rogi aproape de ea. 
Aceasta îţi va îngusta raza vederii, 
te va proteja de Sheitan, audhu 
billeh, şi va împiedica oamenii să 
treacă prin faţa ta, lucru care îţi 
distrage atenţia şi micşorează răs-
plata Rugăciunii.  

Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, spunea:  

„Atunci când unul dintre voi se 
roagă, să se roage cu o sutra în 
faţa sa şi să se roage aproape de 
ea.”  

(relatat de Abu Dawud) 
  
9. Caută adăpost la Allah 

subhanahu wa ta’ala împotriva lui 
Sheitan, audhu billeh. 

Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, ne-a învă-
ţat cum să ne ferim de şoaptele 
lui Sheitan, audhu billeh.  

Abu Al-As, radhi Allahu anhu, 
a relatat că a spus: 

„«O, Trimis al lui Allah, Shei-

tan mă întrerupe când mă rog şi 
mă încurc în recitare.» Trimisul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: «Acesta este un 
Sheitan al cărui nume este Khan-
zab. Dacă tu îi simţi prezenţa, 
caută adăpost la Allah, împotriva 
lui şi scuipă (uscat), spre stânga 
ta, de 3 ori.» Abu Al-As spuse: 
«Am făcut întocmai şi Allah l-a 
îndepărtat de mine.»” 

(relatat de Muslim) 
  
10. Roagă-te ca şi cum ţi s-ar 

fi spus că, după această Rugă-
ciune, te vei întoarce la Allah 
subhanahu wa ta’ala. 

Abu Bakr Al-Muzani spunea: 
„Dacă vrei ca Rugăciunea ta să-ţi 
aducă un beneficiu, să-ţi spui: 
«După această Rugăciune, voi 
muri.»”  

 

Allahu Alam 
 

 

 

  



                                 

Bucură-te de viaţă 
~ tradus de Alexandra Puriş ~ 

 
 
Cu cei săraci  
 
Mulţi oameni văd astăzi mani-

erele într-o lumină comercială. 
Pentru ei, doar la glumele oame-
nilor bogaţi merită să râzi şi doar 
greşelile lor sunt considerate mici 
şi demne pentru a fi trecute cu 
vederea. Cât pentru cei săraci, 
glumele lor sunt de nesuportat şi 
demne doar de ridicol, în timp ce 
greşelile lor sunt amplificate şi e-
videnţiate.  

În ceea ce-l priveşte pe Pro-
fet, salla Allahu aleihi wa sallam, 
bunătatea lui s-a extins atât asu-
pra bogaţilor, cât şi a săracilor. 
Anas, radhi Allahu anhu, a spus:  

„Era un om din rândul be-
duinilor, al cărui nume a fost Zahir 
ibn Haram, radhi Allahu anhu. Ori 
de câte ori a venit în Medina, pen-
tru a rezolva ceva, el aducea 
Profetului, salla Allahu aleihi wa 
sallam, câte un cadou, precum 
brânză sau unt. De asemenea, 
când acesta pleca, Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, îi pre-
gătea câte un mic dar, cum ar fi 
curmale. Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, îl iubea şi obiş-
nuia să spună: «Zahir este be- 

 
duinul nostru şi noi suntem oră-
şenii săi.» Zahir, radhi Allahu an-
hu, nu era o persoană frumoasă. 
Într-o zi, Zahir, radhi Allahu anhu, 
a părăsit deşertul şi a venit la Me-
sagerul lui Allah, salla Allahu aleihi 
wa sallam, dar nu l-a găsit. El a-
vea produse de vânzare şi a mers 
la piaţă. Când Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a aflat de 
sosirea lui, s-a dus la piaţă să-l 
caute. Când a ajuns, el l-a văzut 
vânzându-şi marfa, cu sudoarea 
curgându-i pe faţă şi purtând hai-
ne de beduin, care nici ele nu a-
veau un miros plăcut. Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, l-a 
îmbrăţişat strâns, din spate, în 
timp ce Zahir, radhi Allahu anhu, 
nu ştia şi nu putea vedea cine îl 
îmbrăţişa. Zahir s-a speriat şi a 
spus: «Dă-mi drumul! Cine eşti?» 
Dar Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a rămas tăcut. Zahir, radhi 
Allahu anhu, a încercat să se eli-
bereze din stânsoarea lui şi a în-
ceput să se uite în dreapta şi în 
stânga. Când l-a văzut pe Profet, 
salla Allahu aleihi wa sallam, s-a 
liniştit, lăsându-şi spatele pe piep-
tul Profetului. Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a început 



să glumească cu el, spunând celor 
din jur: «Cine va cumpăra acest 
sclav? Cine va cumpăra acest 
sclav?»  

Apoi Zahir, radhi Allahu anhu, 
s-a uitat la el şi s-a gândit la să-
răcia sa extremă, deoarece nu era 
nici bogat, nici frumos. El a spus: 
«Îţi va fi greu să mă vinzi, o, Me-
sager al lui Allah.» Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
«Tu nu eşti greu de vândut, tu 
eşti foate iubit de Allah.»  

Prin urmare, nu este de mi-
rare că inimile celor săraci au fost 
ataşate de Profet, salla Allahu 
aleihi wa sallam. El le-a câştigat 
respectul şi dragostea cu o astfel 
de atitudine. Oamenii săraci nu îi 
pot acuza pe cei bogaţi pentru bo-
găţia lor materială, dar pot, cu 
siguranţă, să îi acuze de lipsa unui 
comportament blând şi generos.  

„Cât de des îi zâmbeşti unei 
persoane sărace şi o faci să se 
simtă demnă de respect, astfel în-
cât, noaptea, ea să se roage pen-
tru tine şi să ceară ca Mila lui 
Allah subhanahu wa ta’ala să se 
coboare asupra ta, din ceruri?” 

  
Poate exista o persoană cu 

părul vâlvoi, care este respin-
gătoare şi neîngrijită, dar, dacă ea 
cere vreodată ceva lui Allah 
subhanahu wa ta’ala,  primeşte 
întotdeauna răspuns. Prin urmare, 
fii întotdeauna blând cu cel slab!  

 
Morala...  
  
Un singur zâmbet adresat u-

nui om sărac te poate ridica în 
rang, în faţa lui Allah Preaînaltul.  

 

  

  

 



                          

Asigură-te împotriva furtunilor! 
~ tradus de Mariam Oana ~ 

 

 Cu mulţi ani în urmă, un fer-
mier a moştenit un pământ aflat 
de-a lungul coastei Oceanului At-
lantic. Fiind un teren mare, avea 
nevoie mereu de braţe puternice, 
care să lucreze pământul, astfel 
încât, căuta în mod constant per-
soane pentru a le angaja la fer-
ma sa. Însă, nu foarte mulţi oa-
meni erau interesaţi să lucreze pe 
un teren aflat de-a lungul Atlan-
ticului, fiind îngroziţi de furtunile 
teribile care se dezlănţuiau de-a 
lungul coastei, provocând mari 
pagube asupra caselor şi recol-
telor. 

 După mult timp, un bărbat 
scund, slab, bine trecut de vârsta 
mijlocie, a răspuns cererii fermie-
rului. Acesta l-a întrebat: 

 „Eşti un fermier bun?” 
 Omul a răspuns: 
 „Ei bine, află că pot dormi pe 

timp de furtună.” 
 Deşi nedumerit de răspunsul 

primit, disperat să aibă un ajutor 
pentru recoltele sale, fermierul l-a 
angajat pe acest om. El s-a dove-
dit a fi un bun fermier, lucrând cu 
sârguinţă de dimineaţa până sea-
ra şi bărbatul care deţinea pă-
mântul era mulţumit de alegerea  

făcută la angajare. 
 Într-o noapte, vântul a înce-

put să sufle cu putere dinspre lar-
gul oceanului. Sărind din pat, fer-
mierul a înşfăcat o lanternă şi a 
fugit către camera unde dormea 
bărbatul angajat ca ajutor. Scutu-
rându-l, a încercat să îl trezească, 
spunându-i: 

 „Trezeşte-te! Se apropie o 
furtună. Haide să legăm şi să asi-
gurăm toate lucrurile, înainte ca 
acestea să fie doborâte la pă-
mânt!” 

 Însă, bărbatul cel micuţ s-a 
întors pe partea cealaltă, în patul 
său şi a spus: 

 „Nu, domnule. V-am spus, 
eu pot dormi pe timp de furtună.” 

 Enervat de răspuns, fermie-
rul a vrut să îl dea afară imediat. 
Însă, a mers întâi să asigure totul 
împotriva furtunii. Spre surprin-
derea sa, a observat că tot fânul 
fusese acoperit cu o prelată, vaci-
le se aflau în grajd, găinile şi puii 
în coteţ, iar uşile erau încuiate şi 
obloanele trase. Totul era asigurat 
împotriva furtunii, nimic nu putea 
să fie distrus de aceasta.  

 Abia acum a înţeles fermierul 
ce anume a vrut să spună ajutorul 



său, în momentul în care l-a anga-
jat şi, fericit că are o asemenea 
persoană alături, a mers, la rândul 
său, să doarmă în timpul furtunii. 

  
 Morala 
  
 Este important să te gândeşti 

la problemele şi la greutăţile pe 
care viaţa le aduce, însă, mult mai 
important este să ai încredere în 
Allah subhanahu wa ta’ala şi să 
laşi toate acestea deoparte, la 
sfârşitul fiecărei zile, atunci când 
mergi la culcare. Astfel, nimic nu 
poate să provoace rău sufletului 
tău care, astfel, rămâne pur. În 
acest mod, devii mai puternic zi 
de zi şi toate problemele şi gre-
utăţile pe care le întâmpini găsesc 
rezolvare, inshaAllah. 

 Nu uita: liniştea sufletească 
şi răbdarea sunt semnele unei 
credinţe puternice, în timp ce gri-
jile slăbesc încrederea în Creatorul 
nostru. Pentru a spori credinţa şi 
puritatea inimii, spuneţi zilnic, 
înainte de culcare, ceea ce Allah 
subhanahu wa ta’ala ne-a învăţat: 

 „O, tu, suflet liniştit! ~ În-
toarce-te la Domnul tău liniştit şi 
împăcat, ~ Şi intră între robii Mei, 
~ Şi intră în Raiul Meu!” 

 (Surat Al-Fajr, 89:27-30) 
 Atunci când eşti pregătit din 

toate punctele de vedere, mintal, 
spiritual şi fizic, nu te temi de ni-
mic din ceea ce se află în preajma 
ta. 

Întreabă-te continuu: pot dor-
mi liniştit pe timp de furtună? Tre-
buie să ne asigurăm dinainte că 
nimic din ceea ce este exterior nu 
ne poate distruge liniştea sufle-
tească şi să fim asemenea omului 
din poveste, care putea să doar-
mă liniştit pe timpul furtunii, pen-
tru că ştia că toată ferma era în 
siguranţă, datorită grijii pe care o 
avusese înainte. 

 Cu credinţă şi încredere în 
Allah subhanahu wa ta’ala, ne 
asigurăm împotriva tuturor furtu-
nilor pe care viaţa ni le aduce. Nu 
trebuie să înţelegem aceasta, ci 
doar să ne încredem în Allah 
subhanahu wa ta’ala, să ne lăsăm 
în totalitate în grija Sa, Preaînal-
tul, pentru că doar El, subhanahu 
wa ta’ala, poate aduce linişte în 
inimile noastre, chiar şi în mijlocul 
furtunii: 

 „El este Cel care a trimis li-
niştea în inimile drept-credincio-
şilor, pentru a spori credinţa lor cu 
credinţă – şi ale lui Allah sunt oş-
tirile din ceruri şi de pre pământ, 
iar Allah este Atoateştiutor [şi] 
Înţelept [’Alim, Hakim].” 

 (Surat Al-Fath, 48:4) 



                           

Sămânţa credinţei, înrădăcinată în  
inima  musulmanului 

~ de Mariam Oana ~ 
 
 

 Inima a reprezentat întot-
deauna centrul existenţei umane, 
simbolul dragostei, credinţei, puri-
tăţii, frumuseţii şi al sincerităţii, 
calităţi cu care omul a fost înzes-
trat de către Allah subhanahu wa 
ta’ala. Ea a fost, de asemenea, 
cheia, care se suceşte şi se răsu-
ceşte neîncetat în lacătul dragos-
tei celei mai adânci, pe care 
aceasta o revarsă către Creatorul 
a Tot şi a Toate.  

 Inima este epicentrul spiri-
tual al corpului, sfera tuturor tră-
irilor umane, lăcaşul unde se află 
sămânţa credinţei musulmanului, 
astfel polarizând preocupările, in-
shaAllah, pe calea cea dreaptă şi 
nu pe drumul greşit. Rolul ei este 
esenţial în acceptarea adorării şi 
supunerii totale faţă de Allah 
subhanahu wa ta’ala, astfel ur-
mând învăţăturile Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam.  

Creatura umană, prin modul 
în care a fost creată, este ino-
centă. Inima este cea care se în-
grijeşte de trăirile şi sentimentele 
vaste oferite de această viaţă pe 
pământ, având posibilitatea, ast-

fel, de a vedea sau nu, pe Allah 
subhanahu wa ta’ala. Numai cău-
tând drumul spre adevărata cre-
dinţă, va lăsa o portiţă deschisă 
perceperii adevărului:  

 „Dar oare n-au umblat ei prin 
lume şi n-au avut ei inimi cu care 
să priceapă sau urechi cu care să 
audă? Nu ochii lor sunt orbi, ci 
inimile din piepturi sunt oarbe.” 

 (Surat Al-Hajj, 22:46) 
 Inima este partea trupului 

unde Allah subhanahu wa ta’ala a 
sădit lumina credinţei (Nur Al-
Iman), călăuzind, prin inter-
mediul acesteia, pe drumul Său 
cel drept, pe cine doreşte El, 
Preaînaltul, deschizând piepturile 
celor care Îl iubesc, cu toată fiin-
ţa, numai pe El, Unicul: 

 „De voieşte Allah să călău-
zească pe cineva, atunci îi deschi-
de pieptul pentru Islam, iar dacă 
doreşte să ducă pe cineva la ră-
tăcire, atunci îi face pieptul îngust 
şi închis, ca şi cum s-ar căzni să 
urce în cer. Astfel trimite Allah o-
sânda acelora care nu cred.” 

 (Surat Al-’An’am, 6:125) 
 Astfel, Allah subhanahu wa 

ta’ala ghidează sufletele drept-



credincioşilor, dăruind oamenilor 
cel mai de preţ instrument prin 
care ei pot să perceapă Atributele 
Sale Divine şi dragostea Lui su-
premă pentru întreaga Sa Creaţie. 

 De aceea, omul trebuie să 
facă tot ceea ce îi stă în putinţă 
pentru a păşi pe calea care con-
duce la apropierea de Allah 
subhanahu wa ta’ala, ajungând să 
simtă fericirea nemăsurată în mo-
mentul în care a găsit cheia care 
duce spre lumina credinţei. El îşi 
îndreaptă ochii inimii către El, 
subhanahu wa ta’ala, în aştep-
tarea răsplăţii Lui, Preaînaltul, 
simţind binecuvântările Sale prin 
tot ceea ce face, prin apa pe care 
o bea, prin hrana pe care o con-
sumă, prin toate acţiunile pe care 
le efectuează zilnic.  

Musulmanul mumin înţelege 
că toată măreţia, valoarea şi fru-
museţea Îi aparţin doar lui Allah 
subhanahu wa ta’ala şi, de aceea, 
el se întoarce spre Allah Prea-
înaltul cu sinceritate şi cu adorare 
şi se supune total Lui, Unicul. Din 
iubirea pentru Cel Măreţ, izvo-
răşte, apoi, dragostea credincioşi-
lor pentru Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, care 
îi determină să urmeze toate în-
văţăturile sale. De asemenea, îi 
iubesc pe părinţii, pe copiii lor, în 
toate acestea, găsind semne ale 
adorării pentru Allah subhanahu 
wa ta’ala.  

 Necredincioşii   iubesc   mai  

mult această lume şi uită de exis-
tenţa Creatorului Suprem. Aceştia 
rătăcesc dintr-un loc în altul, neo-
bservând binecuvântările lui Allah 
subhanahu wa ta’ala, pentru că 
inimile lor sunt împietrite, iar ochii 
lor orbi: 

 „Pentru cei care nu cred, e 
totuna dacă-i previi sau nu; ei nu 
cred. ~ Allah a zăvorât inimile lor 
şi urechile lor, iar peste ochii lor s-
a aşternut o năframă. Şi ei vor 
avea [parte] de chin mare.” 

 (Surat Al-Baqara, 2:6-7) 
 Omul este în permanenţă su-

pus încercărilor, inima sa purtând 
o luptă continuă cu ispitele care 
apar în fiecare clipă. Allah 
subhanahu wa ta’ala i-a lăsat per-
soanei libertatea de a alege  calea 
pe care doreşte să meargă, dacă 
acceptă Cuvântul lui Allah Prea-
înaltul şi învăţăturile Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, în toate acţiunile sale zil-
nice, sau dacă ignoră toate aces-
tea, considerând propria gândire 
mai presus de ceea ce Allah 
subhanahu wa ta’ala şi Mesagerul 
Său, salla Allahu aleihi wa sallam, 
au prescris. În acest mod, crezând 
că timpul său este unul îndelungat 
pe acest pământ, consideră că nu 
trebuie să se îngrijoreze pentru 
ceea ce va veni după moartea sa; 
astfel, el va eşua în acţiunile sale 
şi va pierde răsplata pe care Allah 
Preaînaltul a promis-o slujitorilor 
Săi     credincioşi.    Astfel,   Allah  



subhanahu  wa  ta’ala  spune   în  
Sfântul Coran: 

 „Şi pe suflet şi pe ceea ce l-a 
plăsmuit, ~ Şi i-a insuflat lui nele-
giuirea sa şi evlavia sa! ~ Izbân-
deşte cel care-l curăţeşte ~ Şi 
pierdut este cel care-l strică!” 

 (Surat Aş-Şams, 91:7-10) 
 Musulmanul mumin luptă în 

continuu pentru ca inima sa să se 
păstreze pură şi puternică în faţa 
tuturor lucrurilor care ar putea să 
îi disturbe liniştea, pentru ca să 
poată trece de orice test la care 
Allah subhanahu wa ta’ala îl va 
supune de-a lungul vieţii. Crea-
torului Îi sunt pe plac robii Săi, 
atunci când ei se încred total nu-
mai în El, îi iubeşte pe robii Lui 
care se poartă cu blândeţe cu toţi 
cei din jurul lor, iar credinţa din 
inima mumin-ului risipeşte invidia 
şi răutatea, fiind răbdător în faţa 
greutăţilor vieţii.  

Ali ibn Abu Talib, radhi Allahu 
anhu, a spus: „Allah are o rezervă 
de apă pe pământ şi aceasta este 
inima. Inimile pe care le iubeşte 
Allah cel mai mult sunt cele mai 
puternice în religie, cele mai pure 
în credinţă şi cele mai blânde în 
relaţia cu fratele său.” 

 De cele mai multe ori, omul 
este tentat să urmeze chemările 
acestei lumi şi propriile pofte, ui-
tând că viaţa pe pământ este ase-
menea unei picături de apă într-
un ocean, una trecătoare şi lipsită 
de importanţă, fiind un punct in-

termediar, care pregăteşte omul 
pentru Viaţa de Apoi. De aseme-
nea, de multe ori, omul oferă cor-
pului său ceea ce acesta cere şi 
inimii sale nu îi dă nimic (hrana 
spirituală).  În acest mod, corpul 
este cel care ajunge să conducă  
persoana şi aceasta comite gre-
şeli. Persoana ajunge să slujească 
această lume şi să se afunde tot 
mai mult în problemele cotidiene, 
uitând învăţăturile Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, care a spus: 

 „Pe Allah, această viaţă (este 
prea nesemnificativă în comparaţi-
e) cu Viaţa de Apoi, tot la fel cum, 
dacă unul dintre voi îşi va băga 
degetul în ocean şi apoi îl va scoa-
te şi compară apoi cu apa din o-
cean.” 

 (relatat de Muslim) 
 De multe ori, inima este le-

gată de bogăţiile materiale, pe ca-
re omul le posedă în această lu-
me, de toate lucrurile pe care 
acesta le poate cumpăra pentru 
sine sau pentru cei care se află în 
jurul său. Astfel, inima devine 
captivă propriilor pofte, este încă-
tuşată şi nu mai reuşeşte să îl în-
tâlnească pe Creatorul Său; legă-
tura cu El, Preaînaltul, se rupe, iar 
trupul, lipsit de prezenţa Sa Divină 
şi de lipsa hranei spirituale, se îm-
bolnăveşte, nemaiajungând să va-
dă realitatea aşa cum ar trebui. 
Mesagerul lui Allah, salla Allahu 
aleihi wa sallam, ne avertiza asu- 



pra acestui lucru, spunându-ne: 
 „Fiţi cu grijă! Este o bucată 

de carne în corpul vostru, iar dacă 
aceasta este sănătoasă, tot corpul 
va fi sănătos, dar dacă ea este 
stricată, şi corpul vostru va fi stri-
cat; iar acea parte este inima.” 

 (relatat de Bukhari şi Mus-
lim)  

 Allah subhanahu wa ta’ala a 
făcut inima omului supusă şi cu-
rată, însă Sheitan, audhu billeh,  
şoptindu-i la ureche, ajunge, ast-
fel, în interiorul inimii, făcând-o să 
devină nestatornică, corupând-o. 
Astfel, omul se afundă clipă după 
clipă în întuneric, iar răul îşi face 
loc în inima acestuia. Sheitan, au-
dhu billeh, plasează îndoiala în 
inimile oamenilor, astfel încât a-
ceştia nu mai sunt siguri de nimic 
din tot ceea ce fac şi, astfel, se 
îndepărtează tot mai mult de su-
punerea pe care o datorează lui 
Allah subhanahu wa ta’ala, iar 
sufletul lor se pierde: 

 „Sheitan a pus stăpânire pes-
te ei şi i-a făcut pe ei să uite po-
menirea lui Allah. Aceştia sunt 
ceata lui Sheitan şi ceata lui Shei-
tan sunt cei pierduţi!” 

 (Surat Al-Mujadila, 58:19) 
 Inima omului slab în credinţă 

este uşor de schimbat, putând să 
se modifice în repetate rânduri. 
Ea este asemeni direcţiei vântului, 
care o poate înclina când spre 
rău, când spre bine, în funcţie de 
trăirile  pe care  omul le are în  a- 

cele momente.  
Ea poate refuza să asculte 

ordinele lui Allah subhanahu wa 
ta’ala atunci când este captivată 
de o persoană de pe acest pă-
mânt, care o poate manipula după 
bunul său plac. 

De asemenea, inima omului 
poate deveni grea şi împietrită, 
atunci când omul vorbeşte în mod 
excesiv, uitând că, prin tot ceea 
ce spune şi prin tot ceea ce face, 
trebuie să Îl amintească şi să Îl 
preamărească pe Allah subhanahu 
wa ta’ala, aşa cum Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, ne-a 
învăţat: 

 „Nu vorbi în mod excesiv, 
fără a Îl aminti pe Allah, pentru că 
această vorbire în exces, fără a Îl 
pomeni pe Allah, duce la o inimă 
prea grea şi persoana cea mai de-
parte de Allah este cea cu o inimă 
grea.” 

 (relatat de Tirmidhi) 
 Musulmanul mumin trebuie 

să aibă în permanenţă grijă de 
inima sa; nu trebuie să fie ase-
menea necredincioşilor care se 
lasă învinşi de propriile pofte şi de 
frumuseţile acestei lumi trecă-
toare. Credinciosul luptă împotriva 
acesteia, oricât de greu i-ar fi. 
Chiar dacă uneori eşuează şi gre-
şeşte, el nu uită niciodată că Allah 
subhanahu wa ta’ala îi iubeşte şi 
le iartă păcatele acelor care gre-
şesc şi se căiesc pentru faptele 
lor, regretând fapta rea cu întrea-



ga lor inimă, cerându-şi iertare de 
la Allah subhanahu wa ta’ala, aşa 
cum El, Preaînaltul, spune în Sfân-
tul Coran: 

 „(…) Allah îi iubeşte pe cei 
care plinesc fapte bune ~ Şi pe 
cei care, dacă au săvârşit o faptă 
josnică sau au fost nedrepţi cu 
propriile lor suflete, îşi aduc amin-
te de [măreţia lui] Allah şi îşi cer 
iertare pentru păcatele lor ~ şi ci-
ne poate ierta păcatele decât 
Allah?! – şi care nu persistă cu 
bună ştiinţă în ceea ce săvârşesc.” 

 (Surat ’Al-’Imran, 3:134-135) 
 Musulmanul credincios trebu-

ie să Îl poarte întotdeauna pe 
Allah subhanahu wa ta’ala în pro-
pria sa fiinţă şi în inima sa, repe-
tând continuu că nu există altă 
divinitate cu excepţia Sa, Prea-
înaltul. Numai astfel, el va avea o 
inimă împlinită,  ajutând  sămânţa  

 

credinţei implantate în inima sa să 
crească şi să îl protejeze de Fo-
curile Iadului. Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, ne sfă-
tuia: 

 „Să Îl rugăm pe Allah să ne 
ţină inimile tari, ferme, în credinţa 
adevărată, căci Allah nu se uită la 
înfăţişarea noastră sau la trupurile 
noastre, ci se uită la inimile noas-
tre.” 

 (relatat de Muslim) 
 Fie ca Allah subhanahu wa 

ta’ala să ne păstreze mereu ini-
mile curate, exact aşa cum au fost 
în momentul în care lumina cre-
dinţei celei adevărate a fost aşe-
zată acolo de către El, Preaînaltul, 
astfel ţinându-ne pe calea Sa cea 
dreaptă, căutând numai mulţu-
mirea Lui, Unicului, şi supunerea 
numai în faţa poruncilor Sale!  

 

Amin  

 



                           

Educaţia copilului în spirit islamic 
(partea a treia) 

~ de Gabriela Gharabli ~ 
 
 

Principiile educaţiei în 
Sunna şi în Coran 

 
Înaintea apariţiei Islamului, 

poporul arab era un popor incult, 
ignorant, nu era constrâns de nici-
un fel de restricţii, nu se supunea 
niciunei legi şi nu era legat prin 
nicio rânduială. A fost una dintre 
preocupările cele mai importante 
ale Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, de a re-
forma societatea în care el a trăit, 
prin educaţie.  

Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, spunea că Allah 
subhanahu wa ta’ala l-a trimis pe 
el ca «mu’alim», adică profesor. 

Coranul confirmă această 
idee: 

 „Doamne, trimite-le lor un 
Trimis dintre ei, care să le recite 
versetele Tale şi să îi înveţe Car-
tea şi Înţelepciunea şi să îi cură-
ţească pre ei. Doară Tu eşti Atot-
puternic, Înţelept [Al-’Aziz, Al-Ha-
kim]!” 

(Surat Al-Baqara, 2:129) 
 
1)  Principiul educaţiei prin 

metode progresive 

În momentul revelaţiei, meto-
da principală a Coranului pentru 
educarea arabilor a fost o metodă 
progresivă, treptată, aceasta re-
alizându-se prin trecerea de la o 
viaţă neorânduită, la o viaţă ba-
zată pe un sistem cu restricţii pe 
criteriile necesare unei societăţi 
organizate. De aceea, au fost re-   
velate mai întâi versetele referi-
toare la credinţă, iar după ce 
oamenii au crezut şi au aderat la 
doctrina monoteismului, au fost 
revelate veresetele referitoare la 
ceea ce este permis (halal) şi la 
ceea ce este oprit (haram), şi la 
toate celelalte, în mod gradual. 

 „[Noi l-am făcut] un Coran pe 
care l-am împărţit [în sure şi ver-
sete] pentru ca tu să-l citeşti oa-
menilor în răstimpuri. Şi l-am po-
gorât Noi rând pe rând.” 

(Surat Al-’Isra’, 17:106)                                    
În acelaşi fel în care inter-

dicţiile au fost impuse pe etape, 
obligaţiile au fost insuflate în 
timp. Ca un exemplu, chiar însuşi 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, ne-a recomandat să învă-
ţăm copiii să facă Rugăciunea de 
la vârsta de 7 ani, deşi Rugăciu-



nea nu a fost o cerinţă, până la 
pubertate. Dacă până la 10 ani el 
nu se roagă, atunci trebuie 
obligat. 

 
2)  Principiul educaţiei, în 

funcţie de abilităţile fizice şi 
intelectuale 

Pentru educaţia religioasă la 
un popor atât de divers ca po-
porul arab, fără îndoială era nevo-
ie de agilitate şi înţelegere, pentru 
că erau oameni de toate vârstele, 
din toate categoriile sociale, in-
telectuale şi fizice. A fost necesar 
să se ia în considerare toţi aceşti 
parametri, pentru a forma o edu-
caţie corespunzătoare pentru toa-
tă lumea. 

Un foarte bun exemplu de a-
plicare a acestei metode de edu-
caţie este dat chiar de Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, care ne învăţa că, şi dacă 
am cunoaşte identitatea celui care 
a greşit, el niciodată nu trebuie u-
milit în public. 

  Anas, radhi Allahu anhu, a 
relatat că Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a spus: 

„...Aţi fost trimişi să uşuraţi lu-
crurile, nu să le îngreunaţi.” 

(relatat de Bukhari)    
„Allah nu impune niciunui su-

flet decât ceea ce este în putinţa 
lui….” 

(Surat Al-Baqara, 2:286) 
 
3) Principiul fără restricţii 

Un alt  principiu  fundamental, 
care a reglementat relaţia dintre 
cel care cunoaşte şi cel care nu 
ştie religie, este educaţia fără vi-
olenţă, fără nicio constrângere. 
Metoda propusă de Islam, prin 
Coran şi Sunna, este cea fără res-
tricţii:  

„Nu este silire la credinţă! Răz-
vedită este deosebirea dintre ca-
lea cea dreaptă şi rătăcire, iar 
acela care se leapădă de Taghut 
şi crede în Allah, acela s-a prins 
de cea mai trainică toartă [Isla-
mul], care nu se sparge niciodată. 
Şi Allah este Cel care Aude totul, 
Atoateştiutor [Sami’, ’Alim].”  

(Surat Al-Baqara, 2:256)       
Aplicat acest lucru pentru co-

pil, este de la sine înţeles că adul-
ţii se pot confrunta cu un refuz 
din partea copilului, în procesul de 
educaţie, dar adultul în niciun caz 
nu se va impune prin violenţă. 

 
4) Principiul blândeţii şi al 

răbdării 
„Şi datorită îndurării lui Allah, 

tu [Mohammed] ai fost aşa de 
blând cu ei! Iar de ai fi fost fără 
blândeţe şi aspru la inimă, ei ar fi 
fugit din preajma ta!...” 

(Surat ’Al-’Imran, 3:159)                                  
Acest verset subliniază calită-

ţile fundamentale ale unui bun 
educator, a non-violenţei, a blân-
deţii şi a răbdării, care fac ca 
procesul de educaţie să fie unul 
plăcut pentru ambele părţi. La fel, 



se evocă auto-controlul şi se con-
damnă cu fermitate ridicarea vo-
cii.  

 
5) Principiul repetării 
Dornic de a fi înţeles, Profetul 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a folosit această metodă a 
repetării, mai ales în predicile sa-
le.  

 
6) Principiul emulării 
În Coran, Allah subhanahu wa 

ta’ala invită credincioşii să concu-
reze: 

„Fiecare are o direcţie spre ca-
re se îndreaptă. Voi însă, întrece-
ţi-vă în faptele bune. Oriunde v-
aţi afla, Allah vă va aduce pe toţi, 
căci Allah este peste toate cu pu-
tere.” 

(Surat Al-Baqara, 2:149) 
Concurenţa este întotdeauna 

constructivă, poate genera un in-
teres puternic pentru studiu. 

 
7) Principiul de comunicare 

a cunoştinţelor 
Conform ideologiei musulma-

ne, toate cunoştinţele se conside-
ră sacre, deoarece au sursă şi 
esenţă Divină. 

„…Şi fiţi cu frică de Allah şi 
Allah vă învaţă, căci Allah este 
Atoateştiutor [’Alim].” 

(Surat Al-Baqara, 2:282)                                   
Cunoaşterea este considerată 

de musulmani o bogăţie nemăsu-
rată. 

8) Principiul echităţii 
Islamul se bazează în întregi-

me pe principiile justiţiei, corecti-
tudinii şi imparţialităţii în relaţiile 
interumane. 

 Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 

„Fii cu frică de Allah şi corect 
faţă de copiii tăi!” 

(relatat de Bukhari) 
 
9) Principiul respectului 
Acest principiu al respectului 

este valabil în raport cu toate per-
soanele şi în toate împrejurările, 
atât pentru cei care caută cunoş-
tinţe, cât şi pentru cei care deţin 
cunoştinţa, indiferent de statutul 
individual. 

Copilul trebuie să înveţe res-
pectul faţă de părinţi, educatori, 
vecini, rude, etc. 

 Bătaia de joc este respinsă de 
Coran: 

 „O, voi, cei care credeţi! Să 
nu râdă un neam de alt neam, 
care s-ar putea să fie mai bun de-
cât el, nici muierile [să nu râdă] 
de alte muieri, care s-ar putea să 
fie mai bune decât ele! Nu vă 
ocărâţi şi nu vă batjocoriţi cu po-
recle unii pe alţii. Ce rău este 
numele urât şi ruşinos, după cre-
dinţă! Iar cei care nu se căiesc 
sunt nelegiuiţi.” 

 (Surat Al-Hujurat, 49:11) 
          
10) Principiul moderaţiei 



Coranul şi Sunna recomandă, 
în mai multe rânduri, moderaţia, 
pentru că este fundamentul ab-
solut de practică şi credinţă. Cine 
posedă ştiinţa, trebuie să se înar-
meze cu răbdare, iertare şi înţe-
legere, trebuie să utilizeze diferite 
mijloace pentru a fi înţeles, în 
funcţie de capacitatea intelectuală 
a celuilalt; nu trebuie cerut impo-
sibilul, pentru a nu descuraja. 

 
11) Principiul de conformi-

tate a actelor cu vorbirea 
Acest principiu are o impor-

tanţă majoră în stabilirea unei 
relaţii educaţionale între ştiinţă şi 
non-ştiinţă, între adult şi copil, 
deoarece se referă la o educaţie 
bazată pe vizual. 

„O, voi, cei care credeţi! De ce 
spuneţi voi ceea ce nu faceţi? ~ 
Este [o pricină de] mare mânie 

pentru Allah să spuneţi ceea ce nu 
faceţi!” 

(Surat As-Saff, 61:2-3)                     
 
12) Principiul bunului exem-

plu 
Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a fost un 
exemplu pentru toţi bărbaţii care 
au vrut să-l urmeze, ca un soţ şi 
un tată model. De aceea, atunci 
când ne educăm copiii în spirit 
islamic, trebuie mereu să facem 
trimitere la exemplul Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam. 

De asemenea, este de datoria 
părinţilor să fie un exemplu demn 
de urmat pentru copiii lor. 

 

Allahu Alam 
 
~ inshaAllah, va urma ~ 

 

 

 

 



                                

Enigmaticul Egipt 
~ de Munir Karim ~ 

 
 
Să ne continuăm călătoria prin 

cenuşa istoriei antice şi, măturând 
cu grijă praful aşternut peste paşii 
proorocului Avraam, aleihi sallam, 
să-l urmăm, mânând alături de el 
turmele de capre şi de oi spre 
porţile Egiptului. Dacă aţi obosit 
străbătând cărările pietroase ale 
Canaanului, vă puteţi urca pe 
costelivul măgăruş care urmează 
singuratic turma şi care, în pofida 
tuturor aparenţelor, ascunde, sub 
pielea tăbăcită de vremuri, o 
putere nebănuită.  

Majoritatea cercetătorilor şi is-
toricilor biblici au stabilit că aceas-
tă primă călătorie a proorocului 
Avraam, aleihi sallam, spre Egipt, 
ar fi putut fi făcută în timpul 
dinastiei a XI-a sau, mai precis, în 
timpul domniei faraonilor Mentu-
hotep al III-lea (Sankhkare), sau 
Mentuhotep al IV-lea (Nebta-
wyre), în jurul anilor 2100-1800 
î.e.n.  

 În acea perioadă, lumea se 
afla în timpul unei schimbări cli-
matice majore, datorate încălzirii 
globale, ceea ce a provocat o pe-
nurie extremă de alimente, mai 
ales în ţările din Africa şi din 
Orient. Şi Egiptul, în pofida 

dezvoltării sociale superioare faţă 
de celelalte ţări de la acea vre-
me şi a cantităţilor imense de aur 
de care dispunea, precum şi da-
torită dependenţei sale totale de 
nivelul apelor Nilului în ceea ce 
priveşte producţia de alimente de 
bază, se confrunta, în acea peri-
oadă, cu una dintre cele mai gra-
ve  penurii alimentare. Din cauza 
acestei catastrofe planetare, pre-
ţul alimentelor atinsese preţuri 
inimaginabile, iar în unele zone 
din partea de sud a Egiptului, 
datorită lipsei alimentelor, oamenii 
trecuseră la canibalism. Cel mai 
probabil, preţul alimentelor şi al 
cărnii atinsese praguri astronomi-
ce. Astfel se explică, probabil, ho-
tărârea proorocului Avraam, aleihi 
sallam, ca bun negustor ce era, 
de a face acea călătorie în Egipt.  

 După cum rezultă din cele 
consemnate în scrierile biblice, a-
cea călătorie a fost una foarte 
fructuoasă, averea proorocului Av-
raam, aleihi sallam, crescând în 
mod exploziv. 

 Dar să-l lăsăm pe proorocul 
Avraam, aleihi sallam, să se ocupe 
de formalităţile vamale şi, în acest 
timp, să ne lăsăm imaginaţia să 



zburde pe aripile  timpului, întor-
cându-ne la perioada naşterii ace-
stei civilizaţii ce uimeşte şi astăzi, 
dar care mai are, încă, destul de 
multe necunoscute.  

 Pe aceste meleaguri, s-au 
găsit urme ale unui popor a cărui 
origine nu se cunoaşte şi care a 
trăit pe acest areal, încă înainte 
de aceia pe care i-am numit ge-
neric egipteni.  

 Din cele rezultate în urma 
cercetărilor, s-a evidenţiat faptul 
că Egiptul era, în perioada anilor 
10.000-7.500 î.e.n., la finalul ulti-
mei ere glaciare, un spa-
ţiu acoperit, în mare parte, de ve-
getaţie luxuriantă, cu zeci de bra-
ţe ale Nilului, ce-l traversau, ali-
mentând cu apa lor câteva lacuri, 
unele cu o suprafaţă destul de 
mare.  

 În vechile texte egiptene, 
poporul care ocupa această zonă, 
în acea perioadă, este numit «A-
nu» (Arcaşi), şi chiar oraşul Helio-
polis se numea, iniţial, oraşul An. 
Cine erau şi de unde veneau acei 
oameni, sau unde au dispărut, nu 
ştie nimeni. Cert este că, în jurul 
anilor 6000-5500 î.e.n., o popu-
laţie de origine berberă pătrunde 
în acest spaţiu, începând să con-
struiască locuinţe şi să cultive 
terenurile, devenind, astfel, o po-
pulaţie sedentară. Aceştia sunt 
strămoşii egiptenilor, care au ve-
nit aici din sudul Arabiei.  

 Intrată în  legendă, perioada  

aceasta predinastică aparţine 
domniei zeilor. Astfel, ea începe 
cu Phtah şi Amon şi se continuă 
cu Ra, Su, Seb, Osiris, Set şi, mai 
târziu, Horus.  

 Prima dinastie «pământea-
nă» începe cu faraonul Narmer, 
cel care uneşte Egiptul de Jos cu 
Egiptul de Sus şi construieşte pri-
ma capitală a Egiptului unit, la 
Memphis (în alte texte, se afirmă 
că, cel care a unit primul cele do-
uă teritorii ar fi fost faraonul Me-
nes). Astfel apare primul stat din 
lume. Unirea celor două teritorii 
sub o singură conducere este 
dictată, în primul rând, de nece-
sităţi de siguranţă. Astfel, popoa-
rele din Nubia (Sudan) şi cele din 
zona Libiei de astăzi, care invadau 
şi jefuiau Egiptul, se loveau, a-
cum, de o structură armată bine 
definită şi centralizată.  

 Evoluţia civilizaţiei egipte-
ne este una uluitoare prin rapidi-
tatea cu care se dezvoltă şi prin 
legile cu ajutorul cărora se va for-
ma. Prima transformare majoră 
are loc în privinţa tipului de con-
strucţie a locuinţelor. Acestea 
devin, din ovale sau circulare, pă-
trate sau dreptunghiulare. Ace-
leaşi transformări le suferă şi mor-
mintele, care preiau forma locuin-
ţelor şi încep să fie căptuşite cu 
piatră sau lut, iar deasupra sunt 
acoperite cu o piatră masivă, nu-
mită «mastaba» (banca). Cronolo-
gia primelor două dinastii este 
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una destul de incertă. Unii dintre 
faraonii lor sunt fie şterşi de pre-
decesori, fie sunt amestecaţi cu 
alţii, încât, în cronologia acestei 
perioade, domneşte o confuzie to-
tală, în privinţa numelor şi a per-
soanelor.  

 Tot în această perioadă, apa-
re, brusc şi aparent de nicăieri, o 
altă latură a civilizaţiei, ce va con-
tribui masiv la avansul imens al 
evoluţiei omului şi anume… scri-
sul. El apare cam în acelaşi timp 
ca şi în Sumer, dar diferit, ca for-
mă de acesta, fiind o necesitate, 
pentru a putea administra şi 
conduce acest vast teritoriu, care 
era împărţit în 42 de nume.  

 În privinţa religiei, trebuie 
arătat că ea este una politeistă, 
cu sute de zeităţi, aşezate pe scări 
ierarhice diferite, în funcţie de im-
portanţa şi de aria lor de acope-
rire. Astfel, erau zei generali, dar 
şi zei particulari, sau aşa numiţii 
zei ai casei. Cu toate acestea, tre-
buie să menţionez aici că, în ciuda 
acestei panoplii imense de zei, tot 
din enigmaticul Egipt, apar şi pri-
mele raze ale monoteismului, care 
vor culmina, mai târziu, cu apari-
ţia primului stat cu religie mono-
teistă din lume. Însă, despre 
aceasta voi vorbi, inshaAllah, într-
un articol viitor.  

 În ceea ce priveşte începerea  
construcţiei piramidelor, ea debu-
tează în perioada faraonului Djo-
ser (2686-2668 î.e.n.), care, profi-

tând de faptul că avea la curtea 
sa cel mai inteligent om al Anti-
chităţii, l-a pus pe acesta să pro-
iecteze şi să-i construiască cea 
mai impozantă casă. Acest om se 
numea Imhotep. Era medic, ar-
hitect, matematician, inginer şi in-
ventator. A contribuit atât de 
mult, prin calităţile sale, la dezvol-
tarea Egiptului şi la bunăstarea lo-
cuitorilor, încât a fost primul şi 
singurul muritor al cărui nume es-
te menţionat pe soclul statuii unui 
faraon (faraonului Djoser) şi căru-
ia locuitorii Egiptului, după 1000 
de ani de la moartea sa, îi adu-
ceau ofrande, asemenea unui zeu. 
Imhotep, pentru a îndeplini dorin-
ţa faraonului, aşeza unele peste 
altele trei mastabe de mărimi di-
ferite, în ordine descrescătoare, 
realizând, astfel, un monument ce 
putea fi văzut de la mare distanţă.  

 Se pare că, după construcţia 
primei piramide, faraonul a dorit 
să o înconjoare cu un zid de pia-
tră, dar a observat, apoi, că zidul 
ascundea piramida. Din acest 
motiv, a cerut lui Imhotep să o 
înalţe. Acesta aplică, pentru prima 
oară în modul de construire, o 
formă de tip „lego”, adică prin 
mărirea bazei şi, apoi, a celorlalte 
trepte, a reuşit înălţarea con-
strucţiei cu încă trei trepte. Astfel 
a apărut prima piramidă din lume. 
Noi am numit-o «piramida în trep-
te, de la Sakara», în Egipt.  

Fiul  lui  Djoser,  faraonul Sne- 



feru (2613-2589 î.e.n.), ridica şi 
el, la Meidum, o piramidă numită 
«Piramida Roşie», urmată apoi de 
una la Dahshur, dar care, în tim-
pul construcţiei, din cauza terenu-
lui instabil, a trebuit modificată, 
astfel încât pare a fi o piramidă 
prăbuşită. Ca un fapt divers, ce 
creează o oarecare legătură între 
Sneferu şi proorocul Avraam, 
aleihi sallam: amândoi  erau căsă-
toriţi cu surori  vitrege (aveau  ta-
tă comun).  

 Cel mai prolific constructor 
de piramide a fost Khufu (Cheops, 
2589-2566 î.e. n.), cel care a or-
donat şi a coordonat construcţia 
marii piramide de la Ghiza. Exem-
plul lui a fost urmat de către fa-
raonii Khafra (Chephren) şi Meka-
ure (Micherinos), care şi-au con-
struit şi ei piramidele pe acelaşi 
platou. Nu trebuie uitat faptul că 

toate aceste construcţii extraor-
dinare au fost posibile datorită 
aurului nubian. Cu el au fost fi-
nanţate toate acele construcţii de 
temple de la Luxor şi Memphis, 
dar şi toate celelalte piramide. 
Când cantitatea de aur venit din 
Nubia a început să scadă, a scăzut 
şi volumul construcţiilor.  

Ca ultimă referinţă la con-
strucţia acestor piramide, voi spu-
ne că ele s-au făcut de către po-
porul egiptean şi nu de către 
sclavi, aşa cum se credea până nu 
demult şi a durat circa 20 de ani. 
La construcţia lor au lucrat 10.000 
de oameni, grupaţi în companii şi 
grupe de lucru. 

 
~ inshaAllah, va continua ~ 

 
 

 

 

 

 

 



                          

Concursul  
„Să ne învățăm religia” 

 
 
 

Abu Darda, radhi Allahu anhu, a relatat  

că l-a auzit pe Trimisul lui Allah, salla Allahu aleihi  

wa sallam, spunând:  

„Dacă cineva călătoreşte pe un drum, 

 în căutarea înțelepciunii, Allah îl va călăuzi să meargă  

pe unul dintre drumurile ce duc în Rai.  

Îngerii îşi vor coborî aripile asupra celui ce umblă  

după înțelepciune, fiindu-le plăcută îndeletnicirea lui. 

Locuitorii cerurilor şi pământului, precum şi peştele  

din adâncimea apelor se roagă pentru iertarea lui.  

Avantajul celui învățat asupra celui credincios  

este ca şi luna plină față de celelalte stele.  

Învățații sunt moştenitorii profeților, ce lasă moştenire  

nu dinari şi nici dirhami, ci numai înțelepciune, 

 iar cel ce o dobândeşte, are parte de o răsplată grozavă.” 

(relatat de Abu Dawud şi Tirmidhi) 

 

 

 



                     
Întrebările concursului şi răspunsurile corecte 

 
 

Conferinţa din 13.11.2011 
 
1. Ce este Coranul? 
 
R: Coranul este cuvântul lui Allah subhanahu wa ta’ala, revelat prin 

intermediul Îngerului Jibril, aleihi sallam, Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, întregii omeniri. 

 
2. În Coran se foloseşte prenumele NOI; ce arată acesta? 
 
R: Prenumele «Noi», folosit în Coran, arată măreţia lui Allah, Unicul, 

şi a fost folosit pentru a sublinia Marea Sa Suveranitate. 
 
3. Care au fost primele versete revelate şi la ce anume se refereau? 
 
R: Primile versete revelate au fost cele referitoare la credinţă. 
 
4. Care sunt cele 3 metode prin care şi-a dovedit  profeţia, Profetul 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam? 
 
R: 1. Stilul Coranului; 
    2. Hadith-ul sacru; 
    3. Hadith-ul profetic. 
 
5. Care sunt numele Coranului şi epitetele sale? 
 
R: Numele: Coran (Al Quran), Cartea (Al Kitab), Îndreptarul (Al 

Furqan), Îndemnarea (Al Zikr). 
Epitetele Coranului: Allah Preaînaltul l-a caracterizat prin însuşiri 

precum: lumină, îndemn, tămăduire, călăuzire, îndurare, binecuvântat, 
limpede, nobil, glorios, prevenitor, vestitor de bine. 

 
 



Conferinţa din 20.11.2011 
 
1. Care sunt calităţile pe care trebuie să le împlinească un Profet? 
 
R: 1. Să fie bărbat; 
    2. Să fie demn de încredere, adică să fie sincer, şi Allah Preaînaltul 

să-i apere manifestările interioare, cât şi exterioare, de ceea ce este oprit;  
    3. Să fie ferit de căderea în păcat; 
    4. Să fie cu mintea întreagă, corect şi drept. 
 
2. Enumeraţi 4-5 dintre minunile Profetului Mohammed, salla Allahu 

aleihi wa sallam. 
 
R: - Coranul; 
    - Călătoria nocturnă;  
    - Minunea izvorului dătător de apă dintre mâinile sale;  
    - Despicarea Lunii; 
    - Oaia cea friptă pentru el şi otrăvită. 
 
3. Care este crezul lui Isus, aleihi sallam? 

 
R: Coranul stabileşte că Unicitatea deplină este crezul lui Isus, aleihi 

sallam. 
 
4. Când a avut loc prima dată devierea de la dogmă şi a luat naştere 

politeismul? 
 
R: Devierea de la dogmă, deci naşterea politeismului, a avut loc 

pentru prima dată în neamul lui Noe, aleihi sallam. 
 
5. Câte veacuri au fost între Profetul Adam, aleihi sallam, şi Profetul 

Noe, aleihi sallam? 
 

R: Au fost 10 veacuri. 
 
Întrebări suplimentare: 

 
1. Enumeraţi cei 4 mari Califi, ordinea lor şi legăturile de rudenie cu 

Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam. 



 
R: 1. Abu Bakr As-Saddiq  – tatăl Aishei, radhi Allahu anhum; 
    2. Omar ibn Al-Khattab – tatăl Hafsei, radhi Allahu anhum; 
    3. Uthman ibn Affan     – soţul fiicelor Ruqaya şi, mai apoi, Umm 

Kulthum, radhi Allahu anhum; 
    4. Ali ibn Abu Talib       – soţul Fatimei, radhi Allahu anhum, care 

a fost şi verişor primar cu Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam. 
 
2. Numele părinţilor Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam. 
 
R: Abdullah şi Amina. 
 
3. Cum se numeşte perioada preislamică? 
 
R: Jahiliyya.  
 
4. Care a fost prima mare bătălie a musulmanilor, în timpul Profetului 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, şi în care sură se vorbeşte 
despre ea? 

 
R: Bătălia de la Badr, care a avut loc în anul 2 d.H; despre ea se 

vorbeşte în Surat Al-’Anfal (8). 
 
 
Conferinţa din 27.11.2011 
 
1. Care este cea mai scurtă sură din Coran? 
 
R: Surat Al-Kawthar (Sura 108). 
 
2. Care este sura din Coran, care NU începe cu „Bismilleh Ar-

Rahman, Ar-Rahim”? 
 
R: Surat Tawba (Sura 9). 
 
3. Definiţi cuvântul «kufr». 
 
R: Necredinţa în Allah Preaînaltul şi în Trimişii Săi. 
 



4. Cum se numeşte în legea divină, deci în Sharia, ipocrizia şi care 
este sura în care se vorbeşte despre ea? 

 
R: Nifaq, în Surat Munafiqun (Sura 63). 
 
5. Care este sura în care se fac 2 sujud? 
 
R: Surat Al-Hajj. 
 
Întrebări suplimentare: 
 
1. Unde a avut loc prima emigrare a musulmanilor? 
 
R: Prima emigrare a avut loc în Abyssinia, unde regele Negus a fost 

un apărător ferm al musulmanilor. 
 
2. Ce este un Hadith Qudsi? 
 
R: Hadith Qudsi (hadith sacru) sunt cuvintele lui Allah subhanahu wa 

ta’ala, dar exprimate prin vorbele Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam. 
Ele sunt diferite de revelaţiile Coranice, prin modul în care au fost 
revelate; în mod direct sau în vis. Ele conţin unele reguli, îndreptări sau 
interdicţii. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Cu un punctaj de 54,28%,   

sora voastră, Yasmin Dorina,  

ocupă locul întâi. 

 

Fie ca Allah subhanahu wa ta’ala  

să îi mărească credința și învățătura! 

 

Jazak Allahu Khair! 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cu un punctaj de 51,42%, 
 sora voastră, Alya Iacob,  

ocupă locul doi. 
 

Fie ca Allah subhanahu wa ta’ala  

să îi mărească credința și învățătura! 

 

Jazak Allahu Khair! 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Cu un punctaj de 40,66%, 

sora voastră, Mioara Maya, 

ocupă locul trei. 

 

Fie ca Allah subhanahu wa ta’ala  

să îi mărească credința și învățătura! 

 

Jazak Allahu Khair! 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Cu un punctaj de 39,04%, 

 sora voastră, Mariam Oana,  

ocupă locul patru. 

 

Fie ca Allah subhanahu wa ta’ala  

să îi mărească credința și învățătura! 

 

Jazak Allahu Khair! 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

„Și în Ziua aceea vor fi chipuri vesele, 

Mulțumite de strădania lor [de pe pământ], 

Într-o Grădină înălțată,  

În care nu vor auzi vorbe deșarte. 

În ea va fi un izvor ce curge, 

În ea vor fi divanuri ridicate 

Și pocale așezate și perne rânduite 

Și covoare așternute.”  

(Surat A-Ghașiya, 88:8-16) 

Cei care se străduiesc, sunt pe placul lui Allah  

  subhanahu wa ta'ala, iar pentru eforturile constante  

de care ai dat dovadă, draga noastră Angela Nour, 

 îţi spunem că suntem mândre că eşti sora noastră;  

fie ca Allah subhanahu wa ta'ala 

 să te răsplătească pentru toată străduinţa ta! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

~ Nu putem să încheiem, fără a le menţiona  

şi pe surorile noastre 

Fatima şi Ana Maria, 

care au obţinut un punctaj foarte bun. ~ 

 

Mulţumesc tuturor fetelor care au participat la 

concurs şi sper din suflet ca, luna viitoare, cele mai 

bune în învăţătură să-mi facă plăcerea de a le oferi 

aceste diplome virtuale, cu dragoste şi respect  

pentru învăţătura lor. 

 

 

 

 



                 
Tratamente naturiste pentru bolile de iarnă 

~ de Yasmin Dorina ~ 
 
 

Iarna ne duce cu gândul la 
imagini în care fulgii albi şi pufoşi 
de zăpadă cad, acoperind pămân-
tul cu o mantie superbă. Iarna 
poate fi, însă, şi anotimpul bolilor 
şi afecţiunilor, pe care mulţi dintre 
noi putem să le evităm, menţi-
nându-ne o stare optimă de sănă-
tate, dacă luăm măsurile necesare 
de prevenire. Cei mai afectaţi de 
schimbările vremii sunt copiii, bă-
trânii şi persoanele care suferă de 
boli cronice (reumaticii, astmaticii, 
cardiacii, etc.), de aceea, ei sunt 
şi cei care trebuie să acorde o mai 
mare atenţie sănătăţii lor. 

 
„Bolile de iarnă”  
 

Acesta este un termen care cu-
prinde toate bolile şi afecţiunile 
specifice sezonului rece, precum 
răcelile, congestiile, tusea, gripa, 
alergiile sau amigdalita. Majo-
ritatea bolilor de iarnă apar ca ur-
mare a dezechilibrelor din orga-
nism sau a slăbirii sistemului imu-
nitar. 

 
Principalii factori care contri-

buie la apariţia bolilor de iarnă 
sunt, în principal, următorii: 

- temperaturile scăzute şi lipsa 
luminii solare, fapt care furnizează 
un mediu favorabil dezvoltării vi-
ruşilor şi bacteriilor, responsabili 
de apariţia răcelilor comune, a-
migdalitei, tusei şi gripei; 

- uscarea şi crăparea pielii, ca 
urmare a temperaturilor scăzute, 
fapt ce  facilitează pătrunderea vi-
ruşilor şi a bacteriilor în organism. 

De asemenea, bolile de iarnă 
tind să agraveze simptomele artri-
tei reumatoide şi tulburările circu-
latorii. Temperaturile extrem de 
scăzute, întâlnite în zonele ce pot 
afecta funcţiile organismului, duc, 
în cele mai grave cazuri, la hipo-
termie. 

Primele semne ale bolilor de 
iarnă se manifestă diferit, în fun-
cţie de tipul acestora.  

Simptomele răcelii comune 
sunt: febra, frisoanele, letargia, 
durerea în diverse zone ale cor-
pului, rinoreea, strănutul, mâncă-
rimea la nivelul ochilor, oboseala, 
pierderea poftei de mâncare. În 
general, răceala durează de la pa-
tru până la paisprezece zile. 

Simptomele gripei sunt: feb-
ra ridicată, slăbiciunea, frisoanele, 
senzaţia de greaţă, durerile de 



cap şi durerile musculare. Durata 
gripei este de şapte până la cinci-
sprezece zile. 

Simptomele infecţiei cu viru-
sul «Herpes simplex» sunt: apari-
ţia unor pete roşii la nivelul pielii, 
furnicăturile la nivelul porţiunii de 
piele afectată, apariţia băşicuţelor. 

Simptomele degerăturilor 
sunt: inflamarea degetelor de la 
mâini şi picioare şi infectarea pie-
lii. În general, degerăturile se 
vindecă într-un interval de şapte 
până la zece zile. 

 

Remedii ce pot fi 
pregătite acasă, pe timp de 
iarnă 

 

 Beţi, de două ori pe zi, suc 
de roiniţă. 
 Urmaţi, timp de patru zile, o 

dietă bazată în exclusivitate pe 
sucuri de măceşe sau alte plante 
cu un bogat conţinut în vitamina 
C. 
 Amestecaţi 2 linguriţe de suc 

de ghimbir şi 1 linguriţă de miere 
de albine. Administraţi acest re-
mediu de 2-3 ori pe zi. 
 Aplicaţi la nivelul muşchilor 

sau articulaţiilor dureroase, oţet 
cald sau pastă din lemn de santal. 
 Puneţi 2 picături de ulei de 

mentă sau ulei de eucalipt pe un 
disc demachiant de bumbac. Ţi-
neţi acest disc lângă nas, inspi-
rând vaporii emanaţi. 

 Fierbeţi în 2 ceşti de apă ½ 
linguriţă de echinaceea şi ½ lin-
guriţă de nalbă. După fierbere, 
adăugaţi ½ linguriţă de frunze de 
mentă, 1 linguriţă de flori de mu-
şeţel şi ¼ linguriţă de rizomi de 
ghimbir. Lăsaţi acest amestec la 
infuzat, timp de 15 minute. Stre-
curaţi şi beţi acest remediu, o da-
tă sau de 2 ori pe zi. 

 
Echinaceea - sub formă de 

pulbere, pastile sau sirop, este o 
plantă minune, care întăreşte 
foarte bine sistemul imunitar. Un 
tratament luat preventiv, atunci 
când apar primele simptome de 
boală, sau pe toată durata iernii, 
va asigura protecţia împotriva a-
fecţiunilor de sezon.  Pentru sigu-
ranţa personală şi a familiei, ar fi 
bine să mergeţi la Plafar şi să 
achiziţionaţi un tratament potrivit 
pentru voi şi pentru restul familiei. 

Pentru copii, cea mai bună 
variantă este siropul, datorită gus-
tului său plăcut. 

 
  Fierbeţi ghimbir tocat, ustu-

roi, sos de soia, lămâie şi piper 
cayenne (chili). Administraţi acest 
remediu zilnic. 
  Pentru îmbunătăţirea siste-

mului circulator, sunt recoman-
date uleiul de peşte, ginko biloba 
şi măceşele. 
  Beţi, în fiecare dimineaţă, 

un pahar cu apă caldă, în care aţi 
adăugat 2 linguriţe de miere de 



albine şi 2 linguriţe de oţet de 
mere. 
  Aplicaţi, la nivelul pielii o 

pastă făcută din seminţe de mac 
pisate şi cantităţi egale de zeamă 
de lămâie verde şi apă. 
  Pentru combaterea strănu-

tului, este extrem de eficient u-
leiul de oregano. 
  Pentru inflamarea mucoase-

lor membranare, în general 
specialiştii recomandă frunzele de 
salvie. 
 Beţi ½ cană de suc de stru-

guri şi puţină miere de albine. 
 

Mierea de albine poate fi 
considerată un desert şi un medi-
cament, în acelaşi timp. Ea poate 
fi consumată zilnic, dimineaţa, la 
prânz şi seara, ca un mic deliciu la 
finalul mesei. Dacă este com-
binată cu scorţişoară, efectele de 
întărire a sistemului imunitar vor fi 
cu atât mai puternice. În plus, 
scorţişoara este un condiment uti-
lizat împotriva frigului, a cram-
pelor musculare şi a durerilor cau-
zate de răceală şi gripă şi este 
recunoscută pentru că ajută la 
crearea unei senzaţii de căldură în 
tot corpul, mai ales în zona ri-
nichilor şi a ficatului. 
 Alte remedii eficiente pentru 

tratarea bolilor de iarnă sunt, de 
asemenea, ceaiul de mentă şi 
cimbrul. 
 Beţi zilnic un amestec de 

zeamă de ceapă şi miere de albi-

ne. Acest remediu este eficient 
pentru prevenirea cheagurilor de 
sânge şi pentru combaterea tusei 
şi a congestiei nazale. 

 
Ceapa şi usturoiul sunt 

cele mai puternice alimente care 
luptă în mod eficient cu răceala. 
Acestea conţin peste 20 de sub-
stanţe antivirale şi antibacteriene. 
Este de preferat să fie consumate 
proaspete, pentru a profita din 
plin de calităţile lor, însă, dacă nu 
suportaţi gustul sau mirosul, ele 
sunt foarte bune şi în mâncărurile 
gătite.  
 

Diete pentru bolile de 
iarnă 
 

 Consumaţi cât mai mult 
lapte şi produse lactate. 

 Odihniţi-vă cât mai mult 
şi staţi la soare. 

 Luaţi cât mai multe vi-
tamine, minerale şi antioxidanţi. 
Extrem de eficient este acidul as-
corbic, vitamina C. De asemenea, 
se recomandă să consumaţi legu-
me cu frunze verzi, portocale, 
kiwi, roşii, lămâi şi pepeni. 

 Introduceţi în alimenta-
ţia dumneavoastră cât mai multe 
mâncăruri calde. 

 Consumaţi fructe uscate 
sau proaspete, precum papaya, 
rodii şi mere. 



 Consumaţi cât mai mul-
te supe de roşii, spanac sau legu-
me. 

 Mestecaţi în fiecare zi 2-
3 căţei de usturoi. Atenţie foarte 
mare, în cazul persoanelor care 
au probleme din cauza hipoten-
siunii arteriale. 

 Beţi cât mai multe li-
chide, cum ar fi sucuri de mere şi 
de struguri negri. 

În cazul în care semnalaţi 
probleme grave de sănătate în 
această perioadă a anului, este 
necesar să consultaţi de urgenţă 
medicul, pentru o examinare 
amănunţită, astfel încât să trataţi 
din timp o eventuală afecţiune, 
care s-ar putea acutiza ulterior.  

 

~ Sănătatea este de nepreţuit.  

Ea cuprinde nu numai corpul, ci şi mintea, 
 sufletul şi perspectiva unui om. ~ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

Belgia 
~ de Mariam Oana ~ 

 
 

  
 
 
       Belgia este o ţară situată în partea vestică a Europei, în apropierea 
Ţărilor de Jos, de la care a împrumutat numeroase obiceiuri, şi a Mării 
Nordului.  
 Diverse popoare şi civilizaţii au ocupat teritoriul de astăzi al Belgiei,  
de la celţi şi romani, până la francezi şi olandezi. În prezent, această 
frumoasă ţară este împărţită în două, fiind caracterizată prin două culturi 
distincte: flamandă, în jumătatea nordică şi valonă, în partea de sud. 
Acest fapt deosebeşte Belgia de toate celelalte ţări europene, 
caracterizându-se printr-o mare unitate în diversitate şi pe un mai mare 
grad de toleranţă, în rândul populaţiei sale. Interacţiunea de decenii cu 
diversele populaţii ale Europei, a creat o atmosferă caldă, plină de 
amabilitate şi generozitate. 

 



 
Bucătăria belgiană 

 
 

  
      Belgia are o mare reputaţie gastronomică, gătitul reprezentând o 
adevărată artă pentru locuitorii săi. Ţara este faimoasă pentru midii şi 
pentru cartofii prăjiţi, făcuţi după reţetă proprie, precum şi pentru vafe 
(waffles) şi cicoarea sa (chicory). De asemenea, ciocolata   reprezintă o 
mare pasiune pentru belgieni. 

Datorită istoriei lor tumultoase, gastronomia este diversă, astfel 
încât pot fi mulţumiţi turiştii veniţi din toate colţurile lumii. Belgienii au 
preluat partea cea mai bună din bucătăria europeană, Belgia devenind un 
important punct de întâlnire între cultura germanică şi cea latină, care au 
influenţat bucătăria. Astăzi, locuitorii pot spune cu mândrie că mâncarea 
lor este gătită cu fineţea franceză şi servită cu generozitate germanică, 
porţiile de mâncare fiind deosebit de mari, oriunde pe teritoriul ţării. 
 Peştele şi hrana marină ocupă un loc deosebit în gastronomia 
belgiană, dată fiind aşezarea ei. Gastronomia medievală încă mai 
influenţează bucătăria belgiană, fapt care se poate observa prin utilizarea 
în mod deosebit a fructelor uscate şi a unor condimente, care dau 
mâncărurilor o aromă dulce-acrişoară. Migdalele şi condimentele se 
folosesc din abundenţă, ca şi verdeţurile, utilizate atât pentru aperitive, 
cât şi pentru diverse deserturi. 

 

 



                     
Supă à la Oostende 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingrediente: 
  

- 1 kg de file de peşte slab (cod, merluciu); 
- 2 l de supă de peşte (se obţine prin fierberea capetelor şi a oaselor 

de peşte); 
- 50 gr de unt gras;  
- 2 morcovi; 
- 2 tulpini de ţelină; 
- 1 tulpină de praz; 
- o cutie de cuburi de roşii (400 gr) 
- o cană de smântână; 
- 2 linguri rase de făină; 
- 4 linguri de zeamă de lămâie; 
- 6 linguri de maioneză; 
- 3-4 căţei de usturoi; 
- o linguriţă de boia de ardei iute; 
- sare, piper. 

 
 



       Mod de preparare: 
 

1. Curăţaţi morcovii, ţelina şi prazul. 
2. Tăiaţi morcovii cubuleţe. 
3. Tăiaţi prazul în două, pe lungime, apoi tăiaţi-l în fâşii subţiri. 
4. Tăiaţi ţelina cubuleţe. 
5. Într-o cratiţă, topiţi untul. 
6. Adăugaţi restul de legume şi sotaţi-le. 
7. Adăugaţi supa de peşte şi lăsaţi să fiarbă timp de 15-20 de 

minute, până când se înmoaie legumele. 
8. Adăugaţi zeama de lămâie. 
9. Amestecaţi smântâna cu făina, apoi adăugaţi câteva linguri de 

supă în amestecul obţinut. 
10. Tăiaţi peştele în cuburi şi adăugaţi-l în supa de legume. 
11. Asezonaţi cu sare şi piper. 
12. Curăţaţi şi tocaţi usturoiul şi amestecaţi-l cu maioneză şi boia 

de ardei iute. Acest amestec se va servi separat. 

 
 

 
 
 

 



 
Carbonada (mâncare flamandă, din carne de vită) 

 
 
 Ingrediente: 
 

- 1,2-1,5 kg de carne de vită;  
- 6 cepe medii; 
- ½ morcov; 
- 20 gr de unt; 
- 3 linguri de făină albă; 
- 3 linguri de pesmet; 
- 3 linguri de oţet; 
- 1-2 ardei; 
- 1 lingură de zahăr; 
- 3 frunze de dafin; 
- 1 praf de scorţişoară; 
- 1 linguriţă de cimbru uscat; 
- sare, piper. 

 
Mod de preparare: 
 
1. Curăţaţi carnea de pieliţe, tăiaţi-o cubuleţe de 2-3 cm şi puneţi-o 

la călit în unt, timp de aproximativ 5 minute, până când aceasta 
îşi schimbă culoarea şi începe să lase zeamă.  

2. Între timp, curăţaţi cepele şi tăiaţi-le rondele. 
3. Curăţaţi morcovul şi tăiaţi-l felii. 
4. Adăugaţi ceapa şi morcovii peste carne. 
5. Adăugaţi oţetul, sarea, piperul, foile de dafin, zahărul, jumătate 

de litru de apă şi lăsaţi să fiarbă la foc mic, timp de 2 ore, până 
când se înmoaie carnea. 

6. Amestecaţi pesmetul cu făina şi desfaceţi-le în puţină apă, 
adăugaţi-le peste mâncare şi amestecaţi continuu. 

7. Lăsaţi să fiarbă la foc mic, timp de încă 20-30 de minute, 
amestecând din când în când, ca să nu se lipească. 

8. După ce acesta scade, adăugaţi ardeiul, tăiat în felii subţiri. 
9. Adăugaţi sare şi piper, după preferinţă. 



 
Crochete de cartofi 

 
  
     
    Ingrediente: 
 

- 12 cartofi mari; 
- 2 ouă;  
- 50 gr de margarină; 
- lapte, astfel încât să se poată 
forma un piure un pic mai tare; 
- făină; 
- pesmet; 
- sare, piper negru măcinat. 

 
 

 
 
Mod de preparare: 
 
1. Se curăţă cartofii, se taie în două şi se pun la fiert, în apa în care 

s-a adăugat un praf de sare. 
2. Se lasă la fiert timp de 30-35 de minute, apoi se scurg de apă şi 

se amestecă împreună cu margarina, laptele (un pic încălzit), 
gălbenuşurile. 

3. Se pisează totul bine, apoi se lasă la rece, timp de o oră. 
4. Apoi, aluatul astfel format se modelează, dându-li-se o formă 

lunguiaţă sau rotundă. 
5. Se dau prin făină şi prin albuşul  bătut cu o lingură de apă, apoi 

prin pesmet. 
6. Se lasă crochetele timp de o oră, pentru a se usca. Apoi se pun în 

congelator, o noapte întreagă. 
7. Se pun crochetele la prăjit, în ulei încins. 
8. Când acestea se rumenesc, se scot pe o bucată de hârtie. 

 
 



                       
Salată belgiană 

 
  
    Ingrediente: 
 

- 2 andive; 
- 2 ţeline mici; 
- 5 linguri de maioneză; 
- 2 pere; 
- sare. 

 
Pentru maioneză: 
 
- 50 ml de ulei; 
- 2 linguri de muştar; 
- zeamă de lămâie; 
- piper alb, boia de ardei dulce. 

 
 

 
        Mod de preparare: 
 

1. Andivele se taie în bucăţi subţiri. 
2. Ţelina şi perele se curăţă de coajă şi se dau prin răzătoarea mare. 
3. Într-un castron, se aşează ingredientele în straturi: un strat de 

ţelină rasă, presărată cu sare, unul de maioneză, iar la sfârşit, se 
adaugă perele şi andivele. 

 
 Maioneza se prepară astfel: se adaugă piperul, muştarul, zeama de 
lămâie şi uleiul (care se pune treptat). Toate acestea se bat cu mixerul, 
iar la final, se încorporează şi boia. 

4. Salata se acoperă cu maioneză. 
 
 

 
 



                   
                         Budincă de pâine 

 
 

 Ingrediente: 
 

- 600 ml de lapte gras; 
- 400 ml de smântână dulce; 
- 3 plicuri de zahăr vanilat; 
- 6 gălbenuşuri; 
- 500 gr de pâine; 
- 140 gr de zahăr tos; 
- o ceaşcă de stafide; 
- o lingură de unt, pentru uns tava. 

 
 

 
    Mod de preparare: 
 

1. Într-o crăticioară, încălziţi laptele, smântâna dulce, zahărul tos şi 
zahărul vanilat. Amestecaţi la foc mic, până se topeşte tot zahărul, 
iar cel vanilat îşi eliberează aroma. 

2. Tăiaţi pâinea în cuburi potrivit de mari. 
3. Se încălzeşte cuptorul la 160 de grade. 
4. Ungeţi, cu untul, o tavă, de preferat întinsă, astfel încât să puteţi 

porţiona budinca uşor. 
5. Separat, bateţi gălbenuşurile într-un vas, până când acestea devin 

cremoase. Adăugaţi totul treptat şi încorporaţi amestecul încălzit cu 
lapte, smântână şi zahăr.  

6. Puneţi pâinea în tavă, presăraţi, peste, stafidele, în mod egal, apoi, 
adăugaţi amestecul din gălbenuşuri, ouă, lapte şi smântână, amintit 
la punctul 5. 

7. Aşteptaţi ca pâinea să absoarbă lichidul (aproximativ 5 minute). 
8. Introduceţi tava în cuptorul preîncălzit. Lăsaţi aproximativ 20-25 de 

minute.
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Dicţionar al termenilor islamici 

 

 
Allah, unul dintre numele Singurei Divinităţi, Cel care este cu 

adevărat venerat, Singurul căruia I se cuvine venerarea, Singurul care 
este Unic în orice sens, Singur în divinitatea Sa. Sheik Uthaymin afirmă că 
însuşi numele «Allah» indică toate celelalte Nume perfecte, precum şi 
măreţele Atribute (ale căror număr nu este cunoscut nouă, oamenilor). 
Ne indică divinitatea Sa, ce cuprinde toate caracteristicile divinităţii, 
împreună cu negarea opoziţiilor acestora. Atributele Divinităţii sunt 
atributele perfecţiunii. Numele şi Atributele lui Allah subhanahu wa ta’ala 
nu au nicio imperfecţiune, sunt perfecte 

 
Allah subhanahu wa ta‟ala, Allah - Cel mai Glorios, Cel mai Înalt 
 
Allahu Akbar, Allah este Cel mai Mare  
 
Alhamdulilleh, mulţumiri lui Allah 
 
Aaron, fratele Profetului Moise, aleihum sallam 
 
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.  

 
Allahu Alam, Allah ştie cel mai bine 
 
Audhu billeh, caut adăpost la Allah  
 
Adhan, chemarea la Salah (Rugăciune) 
 
As salam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh, pacea, mila 

şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra ta (şi a tuturor celor prezenţi) 
 



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

Îndurător 
 
Dhikr, semnifică pomenirea lui Allah subhanahu wa ta’ala 
 
Dhuhr, cea de-a doua Rugăciune (Salah) a zilei  
 
Dua, suplicaţie, Rugăciune personală, adresată lui Allah subhanahu 

wa ta’ala 
 
Fard, plural Fara‟id, îndatorire religioasă obligatorie, obligaţie, 

obligatoriu;  
 
Fatwa, verdict juridic, în conformitate cu legea islamică 
 
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  

 
Hadith Da‟if, hadith slab 
 
Haram, interzis; antonimul cuvântului Halal 
 
InshaAllah, numai dacă Allah voieşte  
 
Ihsan, împlinirea faptei bune  
 
Iqama, chemarea de începere la Rugăciune 
 
Jazakom Allahu Khairan, cea mai bună expresie, atunci când un 

musulman le mulţumeşte altor musulmani; înseamnă „Fie ca Allah să vă 
răsplătească pentru binele făcut” 

 
Jahiliyya, perioada preislamică 
 
 



 
 
 
Jihad, lupta sfântă 
 
Muqaddama, introducere 
 
Musnad, provine din cuvântul isnad, ce înseamnă lanţul relatatorilor 
 
Mujtahid (ُمْجَتِهد), cel care pronunţă o interpretare personală, 

ijthad, asupra unui punct în dreptul islamic. Ijthad este judecata rezultată 
din reflecţia mujtahid-ului 

 
Mujtahid mutlaq, persoana capabilă de a face apropierea în texte 

divergente şi de a sintetiza, elaborând principii juridice fără referinţele 
unei şcoli particulare (madhhab). Competenţele acesteia sunt considerate 
excepţionale şi rare 

 
Mu‟adhin, cel care face chemarea la Rugăciune 
 
Nafl, opțional 
 
Radhi Allahu anha/u, fie ca Allah să fie mulţumit de ea/el  
 
Radhi Allahu anhum/anhunna, fie ca Allah să fie mulţumit de 

ei/ele  
 
Salafi, cel care îi urmează pe predecesorii pioşi 
 
Salat Al-Duha, este o Rugăciune sunna muakkada, ceea ce 

înseamnă că aceasta este o sunna accentuată sau recomandată; ea 
trebuie efectuată în cursul dimineţii, neapărat, până la adhan-ul de Dhuhr 

 
Sahih, autentic (şirul celor mai veridici naratori), corect  
 
Sheik, bătrân respectabil, savant 
 
 
 



 
 
 
Shirk, a face parteneri lui Allah subhanahu wa ta’ala 
 
Sharia, legea cu privire la comunitatea islamică 
 
Salla Allahu aleihi wa sallam, Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa; expresie folosită numai la pronunţarea numelui Profetului 
Mohammed 

 
Suluk, comportament 
 
Tawhid, susţinerea unicităţii lui Allah subhanahu wa ta’ala  
 
Takbir, plural Takbiraat, a se rosti «Allahu Akbar» [Allah este Cel 

mai Mare]  
 
Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, pacea, mila 

şi binecuvântarea lui Allah să fie şi asupra ta (şi a tuturor celor prezenţi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Reguli transliterare 

 
 

 - scris (în funcţie de semn) - e - cu fetha, - i - cu kesra, - u  ا
cu damma, iar atunci când este folosit ca vocala prelungită, 
scris - aa  

 scris - b – normal ب

  scris - t - normal ت    

 scris - th - normal, subliniat ث

 scris - j - normal (cu sukun) ج

 scris - gi (cu kesra) ج

 scris - ge (cu fetha) ج

 scris - giu (cu damma) ج

 scris - h - gros (bold) ح

 scris - kh  - normal, subliniat خ

 scris - d - normal  د

 scris - dh - normal, subliniat ذ

 scris - r - normal ر

  scris - z - normal ز

 scris - s - normal س

 scris - ş - normal  ش

 scris - s - gros (bold) ص

 scris - d - gros (bold) ض

 scris - t - gros (bold) ط



 scris - dh - gros (bold), subliniat ظ

  scris - „a - gros (bold) (cu sukun) ع

 scris - „ai - gros (bold) (cu kesra) ع

 scris - „aa - gros (bold) (cu fetha) ع

 scris - „au - gros (bold) (cu damma) ع

 scris - gh - normal, subliniat غ

 scris - f - normal ف

 scris - q - gros (bold) ق

 scris - k - normal ك

 scris - l - normal ل

 scris - m – normal م

 scris - n - normal ن     

 scris - h - normal   هَّهَّهََّّ

 la sfârşitul cuvântului, scris - h - normal ة

 vocală prelungită, scris - uu sau w - normal  و

 vocală prelungită, scris - y  sau ii - normal, şi dacă are ي
şedde se scrie yy 

 scris - „ - apostof simplu - oprire bruscă ء

 

 

(Atenţie! – Litera  «e», care apare în transliterare, este un „e” 
“DESCHIS” - aproape de litera a, iar regulile de transliterare 
sunt numai pentru versetele din Coran; a nu se confunda 
această transliterare a literelor arabe în limba română, cu 
transliterarea în limba engleză) 



 

Pentru sora noastră, Yasminne Riad,  

căreia îi mulţumim pentru munca şi contribuţia  

sa deosebită pe care şi-a adus-o de-a lungul  

câtorva numere, lăsându-şi amprenta 

în paginile revistei.  

Allah subhanahu wa ta‟ala să fie mulţumit  

de tine şi de munca ta!  

Te îmbrăţişăm, Redacţia Annisaa 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 
 



 

  

(Meccană [65]; 37 versete) 

 
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 

 
Acestea sunt versetele lui Allah 

pe care Noi ţi le recităm în tot adevărul. 

Şi în ce cuvânt ar mai putea ei să creadă, după 

[cuvântul lui] Allah şi după semnele Lui? 

Vai pentru tot mincinosul păcătos! 

Cine aude versetele lui Allah care i se recită, 

apoi stăruie cu îngâmfare, de parcă nu le-ar fi auzit. 

Deci vesteşte-i lui osândă dureroasă! 

Iar dacă ştie ceva din versetele Noastre, 

el le ia în râs. Aceştia vor avea parte 

de osândă umilitoare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


