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Noutăţile aduse în numărul 23  

lasă să se înţeleagă importanţa căminului familial  

în Islam, neuitând să completăm articolele  

valoroase, aşteptate de voi. 

Panoplia concursului  pe care Revista Annisaa 

 l-a iniţiat, sperăm că vă va îmbogăţi  

în continuare cunoştinţele şi vă va oferi,  

inshaAllah,  starea spirituală, pe care  

şi noi o trăim în fiecare lună. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (Meccană [70]; 128 versete) 

 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 

 

Se tem de Domnul lor, de deasupra lor,  

şi fac ceea ce li se porunceşte. 

 Şi Allah spune: „Nu luaţi două divinităţi!  

El este cu siguranţă numai Unul,  

deci fiţi cu frică numai de Mine!” 

 Ale Lui sunt cele din ceruri şi cele de pre  

pământ şi a Lui este supunerea veşnică. 

 Şi oare vă temeţi voi de altcineva 

 în afara lui Allah? 

 

 

 

 



 

 

  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 ~ 

 

Zaynab bint Jahsh, radhi 
Allahu anha, s-a căsătorit cu 
Profetul Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, în anul 5 d.H., 
atunci când ea avea 35 de ani, iar 
el 58, după ce prima ei căsătorie, 
aranjată de însuşi  Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, s-a terminat cu un divorţ. 
La fel ca şi din celelalte căsătorii 
ale Profetului, salla Allahu aleihi 
wa sallam, şi din această căsători-
e mulţi musulmani au avut numai 
de învăţat. 

 Zaynab bint Jahsh, radhi 
Allahu anha, a fost verişoara 
Profetului, salla Allahu aleihi wa 
sallam, mama ei, Umayma, fiind 
fiica lui Abdul Muttalib, bunicul 
Profetului, salla Allahu aleihi wa 
sallam, care, în perioada vieţii, i-a 
oferit mereu protecţie nepotului, 
datorită poziţiei lui, fiind unul din-
tre cei mai respectabili lideri ai 
neamului Quraish. 

Astfel, Zaynab bint Jahsh, ra-
dhi Allahu anha, s-a născut în una 
dintre cele mai nobile familii ale 

acelor timpuri şi toată lumea se 
aştepta să se căsătorească cu un 
bărbat cu acelaşi statut social.  

Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a ştiut că 
a fi plăcut de Allah subhanahu wa 
ta’ala este mult mai important de-
cât a fi plăcut de către oameni, şi 
dorea ca Zaynab, radhi Allahu an-
ha, să se căsătorească cu Zayd 
ibn Harit, radhi Allahu anhu, un 
tânăr a cărui provenienţă şi statut 
au fost diferite de ale ei. 

Zayd, radhi Allahu anhu, a 
fost luat prizonier încă din copilă-
rie, în timpul unuia dintre războa-
iele intertribale, care, în perioada 
preislamică, erau foarte dese. A-
poi, el a fost vândut ca sclav unui 
nepot de-al Khadijei, radhi Allahu 
anha, care i l-a făcut ei cadou. La 
rândul ei, Khadija, radhi Allahu 
anha, i l-a dat Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam, în perioa-
da de dinaintea începerii revelării 
Coranului, iar Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, i-a redat libertatea, ado-



ptându-l şi crescându-l ca pe 
propriul copil, încă de la vârsta de 
8 ani. 

Zayd şi Zaynab, radhi Allahu 
anhum, au crescut sub ochii 
Profetului, salla Allahu aleihi wa 
sallam, iar el a crezut că ar fi o 
pereche frumoasă şi că, prin ma-
riajul lor, se va demonstra că este 
important statutul în faţa lui Allah 
Preaînaltul şi nu ceea ce au fost 
predecesorii. 

Atunci când Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a cerut mâna lui Zaynab, 
radhi Allahu anha, în numele lui 
Zayd, radhi Allahu anhu, membrii 
familiei au fost şocaţi de ideea ca 
ea să se căsătorească cu un băr-
bat care, în ochii lor, nu era altce-
va decât un sclav eliberat. De 
fapt, Zaynab, radhi Allahu anha, 
şi-ar fi dorit să se căsătorească cu 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, el fiind chiar întrebat de 
familia ei dacă ar dori să o ia de 
soţie. 

Zaynab, radhi Allahu anha, şi 
fratele ei au refuzat la început 
căsătoria cu Zayd, radhi Allahu 
anhu, până în momentul în care a 
fost revelat de către Allah Prea-
înaltul următorul verset: 

„Nu se cuvine ca un drept-
credincios şi nicio drept-credin-
cioasă să mai aleagă, dacă Allah 
şi Trimisul Său au hotărât în 
privinţa lor un lucru. Iar acela 
care se răzvrăteşte împotriva lui 

Allah şi a Trimisului Său, se află în 
rătăcire învederată.” 

(Surat Al-’Ahzab, 33:36) 
Atunci, Zayd, radhi Allahu an-

hu, care de asemenea a avut în-
doieli cu privire la această căsă-
torie, şi Zaynab, radhi Allahu an-
ha, au realizat că nu există nicio 
diferenţă între ceea ce Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a dorit şi ceea ce Allah 
subhanahu wa ta’ala a vrut; ast-
fel, ambii au fost de acord să se 
căsătorească, Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, oferind o 
zestre frumoasă lui Zaynab, în nu-
mele lui Zayd, radhi Allahu an-
hum. 

Căsătoria nu a fost un succes, 
deşi amândoi Îl iubeau pe Allah 
Preaînaltul şi pe Trimisul Lui, salla 
Allahu aleihi wa sallam, dar erau 
foarte diferiţi şi nu au putut depă-
şi incompatibilitatea dintre ei. 

Zayd, radhi Allahu anhu, a ce-
rut permisiunea Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam, să divor-
ţeze, şi, deşi a fost sfătuit să se 
teamă de Allah subhanahu wa 
ta’ala, în cele din urmă, divorţul a 
avut loc. 

Allah subhanahu wa ta’ala i-a 
poruncit Profetului Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, să se 
căsătorească cu Zaynab, radhi 
Allahu anha, revelând următorul 
verset: 

„...Apoi, când Zayd a întrerupt 
orice legătură cu ea, Noi ţi-am da-



t-o ţie să-ţi fie soaţă, pentru ca 
drept-credincioşii să nu mai aibă 
reţinere în privinţa soţiilor fiilor lor 
adoptivi, dacă aceştia întrerup ori-
ce legături cu ele. Şi porunca lui 
Allah trebuie să fie împlinită.” 

(Surat Al-’Ahzab, 33:37) 
Astfel, prin această căsătorie, 

Profetul Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a demonstrat, 
fără nicio îndoială, că în Islam, un 
fiu adoptat nu este privit în ace-
eaşi lumină cu un fiu natural şi că, 
deşi un tată nu se poate căsători 
cu femeia de care fiul său natural 
a divorţat, tatăl unui fiu adoptat 
se poate căsători cu femeia de ca-
re fiul adoptat a divorţat. În plus, 
prin căsătoria cu Zaynab, radhi 
Allahu anha, Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
confirmat, de asemenea, că este 
permisă căsătoria între verişori şi, 
în acelaşi timp, dorinţa inimii lui 
Zaynab, radhi Allahu anha,  a fost 
să se căsătorească cu cel mai bun 
dintre Creaţiile lui Allah 
subhanahu wa ta’ala. 

Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a primit 
porunca de a se căsători cu Zay-
nab, radhi Allahu anha, în timp ce 
era cu Aisha, radhi Allahu anha. 
După ce a primit revelaţia, el a 
zâmbit şi a spus: 

„Cine va merge să-i dea ves-
tea bună lui Zaynab?” şi a recitat 
versetul care i-a fost revelat. 

Unii spun că însuşi Zayd, radhi  

Allahu anhu, a fost cel care i-a dat 
vestea cea bună ei, iar atunci 
când a auzit, Zaynab, radhi Allahu 
anha, s-a oprit din ceea ce făcea 
şi s-a rugat, să-I mulţumească lui 
Allah Preaînaltul. Mai mult decât 
atât, ea a fost fericită că mariajul 
ei cu Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, i-a fost 
rânduit de către Allah subhanahu 
wa ta’ala.  

Sărbătoarea nunţii a fost o o-
cazie pentru ca alte versete din 
Coran să fie revelate. Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a sacrificat o oaie şi apoi i-
a poruncit servitorului său, Anas, 
să invite oamenii şi să-i servească. 
După ce au mâncat, doi dintre ei 
au rămas acolo să stea de vorbă 
între ei. Trimisul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a ieşit să 
ureze noapte bună soţiilor lui şi 
apoi, când s-a întors, cei doi băr-
baţi încă stăteau acolo de vorbă. 
Profetului, salla Allahu aleihi wa 
sallam, nu-i plăcea să critice oa-
menii, aşa că a aşteptat cu răbda-
re, până ce aceştia au plecat. A-
tunci, Allah subhanahu wa ta’ala a 
revelat următoarele versete, nu-
mite şi «Versete despre Hijab»: 

„O, voi cei care credeţi! Nu 
intraţi în casele Profetului, decât 
dacă vi se dă vouă încuviinţare, 
pentru o mâncare, fără să aştep-
taţi prepararea ei. Dar dacă sun-
teţi chemaţi, atunci intraţi, însă 
după ce aţi mâncat, împrăştiaţi-



vă, fără a zăbovi la poveşti. 
Aceasta i-ar pricinui neplăcere 
Profetului şi el s-ar ruşina de voi 
[să vă poftească să ieşiţi], însă 
Allah nu Se ruşinează [să vă 
spună] adevărul. Iar dacă le ru-
gaţi pe ele pentru un lucru, atunci 
rugaţi-le de după o perdea. A-
ceasta este mai curat pentru ini-
mile voastre şi pentru inimile lor. 
Şi nu se cade ca voi să-i pricinuiţi 
vreo neplăcere Trimisului lui Allah, 
nici să vă căsătoriţi vreodată cu 
soţiile sale, după el. Acesta ar fi 
pentru Allah un mare [păcat]. ~ 
Dacă voi scoateţi la iveală un 
lucru ori îl ţineţi ascuns, Allah este 
Atoateştiutor [’Alim]. ~ Nu este 
niciun păcat pentru ele, în privinţa 
părinţilor lor, copiilor lor, fraţilor 
lor, a fiilor fraţilor lor, fiilor suro-
rilor lor, a femeilor lor, a acelora 
pe care le stăpânesc dreptele lor. 
Şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah 
este Martor la toate! ~ Allah şi 
Îngerii Săi Se roagă pentru Profet. 
O, voi cei care credeţi, rugaţi-vă 
pentru el şi salutaţi-l pe el cu tot 
respectul.” 

(Surat Al-’Ahzab, 33:53-56) 
Zaynab, radhi Allahu anha, a 

fost o femeie care s-a dedicat în 
mod constant adorării lui Allah 
subhanahu wa ta’ala.  

A fost relatat de Anas ibn 
Malik, că: 

„Odată, când Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a intrat în moschee, a 

găsit o sfoară atârnând între doi 
stâlpi şi a întrebat: «Ce este a-
ceasta?» I s-a spus: «Este pentru 
Zaynab. Ea se roagă, şi atunci 
când îşi pierde concentrarea sau 
se simte obosită, se ţine de ea.» 
În acel moment, Profetul a spus: 
«Deznoad-o, roagă-te atâta timp 
cât te simţi odihnită, dar atunci 
când simţi că-ţi pierzi concen-
trarea ori oboseşti, trebuie să te 
odihneşti.»” 

 Zaynab bint Jahsh, radhi 
Allahu anha, a trăit cu Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, şase 
ani, până la moartea lui şi apoi 9 
ani, până la vârsta de cincizeci de 
ani, murind în anul 20 d.H., înde-
plinindu-se, astfel, vorbele Profe-
tului Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, care a prevăzut 
că ea o să fie prima care moare, 
după moartea lui. Zaynab bint 
Jahsh, la fel ca şi Zaynab bint 
Khuzayma, radhi Allahu anhunna, 
a fost o femeie foarte generoasă 
cu cei săraci, iar atunci când 
Profetul Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a vorbit despre 
ea celorlalte soţii, a spus: „Ea este 
cea mai generoasă dintre voi.” 

Aisha, radhi Allahu anha, a re-
latat: 

„Unele dintre soţiile Profetului 
l-au întrebat: «Care dintre noi va 
fi prima care te va urma (după 
moarte)?» El a răspuns: «Cea ca-
re are cele mai lungi mâini.» Deci, 
ele au început să-şi măsoare 



mâinile cu un băţ şi mâinile Saw-
dei s-au dovedit a fi cele mai 
lungi. (Când Zaynab bint Jahsh a 
murit prima dintre ele, în timpul 
califatului lui Omar), noi ne-am 
dat seama că „mâna lungă” a fost 
un simbol de caritate, deci ea a 
fost prima care l-a urmat pe 
Profet şi îi plăcea mult să facă 
acte de caritate (Sawda a murit 
mai târziu, în timpul califatului de 
Muawiya).” 

(relatat de Bukhari) 
Aisha, radhi Allahu anha, a 

spus despre Zaynab, radhi Allahu 
anha: 

„Eu niciodată nu am văzut o 
femeie atât de pură ca şi Zaynab, 
cu aşa frică de Dumnezeu, atât de 
sinceră, atât de atentă în legătu-
rile de familie, atât de generoasă, 
cu atât sacrificiu de sine în viaţa 
de zi cu zi, atât de caritabilă şi, 
astfel, atât de aproape de Allah 
Preaînaltul.” 

(relatat de Bukhari) 
La câţiva ani după moartea 

Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, atunci 
când Calif era Omar, radhi Allahu 
anhu, o mare avere a ajuns la 
musulmani, ca urmare a victoriei 
lor asupra perşilor. Comori imense 
ale lui Chosroes, împăratul per-
san, au căzut în mâinile lor şi, 
atunci când Omar, radhi Allahu 
anhu, a trimis lui Zaynab, radhi 
Allahu anha, o cantitate mare de 

aur, ca parte a ei din comori, a-
ceasta şi-a chemat servitoarea şi 
i-a spus să dea o mână lui cutare 
şi cutare, numind unul dintre oa-
menii săraci din Medina. Unul du-
pă altul, a numit toţi oamenii să-
raci pe care ea i-a ştiut, toţi pri-
mind o parte din comoară. Apoi, 
şi-a chemat servitoarea, să vadă 
cât a mai rămas. Tot ce a rămas 
din cantitatea mare de aur, au 
fost 80 de dinari, acceptându-i ca 
fiind partea ei, mulţumindu-I lui 
Allah subhanahu wa ta’ala pentru 
ei, dar, pentru că a crezut că atât 
de mulţi bani ar fi o ispită, a cerut 
lui Allah Preaînaltul să nu mai fie 
martoră la astfel de împărţiri de 
bogăţii. 

Rugăciunea ei a fost asculta-
tă, pentru că, după trecerea unui 
an, atunci când Omar, radhi 
Allahu anhu, a venit din nou să 
împartă bani soţiilor Profetului, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
Zaynab bint Jahsh, radhi Allahu 
anha, nu mai era în viaţă.  

 
 

Allahu Alam 
 

 



    
            Tăfsir Surat At-Tin 
                     de Ibn Kathir 

Capitolul 95 – revelat în Mecca 
~ tradus de Umm Omar ~ 

 
 

 
 
 

 Recitarea Surei At-Tin, în 
Rugăciunea din timpul 
călătoriei 

 
Malik şi Shu’ba au relatat de la 

Adi ibn Thabit, care a relatat că  
Al-Bara’ ibn Azib a spus: 

 „Profetul obişnuia să recite în-
tr-o rakaa, în Rugăciunea din că-
lătorie, «At-Tin wa Az-Zaytun» 
(Surat At-Tin) şi niciodată nu am 
mai auzit o voce sau o recitare 
mai frumoasă ca a lui.”  

Ei au relatat acest hadith în 
cărţile lor. (1 Fath Al-Bari 8:583, 
Muslim 1:339, Abu Dawud 2:19, 
Tuhfat Al-Ahwadhi 2:226, An-Na-

sa’i în Al-Kubra 6:518 şi Ibn Majah 
1:273) 

 
Bismilllehi_rrahmaani_rrahiim 
 
1. Wa_ttini wa_zzeiytuun 
2. Wa tuurissiiniin 
3. Wa haadhaa_lbeledi_ 

laamiin 
4. Leqad khaleqnaa_liinsaane 

fii aahseni tequuiim 
5. Thomme radednaahu 

aasfele saafiliin 
6. Ille_lledhine ’amenuu_wa_ 

‟aamiluu_ssaalihaati felehum 
aajrun_ghayru memnuun 

7. Femee    yukedhdhibuke_  



b‟adu bi_ddiin 
8. Aaleyse_llahu biaahkemi_ 

lhaakimiin 
 

 În numele lui Allah Cel 
Milostiv, Îndurător 

 
1. Pe smochini şi pe măslini 
2. Şi pe Muntele Sinin 
3. Şi pe această cetate sigură! 
4. Noi l-am creat pe om cu 

cea mai frumoasă înfăţişare, 
5. Apoi îl întoarcem pe el în 

locul cel mai de jos 
6. Fără de aceia care cred şi 

împlinesc fapte bune, căci ei vor 
avea parte de răsplată neîntre-
ruptă. 

7. După aceasta, ce te mai fa-
ce să tăgăduieşti Judecata? 

8. Oare nu este Allah Cel mai 
Înţelept dintre judecători? 

 
Explicaţia Surei At-Tin şi a 

ceea ce o urmează 
 
Al-Awfi a relatat de la Ibn 

Abbas că ceea ce se înţelege prin 
At-Tin este Moscheea lui Noe, ca-
re a fost construită pe muntele Al-
Judi. Mujahid şi Ikrama au spus: 
„Este acest smochin pe care îl 
au.” (At-Tabari, 24:502) 

 „1.... pe măslini” Ka’b Al-
Ahbar, Qatada, Ibn Zayd şi alţii au 
spus:  

„Este Moscheea din Ierusalim 
(Bayt Al-Maqdis).” 

 Mujahid  şi  Ikrima au  spus:  

„Este acea măslină pe care o pre-
sezi (să extragi uleiul).” (At-Ta-
bari, 24:501) 

„2. Şi pe Muntele Sinin” Ka’b 
Al-Ahbar şi alţii au spus: „Este 
muntele de care Allah i-a vorbit lui 
Musa.” (At-Tabari 24:503) 

„3. Şi pe această cetate si-
gură!”, semnificând Mecca. Aceas-
ta a fost spusă de Ibn Abbas, Mu-
jahid, Ikrima, Al-Hasan, Ibrahim 
An-Nakha’i, Ibn Zayd şi Ka’b Al-
Ahbar. ( At-Tabari 24:505, 506) 

Nu este nicio diferenţă de                                                                    
opinie în această privinţă. Unii 
dintre imami au spus că acestea 
sunt trei locuri diferite şi Allah 
subhanahu wa ta’ala a trimis câte 
un Mesager în fiecare dintre a-
ceste locuri, cu Marele Cod de 
Legi.  

Primul loc este cel al smo-
chinului şi al măslinului, care a 
fost Ierusalimul, unde Allah 
subhanahu wa ta’ala l-a trimis pe 
Isus, aleihi sallam, fiul Mariei, alei-
ha sallam. Al doilea loc este Mun-
tele Sinin, care este Muntele Sinai, 
unde Allah Preaînaltul i-a vorbit lui 
Musa ibn Imran, aleihi sallam. Al 
treilea loc este Mecca, cunoscut 
drept  oraşul siguranţei, unde ori-
cine intră este în siguranţă. Este, 
de asemenea, oraşul unde a fost 
trimis Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam. Au spus 
că aceste trei locuri sunt menţio-
nate la sfârşitul Tawra (Torei). 
Versetul spune: «Allah a venit de 



la Muntele Sinai» - semnificând 
muntele unde Allah subhanahu 
wa ta’ala i-a vorbit lui Musa ibn 
Imran (Moise), aleihi sallam; «şi 
strălucirea de la Sa’ir» - semni-
ficând muntele din Ierusalim, un-
de  Allah subhanahu wa ta’ala l-a 
trimis pe Isus, aleihi sallam; «şi a 
apărut din munţii Faran» - sem-
nificând munţii din Mecca, unde 
Allah subhanahu wa ta’ala l-a tri-
mis pe Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam.” Astfel, 
Allah subhanahu wa ta’ala, le-a 
menţionat pentru a ne informa 
despre ei, conform cu ordinea 
existenţei lor în timp. 

Acesta este motivul pentru ca-
re Allah Preaînaltul a jurat pe un 
loc nobil, apoi pe un loc mai nobil, 
şi apoi pe un loc mai nobil decât 
primele două. 

 
Omul a devenit slab, chiar 

dacă a fost creat în cea mai 
bună formă 

 
Allah subhanahu wa ta’ala 

spune: 
„4. Noi l-am creat pe om cu 

cea mai frumoasă înfăţişare,” 
Acesta este cuvântul pe care 

S-a jurat la început; Allah Prea-
înaltul a creat omul în cea mai bu-
nă formă, cu picioare şi cu mem-
bre drepte, înfrumuseţându-l. 

„5. Apoi îl întoarcem pe el în 
locul cel mai de jos”,  
semnificând Iadul. Aceasta a fost  

spus de Mujahid, Abu Al-Aliya, Al-
Hasan, Ibn Zayd şi alţii. (At-Tabari 
24:110,509)  

După această atractivitate şi 
frumuseţe, destinaţia lor va fi Ia-
dul, dacă ei nu se supun lui Allah 
subhanahu wa ta’ala şi nu cred în 
Mesageri, aleihum sallam. De 
aceea, Allah subhanahu wa ta’ala 
spune: 

„6. Fără de aceia care cred şi 
împlinesc fapte bune,” 

Unii au spus: 
„5. Apoi îl întoarcem pe el în 

locul cel mai de jos”  
„aceasta înseamnă foarte în vâr-
stă.” Aceasta a fost relatată de 
Ibn Abbas şi Ikrima. Ikrima chiar 
a spus: „Oricine memorează în 
întregime Coranul, nu va ajunge 
la senilitate, la bătrâneţe.” (At-
Tabari 24:508) Ibn Jarir a preferat 
această explicaţie. (At-Tabari 
24:511)  

Chiar dacă acesta a fost în-
ţelesul, nu ar fi corect să fie ex-
cluşi credincioşii de la aceasta, 
pentru că şi unii dintre ei sunt cu-
prinşi de senilitate la bătrâneţe. 
Astfel, sensul este cel deja men-
ţionat, care este similar cu ceea 
ce Allah subhanahu wa ta’ala  a 
spus: 

„Jur pe timp! ~ Că omul va fi 
în pierdere, ~ Afară de aceia care 
cred şi împlinesc fapte bune şi se 
îndeamnă unul pe altul către 
Adevăr şi se îndeamnă unul pe al-
tul la răbdare.”  



(Surat Al-’Asr, 103:1-3) 
În ceea ce priveşte spusele lui 

Allah Preaînaltul: 
„6...căci ei vor avea parte de 

răsplată neîntreruptă.”, 
acestea semnifică faptul că răs-
plata lor nu va avea sfârşit, aşa 
cum s-a menţionat şi mai înainte.  
Allah subhanahu wa ta’ala spune, 
apoi: 

 „7....ce te mai face să tăgă-
duieşti Judecata?”,  
semnificând: „O, fii ai lui Adam!”  

„7. După aceasta...”,  
semnificând: răsplata ce va fi în 
Viaţa de Apoi. Cu siguranţă ştii 
începutul, şi ştii că cine a putut 
face  un început  (Creaţia),  poate 
să facă aceasta din nou, foarte u-
şor. Deci, ce te face să negi în-

toarcerea în Viaţa de Apoi, după 
ce ştii ceea ce  Allah subhanahu 
wa ta’ala a spus: 

„8. Oare nu este Allah Cel mai 
Înţelept dintre judecători?”,  
semnificând: „Nu este El Cel mai 
Bun Judecător, Cel care nu gre-
şeşte şi nu face nicio nedreptate 
nimănui?” Şi din dreptatea Sa este 
ceea ce El va stabili ca Judecată şi 
va da răsplata persoanei care a 
fost nedreptăţită în această viaţă. 

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

 
 

Allahu Alam 
 

 
 

 
 

 



        
  Cuvinte şi expresii alese, în Sunna 

~ tradus de Alya Iacob ~ 
 
 
 Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, obişnuia, 
atunci când se adresa în public, să 
îşi aleagă cuvintele cu grijă şi să 
utilizeze cuvintele cu cel mai bun 
sens al lor. Nu îi plăcea obsceni-
tatea, nici în vorbire şi nici în 
fapte, şi nu vorbea nici cu asprime 
şi nici cu grosolănie. Îi displăcea 
folosirea cuvintelor frumoase sau 
a expresiilor pline de ură pentru o 
persoană care nu  merită acestea.  
 În ceea ce priveşte prima ca-
tegorie, Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a interzis 
ca un ipocrit să fie numit Sayyid 
(domn) şi a interzis să se spună 
despre struguri că sunt Karm, şi a 
interzis ca Abu Jahl să fie numit 
Abu Hakam, zicând:  
 „Cu siguranţă, Allah este Ju-
decătorul (Al-Hakim) şi la El se af-
lă întreaga judecată (Al-Hukum).” 
 (relatat de Abu Dawud şi 
Nasa’i, sub autoritatea lui Hani’) 
 De asemenea, a interzis ca 
cel care este sclav să se adreseze 
persoanei la care lucrează cu ape-
lativul «Rabby» (Stăpânul meu) şi 
ca cel care îl angajează să i se a-
dreseze cu apelativul «Abdi» 
(sclavul meu) sau «Amati» (sclava  

 
mea). El, salla Allahu aleihi wa 
sallam, interzicea unei persoane 
să pretindă că este medic, spu-
nând: 
 „Tu eşti doar un companion, 
iar Cel care a creat-o este medicul 
ei.”   
 (relatat de Abu Dawud şi Ah-
mad),  
aceasta fiind contrar ignoranţilor, 
care numeau chiar şi un necre-
dincios care avea anumite cunoş-
tinţe medicale cu numele «hakim» 
(înţelept).  
 Unei persoane care spunea 
«Cel care nu ascultă de Allah 
subhanahu wa ta’ala şi de Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, este în rătăcire învede-
rată», Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, i-a spus: 
 „Tu nu eşti un bun vorbitor. 
Trebuie să spui: «El este cel care 
nesocoteşte Cuvântul lui Allah şi 
pe cel al Mesagerului Său.»”, 
iar Ibn Numair a completat, expli-
când cuvintele Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam: 
  „Acesta (cel care vorbeşte) 
se afla, de fapt, în rătăcire înve-
derată.”  
 (relatat de Muslim, sub auto- 



ritatea lui Adi ibn Hatim) 
 De asemenea, tot din prima 
categorie amintită de Mesagerul 
lui Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, ca fiind de evitat, fac par-
te şi următoarele cuvinte:  
  „Nu spune: «Ceea ce Allah  
vrea şi ceea ce cutare vrea»...”  
 (relatat de Abu Dawud şi 
Ahmad, sub autoritatea lui Huza-
ifa), 
acest tip de vorbire echivalând cu 
acela al unei persoane care nu 
caută ajutorul lui Allah subhanahu 
wa ta’ala şi care nu este altceva 
decât o formă de Shirk.  
 O persoană credincioasă tre-
buie să caute adăpost împotriva 
oricărei forme de Shirk, spunând: 
„Caut ajutor numai la Allah 
subhanahu wa ta’ala, inshaAllah!” 
sau „Allah subhanahu wa ta’ala 
îmi este suficient.”  
 Niciodată nu trebuie să se 
asocieze altcineva alături de Allah 
Preaînaltul, pentru că aceasta 
conduce la Shirk. Expresii precum: 
„Nu Îl am decât pe Allah şi pe 
tine.”, sau 
„Îmi pun încrederea şi depind de 
Allah şi de tine.”, sau  
„Pe Allah şi pe viaţa ta.”, sau 
 „Aceasta este de la Allah şi de la 
tine.” – şi altele de felul celor a-
mintite, în care cel care spune a-
ceasta Îi face parteneri lui Allah 
subhanahu wa ta’ala, sunt în tota-
litate interzise pentru musulmanii 
mumini.  

 Însă, dacă o persoană spu-
ne: 
 „Caut ajutor la Allah şi apoi la 
tine”, sau  
 „Aşa cum Allah voieşte, apoi aşa 
cum doreşti tu”, este permis, aşa 
cum arată şi hadith-ul de la Banu 
Isra’il: 
 „Nu este posibil (să termin 
călătoria din această zi) decât cu 
ajutorul lui Allah şi apoi cu aju-
torul tău.” 
 (relatat de Muslim, sub auto-
ritatea lui Abu Huraira) 
 Cât despre cea de a doua 
categorie amintită de către Tri-
misul lui Allah, salla Allahu aleihi 
wa sallam, este de preferat să se 
spună expresii măsurate, pentru a 
îi mustra pe cei care merită şi 
nicidecum pentru a-i ovaţiona pe 
cei care nu merită. Acest lucru es-
te amintit de către Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, care spune, referitor la 
Ad-Dahr (timpul): 
 „Fiul lui Adam m-a nemul-
ţumit prin faptul că abuzează de 
Dhar (timp), în timp ce Eu sunt 
Dhar, alternez ziua cu noaptea.”  
  (relatat de Bukhari, Muslim, 
Ahmad şi Malik) 
 Tot în această categorie, in-
tră şi aceste trei lucruri: 

- primul: a spune ceva 
de rău, despre o persoană care 
nu merită; 

- al doilea: răutatea 
îndreptată împotriva unor per-



soane care nu merită, aceasta im-
plicând o formă de Shirk; cel care 
face acest lucru îşi provoacă rău, 
aceasta fiind o nedreptate. Un e-
xemplu ar fi poemele în care apa-
re acest rău. 

- al treilea din această 
categorie este răul, care este fă-
cut numai de aceia care fac fapte 
rele, în care adevărul este subor-
donat dorinţelor deşarte, cerul şi 
pământul fiind corupte; şi dacă 
coincid cu dorinţele lor deşarte, ei 
laudă şi preamăresc timpul. 
 În această categorie, este 
ceea ce a spus  Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam: 
 „Nimeni nu trebuie să spună: 
«Fie ca Sheitan să piară», pentru 
că dacă vei spune aceasta, el se 
va umfla atât de mult încât va de-
veni cât o casă şi va spune: «Prin 
puterea mea.» Este mai bine să 
spui «În numele lui Allah,» pentru 
că atunci când spui astfel, el va 
deveni atât de mic, încât va fi cât 
o muscă.”  
 (relatat de Abu Dawud şi Ah-
mad) 
 În alt hadith, este relatat: 
 „Cu adevărat, când robul îl 
blestemă pe Sheitan, el spune: 
«Într-adevăr, tu îl blestemi pe cel 
care este (deja) blestemat.” 
 Similar cu aceasta, este şi a 
spune: 
 „Fie ca Allah să îl umilească pe 
Sheitan”, sau 

 „Fie ca Allah să îl ducă în 
dizgraţie pe Sheitan”, pentru că 
acestea îl fac fericit şi va spune:  
„Fiul lui Adam ştie că l-am învins 
prin puterea mea.”  

Şi aceasta duce la susţinerea 
acestuia în rătăcirea sa; de aceea, 
Profetul Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a îndrumat o 
persoană care era atinsă de ceva 
de la Sheitan, audhu billeh, să 
menţioneze numele lui  Allah 
subhanahu wa ta’ala şi să ceară la 
El adăpost de Sheitan cel bles-
temat, pentru că aceasta îi este 
mai folositor şi mult mai exaspe-
rant pentru Sheitan, audhu billeh. 
  Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
  „Niciunul dintre voi să nu 
spună: «Khabuthat Nafsi», însă, 
este recomandat să se spună: 
«Lasiq at Nafsi.»”  
 (relatat de Bukhari, Muslim, 
Adu Dawud şi Ahmad) 
şi semnificaţia lor este aceeaşi cu 
„Sufletul meu este  bolnav şi defi-
citar”, ambele expresii având ace-
laşi sens, numai că «Khabuthat 
Nafsi» înseamnă «am devenit 
rău», pe când «Lasiq at Nafsi», 
înseamnă numai «am devenit 
slab» şi, de aceea,  Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a interzis-o pe prima. 
 Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a interzis, 
de asemenea, ca, dacă cineva 
pierde ceva, să folosească expre-



sia: „Numai dacă aş fi făcut cuta-
re” şi a spus: 
 „Într-adevăr, deschide (uşa) 
faptelor lui Sheitan. Spune: «Qad-
dara Allahu wa ma şa-a fa'al.» 
Allah a poruncit şi ceea ce El do-
reşte, se face.” 
 (relatat de Muslim şi Ibn Ma-
jah) 
 Aceasta pentru că a spune: 

„Dacă aş fi făcut cutare, nu 
pierdeam ceea ce am pierdut”, 
sau  

„Dacă nu aş fi făcut ceea ce 
am făcut”, nu are niciun beneficiu, 
pentru că aceasta nu schimbă ce-
ea ce este deja făcut, aşa cum 
nici cuvântul „Lauw” (dacă) nu re-
zolvă problema, aceasta implicând 
faptul că, dacă problema ar fi fost 
aşa cum el a plănuit, ar fi fost 
altfel decât Allah subhanahu wa 
ta’ala a hotărât şi ar aparţine  
cuiva care nu a fost hotărât, 
aceasta fiind imposibil. 
 Deci, ceea ce spune această 
persoană, include neadevăr, igno-
ranţă şi imposibilitate. Şi dacă es-
te liber de negarea Qadar-ului 
(destinului) lui Allah Preaînaltul, el 
nu este liber de a se opune, prin a 
se folosi de cuvântul „Lauw”. 
  Dacă este spus:  
       „Dar lucrurile pe care le-a 
dorit, fac parte, de asemenea, din 
Qadar”, poate fi spus: 

„Aceasta este adevărat, dar 
acesta este beneficiul de dinainte 
de a se întâmpla ceva care nu es-

te pe placul lui  Allah subhanahu 
wa ta’ala, neexistând niciun mod 
de a evita sau de a diminua a-
ceasta. Mai degrabă, în aseme-
nea circumstanţe, ar trebui să se 
confrunte cu faptele necesare 
pentru a înlătura sau a limita dau-
nele cauzate de Qadar. Să nu do-
rească ceva la care nu se aşteap-
tă, pur şi simplu din neputinţă, 
pentru că Allah subhanahu wa 
ta’ala condamnă neajutorarea, dar 
iubeşte inteligenţa şi inventivita-
tea,  care este o luptă pentru un 
scop, deschizând  uşa binelui,  pe 
când neputinţa deschide uşa pen-
tru Sheitan, audhu billeh. Dacă o 
persoană nu reuşeşte să facă ce-
va benefic, devine dorinţă deşartă 
şi, de aceea, Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, că-
uta adăpost la Allah subhanahu 
wa ta’ala de neputinţă şi lene, de-
presie şi laşitate, zgârcenie şi da-
torii, ele fiind cheia oricărui rău, 
aducând presiune asupra oameni-
lor, ca rezultat al  neputinţei şi le-
nei. Aceste cuvinte sunt luate din 
hadith-ul relatat sub autoritatea 
lui Anas, radhi Allahu anhu, care a 
spus că  Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a zis: 

„O, Allah, caut refugiu la Ti-
ne de anxietate (al-hamm) şi de 
tristeţe (al-hazn), de neputinţă şi 
de lene, de zgârcenie şi de laşi-
tate, de la întârzierea plăţilor da-
toriilor şi de la a fi învins de pu-
terea oamenilor.”  



(relatat de Bukhari, Tirmidhi, 
Nasa’i, Abu Dawud şi Ahmad)  
şi baza lor este „Lauw”, iar cel ca-
re doreşte (ca Qadar-ul să fie al-
tul), face parte dintre oamenii cei 
mai neputincioşi şi cei mai dezră-
dăcinaţi, pentru că robul lui Allah 
Preaînaltul nu este în măsură să 
schimbe, el trebuie să dea ascul-
tare, iar acela care va face altfel, 
va fi ţinut departe de actele de 
adorare, astfel formând o barieră 
între Allah subhanahu wa ta’ala şi 
el însuşi.  
 În acest frumos hadith, toate 
rădăcinile şi ramurile răului sunt 
menţionate împreună cu originea 
şi rezultatul final al acestuia şi al 
cauzelor şi surselor care îl susţin. 
Aceasta cuprinde, în total, opt ca-
racteristici, fiecare două dintre ele 
fiind similare.  
  Astfel, cuvintele „caut re-
fugiu la Tine de anxietate (al-
hamm) şi tristeţe (al-hazn)”, sunt 
apropiate ca semnificaţie, pentru 
că atingerea inimii de ceva neplă-
cut, are cauză ceva care există în 
interiorul acesteia, ceea ce creea-
ză tristeţe, crescând anxietatea. 
Ambele sunt rezultat al neputinţei, 
care nu poate fi redus prin triste-
ţe, ci prin acceptare şi mulţumire 
adusă lui Allah subhanahu wa 
ta’ala, dând dovadă de răbdare şi 
acceptare a destinului (Qadar), 
folosindu-se expresia:  
       «Qaddar Allahu Wa Ma Sha’a 
Fall» (semnificând „Allah a hotărât  

şi a făcut aşa cum El a voit”). 
 Anxietatea şi tristeţea nu fac 
altceva decât să slăbească inima 
şi credinţa, nelăsând să se reali-
zeze lucruri benefice, plăcute lui 
Allah subhanahu wa ta’ala. Dacă 
nu se poate rezolva o problemă, 
un bun mumin trebuie să spună 
«Tawakkaul al Allah» (Mă las în 
voia lui Allah), acceptând ceea ce  
Allah subhanahu wa ta’ala a hotă-
rât în privinţa tuturor lucrurilor pe 
care le iubeşte, sau pe care le u-
răşte. El va fi conştient că nu 
există întoarcere decât la Allah Cel 
Milostiv, Singurul, şi nimic nu în-
drumă în afară de El, subhanahu 
wa ta’ala.  

 În oricare situaţie ar fi robul, 
aceasta este astfel pentru că aşa 
a hotărât Allah subhanahu wa 
ta’ala şi este aşa mulţumită lui 
Allah subhanahu wa ta’ala şi Înţe-
lepciunii Sale. Şi Allah Preaînaltul 
nu îi ia robului niciun drept al lui; 
dimpotrivă, îl previne, ca acesta 
să poată reveni la El, Preaînaltul, 
şi să Îl implore prin căinţă şi mun-
cind prin faptele sale. Pentru că 
Allah subhanahu wa ta’ala îi iu-
beşte pe robii Săi, îi previne că re-
venirea făcută cu smerenie este 
numai la El, subhanahu wa ta’ala, 
pentru a-i îndrepta pe oameni, 
astfel ridicându-i într-o poziţie 
nobilă, pentru a arăta că prin a-
ceastă înţelepciune vor avea parte 
de mila Sa. Allah subhanahu wa 
ta’ala ştie cel mai bine cui îi  oferă  



răsplata Sa:  
    „Şi astfel i-am încercat Noi 

[pe oameni], unii prin alţii, pentru 
ca ei să zică: «Aceştia sunt cei pe 
care i-a binecuvântat Allah cu ha-
rul Său dintre noi?» Oare nu este 
Allah Cel care-i cunoaşte cel mai 
bine pe cei mulţumitori?” 

    (Surat Al-’An’am, 6:53) 
    Deci El, Cel Glorificat, ştie 

mai bine pe cine să aleagă. Prin 
urmare, când o persoană este o-
prită de la ceva, acest lucru devi-
ne o binecuvântare pentru ea. 
Astfel, în timp,  ceea ce are aici, 
în această viaţă, devine o 
prevenire pentru ea (din 
recompensa Vieţii de Apoi).  

 Ceea ce  Allah subhanahu wa 
ta’ala vrea de la noi, este ca noi 
să mergem pe drumul cel drept, 
către El, Preaînaltul; şi spune că 
aceasta nu poate fi făcută decât 
cu Voia Sa, aşa cum scrie şi în 
Sfântul Coran:  
 „Dar voi nu puteţi voi, decât 
dacă voieşte Allah, Stăpânul lumi-
lor.”   
       (Surat At-Takwir, 81:29) 
 Dacă robul ar avea al doilea 
suflet, relaţia lui cu al doilea suflet 
ar fi ca aceea a primului suflet cu 
corpul său, cu care face ceea ce 
Allah subhanahu wa ta’ala voieşte 
ca el să facă. Dacă nu face, atunci 
situaţia lui nu merită să îi fie dată; 
şi nu are un loc în care darul să 
fie pus, pentru că cel care vine fă-
ră un loc pentru acesta, se va în-

toarce cu nimic şi el este singur 
vinovat de acest lucru. 
 Ceea ce se înţelege prin a-
ceasta este că, dacă el a căutat 
refugiu împotriva grijii şi a tristeţii 
– şi acestea sunt legate între ele 
şi sunt datorate neputinţei şi le-
nei, care sunt de asemenea legate 
între ele, robul amână să facă 
fapte bune sau le face imperfecte. 
Astfel, poate fi ori din cauza inabi-
lităţii sale – şi aceasta este nepu-
tinţa – ori că ar putea să le facă, 
dar nu a vrut – şi aceasta este le-
nea. Rezultatul acestor două ca-
racteristici este că va pierde orice 
lucru bun şi va obţine ceea ce es-
te rău. Inclus în acest rău, este 
nereuşita sa de a face fapte care 
îi sunt benefice – şi aceasta este 
laşitate – şi de a nu folosi averea 
sa – şi aceasta este zgârcenie. 
 Rezultatul este că omul e a-
suprit de două lucruri: unul este 
drept, şi aceasta este că e apăsat 
de datorii şi unul este fals, care 
este asuprirea sa de către oa-
meni. Toate acestea sunt rezulta-
tele neputinţei şi ale lenei, iar de 
aici apare şi expresia în acest ha-
dith autentic: 
 „Într-adevăr, Allah Preaînal-
tul condamnă neputinţa şi lenea, 
şi robul trebuie să fie inteligent şi 
inventiv, şi dacă vrea să facă ceva 
benefic pentru el, să spună: 
«Hasbiy Allahu Wa Ni’mal-Wakil» 
(Allah îmi este suficient şi El este 
Cel mai bun Ocrotitor al nostru).”  



 (relatat de Adu Dawud şi Ah-
mad, sub autoritatea lui Awf ibn 
Malik) 
 Omul a spus aceasta după ce 
a eşuat să facă ceea ce i-a fost 
cerut, pentru a câştiga cazul său; 
lucru pe care, dacă l-ar fi făcut, 
totul ar fi fost în favoarea sa. 
Dacă el ar fi luat măsurile nece-
sare pentru a îşi atinge scopul, 
atunci el ar fi fost apărat de toate 
relele. Dacă el ar fi spus tot ceea 
ce avea de spus, el şi-ar fi atins 
ţelul, tot la fel precum Avraam, 
aleihi sallam, a spus, atunci când 
a trebuit să ia măsurile necesare 
pentru a îşi atinge scopul cu care 
fusese trimis şi a reuşit să îşi atin-
gă ţelul. Nici chiar atunci când 
duşmanul l-a înconjurat şi l-a a-
runcat în flăcări, el nu s-a dat bă-
tut şi a spus:  

«Hasbiy Allahu Wa Ni’mal-
Wakil.»     

 Dacă aceste cuvinte sunt 
spuse la locul potrivit, ele au e-
fectul aşteptat.  

De asemenea, când i s-a 
spus Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, şi compa-
nionilor săi, radhi Allahu anhum, 
în ziua bătăliei de la Uhud, după 
ce au plecat: 
 „Acelora cărora lumea le-a 
spus: «Oamenii s-au adunat îm-
potriva voastră, deci temeţi-vă de 
ei!», credinţa le-a sporit şi au zis 
ei: «Ne este de ajuns [ajutorul lui] 

Allah şi El este Cel mai bun 
Ocrotitor al nostru!»” 
 (Surat ’Al-’Imran, 3:173) 
s-au pregătit şi au mers să îi 
întâlnească, apoi au spus cuvin-
tele «Hasbiy Allahu Wa Ni’mal-
Wakil» şi ele au avut efect. 
 De aceea, Allah subhanahu 
wa ta’ala a spus: 
 „Apoi când ele ajung la tim-
pul prescris, atunci, sau ţineţi-le, 
după cuviinţă, sau despărţi-vă de 
ele, după cuviinţă! Şi luaţi ca 
martori doi oameni drepţi dintre 
voi şi faceţi mărturie faţă de Allah! 
Cu aceasta este îndemnat cel care 
crede în Allah şi în Ziua de Apoi! 
Iar aceluia care este cu frică de 
Allah, îi va da El o ieşire [bună] ~ 
Şi-l va înzestra pe el de unde el 
nici nu se aşteaptă. Iar aceluia 
care se încrede în Allah, El îi este 
de ajuns, căci Allah împlineşte 
lucrul Său şi Allah a stabilit un 
termen pentru fiecare lucru.”  
 (Surat At-Talaq, 65:2-3) 
 Şi Allah Preaînaltul spune: 
 „O, voi, cei care credeţi! A- 
duceţi-vă aminte de binefacerile 
lui Allah asupra voastră! În ziua 
când unii oameni au voit să întin-
dă mâinile lor spre voi [pentru a 
vă ataca], El a oprit mâinile lor de 
la voi. Fiţi cu frică de Allah! În 
Allah trebuie să se încreadă drept-
credincioşii!”  
 (Surat Al-Maida, 5:11) 
 Deci, Tawakkul (dependenţa 
de AllahPreaînaltul) şi Al-Hash 



(declaraţia că Allah subhanahu wa 
ta’ala este suficient), fără a lua 
măsurile necesare care sunt im-
puse, este pură neputinţă şi slăbi-
ciune, chiar dacă este un element 
de Tawakkul în aceasta. 
 Nu se cuvine ca robul să lase 
Tawakkul fără să fie în formă de 
neputinţă şi nici să spună că ne-
putinţa sa este, de fapt, Tawa-
kkul; din contră, el trebuie să facă 
din Tawakkul-ul său una dintre 
măsurile necesare, fără de care 
nu poate atinge scopul pentru ca-
re luptă. 
 Aici sunt două grupuri în ră-
tăcire: unul dintre ei a afirmat că 
Tawakkul  în sine este un mijloc  
independent; astfel, el a negat 
mijloacele care sunt impuse de 
Înţelepciunea lui Allah, iar al doi-
lea se referă la faptul că nu a fo-
losit sensul corect şi a negat Ta-

wakkul, ca fiind fără un rol în ceea 
ce face. 
 Ceea ce se înţelege din acest 
hadith este că Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a ghidat robul, pentru a 
atinge perfecţiunea în cea mai 
mare parte, să aibă grijă să facă 
ceea ce este benefic pentru el şi 
să depună eforturi mari pentru 
aceasta; în acest caz, el declară 
că Allah subhanahu wa ta’ala este 
suficient pentru el şi va fi bine-
cuvântat, spre deosibire de cel ca-
re este neglijent şi apoi spune: 
       «Hasbiy Allahu Wa Na’mal-
Wakil»; Allah Preaînaltul îl va învi-
nui pentru aceasta şi El nu va fi 
suficient pentru el, în acest caz, 
pentru că El este suficient pentru 
cel care pune încredere şi depinde 
de  Allah subhanahu wa ta’ala. 
 

Allahu Alam 

 

 

  



 

 

 
 

                                                                          

        Adam (َآد), aleihi sallam 

        Idris(إدسيظ), aleihi sallam 

        Noe (ٔٛح), aleihi sallam 

        Hud (٘ٛد), aleihi sallam 

        Salih (صاٌخ), aleihi sallam 

        Avraam (ُإتشا٘ي), aleihi sallam 

         Lot (ٌٛط), aleihi sallam 

         Ismail (ًإعّاعي), aleihi sallam 

         Isaac (إعذاق), aleihi sallam 

         Iacob (يعمٛب), aleihi sallam 

         Iosif  (يٛعف), aleihi sallam 

         Iov (أيٛب), aleihi sallam 

         Shuayb (شعية), aleihi sallam 

          Moise (ِٛعي), aleihi sallam 

          Aaron (ْٚ٘اس), aleihi sallam 

          Dhu-l-Kifl (ًرٚ اٌىف), aleihi sallam 

          Dawud (داٚد), aleihi sallam 

          Solomon (ْعٍيّا), aleihi sallam 

                                                                      Elia (إٌياط), aleihi sallam 

            Eliseu (اٌيغع), aleihi sallam 

            Iona (يٛٔظ), aleihi sallam 

            Zaharia (صوشيا), aleihi sallam 

            Yahya (ٝيذي), aleihi sallam 

             Isa (ٝعيغ), aleihi sallam 
          

 
 

 

 



          
       Susţinătorii adevăratei religii 
                    ~ de Yasmin Dorina ~ 

    
 
 

Profetul Adam (َآد), aleihi sallam 

 „Şi când Noi le-am zis Îngerilor: «Prosternaţi-vă dinaintea lui        
Adam!», s-au prosternat ei, afară de Iblis, care s-a împotrivit.” 

(Surat Ta-ha, 20:116) 
 
 

Profetul Idris (إدسيظ), aleihi sallam 

„Şi pomeneşte-l în Carte pe Idris! El a fost iubitor de adevăr şi 
profet!” 

(Surat Maryam, 19:56) 
 

Profetul Noe (ٔٛح), aleihi sallam 

 „Noi l-am trimis pe Noe la neamul său, [zicându-i]: «Îndeamnă 
neamul tău, înainte de a se abate asupra lui o osândă 

dureroasă!»” 
(Surat Nuh, 71:1) 

 
 

Profetul Hud (٘ٛد), aleihi sallam 

„Şi [Noi l-am trimis] la [neamul] Ad pe fratele lor Hud, care a 
zis: «O, neam al meu! Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi [altă] 

divinitate în afară de El! Voi sunteţi doar născocitori [de 
minciuni]!” 

(Surat Hud, 11:50) 



 
 
 

Profetul Salih (صاٌخ), aleihi sallam 

  „Şi [Noi] am trimis la Thamud pe fratele lor Salih, care a zis:   
«O,neam al meu! Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi altă 

 divinitate în afară de El! El v-a creat pe voi din pământ şi v-a  
dat vouă să locuiţi pe el. Rugaţi-L pe El de iertare şi căiţi-vă  

la El! Domnul meu este Apropiat [şi] El este Cel  
care Răspunde Întotdeauna!»” 

(Surat Hud, 11:61) 
 

 
Profetul Avraam (ُإتشا٘ي), aleihi sallam 

„Spune: «Allah a grăit adevăr! Urmaţi, aşadar, religia lui  
Avraam cel drept întru credinţă, care nu a fost păgân!»” 

(Surat ’Al-’Imran, 3: 95) 
 
 

Profetul Lot (ٌٛط), aleihi sallam 

„Iar lui Lot i-am dăruit Noi înţelepciune şi ştiinţă şi l-am  
mântuit pe el din cetatea care săvârşea desfrâu, căci ei au  

fost un neam de oameni răi, nelegiuţi” 
(Surat Al-’Anbiya, 21:73) 

 
 

Profetul Ismail (ًإعّاعي), aleihi sallam 

„Şi când Avraam şi Ismail au ridicat temeliile Casei, [au zis 
  ei]: «Doamne, primeşte-o de la noi! Tu eşti Cel care Aude Totul 

[şi] Atoateştiutor [As-Sami’, Al-’Alim]!»” 
(Surat Al-Baqara, 2:127) 

 



 

 

Profetul Isaac (إعذاق), aleihi sallam 

„Şi i l-am vestit lui pe Isaac ca profet, dintre oamenii cei 
evlavioşi.” 

(Surat As-Saffat, 37:112) 
 
 
 

Profetul Iacob (يعمٛب), aleihi sallam 

„Şi i-am dăruit Noi pe Isaac şi pe Iacob, pe deasupra, şi pe 
toţi i-am făcut evlavioşi.” 
(Surat Al-’Anbiya’, 21:72) 

 
 
 

Profetul Iosif  (يٛعف), aleihi sallam 

„(...) Şi astfel i-am dat Noi lui Iosif stare temeinică pe acest 
pământ, pentru a-l învăţa pe el tâlcuirea vedeniilor. Allah  
are putere să facă orice lucru dacă voieşte, dar cei mai  

mulţi oameni nu ştiu.” 
(Surat Yusuf, 12:21) 

 
 
 

Profetul Iov (أيٛب), aleihi sallam 

„Şi [adu-ţi aminte] de Iov, când l-a chemat el pe Domnul lui: 
«M-a atins pe mine răul! Însă Tu eşti Cel mai Milostiv între 

milostivi!»” 
(Surat Al-’Anbiya’, 21:83) 

 



 

 

Profetul Shuayb (شعية), aleihi sallam 

„Şi la Madyan [i l-am trimis] pe fratele lor Shuayb, care  
le-a zis: «O, neam al meu! Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi  

altă divinitate în afara Lui! Iată că v-a venit o dovadă  
limpede [pentru aceasta] de la Domnul vostru! 

(Surat Al-’A’raf, 7:85) 
 
 
 

Profetul Moise (ِٛعي), aleihi sallam 

„Noi l-am trimis pe Moise cu semnele Noastre la Faraon şi la 
dregătorii lui, însă ei s-au arătat nedrepţi faţă de ele.  

 Priveşte, dară, cum a fost sfârşitul făcătorilor de stricăciuni!” 
(Surat  Al-’A’raf, 7:103) 

 
 
 

Profetul Aaron (ْٚ٘اس), aleihi sallam 

„Noi le-am dat lui Moise şi lui Aaron Cartea de îndreptare 
[Al-Furqan], ca o lumină şi o îndemnare pentru cei cu frică,” 

(Surat Al-’Anbiya’, 21:48) 
 
 
 

Profetul Dhu-l-Kifl (ًرٚ اٌىف), aleihi sallam 

 „Şi [adu-ţi aminte] de Ismail, şi de Idris, şi de Dhu-l-Kifl - şi  
toţi erau răbdători.” 

(Surat Al-’Anbiya’, 31:85) 
 



 
 
 

Profetul Dawud (داٚد), aleihi sallam 

„...iar Allah i-a dăruit [lui Dawud] cârmuirea şi înţelepciunea 
şi l-a învăţat ceea ce a voit El....” 

(Surat Al-Baqara, 2:251) 
 

 
Profetul Solomon (ْعٍيّا), aleihi sallam 

„Noi le-am dat lui David şi lui Solomon ştiinţă şi au zis ei:  
«Mărire lui Allah, care ne-a ales pe noi înaintea multora  

dintre robii Săi credincioşi!»” 
(Surat  An-Naml,  27:15) 

  
 

Profetul Elia (إٌياط), aleihi sallam 

„Printre trimişi a fost şi Elia,” 
(Surat As-Saffat, 37:123) 

 
 

Profetul Eliseu (اٌيغع), aleihi sallam 

„Şi adu-ţi aminte de Ismail, de Eliseu şi de Dhu-l-Kifl, căci  
toţi au fost printre cei mai buni!” 

(Surat Sad, 38:48) 
 
 

Profetul Iona (يٛٔظ), aleihi sallam 

„A fost şi Iona printre trimişi.” 
(Surat As-Saffat, 37:139) 

 
 



 
 

Profetul Zaharia (صوشيا), aleihi sallam 

„Şi Zaharia, Ioan, Isus şi Elie - toţi fiind printre cei cuvioşi! 
(Surat Al-’An’Am 6:85) 

 
 

Profetul Yahya (ٝيذي), aleihi sallam 

„Iată că Allah ţi-l vesteşte pe Yahya, care va adeveri un  
cuvânt al lui Allah. [Şi el va fi] un bărbat nobil, neprihănit,  

un profet dintre cei evlavioşi”. 
(Surat ’Al-’Imran, 3:39) 

 
 

Profetul Isa (ٝعيغ), aleihi sallam 

„Îngerii au zis: «O, Maria! Allah îţi vesteşte un Cuvânt din  
  partea Lui: numele lui va fi Al-Masih, Isa, fiul Mariei, măreţ în 

această lume ca şi în lumea de Apoi şi unul dintre cei mai 
apropiaţi [de Allah].»” 
(Surat ’Al-’Imran, 3:45) 

 
 

Profetul Mohammed (ِذّذ), 

salla Allahu aleihi wa sallam 

 „O, oameni ai Scripturii! Trimisul Nostru [Mohammed] a venit  
la voi ca să vă arate vouă [rânduielile], la o vreme după  

[ceilalţi] trimişi, pentru ca voi să nu ziceţi: «Nu ne-a venit  
nouă niciun vestitor şi niciun prevenitor». Acum v-a venit  

vouă vestitor şi prevenitor.  
Şi Allah este cu putere peste toate.” 

(Surat Al-Ma’ida, 5:19) 



       
       Supremaţia inconfundabilă 
            Expuneri asupra Islamului 

Scrieri selectate ale Sheik-ului Al-Islam, Ad-Din Ibn Taymiyya, 
compilate şi traduse de Mohammed Abdul-Haqq Ansari 

(continuare) 
~ tradus de Umm Raschid ~ 

 

Natura primordială a 

omului (fitra) 

 

Orice fiinţă umană se naşte 
în natura Islamului. Dacă aceasta 
nu ar fi coruptă ulterior de cre-
dinţele false ale familiei şi ale 
societăţii, oricine ar putea vedea 
adevărul Islamului şi l-ar îmbră-
ţişa. 
 Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, spunea: 
 „Toţi oamenii sunt născuţi cu 
fitra, natura (Islamului). Părinţii 
lor sunt cei care fac din ei evrei, 
creştini sau zoroaştri.” 
 (relatat de Al-Albani, în Sahih 
al-Jami as-Saghir),  
ceea ce înseamnă că există o a-
numită natură cu care Allah 
subhanahu wa ta’ala l-a creat pe 
om, iar aceasta este natura Isla-
mului. Allah subhanahu wa ta’ala 
a înzestrat omenirea cu această 
natură primordială, în ziua în care 
El, Preaînaltul, li s-a adresat lor, 
spunând: 
  „«Nu sunt Eu Domnul vos-

tru?» Au răspuns ei: «Ba da, fa-
cem mărturie!»”  
 (Surat Al-’A’raf, 7:172) 
 Fitra este natura auten-
tică a omului, neschimbată de 
credinţa şi de practica ante-
rioară, pregătită să accepte 
ideile Islamului. 
 Islamul nu este altceva decât 
supunere faţă de Allah subhanahu 
wa ta’ala şi faţă de nimeni alt-
cineva; acesta este înţelesul cu-
vintelor: „Nu este alt dumnezeu, 
decât Allah.” 
 Explicând acest concept, Pro-
fetul, salla Allahu aleihi wa sallam, 
spunea: 
  „Omul se naşte cu o natură 
perfect sănătoasă (fitra), la fel 
cum un pui de animal se naşte, 
din părinţii săi, deplin format, fără 
vreun defect al urechilor, al o-
chilor sau al vreunui alt organ.”  
 (relatat de Bukhari, Sahih; 
Muslim, Sahih; Abu Dawud, Su-
nan; Malik şi Al-Muwatta)  
  Astfel, el evidenţiază că o ini-
mă curată este ca un trup sănătos 



şi defectul este ceva străin, care 
intervine pe parcurs. Muslim, re-
numitul culegător de ahadith, a 
consemnat în Sahih-ul său, de la 
Iyad ibn Himar, că Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, repeta, 
odată, cuvintele lui Allah Prea-
înaltul: 

 „Am creat robii Mei, credin-
cioşi Mie şi nimănui altcuiva; după 
aceea, au venit diavolii peste ei şi 
i-au rătăcit. Ei le-au interzis ceea 
ce Eu le-am permis şi le-au po-
runcit să Îmi asocieze Mie ceea ce 
nu am încuviinţat nicicând.”  

(relatat de Muslim, Sahih)  
 Relaţia dintre fitra şi adevăr 
este asemeni celei dintre lumina 
ochilor şi soare. Oricine are ochi, 
poate vedea soarele, dacă aceştia 
nu sunt acoperiţi de un văl. Cre-
dinţele greşite ale iudaismului, 
creştinismului şi zoroastrismului 
sunt ca nişte văluri care împiedică 
oamenii să vadă adevărul. Este un 
adevăr recunoscut, că oamenilor 
al căror simţ natural al gustului nu 
este stricat, le plac dulciurile; lor 
nu le displac acestea, decât dacă 
ceva le strică simţul gustului.  
 Cu toate acestea, faptul că 
oamenii se nasc cu fitra, nu în-
seamnă că un trup omenesc este 
născut cu credinţa în Islam. Mai 
precis, când ieşim din pântecele 
mamelor noastre, nu cunoaştem 
nimic. Suntem născuţi doar cu o 
inimă necoruptă, capabilă să vadă 
adevărul Islamului şi să se supună 

lui. Dacă nu intervine nimic care 
să corupă inima, am putea deveni 
musulmani. Această putere de a 
cunoaşte şi de a acţiona, dezvol-
tată în Islam, atunci când nimic 
nu îi acoperă sau îi afectează fun-
cţionarea normală, este fitra cu 
care Allah subhanahu wa ta’ala l-a 
creat pe om. 

[Fatawa 4:245-7]  
 

Profeţii, aleihum sallam, 
se adresează fitrei  

 
 Profeţii, aleihum sallam, se 
adresează fitrei oamenilor şi ape-
lează la ea, deoarece cunoaşterea 
adevărului este inevitabilă în stare 
de fitra.  
 Niciun profet, aleihi sallam, 
nu s-a adresat vreodată neamului 
său pentru a-l obliga să îl re-
cunoască mai întâi pe Creator, ci 
ca el să cerceteze mai întâi argu-
mente diferite şi să deducă din ele 
existenţa Sa, pentru că fiecare 
inimă Îl cunoaşte pe Allah 
subhanahu wa ta’ala şi Îi recu-
noaşte existenţa. Fiecare este 
născut cu fitra; doar că ceva se 
întâmplă ulterior şi trage un văl 
peste ea. Prin urmare, cel căruia i 
se aduce aminte, îşi reaminteşte 
ceea ce există în natura sa pri-
mordială (fitra). 
 Acesta este motivul pentru 
care Allah subhanahu wa ta’ala i-a 
trimis pe Moise şi pe Aaron, alei-
hum sallam, la Faraon. El le-a 



spus: 
  „Şi spuneţi-i lui vorbe blân-
de! Poate că el îşi va aduce amin-
te, sau se va teme!” 
 (Surat Ta-Ha, 20:44), 
semnificând că, poate, el îşi va re-
aminti cunoaşterea înnăscută în 
natura sa primordială, cu privire la 
Domnul său şi la binecuvântările 
Sale asupra lui şi de dependenţa 
sa completă faţă de El, Preaînal-
tul. Aceasta l-ar putea conduce la 
credinţa în Domnul său, sau l-ar 
putea face să se teamă de pe-
deapsa din Viaţa de Apoi, în cazul 
în care L-ar tăgădui pe El, Prea-
înaltul. Chiar şi acest lucru ar pu-
tea conduce la credinţă. De ace-
ea, Allah subhanahu wa ta’ala a 
spus: 
 „Cheamă la calea Domnului 
tău cu înţelepciune (دىّة – hik-
ma) şi bună îndemnare şi discută 
cu ei cum e mai frumos! Domnul 
este mai bine ştiutor al acelora 
care s-au abătut de la calea Sa şi 
El este mai bine ştiutor al celor 
care sunt bine călăuziţi.”  
 (Surat An-Nahl, 16:125)  
        Hikma înseamnă a explica a-
devărul, astfel încât cel care vrea 
să îl accepte, mai degrabă decât 
să-l respingă, să-l poată accepta. 
Însă, dacă îl respinge din cauza 
dorinţelor sale necurate, el să fie 
prevenit.  
 Cunoaşterea adevărului con-
duce la acceptarea sa, pentru că 
natura umană este  înzestrată cu 

dragoste de adevăr. Adevărul este 
mai scump şi mai acceptabil stării 
de fitra, decât minciuna, care nu 
are niciun fundament şi  care este 
detestat de către fitra. Cu toate a-
cestea, dacă adevărul şi cunoaşte-
rea nu conduc o persoană spre 
credinţă, ea trebuie să fie averti-
zată cu privire la refuzul ei şi ame-
ninţată cu pedeapsa. Oamenii se 
tem de pedeapsă şi încearcă să 
evite tot ceea ce le poate cauza 
dureri, chiar dacă s-ar putea să 
nu acţioneze în apărarea a ceea 
ce este bun şi folositor. Unii oa-
meni se complac în dorinţe primi-
tive, dezminţind pedeapsa cu care 
sunt ameninţaţi sau încercând să 
o uite, pentru a putea să facă ce-
ea ce vor să facă, fără a simţi 
mustrări în inimile lor, căci, dacă 
ar recunoaşte pedeapsa şi s-ar 
gândi la ea, ei nu şi-ar putea 
tolera dorinţele nefaste. O per-
soană este ori ignorantă, ori negli-
jentă, înainte de comiterea unui 
păcat. De aceea, toţi cei care pă-
cătuiesc împotriva lui Allah 
subhanahu wa ta’ala, sunt igno-
ranţi. 

[Fatawa 16:338-9]  
 

 
Raţiunea este necesară, 

însă nu suficientă 
 
 Raţiunea este o premiză 
pentru acumularea cunoaşterii, la 
fel ca şi pentru împlinirea faptelor 



bune şi a acţiunilor virtuoase. 
Stările mistice, cum sunt extazul 
sau beţia, care implică pierderea 
raţiunii, sunt stări imperfecte ale 
minţii, iar ideile care intră în con-
flict cu raţiunea, sunt false. Cu 
toate acestea, raţiunea nu este, 
ea însăşi, suficientă; ea nu se 
poate dispensa de revelaţie, care, 
ea singură, este cea care permite 
cunoaşterea realităţilor care depă-
şesc raţiunea. Mulţi teologi îşi ba-
zează ideile doar pe raţiune, spri-
jinindu-se în exclusivitate pe a-
ceasta. Ei o expun credinţei şi Co-
ranului. 
 Cunoaşterea provine din 
principii generale ale raţiunii, au-
tosuficiente, care nu necesită re-
curgere la credinţă şi la Coran. 
 Pe de altă parte, mulţi Sufi 
condamnă raţiunea, găsind-o in-
acceptabilă. Ei susţin că stările 
sublime şi stadiile spirituale, supe-
rioare, nu pot fi niciodată atinse 
fără negarea raţiunii. Ei expun idei 
care contrazic raţiunea, condu-
când la extaz, delir şi beţie. Ei 
cred în adevăruri şi experienţe ca-
re, spun ei, rezultă doar prin su-
primarea totală a raţiunii; la fel, ei 
cred în lucruri care sunt negate în 
mod clar de către raţiune, sau in-
firmate de către ea.  
 Ambele surse sunt greşite. 
Pentru a deţine siguranţa, raţiu-
nea este o premiză pentru toată 
cunoaşterea, la fel cum este o 
premiză pentru virtute şi pentru 

un trai bun. Prin ea, dobândim cu-
noaşterea şi virtutea, însă, ea nu 
este suficientă, ci este doar o tră-
sătură a sufletului, o proprietate, 
ca şi vederea ochiului. Ea funcţio-
nează doar dacă primeşte lumina 
credinţei şi a Coranului, după cum 
şi ochiul vede doar dacă primeşte 
lumina soarelui sau a unei flăcări. 
 De una singură, raţiunea nu 
poate afla lucruri pentru cunoaş-
terea cărora nu este dotată ea în-
săşi. Pe de altă parte, atunci când 
ea este suprimată complet, ideile 
pe care o persoană le percepe, 
sau acţiunile pe care aceasta le 
face, pot fi asemănătoare celor a-
nimalice. Poate fi vorba de iubire 
sau de extaz, sau de alte expe-
rienţe, însă nu vor fi diferite de 
cele ale animalelor. Deci, stările la 
care se ajunge prin negarea ra-
ţiunii sunt imperfecte, iar ideile re-
ceptate contra raţiunii sunt false. 
 Profeţii, aleihum sallam, au 
adus cunoaşterea la care raţiunea 
nu poate ajunge prin ea însăşi; 
nicicând nu au venit cu ceea ce 
raţiunea considera a fi imposibil. 
Oamenii care îşi pun credinţa ne-
justificată în raţiune, nu fac decât 
afirmaţii privind necesitatea, posi-
bilitatea sau imposibilitatea lucru-
rilor, pe baza exclusivă a raţiunii; 
ei au permanent impresia că opi-
niile lor sunt corecte, în vreme ce 
ele sunt false; ei chiar îndrăznesc 
să se opună părerilor prezentate 
de profeţi, aleihum sallam.  



 De cealaltă parte, cei care 
condamnă raţiunea şi fac afirmaţii 
false, se cufundă în stări satanice 
şi practici dăunătoare şi încalcă 
limitele pe care simţul diferenţierii 
le trasează între rău şi bine, simţ 
cu care Allah subhanahu wa ta’ala 
l-a înzestrat pe om şi l-a ridicat 
deasupra celorlalte făpturi.  
 Chiar şi între oamenii hadith-
ului*, sunt unii care se alipesc u-
nuia sau altuia dintre aceste două 
grupuri. Ei demolează statutul ra-
ţiunii şi, câteodată, o opun prac-

ticilor profetice (Sunna). 
[Fatawa 3:338-9]  

 
      *Nota Autorului: Prin «oame-
nii hadith-ului», Ibn Taymiyya se 
referă doar la savanţii hadith-ului, 
care se dedică studierii acestuia şi 
variatelor sale ştiinţe. El nu face 
referire la orice altă semnificaţie, 
cum ar fi cea dată mai târziu, ce-
lor care afirmă că nu urmează 
niciuna dintre şcolile de fiqh, în 
mod particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



         
      Numele şi Atributele lui Allah  
             subhanahu wa ta‟ala 

 ~ Al-Maalik  مالك–  (Stăpânitorul), Al-Meliik   ,(Regele)   –مليك 
Maalik Al-Mulk  ~ (Regele regilor)  –مالك الملك   

~ de Ionela Noour ~ 
 

 
Allah subhanahu wa ta’ala es-

te Unicul Stăpân şi Cel cu putere 
peste toate; acestea sunt Atribu-
tele Grandorii, Măreţiei, Atotputer-
niciei, ale Celui care conduce tot 
ceea ce a creat şi Singurul care 
recompensează creaţia Sa. A Lui 
este întreaga creaţie, ce I se su-
pune în totalitate şi care are 
nevoie de El în mod continuu.  

 
Toate aceste Nume au ca ră-

dăcină literele  م –ل  –ك  (m-l-k), 
care au următoarele conotaţii, în 
limba arabă clasică: 

- a poseda, a deţine în mod 
exclusiv; 

- a-şi exercita autoritatea, a 
comanda; 

- a avea putere peste toate, a 
domni; 

- a avea regalitate. 
 
Încă din prima sură a Cora-

nului Cel Nobil se întâlneşte acest 
Atribut de «Stăpân Cârmuitor», 
alături de Ar-Rahman (Milostivul) 
şi Ar-Rahim (Îndurătorul) al lui 
Allah subhanahu wa ta’ala, Sin-

gurul pe care trebuie să-L adorăm 
şi de la care să cerem ajutor: 

„În Ziua de Apoi Stăpânul 
Cârmuitor ~ Numai pe Tine Te a-
dorăm, numai la Tine cerem aju-
tor” 

(Surat Al-Fatiha, 1:4) 
 

لِكِ   ـٰ ِٓ  َم ي َِ ٱٌّذِ ۡٛ َٚإِيَّاَن  ~يَ إِيَّاَن َٔۡعثُُذ 
 ُٓ  َٔۡغتَِعي

 
Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, i-a spus 
lui Abu Sa’id ibn Al-Mu’alla:  

„Te voi învăţa o sură care este 
cea mai minunată dintre surele 
Coranului - Laudă lui Allah, Stă-
pânul lumilor! Ea constă în cele 
şapte versete care se repetă şi din 
Coranul cel Glorios, care mi-a fost 
dăruit.” 

(relatat de Bukhari) 
  
Allah subhanahu wa ta’ala es-

te Regele, Stăpânul Tronului şi al 
tuturor lumilor, El este Suveranul 
Suprem.  

 „Şi mai presus [de toate] este 
Allah - Regele, Adevărul  [Al-Me- 



lik, Al-Haqq]!...”  
(Surat Ta-Ha, 20:114) 
 

 ٍَٝ ـٰ َذك  ٱۡلَملِك   ٱللَّه  َفَتَع ٌۡ   ۗٱ
 
„Preaînalt este Allah, Stăpâ-

nul adevărat! Nu există altă divi-
nitate în afară de El, Stăpânul 
Tronului sublim!” 

(Surat Al-Mu’minun, 23:116) 
 

 ٍَٝ ـٰ َذك   ٱۡلَملِك  ٱللَّه  َفَتَع ٌۡ َٗ  ۖٱ ـٰ َ ََ ٓ إٌِ  
 ُِ ڪَِشي ٌۡ َعۡشػِ ٱ ٌۡ َٛ سَب  ٱ ُ٘  ََّ  إِ

 
Allah subhanahu wa ta’ala de-

ţine toată puterea de hotărâre şi 
judecare asupra creaturilor Sale. 
El, Preaînaltul, este Cel care nu a-
re superior, El este Cel care dă 
viaţă şi Cel care ia viaţa, nimic nu 
se întâmplă fără voia Lui.                             

„Spune: «O, Doamne, Stăpân 
peste toate! Tu dai stăpânirea 
aceluia care voieşti Tu şi iei stă-
pânirea de la cel care voieşti Tu. 
Tu îl cinsteşti pe cel care voieşti 
Tu şi îl umileşti pe cel care voieşti 
Tu. În mâna Ta se află Binele şi 
Tu eşti Cel care are putere peste 
toate.»” 

(Surat ’Al-’Imran, 3:26) 
 

 َُّ ُٙ ًِ ٱٌٍَّ ۡلكِ ُل لَِك ٱۡلم  ـٰ تُۡؤتِٝ  َم
ۡلكَ  َٚتَٕضُِع  ٱۡلم  ۡلكَ َِٓ تََشا ُٓء  َّّٓ  ٱۡلم  ِِ

َِٓ تََشا ٓءُ  َٚتُِزي   َِٓ تََشا ُٓء  َٚتُِعض     ۖتََشا ُٓء 
َخۡيشُ  ٌۡ ء   َلِذيش    ۖتِيَِذَن ٱ ۡٝ ًِّ َش ٰٝ ُو   إََِّٔه َعٍَ

 
El, Preaînaltul, este Cel care 

deţine autoritatea supremă, Cel 

care este invocat şi preamărit de 
robul Său. 

„Cele din ceruri şi de pre 
pământ Îl preamăresc pe Allah - 
Stăpânul, Cel Sfânt, Atotputer-
nicul [şi] Înţeleptul [Al-Malik, Al-
Quddus, Al-’Aziz, Al-Hakim].” 

(Surat Al-Jumu’a, 62:1) 
 
َِا  َٚ َٛٲتِ  ـٰ َّ َِا فِٝ ٱٌغَّ  ِٗ ُيَغثُِّخ ٌٍَِّ

َعضِيضِ  ٱۡلَملِكِ فِٝ ٱۡۡلَۡسضِ  ٌۡ ُمذ ٚطِ ٱ ٌۡ ٱ
 ُِ َذىِي ٌۡ  ٱ

 
De asemenea, în Coranul cel 

Nobil găsim Surat Al-Mulk, sau 
Sura Împărăţiei, denumită astfel 
după primul verset, în care găsim 
o definiţie perfectă dată de Însuşi 
Allah subhanahu wa ta’ala: 

„Binecuvântat fie Acela care 
are în mâna Lui împărăţia şi este 
cu putere peste toate,”  

(Surat Al-Mulk, 67:1) 
 

 ِٖ شََن ٱٌَِّزٜ تِيَِذ ـٰ ۡلك  تَثَ ٰٝ  ٱۡلم  َٛ َعٍَ ُ٘ َٚ
ء   َلِذيش   ۡٝ ًِّ َش  ُو

 
El, Allah Preaînaltul, este Stă-

pânul oamenilor, Cel la care cău-
tăm adăpost de şoaptele Sheita-
nului. 

„Spune: «Eu caut adăpost la 
Domnul oamenilor, ~ Stăpânul 
oamenilor,” 

(Surat An-Nas, 114:1-2) 
 

َّٕاطِ ّ  ًۡ أَُعُٛر تِشَّبِ ٱٌ َملِِك  ~ُل
َّٕاطِ   ٱٌ

 



Sensul cuvântului Melik (ٍِه) 
este Rege, dar Maalik (ِاٌه), 
având vocala  (alef) ا, intensifică 
sensul cuvântului şi înseamnă 
supremaţia totală, este Suveranul 
Suprem. 

Maalik Al-Mulk, este superlati-
vul, Conducătorul Suprem, a vă-
zutelor şi nevăzutelor, a cunoscu-
telor şi a ceea ce noi nu cunoaş-
tem, a unei  împărăţii lipsite de 
imperfecţiuni, este superlativul 
absolut. 

 
„El este Allah, afară de care 

nu este alt dumnezeu: Stăpâni-
torul [Al-Maalik], Cel Sfânt [Al-

Quddus], Făcătorul de pace [As-
Salam], Apărătorul Credinţei [Al-
Mu’min], Veghetorul [Al-Muha-
ymin], Cel Tare [Al-’Aziz], Atotpu-
ternicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt 
[Al-Mutakabbir]. Mărire lui Allah! 
El este mai presus de ceea ce voi 
Îi asociaţi.” 

(Surat Al-Haşr, 59:23) 
 

 َٛ ُ٘  ََّ َٗ إِ ـٰ َ ََ ٓ إٌِ ُٗ ٱٌَِّزٜ  َٛ ٱٌٍَّ  ٱۡلَملِك  ُ٘
 ُٓ ِّ ۡي َٙ ُّ ٌۡ ُٓ ٱ ِِ ۡؤ ُّ ٌۡ ُُ ٱ ـٰ ٍَ ُمذ ُٚط ٱٌغَّ ٌۡ ٱ

عَ  ٌۡ تَڪَثِّشُ ٱ ُّ ٌۡ َجثَّاُس ٱ ٌۡ َّّا  ِۚضيُض ٱ ِٗ َع َٓ ٱٌٍَّ ـٰ  ُعۡثَذ
 َْ  ُيۡششُِڪٛ

 
   

Allahu Alam 

 

 

 

  



     
     Profetul Hud, aleihi sallam 

                                   ~ de Mioara Ghinia ~ 
 

 
 Acesta este Hud ibn Arfaxad 

ibn Sem ibn Noe, aleihi sallam. S-
a spus, de asemenea, că Hud, 
aleihi sallam, a fost Eber ibn Salah 
ibn Arfaxad ibn Sem, aşa cum se 
menţionează în Tora.  (Biblia - 
„Facerea” [11]) 

 Tribul său a fost cunoscut 
sub numele de Ad; aceştia erau 
arabii care trăiau în munţii deşer-
tici dintre Oman şi Hadarmout, în 
apropierea apei. Sălaşul lor a fost 
numit As-Sahr, iar valea în care 
au trăit a fost cunoscută ca Mu-
ghit. Sălăşluiau în corturi imense, 
cu stâlpi înalţi. Allah Preaînaltul a 
spus: 

 „Oare nu ai văzut ce a făcut 
Domnul tău cu Ad, ~ Cu Iram, 
[cetatea] cu corturi ridicate, ~ Ca-
re nu a mai avut seamăn prin 
cetăţi?” 

 (Surat Al-Fajr, 89:6-8) 
 
  Într-un lung hadith referitor 

la Profeţi şi Mesageri, Abu Dahr a 
relatat că Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
spus: 

  „… 4 dintre aceştia au fost 
arabi: Hud, Salih, Shuaib şi Pro-
fetul vostru, o, Abu Dahr.”  

 (relatat de Ibn Hibban) 
Se spune că Hud, aleihi 

sallam, a fost prima persoană ca-
re a vorbit limba arabă. Ibn Mu-
nabbih a susţinut că tatăl lui a 
fost cel care a vorbit pentru prima 
dată această limbă.  

Acei arabi care au trăit înainte 
de Ismail, aleihi sallam, erau nu-
miţi «Arabii Ariba» sau «Arabii 
puri», şi aceştia au fost: Ad, Tha-
mud, Jurhum, Tasm, Jabis, Uma-
im, Madian, Imlaq, Jasim, Qahtan, 
neamul Yaqtan şi alţii. 

 Cei numiţi «Arabii Musta’-
riba», sunt cei formaţi prin inter-
mediul căsătoriilor; aceştia vin din 
stirpea lui Ismail, fiul lui Avraam, 
aleihum sallam.  

 Ismail, aleihi sallam, a fost 
primul care a vorbit araba literară. 
El a învăţat această limbă de la 
tribul Jurhum, neam ce sălăşluia 
în Haram (Moscheea din Mecca), 
împreună cu acesta şi cu mama 
lui, Hagar.  

Totuşi, el a vorbit mai bine a-
raba decât aceştia, iar Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, pro-
nunţa literele arabe în modul în 
care le rostea Ismail, aleihi 
sallam. 



Ad şi idolatrii 
 
 După încetarea Potopului, 

neamul Ad a fost primul care a 
venerat idoli. Aceştia au avut trei 
idoli: Samd, Samud şi Hara. Allah 
Preaînaltul l-a trimis la ei pe Hud, 
aleihi sallam, drept Profet, pentru 
a le arăta lor Calea cea Dreaptă. 
Allah subhanahu wa ta’ala a spus:  

 „Şi [neamului] Ad [i l-am tri-
mis] pe fratele lor, Hud, care le-a 
zis: «O, neam al meu! Adoraţi-L 
pe Allah! Voi nu aveţi altă divini-
tate în afara Lui! Şi oare nu vă te-
meţi voi?» ~ Dar cârmuitorii nea-
mului său, care nu credeau, au 
zis: «Noi te vedem pe tine în ig-
noranţă şi te socotim pe tine din-
tre cei mincinoşi!» ~ A zis el: «O, 
neam al meu! Nu este în mine pic 
de ignoranţă, ci eu sunt trimis de 
Stăpânul lumilor.» ~ Eu vă ves-
tesc mesajele Domnului meu şi eu 
sunt pentru voi un sfătuitor cre-
dincios. ~ Oare vă miraţi că în-
demnul vă vine de la Domnul vos-
tru ptrintr-un om dintre voi, pen-
tru a vă preveni? Aduceţi-vă a-
minte că El v-a făcut urmaşi ai 
neamului lui Noe şi v-a făcut mai 
mari la înfăţişare decât pe el. Şi 
aduceţi-vă aminte de binefacerile 
lui Allah; poate că voi o să izbân-
diţi.» ~ Au zis ei: «Ai venit la noi 
pentru ca noi să-L adorăm pe 
Allah singur şi să părăsim ceea ce 
au adorat părinţii noştri? Adu a-
supra noastră cele cu care ne a-

meninţi, dacă tu eşti dintre cei ce 
spun adevărul!» ~ A zis el: «Veţi 
fi loviţi de pedeapsa şi mânia 
Domnului vostru! Vă certaţi cu mi-
ne pentru nişte nume pe care voi 
şi părinţii voştri le-aţi dat fără ca 
Allah să fi pogorât în legătură cu 
ele nicio dovadă? Aştepaţi, aşa-
dar! Dar şi eu voi fi împreună cu 
voi printre cei care aşteaptă!»” 

 (Surat Al-’A’raf, 7:65-72) 
 
 De asemenea, în Surat Hud, 

Allah Preaînaltul spune povestea 
lui: 

 „Şi [Noi l-am trimis] la [nea-
mul] Ad pe fratele lor, Hud, care a 
zis: «O, neam al meu! Adoraţi-L 
pe Allah! Voi nu aveţi [altă] di-
vinitate în afară de El! Voi sunteţi 
doar născocitori [de minciuni]! ~ 
O, neam al meu! Eu nu vă cer 
pentru aceasta răsplată, ci răspla-
ta mea este numai la Acela care 
m-a creat. Oare voi nu pricepeţi? 
~ O, neam al meu! Rugaţi-vă de 
iertare Domnului vostru, apoi că-
iţi-vă faţă de El, pentru ca El să 
trimită asupra voastră cerul încăr-
cat de ploaie şi să sporească pu-
terea voastră cu putere! Şi nu vă 
abateţi ca nişte mari păcătoşi!» ~ 
Au zis ei: «O, Hud! Nu ne-ai adus 
nouă un semn desluşit, iar noi nu-
i vom părăsi pe zeii noştri, pentru 
cuvântul tău, şi nici nu vom fi cu 
credinţă în tine! ~ Noi nu zicem 
decât că te-a ajuns un rău de la 
unul din zeii noştri!» A zis el: «Eu 



Îl iau pe Allah ca martor şi voi, de 
asemenea, fiţi martori că eu sunt 
nevinovat pentru ceea ce voi luaţi 
ca asociaţi ~ În locul Lui! Deci vic-
leniţi cu toţii împotriva mea, fără 
să-mi daţi niciun răgaz ~ Eu mă 
încred în Allah - Domnul meu şi 
Domnul vostru! Şi nu este vietate 
pe care El să nu o ţină de chica ei. 
Domnul meu este pe Drumul cel 
Drept! Iar de vă veţi întoarce, eu 
nu am făcut decât să vă aduc cele 
cu care am fost trimis la voi. Şi 
Domnul meu va lăsa să urmeze 
după voi un alt neam, fără ca voi 
să-I aduceţi Lui vreun rău. Iar 
Domnul meu este peste toate Pă-
zitor.» ~ Şi când a venit porunca 
Noastră, i-am mântuit Noi pe Hud 
şi pe cei care credeau împreună 
cu el, prin mila Noastră, şi i-am 
mântuit de osândă cruntă! ~ A-
ceştia sunt [neamul] Ad. Ei au 
tăgăduit semnele Domnului lor şi 
nu au dat ascultare trimişilor Săi, 
şi au urmat ei porunca oricărui 
tiran îndărătnic. ~ Şi au fost ei ur-
măriţi de un blestem în această 
lume şi în Ziua Învierii. [Neamul] 
Ad nu a crezut în Domnul lor. De-
parte cu Ad, neamul lui Hud!” 

 (Surat Hud, 11:50-60) 
 
 Iar în Surat Al-Mu’minun, se 

spune: 
 „Iar după ei am făcut Noi să 

se ivească, mai apoi, un alt neam. 
~ Şi le-am trimis lor un trimis din-
tre ei, [pentru ca el să le spună]: 

«Adoraţi-L pe Allah! Voi nu aveţi 
altă divinitate în afară de El! Oare 
voi nu vă temeţi [de El]?» ~ Însă 
au zis căpeteniile neamului său, 
care nu au crezut şi au tăgăduit 
întâlnirea din Lumea de Apoi şi pe 
care Noi le-am ţinut în belşug în 
această lume: «Acesta nu este 
decât un om ca şi voi, care mă-
nâncă ceea ce mâncaţi voi şi care 
bea ce beţi şi voi, ~ Iar de veţi da 
ascultare unui om asemenea vo-
uă, atunci veţi fi pierduţi. ~ Vă 
făgăduieşte el că după ce veţi fi 
ţărână şi oseminte, veţi fi voi 
scoşi?! ~ Departe, departe este 
ceea ce vi se făgăduieşte! ~ Nu 
este decât viaţa noastră lumeas-
că; noi murim şi trăim şi nu vom fi 
niciodată înviaţi! ~ El nu este de-
cât un om care a născocit minciu-
na şi a pus-o pe seama lui Allah şi 
noi nu credem în el!» ~ A zis el: 
«Doamne, ajută-mă pe mine, căci 
ei mă socotesc mincinos!» ~ A 
zis: «Numai puţin şi vor ajunge ei 
să se căiască!» ~ Şi i-a cuprins pe 
ei strigătul, cu toată dreptatea, şi 
Noi i-am făcut ca o spumă [pur-
tată de un torent]. Aşadar, depar-
te cu neamul de nelegiuiţi!” 

 (Surat Al-Mu’minun, 23:31-
41) 

  
Povestea lui Ad este revelată 

şi în următoarele versete: 
 „[Neamul] Ad i-au socotit şi 

ei mincinoşi pe trimişi, ~ Când le-
a zis lor fratele lor, Hud: «Oare nu 



aveţi voi frică? ~ Eu sunt un tri-
mis vrednic de încredere pentru 
voi, ~ Deci fiţi cu frică de Allah şi 
daţi-mi ascultare! ~ Şi eu nu vă 
cer nicio răsplată pentru aceasta, 
căci răsplata mea nu este decât 
Stăpânul lumilor ~  Clădiţi voi, pe 
fiecare înălţime, un semn, jucân-
du-vă? ~ Şi duraţi voi zidiri, de 
parcă aţi fi nemuritori? ~ Şi când 
vă năpustiţi asupra cuiva, o faceţi 
voi fără îndurare. ~ Fiţi cu frică şi 
daţi-mi ascultare! Şi fiţi cu frică de 
Acela care v-a înzestrat pe voi [cu 
prisosinţă] cu ceea ce cunoaşteţi! 
~ V-a înzestrat pe voi cu vite şi cu 
vlăstare, ~ Cu grădini şi cu izvoa-
re, ~ Eu mă tem pentru voi de 
chinul unei zile cumplite!» ~ Au 
zis ei: « Ne este totuna de propo-
văduieşti tu sau nu eşti dintre 
propovăduitori, ~ Acestea nu sunt 
decât obiceiuri ale înaintaşilor, ~ 
Iar noi nu vom fi chinuiţi!» ~ Aşa-
dar ei l-au socotit mincinos şi Noi 
i-am nimicit. Iar întru aceasta este 
un semn, dar cei mai mulţi dintre 
ei nu au crezut, ~  Şi Domnul tău 
este Atotputernic [şi] Îndurător 
[Al-’Aziz, Ar-Rahim]” 

 (Surat Aş-Şu’ara, 26:123-
140)   

 
 Allah Preaînaltul grăieşte:  
 „În ce-i priveşte pe cei din 

[neamul] Ad, ei s-au arătat cu se-
meţie pe pământ, pe nedrept, zi-
când ei: «Cine este mai puternic 
decât noi?» Oare nu au văzut ei 

că Allah, care i-a creat pe ei, este 
mai puternic decât ei? Şi au tăgă-
duit ei semnele Noastre. ~ Şi, de 
aceea, am trimis Noi împotriva lor 
un vânt aprig şi geros, în nişte zile 
fără de noroc, pentru ca să le 
dăm să guste chinul ruşinii, în via-
ţa lumii de acum. Însă osânda din 
Viaţa de Apoi va fi şi mai ruşinoa-
să, iar ei nu vor fi ajutaţi [de ni-
meni].”  

 (Surat Fussilat, 41:15-16) 
  
De asemenea, în Surat Al-

’Ahqaf găsim: 
 „Adu-ţi aminte de fratele lui 

Ad, când a prevenit el pe neamul 
său din Al-’Ahqaf – şi au trecut 
prevenitori şi mai înainte de el şi 
după el – [zicând] :«Adoraţi-L voi 
numai pe Allah! Eu mă tem pentru 
voi de chinul unei zile mari!» ~ Au 
zis ei: «Ai venit la noi ca să ne 
depărtezi de la zeii noştri? Adu-ne 
nouă cele cu care ne ameninţi, 
dacă eşti tu dintre aceia care gră-
iesc adevăr!» ~ Le-a zis: «Dar şti-
inţa se află numai la Allah. Eu vă 
vestesc cele cu care am fost tri-
mis, însă văd că voi sunteţi un 
neam de oameni neştiutori.» ~ Şi 
când au văzut un  nor venind că-
tre văile lor, au zis ei: «Acesta 
este un nor care ne va da nouă 
ploaie!» «Ba nu! El este ceea ce 
aţi cerut voi să vină mai degrabă: 
un vânt în care se află osândă du-
reroasă, ~ Care nimiceşte totul, la 
porunca Domnului său!» Şi în di-



mineaţa [următoare] nu s-au mai 
văzut decât sălaşurile lor. Astfel 
am răsplătit Noi neamul de nele-
giuţi.” 

 (Surat Al-’Ahqaf, 46:21-25) 
 
 Apoi este scris: 
 „[Şi a fost un semn] şi în Ad, 

când am trimis la ei vântul nerod-
nic, ~ Care nu a lăsat niciun lucru 
peste care s-a abătut, fără să-l fi 
făcut asemenea pulberii.”  

 (Surat Adh-Dharizat, 51:41-
42) 

  
 Allah subhanahu wa ta’ala 

grăieşte, de asemenea: 
 „A învinuit de minciună şi Ad. 

Şi cum a fost pedeapsa Mea şi 
prevenirile Mele?! ~ Noi am trimis 
asupra lor un vânt puternic şi re-
ce, într-o zi nefericită, fără sfârşit, 
~  Care i-a smuls pe oameni de 
parcă ar fi fost nişte trunchiuri de 
palmieri dezrădăcinaţi. ~  Şi cum 
a fost chinul Meu şi prevenirile 
Mele?! ~ Noi am făcut Coranul u-
şor, pentru îndemnare, dar oare 
este cineva care să cugete?” 

 (Surat Al-Qamar, 54:18-22) 
  
Şi Coranul cel Sfânt a revelat 

povestea sa, în Surat Al-Haqqa: 
 „Şi în ce-i priveşte, [cei din 

neamul] Ad au fost nimiciţi de un 
vânt şuierător. Turbat, ~ Pe care 
[Allah] l-a dezlănţuit împotriva lor 
[vreme de] şapte nopţi şi opt zile, 
una după alta. Şi ai fi putut să 

vezi neamul [de oameni] doborâţi, 
de parcă ar fi fost nişte trunchiuri 
goale de palmieri. ~ Oare mai 
vezi să fi rămas vreo urmă din 
ei?” 

 (Surat Al-Haqqa, 69:6-8) 
  
  Şi în Surat Al-Fajr, găsim: 
 „Oare nu ai văzut tu ce a fă- 

cut Domnul cu Ad, ~ Cu Iram, 
[cetatea] cu corturi ridicate, ~ Ca-
re nu a mai avut seamăn prin ce-
tăţi ~ Şi cu cei din neamul Tha-
mud, care au tăiat stâncile din va-
le, ~ Şi cu Faraon, stăpânul oşte-
nilor ~ Care au fost nelegiuiţi în 
cetăţile [lor] ~ Şi au înmulţit stri-
căciunea în ele? ~ Aşadar, Dom-
nul tău a vărsat asupra lor chinuri 
felurite! ~ Domnul tău este la 
pândă!” 

 (Surat Al-Fajr, 89:6-14) 
  
  Cu excepţia versetelor men-

ţionate înainte, povestea lui Ad 
este, de asemenea, revelată şi în 
surele At-Tawba, Ibrahim, Al-Fur-
qan, Al-Ankabut, Sad şi Qaf. 

Hud, aleihi sallam, i-a invitat 
să-L slăvească numai pe Allah 
subhanahu wa ta’ala, să se supu-
nă Lui şi să caute iertarea Sa. Da-
că ar fi făcut acest lucru, Allah 
Preaînaltul le-ar fi dăruit lor ce 
este mai bun în ambele lumi. Şi 
dacă nu s-ar fi supus poruncii Lui, 
atunci ar fi fost aspru pedepsiţi în 
ambele lumi. Iar căpeteniile ne-
credincioşilor au spus: 



„Dar cârmuitorii neamului său, 
care nu credeau, au zis: «Noi te 
vedem pe tine în ignoranţă şi te 
socotim pe tine dintre cei minci-
noşi!»” 

(Surat Al-’A’Raf, 7:66) 
 
Acestea au spus că ei văd cre-

dinţa la care ei îi invită ca o 
prostie, în comparaţie cu credinţa 
pe care o practică ei, venerarea i-
dolilor, la care căutau adăpost şi 
protecţie. A zis el, Hud, aleihi 
sallam: 

„A zis el: «O, neam al meu! 
Nu este în mine pic de ignoranţă, 
ci eu sunt trimis de Stăpânul lu-
milor. ~ Eu vă vestesc mesajele 
Domnului meu şi eu sunt pentru 
voi sfătuitor credincios.»” 

(Surat Al-’A’Raf, 7:67-68) 
 
Profetul Hud, aleihi sallam, a 

răspuns astfel: 
„Eu nu sunt predicator al unei 

credinţe triviale, aşa cum aţi pu-
tea voi crede, ci eu vă aduc vouă 
Mesajul Divin, fără a adăuga sau 
falsifica ceva. Transmiterea în-
seamnă integritatea mesajului, fă-
ră niciun fel de neclaritate, fără 
niciun neadevăr încorporat în a-
ceasta.” 

„O, neam al meu! Eu nu vă 
cer pentru aceasta răsplată, ci 
răsplata mea este numai la Acela 
care m-a creat. Oare voi nu pri-
cepeţi?” 

(Surat Hud, 11:51) 

Hud, aleihi sallam, le-a zis: 
 „Voi nu aveţi calităţile nece-

sare pentru a înţelege că eu doar 
vă invit pe calea celor drept-cre-
dincioşi, care este, de asemenea, 
şi chemarea instinctului vostru. A-
ceasta este Religia Adevărului cu 
care Noe, aleihi sallam, a fost tri-
mis mai înainte de mine, şi din a-
ceastă cauză, Allah subhanahu wa 
ta’ala i-a distrus pe cei ce au 
respins chemarea Sa. Astfel, eu 
mă aflu aici pentru a vă invita la 
Calea cea Dreaptă şi nu vă cer 
vouă vreo recompensă pentru mi-
siunea mea.” 

„Urmaţi-i pe cei care nu cer 
răsplată şi care sunt pe drumul cel 
bun! ~ De ce să nu-L ador eu pe 
Cel care m-a creat pe mine? Şi la 
El veţi fi voi întorşi!” 

(Surat Ya-Sin, 36:21-22) 
 
Neamul lui Hud a spus: 
„Au zis ei: «O, Hud! Nu ne-ai 

adus nouă un semn desluşit, iar 
noi nu-i vom părăsi pe zeii noştri, 
pentru cuvântul tău, şi nici nu 
vom fi cu credinţă în tine! ~ Noi 
nu zicem decât că te-a ajuns un 
rău de la unul din zeii noştri!» A 
zis el: «Eu Îl iau pe Allah ca 
martor şi voi, de asemenea, fiţi 
martori că eu sunt nevinovat pen-
tru ceea ce voi luaţi ca asociaţi.»” 

(Surat  Hud, 11:53-54) 
 
Aceasta înseamnă că ei au 

spus: 



 „Nu ne-ai adus nicio minune 
care să întărească afirmaţia ta şi, 
din acest motiv, noi nu am avut 
de gând să-i părăsim pe zeii 
noştri, să nu-i mai slăvim, pentru 
a urma ceea ce tu susţii, dar care 
nu are nicio bază concretă. Ni se 
pare că tu nu eşti decât un biet 
nebun. Credem că această nebu-
nie ţi-a fost dăruită, deoarece i-ai 
supărat  pe unii dintre zeii noştri, 
şi din acest motiv te-au făcut 
nebun.” 

„Noi nu zicem decât că te-a  

ajuns un rău de la unul din zeii 
noştri! A zis el: «Eu Îl iau pe Allah 
ca martor şi voi, de asemenea, fiţi 
martori că eu sunt nevinovat pen-
tru ceea ce voi luaţi ca asociaţi.» 
~ În locul Lui! Deci vicleniţi cu 
toţii împotriva mea, fără să-mi 
daţi niciun răgaz! ” 

(Surat  Hud, 11:54-55) 
 

                                                                                   
Allahu Alam 

 
 ~ va continua, inshaAllah ~ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



       
         Bilqis (regina din Sheba) 

    ~ tradus de Umm Mariya ~ 
 
 

 Allah Preaînaltul spune: 
 „Apoi a cercetat el păsările şi 

a zis: «De ce nu văd eu pupăza? 
O fi ea dintre cei care sunt ab-
senţi? ~ O voi chinui cu aspră 
caznă sau o voi înjunghia! Doar 
dacă îmi va aduce ea dovadă 
desluşită!» (12) ~ Dar ea nu a 
rămas [absentă] prea mult şi [s-a 
ivit], zicând (13): «Eu am aflat 
ceea ce tu nu ştii! Îţi aduc din 
Saba’ (14) o veste sigură: ~ Eu 
am aflat o femeie care împără-
ţeşte peste ei. Şi i s-au dat ei din 
toate lucrurile. Şi are ea un tron 
minunat. ~ Am aflat-o proster-
nându-se împreună cu neamul ei 
dinaintea Soarelui, în loc de Allah. 
Sheitan le-a împodobit faptele lor 
şi i-a abătut pe ei de la cale (15) 
şi nu sunt ei bine călăuziţi! ~ Oare 
nu voiesc ei să se prosterneze lui 
Allah, care face să iasă la iveală 
cele ascunse în ceruri şi pre pă-
mânt (16) şi care ştie atât ceea ce 
ţin ei ascuns, cât şi ceea ce măr-
turisesc ei?» ~ Allah! Nu există 
altă divinitate în afară de El, 
Stăpânul Tronului minunat! (17) ~ 
A zis (18): «Vom vedea dacă tu 
spui adevărul, ori de eşti dintre 
cei care mint. ~ Du-te cu acest 

răvaş de la mine şi aruncă-l în-
aintea lor. Apoi stai departe de ei 
(19) şi vezi ce vor trimite ca 
răspuns!» ~ A zis (20): O, voi, 
înalţi dregători! A fost aruncat 
dinaintea mea un răvaş vrednic de 
respect. ~ El vine de la Solomon 
şi este: «În numele lui Allah Cel 
Milostiv, Îndurător [Ar-Rahman, 
Ar-Rahim]. ~ Nu fiţi semeţi cu mi-
ne, ci veniţi la mine cu supu-
nere!» (21) ~ A zis ea (22): «O, 
voi, înalţi dregători! Sfătuiţi-mă în 
această privinţă, căci eu nu ho-
tărăsc în nicio treabă, fără ca voi 
să fiţi de faţă [pentru a mă sfă-
tui]!» ~ Au zis ei: «Noi avem pu-
tere şi avem tărie mare, însă 
porunca este la tine, aşa că vezi 
ce porunceşti!» ~ Ea a zis: «Când 
regii intră într-o cetate, ei o strică 
(23) şi pe cei mai puternici dintre 
locuitorii ei îi fac umili. Astfel fac 
ei [de obicei]; ~ Eu voi să le trimit 
lor un dar şi voi aştepta să văd cu 
ce se întorc solii!» ~ Când a venit 
[solia] la Solomon, a zis el: «Voiţi 
voi să-mi sporiţi averea, când 
ceea ce mi-a dat mie Allah este 
mai bun decât ceea ce v-a dat 
vouă?! Aşadar, bucuraţi-vă voi de 
darul vostru! ~ Întoarce-te [con-



ducător al soliei] la ei! Şi vom veni 
noi cu oştiri asupra lor, cărora nu 
le vor putea sta împotrivă! Şi-i 
vom alunga noi de acolo umiliţi şi 
vor fi ei ruşinaţi!» ~ A zis el: «O, 
voi, înalţi dregători! Cine îmi va 
aduce mie tronul ei, înainte ca ei 
să vină la mine supuşi?» ~ A zis 
un dregător (24) dintre djinni: 
«Eu ţi-l voi aduce mai înainte ca 
tu să te ridici de pe locul tău, căci 
eu sunt în stare de aceasta şi sunt 
vrednic de încredere!» ~ A zis 
unul care avea ştiinţă de Carte 
(25): «Eu ţi-l voi aduce înainte ca 
tu să clipeşti din ochi!» Şi când a 
văzut [Solomon tronul] stând 
dinaintea lui, a zis el: «Aceasta 
este prin graţia Domnului meu, ca 
să mă încerce dacă eu sunt mul-
ţumitor sau sunt nemulţumitor. 
Însă, acela care este mulţumitor, 
este mulţumitor pentru sine în-
suşi, cât despre acela care este 
nemulţumitor, Domnul meu Îşi 
este de-ajuns pentru Sine şi El 
este Înstărit [şi] Mărinimos 
[Ghaniy, Karim].» ~ Şi a [mai] zis 
el (26): «Faceţi tronul ei de ne-
recunoscut [pentru ea], pentru ca 
să vedem dacă ea este călăuzită, 
sau dacă ea este dintre aceia care 
nu sunt călăuziţi!» ~ Şi când a ve-
nit ea, i s-a zis: «Aşa este tronul 
tău?» Iar ea a răspuns: «Parcă ar 
fi el...» «Şi nouă ni se dăduse 
ştiinţa înaintea ei şi eram noi deja 
supuşi» (27). ~ Însă pe ea o a-
bătuse ceea ce ea adora în locul 

lui Allah şi era ea dintr-un neam 
de necredincioşi. ~ I s-a zis ei: 
«Intră în palat!» Şi când l-a văzut 
ea, l-a socotit a fi o mare adâncă 
şi [şi-a ridicat poalele], descope-
rindu-şi pulpele. Atunci, [Solo-
mon] a zis: «Este un palat par-
dosit cu cristal.» A zis ea: «Doam-
ne, eu sunt nedreaptă faţă de 
mine însămi! (28) Eu mă supun 
împreună cu Solomon lui Allah, 
Stăpânul Lumilor!» 

 (Surat An-Naml, 27:20-44) 
 
 Explicaţia numerelor din pa-

ranteză:  
 12) Cu care să-şi justifice 

absenţa 
 13) Pupăza, adresându-se lui 

Solomon, aleihi sallam 
 14) Regatul reginei celebre, 

Bilqis, din Yemen (Arabia de Sud). 
Menţionat în Vechiul Testament, 
în opere arabe, greceşti şi ro-
mane. Vestit pentru civilizaţia 
înfloritoare şi comerţul cu aur, 
argint şi pietre preţioase 

 15) De la calea credinţei în 
Allah Cel Unic 

 16) Ploaia din cer, plantele, 
metalele şi celelalte bogăţii ale 
pământului 

 17) După acest verset, se re-
comandă prosternarea 

 18) Solomon 
 19) Îndepărtează-te puţin de 

ei 
 20) Regina 
 21) Cu supunere şi cu cre- 



dinţă în Allah Cel Unic 
 22) Regina Bilqis 
 23) O distrug 
 24) Unul din mai marii dji-

nnilor (în limba arabă Ifrit) 
 25) Un învăţat sau un Înger 
 26) Solomon 
 27) Ultimele vorbe sunt ros-

tite de Solomon, mulţumindu-I lui 
Allah pentru că neamul său cu-
noscuse credinţaîn Allah Cel Unic, 
înaintea neamului ei 

 28) Pentru că am adorat îm-
preună cu neamul meu Soarele 

 
 Allah subhanahu wa ta’ala a 

descris cele întâmplate între So-
lomon, aleihi sallam, şi pupăză. 
Toate speciile de păsări aveau li-
deri, care periodic se prezentau în 
faţa lui Solomon, aleihi sallam, 
precum trupele în faţa regelui lor. 
Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, 
împreună cu alţi relatatori, a men-
ţionat că misiunea pupezei era de 
a căuta apă în deşert şi în zona 
stearpă.  

 Într-adevăr, pupăza are abili-
tatea dată de Allah Preaînaltul, de 
a vedea şi identifica sursele sub-
terane de apă. Pupăza lui Solo-
mon, aleihi sallam, obişnuia să 
caute aceste surse de apă, iar 
când aceasta le găsea, Solomon, 
aleihi sallam, îşi chema trupele 
pentru a săpa. 

 Într-o zi, Solomon, aleihi 
sallam, a căutat pupăza, dar nu a 
găsit-o în locul stabilit, aşa că a  

zis:  
 „«De ce nu văd eu pupăza? 

O fi ea dintre cei care sunt ab-
senţi? (…) ~ O voi chinui cu aspră 
caznă, sau o voi înjunghia! Doar 
dacă îmi va aduce ea dovadă 
desluşită!»”, adică, dacă nu are o 
scuză care să o salveze de la pe-
deapsă. Allah subhanahu wa 
ta’ala spune: „Dar ea nu a rămas 
[absentă] prea mult”, adică, ab-
senţa sa nu a fost mare, apoi ea 
„[s-a ivit], zicând” către Solomon, 
aleihi sallam: „Eu am aflat ceea ce 
tu nu ştii! Îţi aduc din Saba’ o 
veste sigură: Eu am aflat o femeie 
care împărăţeşte peste ei. Şi i s-
au dat ei din toate lucrurile. Şi are 
ea un tron minunat.”  

 În acea perioadă, regele lor 
a murit, lăsând la conducerea 
regatului pe fiica sa, pe care o 
crescuse să devină regină. Ath-
Tha’labi împreună cu alţi relatatori 
a menţionat că, după moartea 
tatălui, la conducerea regatului a 
venit un bărbat care a răspândit 
corupţia în regat. Ea i-a propus să 
se căsătorească, iar el a acceptat. 
În prima lor noapte după căsă-
torie, ea i-a dat să bea vin, până 
când l-a îmbătat, i-a tăiat, apoi, 
capul şi i l-a pus în uşă. După a-
ceea, oamenii au considerat-o re-
gina lor. Ea era Bilqis bint As-
Saira. Tatăl ei se numea Al-Hud-
had sau Shurahil ibn Dhi Jadan 
ibn As-Saira ibn Al-Harit ibn Qais 
ibn Saifi ibn Saba’ ibn Yashjub ibn 



Ya’rub ibn Qahtan. Tatăl ei a fost 
unul dintre cei mai nobili regi. A 
refuzat să se căsătorească cu fe-
meile din Yemen. Se spune că s-a 
căsătorit cu o femeie dintre djinni, 
a cărei nume era Raihana bint As-
Sakan şi care a dat naştere unei 
femei pe nume Balqama, cunos-
cută mai târziu sub numele de 
Bilqis. 

  Ath-Tha’labi a relatat, sub au-
toritatea lui Sa’id ibn Bashir şi sub 
autoritatea lui Qatada, care a re-
latat după An-Nadr ibn Anas, care 
a relatat după Bashir ibn Nahik, 
care a relatat după Abu Huraira, 
care l-a auzit pe Mesagerul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, spunând:  

 „Unul dintre părinţii lui Bilqis 
era dintre djinni.” 

   (Acest hadith este slab, din 
cauza lanţului relatatorilor) 

 Ath-Tha’labi a spus: Abu 
Abdullah ibn Qabhuna mi-a rela-
tat, sub autoritatea lui Abu Bakr 
ibn Jarja, după Abu Bakra, care 
spunea:  

 „Odată, Bilqis a fost menţio-
nată în faţa Mesagerului lui Allah, 
salla Allahu aleihi wa sallam, care 
a spus: «Asemenea oameni, care 
sunt conduşi de o femeie, nu vor 
avea niciodată succes.»  

   (Unul dintre relatatori este 
Isma’il ibn Muslim, care este me-
ccan şi este văzut de către în-
văţaţi ca un relatator slab). 

 Este menţionat în Sahih Al- 

Bukhari, de către Auf, sub autori-
tatea lui Al-Hasan, după Abu Bakr, 
radhi Allahu anhu, că:  

 Atunci când Mesagerul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a fost informat că perşii 
au încoronat-o pe fata lui Khus-
rau, a spus:  

   „Asemenea oameni care sunt 
conduşi de o femeie, nu vor avea 
niciodată succes.” 

 (relatat de Bukhari) 
 Şi se mai spune că: „i s-au 

dat ei din toate lucrurile”, pe care 
le poate deţine un conducător pe 
pământ.  „Şi are ea un tron mi-
nunat.”, care, cel mai probabil, 
era împodobit cu tot felul de biju-
terii, precum perle, aur şi alte 
decoraţii magnifice. 

 Apoi, este menţionată necre-
dinţa sa în Allah subhanahu wa 
ta’ala şi venerarea Soarelui în lo-
cul Său, precum şi uneltirile Shei-
tanului, audhu billeh, care i-a 
abătut de la calea lui Allah 
subhanahu wa ta’ala: „Oare nu 
voiesc ei să se prosterneze lui 
Allah, care face să iasă la iveală 
cele ascunse în ceruri şi pre pă-
mânt şi care ştie atât ceea ce ţin 
ei ascuns, cât şi ceea ce mărtu-
risesc ei?” El ştie toate secretele, 
de orice natură ar fi ele. „Allah! 
Nu există altă divinitate în afară 
de El, Stăpânul Tronului minu-
nat!”, un Tron atât de minunat, 
cum niciuna dintre creaţiile Sale 
nu o să aibă vreodată. 



 Apoi, Solomon, aleihi sallam, 
a trimis pupăza cu o scrisoare prin 
care îi chema să se supună lui 
Allah subhanahu wa ta’ala şi 
Mesagerului Său, salla Allahu 
aleihi wa sallam, îi îndemna la 
căinţă şi le cerea să renunţe la 
putere şi la bunurile lumeşti. El le 
scria: „Nu fiţi semeţi cu mine,”, 
adică să nu lăsaţi mândria să vă 
oprească să mă ascultaţi, „ci ve-
niţi la mine cu supunere (ca mu-
sulmani)!”, ca nişte adevăraţi cre-
dincioşi care se supun în totalitate 
lui Allah subhanahu wa ta’ala. 
Pupăza a lăsat scrisoarea lângă ea 

(lângă regina Bilqis) şi a aşteptat 
să vadă reacţia sa. Însă, ea i-a 
adunat pe nobili, principi şi mi-
niştri, pentru a se consulta cu ei. 
„A zis (regina): «O, voi, înalţi 
dregători! A fost aruncat dinaintea 
mea un răvaş vrednic de respect. 
~ El vine de la Solomon şi este:” 
scris în el „În numele lui Allah Cel 
Milostiv, Îndurător [Ar-Rahman, 
Ar-Rahim]. ~ Nu fiţi semeţi cu mi-
ne, ci veniţi la mine cu supunere!” 

 
 

~ va continua, inshaAllah ~ 

 

 

 

 

 

 

  



     
  Respectul  între surori în Islam 

~ de Mariam Oana ~ 
 

 
      Societatea actuală pare să 
piardă valorile şi principiile de ba-
ză, să devină nepăsătoare la 
relaţiile sociale şi să aibă grijă, în 
principal, numai de aspectul exte-
rior, uitând complet de marele 
univers interior. De cele mai multe 
ori, oamenii uită că nu sunt fru-
moşi pentru felul în care arată sau 
pentru ceea ce poartă, ci pentru 
modul în care împart dragoste 
celor din jurul lor,  pentru com-
portamentul şi sinceritatea cu 
care acţionează în astfel de si-
tuaţii.  
 Islamul creează o legătură 
puternică între faptele exterioare 
şi ceea ce este în interiorul per-
soanei, dorind ca întreaga comu-
nitate să fie puternică şi unită, să 
îndemne la tot ceea ce este bun şi 
drept, aşa cum ne spune Allah 
subhanahu wa ta’ala în Sfântul 
Coran: 
 „Să se facă din voi o comu-
nitate care să cheme la tot ceea 
ce este bun, să poruncească ceea 
ce este drept [ma’ruf] şi să o-
prească de la ceea ce este ne-
drept [munkar]. Aceştia sunt cei 
care izbândesc.” 
 (Surat ’Al-’Imran, 3:104) 

 Femeia musulmană are un 
statut deosebit în Islam, mulţi în-
văţaţi afirmând că ea reprezintă 
jumătate din societate. Ea este 
mulţumită de locul pe care religia 
ei i l-a oferit şi se deosebeşte, 
prin caracterul său, de femeile din 
societatea occidentală. Faptul că 
relaţiile sale sunt bazate, în prin-
cipal, pe iubirea de dragul lui 
Allah subhanahu wa ta’ala, denotă 
răbdarea, încrederea şi respectul 
acordat tuturor.  
 Relaţia între surorile în Islam 
este una dintre cele mai strânse şi 
mai puternice şi toate acestea nu-
mai din dragoste pentru Creatorul 
a Tot şi a Toate. Ele se poartă 
conform călăuzirii Coranului cel 
Sfânt şi a învăţăturilor Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, care consideră că la baza 
societăţii se află dragostea şi res-
pectul pe care un frate îl arată 
altui frate, sau o soră altei surori, 
numai astfel inimile oamenilor de-
schizându-se către Calea cea 
Dreaptă. Trimisul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
 „Credincioşii, în prietenia lor 
reciprocă, în compasiunea şi afec-
ţiunea lor, sunt precum un trup: 



dacă o parte a lui suferă, întregul 
trup resimte durerea.” 
 (relatat de Bukhari şi Mus-
lim) 
 Femeia musulmană are un 
rol esenţial în formarea noilor 
generaţii şi, pentru aceasta, ea se 
apropie de sora sa în Islam, spre 
care se întoarce mereu cu dra-
goste, ştiind că o strânsă legătură 
cu aceasta întăreşte legătura sa 
cu Allah subhanahu wa ta’ala, 
care a spus că drept-credincioşii 
sunt asemenea fraţilor.  
 Ea este conştientă de faptul 
că trebuie să se comporte cu 
toate persoanele cu care intră în 
contact, tot la fel cum şi ea do-
reşte, la rândul său, să fie tratată. 
Personalitatea ei se reflectă ca 
într-o oglindă, prin întreg compor-
tamentul său şi prin modul în care 
îi respectă pe cei din jurul ei. 
 O musulmană este conşti-
entă de faptul că oamenii sunt 
diferiţi, că ei au fost creaţi cu 
propria personalitate. De aceea, a 
respecta persoana de lângă tine 
înseamnă a lua în considerare 
sentimentele, nevoile, ideile şi 
preferinţele acesteia. De aseme-
nea, orice persoană trebuie pre-
ţuită pentru felul său de a fi. Nu 
trebuie ca o persoană să fie jude-
cată pentru acţiuni pe care  nu le 
putem înţelege, sau care ni se par 
greşite din punctul nostru de ve-
dere. Înainte de a judeca pe ci-
neva, trebuie să încercăm întâi să 

ne apropiem de acea persoană, să 
observăm modul în care aceasta 
se comportă.  

Nu este bine să etichetăm 
persoanele aflate în preajma 
noastră; întâi, trebuie să ascultăm 
cu atenţie ce au acestea de spus, 
încercând să înţelegem punctele 
lor de vedere, chiar dacă sunt 
diferite de ceea ce noi gândim,  
acceptând astfel individualitatea 
fiecărei persoane. 
 Respectul femeii musulmane 
faţă de sora sa în Islam se poate 
observa, aşadar, prin modul în 
care aceasta se comportă. Salutul 
este prima formă de manifestare, 
care arată acest respect; ea adre-
sează urarea de «Pace!» – „As 
sallam aleykum wa rahmatullahi 
wa barakatuh!” – tuturor surorilor 
sale, chiar dacă acestea îi sunt 
cunoscute sau nu, deoarece ştie 
că acest lucru este unul dintre ce-
le mai frumoase şi iubite fapte de 
Allah subhanahu wa ta’ala şi de 
Profetul nostru, salla Allahu aleihi 
wa sallam, beneficiile sale fiind 
enorme, aşa cum găsim în fru-
mosul hadith: 
 „Să le dai hrană oamenilor şi 
să îi saluţi pe cei pe care îi cu-
noşti, sau pe cei pe care nu îi cu-
noşti.” 
 (relatat de Abu Dawud) 
 Despre acest lucru măreţ, 
găsim scris în Sfântul Coran, în 
următorul verset: 
 „Dacă vi  se  dă bineţe , răs- 



pundeţi cu bineţe încă şi mai fru-
mos, sau [cel puţin] răspundeţi! 
Allah este Atoatesocotitor [Ha-
sib].” 
 (Surat An-Nisa’, 4:86)  
 Femeia musulmană ştie că 
firea umană este supusă slăbiciu-
nii şi, din această cauză, ea nu 
păstrează supărarea în momentul 
în care între ea şi sora ei apare o 
anumită neînţelegere, ştiind că va 
primi răsplata promisă de Allah 
subhanahu wa ta’ala. În Islam, nu 
este permis să treacă mai mult de 
trei zile în care fraţii şi surorile să 
nu vorbească unul cu altul, cău-
tând în acest timp împăcarea. Ea 
este conştientă de faptul că cea 
care caută prima împăcarea va 
avea răsplată de la Allah 
subhanahu wa ta’ala, aşa cum ne 
învaţă şi Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, care a spus: 
 „Unui om nu-i este permis să 
se înstrăineze de un credincios 
mai mult de trei zile. Dacă au tre-
cut trei zile, atunci trebuie să 
meargă şi să îl salute; dacă răs-
punde la salut, atunci amândoi 
vor împărţi răsplata, dar dacă nu 
răspunde, atunci cel care a salu-
tat, va fi absolvit de păcatul 
înstrăinării.” 
 (relatat de Bukhari) 
 Atunci când îşi întâmpină su-
rorile, ea are grijă întotdeauna să 
fie zâmbitoare, pentru că Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
spus: 

 „Zâmbetul adresat fratelui 
vostru este o milostenie.” 
 (relatat de Tirmidhi) 
 În momentul în care vor-
beşte cu surorile ei, îşi alege cu 
grijă cuvintele, încercând, pe cât 
posibil, să evite discuţiile în con-
tradictoriu şi să le îndrume pe 
surorile ei prin vorbe bune şi prin-
tr-un comportament blând. Orice 
cuvânt frumos este asemenea 
unui copac roditor, care îşi în-
dreaptă ramurile spre cer, cerând 
mulţumirea lui Allah subhanahu 
wa ta’ala şi căutând răsplata 
nemăsurată pe care El, Preaînal-
tul, a promis-o robilor Săi credin-
cioşi: 
 „Nu vezi ce pildă a dat Allah 
pentru cuvântul bun? El este ca 
un pom bun, cu rădăcina neclinti-
tă şi cu ramuri [ce se înalţă] în 
cer! ~ El dă fructe tot timpul – cu 
voia Domnului său. Şi Allah dă 
pilde oamenilor pentru ca ei să-şi 
aducă aminte. ~ Iar pilda unui cu-
vânt rău este ca un pom rău care 
a fost smuls de pe faţa pămân-
tului şi care nu mai are pic de sta-
tornicie.” 
 (Surat Ibrahim, 14:24-26) 
 O altă formă de respect pe 
care femeia musulmană o arată 
surorilor ei este reprezentată prin 
faptul că nu vorbeşte despre ele 
atât timp cât ele nu sunt pre-
zente, încercând să stea deoparte 
de orice fel de cuvinte care ar pu-
tea conduce la bârfă.  



O inimă pură este întotdea-
una sinceră şi, de aceea, ele tre-
buie să spună ceea ce gândesc.   
 Orice musulman călăuzit de 
lumina Islamului este conştient de 
faptul că a vorbi despre o persoa-
nă care nu este prezentă înseam-
nă a fi doar un ipocrit, iar aceasta 
conduce la pedeapsa cumplită a 
Iadului. Acest fapt nu face altceva 
decât să îl îndepărteze de ade-
vărata credinţă.  
 Prin urmare, femeia musul-
mană încearcă prin orice mijloace 
să se îndepărteze de astfel de 
fapte, de ceea ce este interzis în 
Sfântul Coran. Ea ştie că pe-
deapsa va fi la fel de mare, atât 
pentru cel care răspândeşte bârfa, 
cât şi pentru cel care pleacă ure-
chea la aceasta, aşa cum spune 
Trimisul lui Allah, salla Allahu 
aleihi wa sallam: 
 „Cel care spune o bârfă şi cel 
care răspândeşte o bârfă sunt la 
fel cu cei păcătoşi.” 
 (relatat de Bukhari) 
şi, de aceea, încearcă să stea de-
parte de toate acestea, rămânând 
cinstită şi sinceră, din iubire 
pentru Allah subhanahu wa ta’ala.  
 O femeie musulmană mumi-
nă foloseşte numai cuvinte fru-
moase la adresa surorilor sale şi 
nu râde atunci când observă un 
anumit lucru, pentru că ştie că 
aceasta nu îi va plăcea surorii 
sale, înţelegând că ar putea-o jig-
ni. Nu o ponegreşte şi nu se adre-

sează decât cu cele mai frumoase 
cuvinte, aşa cum ne spune Allah 
subhanahu wa ta’ala în Coranul 
cel Sfânt: 
 „O, voi cei care credeţi! Să 
nu râdă un neam de un alt neam, 
care s-ar putea să fie mai bun 
decât 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 
porecle unii pe alţii. Ce rău este 
numele urât şi ruşinos, după 
credinţă! Iar cei care nu se căiesc, 
aceia sunt nelegiuiţi.” 
 (Surat  Al-Hujurat, 49:11) 
 În momentul în care sora sa 
întâmpină un necaz, ea îi este 
alături, o încurajează şi o ajută să 
înfrunte aceste încercări şi greu-
tăţi. Oricât de mică ar fi problema 
acesteia, este mereu gata să îi fie 
aproape. Este corectă şi nu se bu-
cură de supărările celor din jurul 
ei. Ea ştie că, dacă râde atunci 
când o persoană are un necaz, 
Allah subhanahu wa ta’ala îi poate 
oferi o supărare asemenea, sau 
chiar mai mare, aşa cum spune 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam: 
 „Nu face haz de necazul fra-
telui tău, căci Allah va avea milă 
de el şi va aduce necazul asupra 
ta.” 
 (relatat de Tirmidhi) 
 Femeia musulmană este con-
ştientă de rolul pe care îl are în 
societatea în care trăieşte şi în-



cearcă să se comporte în cel mai 
bun mod cu putinţă cu surorile şi 
cu persoanele din jurul ei, păs-
trând relaţiile cu acestea prin res-
pectul pe care îl oferă şi pe care îl 
împarte în orice moment, ştiind că 
aceasta este una dintre calităţile 
de bază ale oricăror relaţii umane, 
izvorâte din multitudinea virtuţilor 

pe care musulmanii mumini tre-
buie să le aibă. 
 Fie ca Allah subhanahu wa 
ta’ala să ne dea înţelepciunea de 
a oferi respectul şi dragostea cu-
venite tuturor surorilor noastre în 
Islam, pe care noi înşine ni le 
dorim!  
 

Amin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
             Bucură-te de viaţă 

~ tradus de Alexandra Puriş ~ 
 
 

Comportamentul faţă de 
femei 

 
 Bunicul meu obişnuia să spu-
nă: 

 „Când cineva îşi neglijează 
capra, ea aduce acasă un ţap.”, 
semnificând că atunci când o fe-
meie nu are împlinite nevoile sale 
emoţionale, ea răspunde cu dragă 
inimă unei persoane care îi oferă 
tot ceea ce are nevoie.  
 Ea are nevoie de mult mai 
multă atenţie, într-adevăr, pentru 
că, aşa cum Allah subhanahu wa 
ta’ala a binecuvântat bărbatul cu 
un corp puternic, El, Preaînaltul, a 
binecuvântat şi femeia cu un ca-
racter emotiv mai pregnant.  

Cât de des vedem oameni 
curajoşi, şi chiar persoane cu fun-
cţii de conducere, care se pierd în 
faţa forţei de convingere a unei 
femei?  
 Pentru a face faţă cu măies-
trie femeilor, ar trebui să se des-
copere cheia pentru emoţiile lor. 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, sfătuia bărbaţii să trateze 
femeile cu bunătate şi să aibă în 
vedere emoţiile lor, astfel încât să 
poată trăi cu ele în linişte şi să 

aibă parte de fericire. El a sfătuit 
taţii să se poarte frumos cu fiicele 
lor, aşa cum spunea Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam: 
 „«Oricine creşte bine două 
fete până ce acestea ajung la ma-
turitate, în Ziua Învierii vor fi pre-
cum acestea»; şi el şi-a unit dege-
tele sale.” 
 (relatat de Bukhari şi Mus-
lim) 
 De asemenea, el, salla Allahu 
aleihi wa sallam, ne-a sfătuit să 
avem grijă de mamele noastre, a-
şa cum ne-a sfătuit Mesagerul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, spunând: 
 „Un om a venit la Mesagerul 
lui Allah şi l-a întrebat: «O, Me-
sagerule, cine are mai mult drept 
asupra mea? Iar Profetul i-a răs-
puns: «Mama ta.» Omul a între-
bat: «Şi apoi?» Profetul a răs-
puns: «Mama ta.» Omul a conti-
nuat: «Şi după ea?» Profetul a 
răspuns: «Mama ta.» Omul a în-
trebat a patra oară: «Şi apoi?» 
Profetul a răspuns: «Apoi tatăl 
tău.»” 
 (relatat de Bukhari şi Mus-
lim)   



 În mod similar, el a sfătuit 
soţii să aibă grijă de soţiile lor şi a 
continuat să-i critice pe cei care le 
supără sau le rănesc pe acestea.  

Citiţi cuvintele rostite de că-
tre Profet, salla Allahu aleihi wa 
sallam, în cadrul ultimului său Pe-
lerinaj, în faţa a sute de mii de 
pelerini, în mijlocul cărora se aflau 
albi, negri, bătrâni, tineri, bogaţi 
şi săraci. El, salla Allahu aleihi wa 
sallam, s-a adresat tuturor, spu-
nând:  
 „Purtaţi-vă bine cu femeile 
voastre! Purtaţi-vă bine cu femeile 
voastre!” 
 (relatat de Muslim şi Tir-
midhi) 
 Într-o zi, un grup de femei a 
venit la soţiile Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam, pentru a 
se plânge de comportamentul so-
ţilor lor. Când Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a auzit 
acest lucru, a mers şi a vorbit 
oamenilor astfel:  
 „Un grup de femei a venit la 
soţiile lui Mohammed, pentru a se 
plânge de soţii lor. Soţii lor nu 
sunt cei mai buni dintre voi.”  
 (relatat de Abu Dawud) 
 De asemenea, el, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a mai spus: 
 „Cel mai bun dintre voi, este 
cel care este cel mai bun cu fa-
milia lui, iar eu sunt cel mai bun 
dintre voi cu familia mea.”  
 (relatat de Tirmidhi şi Ibn 
Majah) 

 Islamul acordă femeilor un 
respect deosebit, încât, pentru a 
le respecta onoarea, războaie au 
fost iniţiate şi capete au fost tă-
iate. 
 Evreii obişnuiau să trăiască 
alături de musulmanii din Medina. 
Ei urau faptul că Allah subhanahu 
wa ta’ala a poruncit femeilor să 
poarte hijab şi că, ulterior, aces-
tea s-au acoperit. Ei au încercat 
să planteze seminţele corupţiei şi 
să înlăture vălul femeilor musul-
mane, însă nu au reuşit. 
 Într-o zi, o femeie musulma-
nă a mers la o piaţă deţinută de 
evreii din Banu Qaynuqa. Aceasta 
era o femeie castă şi modestă. Ea 
a mers la un bijutier din rândul 
evreilor. Aceştia au văzut-o şi le-a 
displăcut faptul că ea era castă şi 
acoperită. Au vrut să arunce o pri-
vire la ea, să o atingă, la fel cum 
făceau înainte ca Islamul să ofere 
onoarea femeii. Au vrut să îi des-
copere faţa şi să-i dea jos hijabul, 
dar ea a refuzat. Prin urmare, 
bijutierul a prins un colţ al rochiei 
ei, de marginea  khimarului (vălu-
lui) ei, fără ca ea să observe acest 
lucru. Atunci când s-a ridicat, ro-
chia s-a ridicat şi ea, dezvăluind, 
astfel, părţi ale corpului ei. Evreii 
au început să râdă. Femeia mu-
sulmană a început să strige, do-
rind să o fi ucis, mai bine, decât 
să îi descopere corpul. 
 Un bărbat musulman a văzut 
acest lucru şi, scoţându-şi sabia, l-



a atacat pe bijutier, omorându-l. 
La rândul lor, evreii l-au atacat pe 
musulman şi l-au ucis. Când Pro-
fetul, salla Allahu aleihi wa sallam, 
a ajuns să ştie despre acest lucru 
şi despre faptul că evreii au în-
călcat angajamentul lor cu el şi că 
au atins o femeie, musulmanii i-
au înconjurat pe evrei, până când 
aceştia s-au predat şi au cedat la 
judecata lui. 
 Când Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a decis să-i pe-
depsească, drept răzbunare pen-
tru onoarea unei femei musulma-
ne, care a fost încălcată, unul 
dintre ajutoarele ipocriţilor s-a 
ridicat – cei care nu au niciun mo-
tiv de îngrijorare pentru onoarea 
femeilor musulmane şi care au 
grijă numai de satisfacerea sto-
macurilor şi a dorinţelor lor inti-
me. Conducătorul ipocriţilor, 
Abdullah ibn Ubaz ibn Salul, s-a 
ridicat şi a spus: „O, Mohammed! 
Te rog, tratează-i pe aliaţii mei cu 
bunătate!” El a spus acest lucru, 
deoarece aceştia au fost aliaţi cu 
el, în zilele preislamice, de igno-
ranţă. 
 Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, s-a întors şi a refuzat 
să cedeze; cum ar putea să ierte 
un popor care a dorit să răspân-
dească corupţia printre credin-
cioşi?! 
 Ipocritul a spus din nou: „O,  
Mohammed, tratează-i cu bună-
tate!” Însă, Profetul, salla Allahu 

aleihi wa sallam, s-a întors din 
nou în favoarea apărării onoarei 
femeii musulmane. Ipocritul a 
devenit furios. El a pus mâna în 
buzunarul de la cămaşa Profe-
tului, salla Allahu aleihi wa sallam, 
şi trăgându-l,  i-a spus: „Fii bun 
cu aliaţii mei! Fii bun cu aliaţii 
mei!” Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, s-a înfuriat, la rândul 
lui, şi i-a spus: „Dă-mi drumul!” 
Însă, ipocritul a refuzat şi a în-
cercat să prevină executarea 
pedepselor.  
 Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, s-a întors spre el şi a 
spus: „Sunt ai voştri, atunci.” şi a 
decis să nu îi execute. Cu toate 
acestea, el i-a expulzat din locuin-
ţele lor din Medina. Da, o femeie 
musulmană castă nu merită mai 
puţin!  
 „Khawla bint Tha’laba, radhi 
Allahu anha, a fost dintre compa-
nionii drepţi ai Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam. Soţul ei, 
Aws ibn Al-Samit, era un om bă-
trân, care se înfuria foarte repede. 
Într-o zi, s-a întors de la o întâl-
nire şi a discutat cu ea, în legă-
tură cu o problemă. Ea a răspuns 
necorespunzător şi s-au certat. 
Omul a devenit furios şi a zis: 
«Eşti asemenea spatelui mamei 
mele!» şi a părăsit casa furios. 
Rostirea acestei expresii, în pe-
rioada preislamică, era considera-
tă divorţ. Acest lucru nu se mai 
aplica în Islam, dar Khawla nu a 



ştiut care sunt regulile islamice, în 
această problemă.  
 Aws a revenit în casă, unde 
şi-a găsit soţia evitându-l şi ţi-
nându-l la distanţă. Ea i-a spus: 
«Jur pe Cel în mâna Căruia se află 
viaţa Khawlei, că nu te vei apropia 
de mine, după ce ai spus ce ai 
spus, până când Mesagerul lui 
Allah nu va judeca.» 
        Apoi, Khawla a plecat, pen-
tru a-l vizita pe Trimisul lui Allah, 
salla Allahu aleihi wa sallam, şi i-a 
spus ce s-a întâmplat. Ea s-a 
plâns, de asemenea, de modul în 
care soţul ei o trata. Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a certat-o 
şi a sfătuit-o să rămână răbdă-
toare, spunând: «O, Khawla! El 
este vărul tău şi un om bătrân, 
deci teme-te de Allah cu privire la 
el.» Răspunsul ei a fost: «O, Me-
sager al lui Allah! El s-a căsătorit 
cu mine când eram tânără, mi-a 
făcut pântecele praf, ca urmare a 
sarcinilor, şi acum, când am deve-
nit bătrâni şi în imposibilitatea de 
a mai avea copii, el a divorţat de 
mine! O, Allah! Mă plâng la Tine!» 
 Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a auzit cuvintele ei şi a 
aşteptat ca Allah să dezvăluie un 
verdict cu privire la cazul ei. În 
timp ce Khawla era cu Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, Jibril, 
aleihi sallam, a coborât din ceruri 
şi i-a revelat Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam, verdictul 
cu privire la ea şi la soţul ei.  

 Profetul s-a întors spre ea şi 
i-a spus: «O, Khawla! Allah a scos 
la iveală un verset pentru tine şi 
soţul tău.» 
 Apoi, a recitat primul verset 
al surei Al-Mujadila:  
 „Allah a auzit vorbele aceleia 
care discută cu tine în privinţa 
bărbatului ei şi se plânge lui Allah. 
Şi Allah aude discuţia voastră, căci 
Allah este Cel care Aude Totul [şi] 
Vede Totul [Sami’, Basir].”  
 Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, i-a mai spus: «Ordonă-
i să elibereze un sclav!» 
 Ea a răspuns: «O, Mesager 
al lui Allah, el nu are un sclav pe 
care să-l elibereze.»  
 El a spus: «Atunci, spune-i 
să postească două luni consecu-
tiv.» 
 Ea a spus: «Pe Allah, el este 
un om bătrân, care nu are pute-
rea să postească.» 
 El a spus: «Atunci, să hră-
nească 60 de oameni săraci, în 
schimb.» 
 Ea a zis: «O, Mesager al lui 
Allah, el nu are ce să dea!» 
 Profetul a zis: «În acest caz, 
îl vom ajuta cu smochine.» 
 Ea a spus: «O, Mesager al lui 
Allah, îl voi ajuta eu cu ceva 
smochine.» 
 Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: «Acest lucru 
vorbeşte foarte bine despre tine. 
Du-te şi dă pomană în numele său 
şi ai grijă de vărul tău.»” 



  (relatat de Ahmad şi Abu 
Dawud) 
 Slavă lui Allah subhanahu wa 
ta’ala, care a acordat Profetului, 
salla Allahu aleihi wa sallam, ca-
lităţi precum blândeţea şi clemen-
ţa, chiar şi atunci când se ocupa 
de probleme personale! 
 

 Concluzie: 
 O femeie poate fi răbdătoare 
cu sărăcia şi programul încărcat al 
soţului ei, însă, ea nu poate fi răb-
dătoare cu comportamentul lui 
nepoliticos. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



       
Ingredientele unei căsătorii fericite 

                                        -  Compilaţie - 
~ tradus de Alya Iacob ~ 

 
 

Introducere 
 
Toate mulţumirile şi toată 

lauda I se cuvin numai lui Allah 
subhanahu wa ta’ala; binecuvân-
tările fie asupra Profetului nostru 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, asupra familiei sale, asu-
pra companionilor săi, radhi 
Allahu anhum şi asupra tuturor 
celor care urmează călăuzirea sa 
până în Ziua Judecăţii. 

Acest articol este o continu-
are a subiectului discutat anterior, 
în numerele trecute ale revistei. 

Vom insista asupra acestui 
lucru, deoarece acest aspect im-
portant al căsătoriei dirijează în-
treaga viaţă socială. Mă rog lui 
Allah subhanahu wa ta’ala ca 
acest efort să aducă fericirea şi o 
mult mai bună înţelegere în viaţa 
de zi cu zi a tinerilor căsătoriţi.  
 Sunt trei subpuncte impor-
tante care vor fi discutate în acest 
articol: 
 

1. Importanţa ţintei 
fiecăruia dintre noi. 

 
Indiferent dacă suntem căsă- 

toriţi sau urmează să ne înteme-
iem o familie, este ţinta fiecăruia 
dintre noi să avem o căsătorie şi o 
viaţă de familie împlinite, in-
shaAllah.  

  
2. Frecventele argu-

mente şi certuri dintre soţi, ce 
conduc la o separare sau la un 
divorţ. 

   
Această problemă nu este în-

tâlnită doar în comunitatea islami-
că. Este un fenomen care predo-
mină în întreaga lume, dacă ar fi 
să luăm în considerare statisticile. 
Spre exemplu, rata divorţului în 
SUA este de 48%, în Germania 
35%, în unele părţi ale Europei şi 
ale SUA a ajuns chiar la 62%, iar 
în câteva ţări arabe a ajuns la 
20%. De asemenea, sunt multe 
familii care trăiesc în tumultul 
conflictelor şi al discuţiilor. 

 
3. O familie stabilă şi 

sigură va putea aduce o nouă 
generaţie de musulmani, ca-
pabilă să continue mesajul 
islamic.  

 



Avem mare nevoie de tineri 
evlavioşi şi de femei credincioase, 
care să îşi crească într-un mediu 
armonios copiii, şi nu într-unul 
dezbinat. În aceste familii nou 
formate, copiii pot creşte într-un 
climat sănătos, nu într-un mediu 
în care vor fi nevoiţi să facă faţă 
tensiunii din familie. Ele vor avea 
copiii credincioşi, ce vor face, in-
shaAllah, dawa islamică. 

Sunt numeroase versetele 
din Coran care arată aceasta, aşa 
cum sunt următoarele: 

„O, voi, oameni! Fiţi cu frică 
de Domnul vostru, care v-a făcut 
dintr-o singură fiinţă şi a făcut din 
aceasta şi pe perechea ei şi care a 
răspândit din cele două [fiinţe] 
mulţi bărbaţi şi femei! Fiţi cu frică 
de Allah, în numele Căruia vă con-
juraţi [unii pe alţii] şi [fiţi cu frică 
de ruperea] legăturilor de rude-
nie, căci Allah este Veghetor peste 
voi [Raqib]!” 

(Surat An-Nisa’, 4:1) 
„Acelora care nu cred în 

semnele lui Allah şi-i omoară pe 
profeţi pe nedrept, şi-i omoară pe 
aceia dintre oameni care porun-
cesc dreptatea, acelora vesteşte-
le osândă dureroasă.”  

(Surat ’Al-’Imran, 3:21) 
„Şi din fiecare lucru, Noi am 

creat perechi. Poate că voi vă veţi 
lăsa îndemnaţi”  

(Surat Az-Zariyat, 51:49) 
„Şi aceia care zic: «Doamne, 

dă-ne nouă de la soaţele noastre 

şi de la vlăstarele noastre mân-
gâiere pentru ochi şi fă din noi 
călăuză pentru cei evlavioşi!»” 

(Surat Al-Furqan, 25:74) 
De asemenea, sunt nume-

roase ahadith care fac referire la 
acest subiect: 

„Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: «O, voi, cei 
tineri! Cei dintre voi care pot să se 
căsătorească, să o facă.»”  

(relatat de Bukhari şi Mus-
lim) 

 Anas, radhi Allahu anhu, a 
relatat că: 

 „La soţiile Trimisului lui Allah 
au venit trei persoane ca să 
întrebe despre faptele de credinţă 
ale Profetului. După ce li s-a 
relatat despre acestea, ei au spus 
că nu era mare lucru şi au zis: 
«Atunci, unde ne aflăm noi, în 
comparaţie cu Profetul, de vreme 
ce Allah i-a iertat toate păcatele 
din trecut şi pe cele viitoare?» 
Unul dintre ei a spus: «Eu, cel 
puţin, mă rog toată noaptea.» 
Altul a zis: «Eu postesc toată ziua 
şi nu încalc postul.» Iar celălalt a 
zis: «Eu mă feresc de femei şi nu 
mă însor niciodată.» Atunci, Pro-
fetul a venit la ei şi le-a zis: «Voi 
sunteţi cei care spuneţi cutare şi 
cutare lucruri? Aveţi grijă! Pe 
Allah, eu mă tem de Allah mai 
mult ca voi şi, dintre voi, eu sunt 
cel mai supus Lui, însă totuşi ţin 
post şi îl încalc, fac rugăciuni şi 
stau noaptea de veghe, şi îmi iau 



neveste. Aşa că cel ce se depăr-
tează de la calea mea, nu este de-
al meu.»”  

(relatat de Bukhari) 
Întemeierea unei familii este 

un factor esenţial pentru stabilirea 
frumoasei noastre religii. Familia 
este piatra de temelie a societăţii. 
O căsnicie reuşită este indispen-
sabilă acestei temelii. O fundaţie 
slabă nu poate fi baza niciunei 
căsătorii.  

Atunci când Islamul vine cu 
învăţăminte pentru omenire, adu-
ce şi un sistem legal complet: 

„În ziua aceasta, am desă-
vârşit religia voastră.”  

(Surat Al-Ma’ida, 5:3) 
În Islam, sunt soluţii pentru 

orice problemă legală.  
Despre importanţa vieţii de 

familie, s-a specificat, printre alte-
le, şi în legislaţia islamică; Islamul 
a vorbit despre toate aceste as-
pecte, pentru ca musulmanul să 
aibă o viaţă fericită şi prosperă. 

Obişnuim să ne întrebăm de 
ce necredincioşii atacă în mod 
constant conceptul de familie mu-
sulmană şi de ce ei încearcă me-
reu să ne prindă în plasele lor de 
haos şi dezbinare. Aceasta se în-
tâmplă pentru că, în acest fel, ei 
consideră că, distrugând familia 
musulmană, e ca şi cum ar distru-
ge întreaga societate musulmană. 
Când dezordinea conduce spre 
pierderea familiei, nu mai este 
nicio speranţă că aceasta va de-

veni o naţiune bună, utilă. Nu 
este de mirare că, atunci când a 
fost vizitată o şcoală de corecţie, 
s-a descoperit că 70%-80% dintre 
tinerii de acolo au recunoscut că 
au ajuns în acest loc din cauza 
certurilor sau a divorţurilor părin-
ţilor lor. Este evident că multe 
familii sunt predispuse proble-
melor, şi din această cauză, creşte 
riscul ca şi copiii acestora să fie 
trimişi în aceste centre. 

Deci, înţelegeţi, fraţi şi su-
rori, ce anume creează aceste 
probleme?  

Este acest fenomen, pe care 
necredincioşii l-au valorificat, în-
cercând tot ceea ce este posibil, 
ca să distrugă fundaţia societăţii 
islamice. Fie ca Allah subhanahu 
wa ta’ala să ne ferească de a-
cestea! Amin. 
                    

Ingredientele unei 
căsătorii fericite 

 
Pentru a înţelege cât mai bi-

ne factorii care determină o căs-
nicie reuşită, se vor folosi ca 
exemple lucruri reale, pentru ca, 
astfel, aceştia să devină mult mai 
uşor de înţeles.  

Vă oferim o listă cu urmă-
toarele ingrediente, care vă pot 
ajuta, inshaAllah, să aveţi o viaţă 
de familie fericită: 

1. Lucrurile care trebuie să 
fie luate în considerare înainte de 
căsătorie 



2. Îndeplinirea responsabili-
tăţilor în cadrul căsătoriei 

3. O apropiere realistă de 
viaţa de familie 

4. Înţelegerea psihologică a 
conceptului de căsătorie 

5. Copiii 
6. Bunele relaţii cu ceilalţi 
7. Abilitatea de a rezolva 

problemele 
8. Diverse probleme 

 
1. Lucruri ce trebuie 

luate în considerare înainte 
de căsătorie 
 

O alegere bună 
Abu Huraira, radhi Allahu 

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

„O femeie poate fi cerută în 
căsătorie din patru motive: ave-
rea, descendenţa, frumuseţea sau 
credinţa ei.”  

(relatat de Bukhari şi Mus-
lim) 

Nimeni nu contrazice faptul 
că trebuie luată o decizie bună; 
problema este ce anume consti-
tuie o alegere bună. 

 Mulţi oameni dau importan-
ţă frumuseţii, averii şi descen-
denţei, însă, nu trebuie să uităm 
că acestea nu au prioritate în faţa 
credinţei.  

Credinţa este cel mai impor-
tant criteriu de care trebuie ţinut 
cont pentru a face o alegere bu-
nă. Aşa cum bărbatul este îndru-

mat să facă o alegere bună pri-
vind viitoarea soţie, în acelaşi mod 
părinţii sau rudele fetei care ur-
mează să se căsătorească trebuie 
să ia în considerare ce este mai 
bun pentru ea. Dezamăgitor este 
faptul că oamenii se interesează 
de situaţia financiară şi de ce 
condiţii poate oferi viitorul ginere, 
mai mult decât despre  credinţa 
acestuia. Principiul căsătoriei 
este credinţa.  

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam,  a spus: 

„Dacă vine cineva de a cărui 
credinţă şi caracter eşti satisfăcut, 
atunci dă-i-o pe fiica ta în căsă-
torie, pentru că, în caz contrar, 
fitna şi răutatea vor fi răspândite 
pe pământ.”  

(relatat de Tirmidhi şi Ibn 
Majah) 

Atunci când vrem să facem o 
alegere bună, trebuie să luăm în 
considerare şi familia persoanei 
alese. Sunt cazuri în care familiile 
celor doi soţi au atât de multă in-
fluenţă asupra lor, încât, uneori, 
aceasta duce la destrămarea a-
celei căsătorii. 

 
Alegerea perechii potrivite 
Privind aceasta, oamenii s-au 

împărţit în două extreme. 
În prima extremă, sunt pă-

rinţii care nu acceptă ca viitorul 
mire să privească la fiica lor în-
ainte de căsătorie. Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a încu-



rajat ideea de a privi la viitoarea 
soţie, chiar l-a sfătuit pe Mugha-
ira,  radhi Allahu anhu, să facă 
aceasta: 

„Priveşte la ea, pentru că 
acest lucru te va ajuta să iei o 
decizie.”  

(relatat de  Ahmad, Tirmidhi 
şi Hakim) 

Abu Huraira, radhi Allahu 
anhu, a relatat: 

 „Eram cu Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam,  când a 
venit un bărbat din neamul An-
sarilor şi a spus că vrea să se că-
sătorească cu o femeie din Ansari. 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, i-a spus să meargă şi să o 
privească.” 

(relatat de Muslim) 
Prin urmare, Profetul, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a încu-
rajat ideea ca cei care vor să facă 
o alegere, să privească la persoa-
na pe care o vor în căsătorie, 
pentru că, în acest fel, se poate 
lua o decizie bună. A interzice u-
nei persoane să nu privească la 
aceea căreia i se face propunerea 
de căsătorie, nu face parte din 
tradiţia Profetului, salla Allahu 
aleihi wa sallam. 

Pe de altă parte, sunt cei din 
extrema cealaltă, care au depăşit 
limita şi nu numai că îi permit vii-
torului mire să privească mireasa, 
ci chiar sunt de acord ca aceştia 
să iasă împreună. Acest lucru 
contrazice valorile islamice. În 

islam, viitorul mire poate privi 
doar faţa şi mâinile celei pe care 
vrea să o aleagă, aceasta fiind 
făcută în prezenţa mahram-ului. 

 
Luarea în considerare a 

mahr-ului 
Aisha, radhi Allahu anha, a 

spus că Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a dat  ca mahr (dotă) 
soţiilor sale, 12 awqia (1 awqia 
este echivalentul a 40 de dirhami 
de argint, adică 128 de grame de 
argint). 

Omar, radhi Allahu anhu, a 
spus acelaşi hadith despre soţiile 
şi fiicele Profetului, salla Allahu 
aleihi wa sallam, relatat de Ah-
mad, Abu Dawud, Tirmidhi şi Ha-
kim.  

De asemenea, Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam,  a zis: 

„Cel mai bun mahr, este cel 
care este cel mai uşor de oferit.”  

(relatat de Abu Dawud şi Ha-
kim) 

Cu privire la acest subiect, 
un expert scrie: 

Urmând calea de mijloc, 
evitând măsurile extreme şi vani-
tatea, vom putea ajunge la o că-
sătorie fericită. Cu aceasta ar 
trebui să înceapă o căsătorie cei 
bogaţi, pentru că ei sunt aceia 
care încep tendinţele.  

Mesele festive fastuoase şi 
mahr-ul extravagant necesită e-
forturi  financiare mari. 

Din nou, şi în acest caz, oa- 



menii sunt împărţiţi în două extre-
me. Unii ajung să ofere soţiilor 
drept dotă doar câteva monede, 
pe când ceilalţi, dau o dotă  mare; 
ambele extreme sunt de condam-
nat. 

Poate că sunt oameni care se 
întreabă: Ce efect are o masă fes-
tivă bogată, sau un mahr mic, 
asupra unei căsătorii fericite? 

Răspunsul este că, atunci 
când un bărbat îşi asumă respon-
sabilitatea de a plăti mai mult 
decât poate, şi chiar se împrumu-
tă pentru a oferi celei alese un 
mahr extravagant, după puţin 
timp de la începerea vieţii de fa-
milie, vor începe greutăţile finan-
ciare, va deveni mai puţin afectu-
os şi va începe să îşi învinovă-
ţească soţia, chiar şi pentru lucru-
rile mărunte care apar în orice 
căsătorie. Va începe să spună 
cuvinte care rănesc, cum ar fi:  

 „Eu muncesc să aduc bani 
pentru tine, iar tot ceea ce faci tu 
este să cheltui bani; eşti cauza 
problemelor mele.”  

Apoi, când toate acestea 
sunt însoţite şi de cuvintele „m-
am împrumutat de la rechini”, sau 
altele de acest gen, căsătoria 
ajunge de la rău la foarte rău. În 
cele din urmă, el nu mai poate 
face faţă şi se gândeşte la divorţ. 
Chiar dacă nu se face acest pas, 
căsătoria devine un coşmar.  

Cu toate acestea, în cazul în 
care se foloseşte o sumă de bani 
pentru ceremonia de nuntă, în 
conformitate cu Sunna Profetului, 
salla Allahu aleihi wa sallam,  a-
tunci speranţele lor de a avea o 
căsătorie bazată pe respect şi în-
ţelegere, vor fi mai apropiate de 
realitate. 

 
~ va continua, inshaAllah ~

 

 

  



       
         Îndepărtaţi-l dintre noi! 

adaptare după Mohammed Alsharif 
                                   ~ de Umm Raschid ~ 

 
 

Abu Al-Hasan ibn Abdullah 
Al-Maaliqi relatează o povestire 
despre un mare învăţat al Ummei:  

 
Mohammed ibn At-Tayyib 

Abu Bakr Al-Baaqillaani (d.1013).  
 
Haideţi să petrecem câteva 

clipe în compania acestuia şi să 
simţim puterea Islamului din ini-
mile musulmanilor de odinioară.  

Ne aflăm în perioada în care 
Califul musulmanilor îl trimisese 
pe Abu Bakr Al-Baaqillaani la îm-
păratul roman: 

 
Împăratul roman îl invitase 

pe Abu Bakr Al-Baaqillaani la o 
sărbătoare a creştinilor şi el ac-
ceptase, prezentându-se acolo în 
ziua respectivă. Sala era plină-
ochi de nobili creştini, pereţii a-
cesteia şi mesele întinse abundau 
în podoabe. Văzându-l pe Al-
Baaqillaani, împăratul îl trase a-
proape de el, îl aşeză pe treapta 
tronului său şi îl copleşi cu com-
plimente măgulitoare. În jurul 
împăratului şedeau doar nobilii şi 
consilierii săi apropiaţi.  

Iată-l, însă, pe Batrik (Marele 

Preot), păşind în sala banchetului, 
în întreaga sa splendoare: oas-
petele aşteptat – căpetenia religiei 
lor.  Intrase înconjurat de un roi 
de preoţi, fiecare dintre ei reci-
tând din Biblie şi purtând cădel-
niţe fumegânde, cu toţii îmbrăcaţi 
în cele mai fine haine de sărbă-
toare. Când Batrik a ajuns în mij-
locul sălii, împăratul s-a ridicat să-
l întâmpine. El şi-a plecat fruntea 
înaintea lui şi şi-a pus mâinile pe 
umerii săi. Apoi îl aşeză pe un 
tron minunat, aflat la dreapta tro-
nului său. 

La scurt timp după aceasta, 
împăratul se întoarse spre Al-Baa-
qillaani şi spuse:  

„O, învăţatule! Batrik este 
conducătorul religiei noastre şi el 
este păzitorul turmei.”  

Al-Baaqillaani se întoarse 
spre Batrik, cu zâmbetul cel mai 
călduros şi cu cele mai nobile cu-
vinte, spunându-i cele mai înţe-
lepte şi mângâietoare lucruri. A-
poi, puse o întrebare de felul: 

„Şi, cum sunt soţia şi co-
piii?...”   

 
Să nu uităm că preoţii prac-



ticau celibatul! La această între-
bare, în sala banchetului s-a aş-
ternut tăcerea. Blasfemie! Împă-
ratul a rămas fără grai, marele 
preot era cuprins de indignare. 
Sprâncene încruntate, feţe dispre-
ţuitoare! 

Atunci, însă, Abu Bakr Al-
Baaqillaani se ridică şi spuse:  

„O, voi oameni, ascultaţi-mă. 
Vă indignaţi la gândul că acestui 
muritor de rând i-ar putea fi atri-
buiţi o soţie şi copii şi respingeţi 
orice afirmaţie în acest sens. Însă, 
când este vorba de Domnul vos-
tru, Cel Preaînalt, Cel Slăvit, nu 
simţiţi acelaşi dezgust. Voi Îi atri-
buiţi lui Allah ambele – şi soţie, şi 
copil – ceea ce nu aţi accepta nici-
odată să i se atribuie marelui vos-
tru preot! Suddatan lihaadha ar-
ra’y! (Să piară pretinderea voas-
tră! Cât de evident greşită este 
ea!)”  

Aceste cuvinte nu au aflat 
răspuns din partea creştinilor. Ini-

mile lor erau zguduite de nelinişte 
şi de teamă. Repede, împăratul se 
întoarse spre Batrik şi îl întrebă:  

„Ce să facem acum?...” 
Acesta răspunse:  
„Tratează-l pe acest om cu 

bunătate, până la sfârşitul dine-
ului, apoi îndepărtează-l pe acest 
aducător de necaz, din ţara ta, 
chiar astăzi, dacă poţi! Altfel, nu 
vei fi niciodată la adăpost de răul 
său.” 

Împăratul îi urmă sfatul. Al-
Baaqillaani fu trimis înapoi în Iraq, 
la Califul său, încărcat cu daruri şi 
însoţit de o mulţime de prizonieri 
musulmani, eliberaţi. 

 
Aceasta este o istorisire rea-

lă, care s-a petrecut în anul 1002 
e.n.. 

Fie ca Allah subhanahu wa 
ta’ala să-i răsplătească din abun-
denţă pe cei care au păstrat-o 
pentru noi! 

 



      
              Testul sincerităţii  

                                ~ tradus de Mariam Oana ~ 
 

  
  A fost odată un rege dintr-un 

ţinut îndepărtat, care, simţind că 
vremea domniei sale se apropie 
de sfârşit, a decis să aleagă un 
succesor. Spre uimirea tuturor, 
alegerea celui care trebuia să îi 
urmeze la tron nu a fost făcută 
din rândul fiilor săi, sau a celor 
apropiaţi lui, ci împăratul a hotă-
rât cu totul altceva decât se obiş-
nuia. El a adunat toţi tinerii din 
regat la un loc şi le-a spus: 

 „Timpul ca eu să părăsesc 
tronul a sosit, de aceea, vreau să 
aleg următorul împărat. M-am 
gândit că cel mai bine este să a-
leg ca succesor la conducerea ţării 
pe unul dintre voi.” 

 Auzind aceasta, fiii săi au 
fost şocaţi, însă, tatăl lor nu le-a 
dat posibilitatea de a spune ceva, 
pentru că a continuat să explice 
ceea ce trebuiau ei să îndepli-
nească pentru a putea domni 
peste tot ţinutul: 

 „Voi oferi fiecăruia dintre voi 
o sămânţă specială. Am să vă rog 
să aveţi mare grijă de aceasta, să 
o udaţi, iar după un an, să vă în-
toarceţi aici, pentru a îmi arăta 
rezultatul obţinut în urma îngrijirii 
voastre.” 

 Un băiat pe nume Abdullah 
se afla acolo în acea zi şi, la rân-
dul său, a primit în dar o sămân-
ţă. A mers acasă, unde, entuzias-
mat, i-a spus mamei sale întreaga 
poveste. Ea l-a ajutat să planteze 
sămânţa într-un vas. Băiatul se 
îngrijea de aceasta cu foarte mare 
atenţie. În fiecare zi, el uda planta 
şi privea să vadă cât a crescut a-
ceasta, însă nu observa nici măcar 
o frunză apărând din pământ. 

 După aproape trei săptă-
mâni, ceilalţi tineri au început să 
vorbească despre sămânţa care a 
răsărit şi a început să crească, zi 
după zi, devenind mai mare şi mai 
frumoasă.  

 Timpul trecea cu repeziciune, 
iar Abdullah continua să privească 
la vasul său, sperând că şi planta 
sa va răsări, însă, nimic nu se în-
tâmpla, pământul rămânea la fel 
cum a fost în momentul în care a 
plantat sămânţa în el. 

 Ceilalţi tineri vorbeau conti-
nuu despre cât de mare a devenit 
planta lor, numai cea din vasul lui 
Abdullah refuza să crească. Şase 
luni au trecut, şi vasul rămânea 
tot gol. Trist, Abdullah a înţeles că 
nimic nu va apărea şi era supărat 



că a eşuat în încercarea sa de a 
avea cea mai frumoasă plantă din 
regat. 

 Cu toţii se lăudau că au ade-
văraţi copăcei răsăriţi din sămânţa 
dăruită de împărat, numai a sa 
refuza să crească. Abdullah a păs-
trat acest fapt secret, temându-se 
că ceilalţi tineri vor râde de el, 
pentru că nu a putut avea grijă de 
o singură plantă. 

 După ce anul a trecut, toţi ti-
nerii s-au prezentat în faţa împă-
ratului, aducând cu ei plantele de-
venite adevărate frumuseţi. Abdu-
llah nu îşi dorea să meargă în faţa 
regelui cu vasul său gol, însă, ur-
mând îndemnurile mamei sale, 
care i-a spus că trebuie să fie în-
totdeauna sincer, a mers la palat, 
pentru a îşi prezenta vasul. Odată 
ajuns la palat, el a fost uimit de 
multitudinea de plante, de toate 
culorile şi mărimile, pe care ceilalţi 
tineri le aduseseră cu ei. La rândul 
său, a pus vasul pe podea, accep-
tând în linişte cuvintele celorlalţi, 
care râdeau de eşecul său. 

 Când împăratul a sosit, a ad-
mirat diversele plante aflate în fa-
ţa sa şi le-a mulţumit tuturor 
pentru tot ceea ce au reuşit să fa-
că pe parcursul unui an. În tot a-
cest timp, Abdullah, ruşinat, 
încerca să ascundă vasul său gol. 
Însă, regele l-a observat şi l-a 
chemat în faţa sa. Înfricoşat de 
urmările pe care le putea aduce 
eşecul său, tânărul a mers în faţa 

împăratului. Acesta l-a întrebat 
care este numele său, apoi, întor-
cându-se către toţi tinerii adunaţi 
acolo, le-a spus: 

 „În faţa voastră se află viito-
rul împărat. Numele său este Ab-
dullah.” 

 Cu toţii erau nedumeriţi, Ab-
dullah nici măcar nu reuşise să 
aibă grijă de sămânţa sa, de ace-
ea, nu înţelegeau cum putea el să 
fie următorul rege. Însă, împă-
ratul a continuat: 

 „Cu un an în urmă, am oferit 
fiecăruia dintre voi câte o sămân-
ţă şi v-am rugat să o îngrijiţi cu 
cea mai mare grijă. Însă, ceea ce 
voi nu ştiaţi, este faptul că aceste 
seminţe nu erau altceva decât 
seminţe fierte, care nu aveau cum 
să crească. Cu excepţia lui Abdu-
llah, toţi aţi adus astăzi copăcei şi 
flori. În momentul în care aţi ob-
servat că planta nu creşte, aţi 
înlocuit sămânţa pe care v-am da-
t-o cu o alta, care să poată răsări. 
Abdullah a fost singurul care a a-
vut curajul să aducă în faţa mea 
un vas în care sunt sigur că se 
află sămânţa pe care eu i-am dat-
o. Datorită sincerităţii sale, el va fi 
următorul împărat al acestui 
ţinut.” 

 
 Morala 
 Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
 „Adevărul va conduce la bu-

nătate şi bunătatea va conduce 



spre Paradis. O persoană care are 
un comportament plin de sinceri-
tate va fi acceptată de către Allah 
ca o persoană cinstită. În opoziţie, 
minciuna conduce spre rău şi răul 
conduce spre Iad. O persoană ca-
re minte până când minciuna 
devine o obişnuinţă, va fi consi-
derat de Allah ca fiind un minci-
nos.”  

(relatat de Bukhari) 
 Astfel, musulmanul mumin 

trebuie să urmeze exemplul Pro-
fetului Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, care era cunos-
cut ca fiind cea mai cinstită per-
soană, şi să spună întotdeauna 
numai adevărul şi să îşi asume 
propriile fapte, indiferent de con-
secinţele pe care acestea le aduc. 
A spune o minciună este cel mai 
degradant comportament pe care 
o persoană îl poate avea, condu-
când spre întunericul necredinţei, 
oferind, în acest mod, o cale libe-

ră lui Sheitan, audhu billeh, pen-
tru a slăbi sufletul şi a îl îndepărta 
de la Calea cea Dreaptă. Cre-
dinciosul ştie că la Allah Preaînal-
tul se află întoarcerea sa în Ziua 
Judecăţii şi că întreg comporta-
mentul său şi toate gândurile sale 
sunt cunoscute de către Allah 
subhanahu wa ta’ala. El ştie că 
adevărul se află numai la Allah 
Preaînaltul şi că răsplata va veni 
doar de la El, subhanahu wa 
ta’ala, aşa cum scrie în Sfântul 
Coran: 

 „Şi El este Cel care a făcut 
cerurile şi pământul întru adevăr. 
Şi în Ziua când El zice «Fii!», 
[orice lucru] va fi. Cuvântul Său 
este Adevărul şi a Lui va fi împă-
răţia, în ziua când se va sufla în 
trâmbiţă. El este cunoscătorul ce-
lor nevăzute şi al celor văzute! Şi 
El este Înţeleptul [şi] Bine Şti-
utorul [Al-Hakim, Al-Khabir].” 

 (Surat Al-’An’am, 6:73) 
 

 

 



         
Importanţa căminului familial în Islam 

~ de Ionela Noour ~ 
 

 
 Ce reprezintă căminul, pen-

tru fiecare dintre noi?  
 Nu este locul unde mâncăm, 

unde ne odihnim, unde iubim 
compania membrilor din familie?  

 Dacă ne gândim la cei care 
sunt fără adăpost, sau la cei care 
trăiesc în refugii, dispersaţi în lo-
caţii temporare, atunci, dragii noş-
tri cititori, ne vom da seama de 
binecuvântările căminului nostru.  

 Există numeroase motive 
pentru care credincioşii trebuie să 
aibă în vedere căminul lor. În 
primul rând, protejează familia lor 
de Focul Infernului, astfel, păs-
trându-i în siguranţă de la pe-
deapsa lui Allah Preaînaltul.  

 Căminul este Paradisul sigur, 
pentru a ne proteja de rău, astfel 
menţinând propriile sale persoa-
ne, fiind un refugiu prescris de Is-
lam, în vremuri de fitna. În cămin, 
împărţim o mare parte din viaţa 
cotidiană şi, deci, menţinerea că-
minului sănătos oferă un mediu 
favorabil pentru a petrece timpul 
adorându-L pe Allah subhanahu 
wa ta’ala şi a ne abţine de la rele.  

 Căminul este partea esenţia-
lă în construirea unui bloc solid al 
societăţii musulmane. De aceea, 

ne-am gândit să vă ajutăm cu niş-
te sfaturi, pentru ca, inshaAllah, 
cei care le urmează, să aibă un 
ajutor la sporirea şi consolidarea 
căminului lor islamic. Faceţi din 
căminul vostru un loc pentru ado-
rarea lui Allah Preaînaltul! Daţi 
viaţă căminului vostru, cu tot felul 
de forme de dhikr! 

 Abu Musa Al-Ashari, radhi 
Allahu anhu, a relatat că Trimisul 
lui Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: 

„Asemănarea dintre cel ce 
pomeneşte pe Domnul său şi cel 
ce nu-L pomeneşte, este ca şi cea 
dintre vii şi morţi.” 

(Convenit) 
 Trebuie să facem din cămi-

nele noastre locuri în care să ne 
amintim de Allah Preaînaltul în di-
verse moduri, fie că facem acest 
lucru verbal, fie că este în inimile 
noastre, sau în timpul Rugăciunii, 
citind Coranul, discutând despre 
subiecte islamice sau citind dife-
rite cărţi pe această temă. 

  
 Ajutaţi-vă familia în 

creşterea credinţei ei 
 
 Încurajaţi-vă membrii din că- 



min să se roage, să ţină post, să 
facă acte de caritate, astfel, cres-
când credinţa în mijlocul familiei. 

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

 „Fie ca Allah să aibă milă de 
omul care se trezeşte noaptea şi 
se roagă, apoi o trezeşte şi pe 
soţia lui să se roage; şi, dacă ea 
refuză, el o stropeşte cu apă pe 
faţă!” 

 (relatat de Ahmad şi Abu 
Dawud) 

 Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 

 „Atunci când unul dintre voi, 
în casa sa, menţionează numele 
lui Allah, când intră şi când mă-
nâncă, Sheitan spune: «Aici nu 
este loc de şedere şi nici de mân-
care.» În cazul în care nu se men-
ţionează numele lui Allah, atunci 
când unul dintre voi intră în cămin 
şi atunci când mănâncă, Sheitan 
spune: «Aici este loc de şedere şi 
de mâncare.»” 

 (relatat de Ahmad) 
 Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
 „Dacă un om părăseşte casa 

lui şi spune «Bismilleh, tewekkeltu 
’ala_llah we laa hawule we la qw-
uatte illa billeh» (semnificând «În 
numele lui Allah! Mă încred în 
Allah şi mărturisesc că nu există 
forţă sau putere decât cu Allah»), 
acest lucru va avea grijă de el, îl 
va ghida şi îl va proteja. Sheitan 
va sta departe de el şi alt Sheitan 

va spune: «Ce se poate face cu 
un om care este ghidat şi protejat 
de Allah?»” 

 (relatat Abu Dawud şi Tir-
midhi) 

 Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 

 „Nu faceţi din casele voastre 
morminte; Sheitan se strecoară în 
casa în care nu se recită din Surat 
Al-Baqara.” 

 (relatat de Muslim) 
 În ceea ce priveşte ultimele 

două ayat-uri ale surei Al-Baqara, 
efectul lor în cămin ni l-a spus 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam: 

 „Allah a scris un document, 
cu două mii de ani înaintea creării 
cerului şi pământului, care este 
păstrat aproape de Tronul Său şi 
El a revelat două ayat-uri ale a-
cestuia, cu care este încheiată Su-
rat Al-Baqara. Dacă ei le recită în 
cămin, consecutiv, 3 nopţi, Shei-
tan nu se va apropia.” 

 (relatat de Ahmad) 
   
Necesitatea unei 

biblioteci islamice în casele 
voastre  

 
 Alegeţi-vă cărţi bune, pe 
care le puteţi pune într-un loc 
uşor accesibil, astfel încurajându-
vă familia pentru a citi, incluzând 
diferite nivele de învăţătură, încât 
tinerii, cât şi bătrânii, femeile şi 
bărbaţii să le poată folosi. 



 Aceste cărţi pot fi oferite şi 
oaspeţilor, prietenilor. Clasificaţi-le 
în funcţie de subiecte: ahadith, 
tawhid, fiqh; ea fiind completată 
de o bibliotecă audio. 

 Ascultarea la recitarea Cora-
nului va avea un impas major 
asupra membrilor familiei:  

 „Doamne! Iartă-mă pe mine 
şi pe părinţii mei şi pe cel care 
intră în casa mea cu credinţă, ca 
şi pe drept-credincioşi şi pe drept-
credincioase, şi nu le spori nele-
giuiţilor decât pierderea.” 

 (Surat Nuh, 71:28) 
 Dacă în cămin sunt invitaţi 

oameni cu credinţă, Lumina (Nur) 
căminului va fi benefică în conver-
saţiile purtate; iar aceasta numai 
dacă aduceţi oameni buni în că-
minele voastre. 

 
  Cerem lui Allah 

Preaînaltul să aducă dragoste 
în inimile noastre! 

 
 Astfel, o reuniune de familie, 

în jurul mesei, aduce oportunita-
tea de a discuta subiecte utile, a-
vantajând, astfel, familia. Aceasta 
este o modalitate de atingere a 
fericirii şi a echilibrului în cămin, 
dând şansa de a rezolva, cu bună-
tate şi nu cu asprime, problemele, 
aşa cum a spus şi Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam: 

 „Allah iubeşte bunătatea şi 
recompensează  cu  bunătate,  nu  

prin asprime.” 
 (relatat de Muslim) 
 A arăta afecţiune faţă de 

membrii familiei, este unul dintre 
lucrurile care conduce la crearea 
unei atmosfere de fericire şi de 
veselie în cămin.  

Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a arătat 
afecţiune pentru soţiile sale, copiii 
săi şi pentru cei din jur. 

Abu Huraira, radhi Allahu an-
hu, a relatat că:  

„Al-Aqra’ ibn Habis l-a văzut 
pe Profetul lui Allah, salla Allahu 
aleihi wa sallam, pupându-l pe 
Hasan. El a spus: «Eu am zece 
copii şi niciodată nu am pupat 
vreunul din ei.», la care Mesa-
gerul lui Allah, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: «Cine nu arată 
milă (faţă de copiii săi), nici lui nu 
i se va arăta milă.»” 

(relatat de Bukhari) 
  
 Atenţie la sănătatea 

familiei! 
  
 „Atunci când un membru al 

familiei era bolnav, Mesagerul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, recita asupra lui ultimele 
două sure din Coran.” 

 (relatat de Muslim) 
 Fie ca Allah subhanahu wa 

ta’ala să îl binecuvânteze pe 
Profetul nostru, salla Allahu aleihi 
wa sallam!  

Amin! 



      
Educaţia copilului în spirit islamic 

 (partea a patra) 
 ~ de Gabriela Gharabli ~ 

 

 

Educaţia islamică a 
copilului, pe etape de viaţă 

 
Un copil este o binecuvân-

tare şi un cadou de la Allah 
subhanahu wa ta’ala. Părinţii simt 
acest sentiment de binecuvântare, 
dar nu toţi oamenii primesc a-
ceastă favoare Divină, de a avea 
un copil, iar cei credincioşi îşi 
acceptă destinul. Puterea Creaţiei 
este doar a lui Allah Preaînaltul. 

    „A lui Allah este stăpâni-
rea cerurilor şi a pământului. El 
creează ceea ce voieşte şi dăru-
ieşte El copile cui voieşte şi dăru-
ieşte El băieţi cui voieşte. ~ Sau 
dă El şi băieţi şi copile şi-l face 
sterp pe cel pe care El voieşte. El 
este Atoateştiutor [şi] Atotpu-
ternic [’Alim, Qadir].” 

(Surat Aş-Şura, 42:49-50) 
Toţi copiii se nasc nevinovaţi 

şi egali, iar părinţilor le revine sar-
cina de a păstra aceste calităţi. 
Educaţia islamică este singurul 
mijloc de a le dezvolta aceste va-
lori.  

Copilul musulman preia cu-
noştinţele valorilor islamice de la 

părinţii săi în primul rând, iar în 
ţările islamice, ei acumulează in-
formaţiile şi din mediul înconju-
rător, de la profesori, prieteni şi 
colegi. 

În ţările non-islamice, edu-
caţia copilului în spirit islamic îi 
revine în totalitate părinţilor, care 
trebuie să le fie mereu un bun 
exemplu, din momentul în care ei 
încep să perceapă ceea ce este în 
jurul lor. În caz contrar, copilul 
poate dobândi obiceiuri nedorite, 
dezvoltând un sistem de valori 
lipsite de etică şi va fi extrem de 
dificil să demontăm acestea şi să-i 
inducem la un sistem de valori 
islamice. 

Părinţii joacă un rol vital în 
educaţia copiilor. Învăţarea începe 
în primele zile de viaţă şi rămâne 
o luptă continuă, pentru dezvol-
tarea ei. Părinţii sunt întotdeauna 
exemplul cel mai bun pentru copii, 
de aceea, este important ca a-
ceştia să le ofere un mediu isla-
mic, o cultură islamică, un exem-
plu de viaţă pe care copiii pot să o 
urmeze. 



Etapele de viaţă ale unui co-
pil trebuie urmate în spirit islamic, 
chiar dacă acesta încă nu le în-
ţelege. 

La naştere, de exemplu, cir-
cumcizia, tăierea părului, numirea 
copilului, sacrificiul, trebuie urma-
te ca atare. 

Educaţia în Islam are valoare 
dublă: dobândirea de cunoştinţe 
intelectuale, prin aplicarea raţiu-
nii, precum şi dezvoltarea cunoş-
tinţelor spirituale, derivate din 
revelaţia divină. 

 Dobândirea de cunoştinţe 
nu este concepută ca un scop, ci 
ca un mijloc de a stimula o con-
ştiinţă morală şi spirituală, care să 
conducă la credinţă şi la o acţiune 
dreaptă. 

În procesul de educare a co-
piilor, părinţii trebuie să fie con-
ştienţi că ei sunt un exemplu pen-
tru copil, din momentul în care 
acesta începe să cunoască lumea 
înconjurătoare, exemplul lor fiind 
cel mai important pentru el.  

O altă imensă responsabi-
litate este de a învăţa copiii 
bunele maniere. 

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

 „Niciun tată nu poate da co-
pilului său nimic mai bun decât 
bunele maniere.” 

(relatat de Tirmidhi) 
Un părinte musulman trebuie 

să-şi educe copiii să salute, să-i 
înveţe cum să mănânce, cum să 

bea, cum să stea, cum să-i trateze 
pe ceilalţi, în acelaşi mod cum i-ar 
plăcea şi lui să fie tratat. 

Printre virtuţile şi obiceiurile 
ce trebuie dezvoltate se numără 
conştientizarea calităţilor de a fi 
onest şi sincer, blând şi politicos, 
amabil, fără a fi brutal în com-
portament, obiceiul de a fi curat şi 
ordonat, atunci când este vorba 
de igiena personală şi de apa-
renţă.  

Abdullah ibn Amr, radhi 
Allahu anhu, a relatat: 

„Mesagerul lui Allah niciodată 
nu a vorbit într-o manieră jig-
nitoare, nici nu a vorbit vreodată 
de rău, în mod intenţionat. El 
obişnuia să spună: «Cel mai iubit 
pentru mine dintre voi este cel 
care are cele mai bune maniere şi 
cel mai bun caracter.»…”   

(relatat de Bukhari) 
Părinţii trebuie să ofere o 

explicaţie corectă asupra relaţiei 
omului cu Allah subhanahu wa 
ta’ala şi a dependenţei lui de Allah 
Preaînaltul. El trebuie învăţat cu 
privire la existenţa Îngerilor, alei-
hum sallam, şi a lui Sheitan, au-
dhu billeh. Un copil ar trebui să fie 
capabil să înţeleagă sensul vieţii, 
realitatea morţii, a Vieţii de Apoi, 
a noţiunii de Rai şi Iad şi a 
faptului că fiecare fiinţă se întoar-
ce la Allah subhanahu wa ta’ala. 

Până la vârsta de 5-6 ani, 
copilul trebuie să înveţe să-L iu-
bească şi să-I mulţumească lui 



Allah subhanahu wa ta’ala. Încet, 
trebuie să înveţe indicaţiile de 
orientare, care ne-au fost trans-
mise prin Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam. 

Părinţii  trebuie să trimită co-
piii la şcoli unde să li se ofere în-
drumări despre cum să devină 
buni musulmani. Aceştia ar trebui 

să se asigure că copiii ştiu să ci-
tească Coranul şi că acumulează 
învăţături corecte despre Islam, 
aceasta dezvoltându-le setea de 
cunoaştere, prin ascultare, obser-
vare, lecturare şi interacţiunea cu 
ceilalţi.  

Copiii trebuie să fie învăţaţi 
cum să citească Sfântul Coran şi 
ahadith de la o vârstă fragedă, 
astfel încât să dezvolte în ei, o-
dată cu trecerea timpului, dragos-
tea pentru acestea.  

Allah Preaînaltul nu a dat nu-
mai responsabilităţi părinţilor, ci şi 
drepturi, precum dreptul de a pe-
depsi copilul, atunci când acesta 
face ceva greşit, dar trebuie să se 
asigure că acesta a înţeles ceea 
ce a greşit. 

Etapa esenţială în viaţa bi-
ologică, precum şi stadiul în care 
răspunderea islamică este asuma-
tă, este adolescenţa. Specialiştii şi 
cercetătorii în domeniul educaţiei, 
psihologiei şi sociologiei au con-
cluzionat că este etapa cea mai 
importantă în viaţă. 

Etapa adolescenţei este e-
xact ca şi echilibrul dintre valurile 

mării. În acest mod, o persoană 
care intră în al doilea val, într-o 
nouă fiinţă, se pregăteşte să fie o 
nouă persoană, stabilind regula 
pentru o nouă etapă. Rolul edu-
caţiei este de a salva o persoană 
de la pierdere şi decădere, deoa-
rece influenţa instinctelor implică 
trezirea unei revoluţii interioare, 
examinarea unor noi orizonturi 
care nu sunt înţelese. Toate aces-
tea pot determina un adolescent 
să-şi piardă echilibrul privind pers-
pectivele, deoarece el nu a do-
bândit experienţa necesară, care 
să-l ajute să stabilească un echi-
libru. 

Pentru un adolescent, este 
foarte important să se menţină pe 
o linie dreaptă, să menţină con-
trolul comportamentului său sub 
imperiul atâtor tentaţii şi să ştie 
să spună «NU» influenţelor nega-
tive ale anturajului, să nu facă 
greşeli ce depăşesc anumite limi-
te, care sunt bine stabilite în Is-
lam. Aici intervine părintele, care 
trebuie să fie suportul constant al 
adolescentului şi care va veghea 
menţinerea, modelarea comporta-
mentului copilului său, va avea 
grijă ca acesta să aibă un com-
portament care corespunde prin-
cipiilor islamice. Nu este vorba de 
un control continuu, sufocant şi 
stresant, ci mai degrabă de o su-
praveghere din umbră, de o anu-
mită grijă, multă răbdare şi mun-
că de convingere. 



Adolescentul are nevoie de 
încredere în el însuşi, de încrede-
rea părinţilor în resursele sale şi, 
mai ales, de afecţiunea şi dragos-
tea lor. 

Adolescentul începe să se 
detaşeze de mediul familial, spre 
grupul de prieteni, însă, în acelaşi 
timp, el caută acel mediu familial, 
acele repere care-i vor permite să 
devină adult, modelându-şi con-
duita în funcţie de modelele pa-
rentale; este copil şi adult în 
acelaşi timp, şi trăieşte această 
contradicţie. 

 
 
 

Concluzie: 
Încă de la o vârstă foarte 

fragedă, în conştiinţa copilului, se 
pun bazele principiilor islamice ca-
re-i vor permite în continuare să 
vegheze asupra acţiunilor sale şi 
să dezvolte în el dorinţa de a do-
bândi mai multe cunoştinţe des-
pre Islam. Un copil educat în spirit 
islamic va înţelege că liniile direc-
toare, stabilite de către părinţii lui 
pentru el, nu sunt doar dorinţele 
părinţilor, ci este Dorinţa lui Allah 
subhanahu wa ta’ala. 
   
 

Allahu Alam

 

 

 

  



        
                Enigmaticul Egipt 

                                             (Continuare) 
~ de Munir Karim ~ 

  
 
       Cu ochii îndreptaţi spre vâr-
furile îmbrăcate în aur ale pira-
midelor şi cu soarele reflectat în 
albul calcarului care le acoperă 
până jos (acum totul a dispărut), 
am uitat să îmi acopăr şi eu capul, 
iar mintea a început să fiarbă 
încet, în cutia craniană. Privesc 
spre coroanele unui pâlc de palmi-
eri din apropiere şi le văd  dan-
sând lasciv, asemeni cadânelor… 
Iluzii create de mişcarea aerului 
cald şi de mintea mea coaptă de 
soare.  
 Hai să ne tragem la umbra 
piramidelor şi să vorbim despre 
viaţa zilnică şi civilizaţia măreţului 
popor care le-a construit. Uf, cât 
de bine este la umbră şi cât de 
răcoroasă a devenit galabia!  Să 
ne îndreptăm acum privirea spre 
marele Nil şi să ascultăm ce ne 
spune egipteanul uscăţiv şi hâtru, 
pe care l-am invitat lângă noi şi 
care abia aşteptă să ne poves-
tească despre truditorii şi înţelepţii 
lui strămoşi. 
 Prin cultura omogenă, imu-
abilă şi uniformă, orgolioasă şi 
mândră faţă de toate popoarele 
care înconjurau acest teritoriu, 

civilizaţia egipteană şi-a demon-
strat superioritatea,  dezvoltându-
se pe toate planurile, într-un mod 
aproape miraculos.  
 Construcţiile monumentale 
sau, uneori, doar ruinele lor îm-
prăştiate pe întreg teritoriul Egip-
tului, îţi dau măsura doar  unei 
părţi a civilizaţiei antice egiptene. 
 Privind la piramidele de la Gi-
zeh, ar trebui să ne dăm seama 
că acele construcţii, precum şi 
templele de la Luxor şi Memfis, 
Abu Şimbel şi Deir El Bahri, ca şi 
toate celelalte, demonstrează e-
xistenţa unor adevărate şcoli de 
arhitectură, matematică, geome-
trie (ramură inventată de egip-
teni). De asemeni, s-au dezvoltat 
şcoli de medicină, pictură, artă 
plastică, scriere, literatură şi filo-
zofie.  
 Ce te  uimeşte, atunci  când 
pătrunzi în profunzimea acestor 
factori care compuneau baza civi-
lizaţiei egiptene antice, este faptul 
că, de aceste beneficii ale civiliza-
ţiei, se bucură  o parte destul de 
importantă din populaţia Egiptu-
lui, indiferent de rasă, religie, sex 



sau clasă socială.  Şi aceasta se 
întâmpla în urmă cu 5000 de ani!  
 Mulţi gânditori şi filozofi greci 
şi nu numai şi-au făcut ucenicia în 
şcolile egiptene, printre ei numă-
rându-se  Thales, Pitagora,  Plu-
tarh, Platon, Solon, Licurg sau He-
rodot. Ei s-au  hrănit din izvorul 
de înţelepciune al acelor gânditori 
care predau în şcolile egiptene şi, 
apoi, au implementat  cele învă-
ţate în ţările lor.  
 Despre construcţiile măreţe 
şi enigmatice, precum şi despre 
frumuseţea lor, au scris milioane 
de păgâni, însă, oricât vei citi des-
pre ele, tot nu poţi simţi vibraţia 
lor, care pulsează asemenea unei 
inimi, decât atunci când eşti acolo 
şi când le simţi cum te copleşesc 
cu frumuseţea şi înălţimea lor. Nu 
poţi cunoaşte gingăşia coloanelor 
ce îşi  înalţă spre soare corola lor 
de piatră, asemenea florilor  de 
lotus, până  când  nu mângâi cu 
palmele tale tulpina lor cilindrică, 
netedă şi rece. 
 Acest articol, inshaAllah, a-
nalizează beneficiile civilizaţiei de 
care se bucură omul de rând, des-
pre ceea ce înfruntă zilnic, despre 
soarele arzător, îndoit sub greu-
tatea pietrelor cărate pe umeri, 
 până când  a rămas marcat pe 
viaţă de acest efort imens, numai 
pentru ca noi să ne minunăm as-
tăzi de cele realizate de inteli-
genţa şi munca lui fizică. 

 În finalul  articolului  trecut, 
vorbeam despre piramidele aflate 
pe platoul Gizeh. Lângă acele pi-
ramide,  a fost făcută  o descope-
rire  arheologică mai puţin media-
tizată şi la fel de puţin cunoscută. 
Totuşi, această descoperire este 
poate la fel de importantă ca şi 
construcţia piramidelor în sine. 
Aceste ruine au reuşit să dea un 
răspuns categoric întrebării ce 
născuse atât de multe controverse 
şi teorii privind statutul social al 
celor care au construit acele pira-
mide. Vorbesc acum despre micul 
orăşel (sat) aparţinând meşteşu-
garilor ce compuneau nucleul 
principal al constructorilor. 
 În acel orăşel, au locuit, pe 
toată perioada construcţiei pira-
midelor (aproximativ 50-60 de 
ani), toţi cei care au schiţat, au 
calculat, au măsurat şi au pictat 
toate piramidele de pe platoul a-
cela. Urmele traiului lor zilnic şi 
ale resturilor rămase în urma lor 
ne povestesc viaţa acestor oa-
meni. Studiul scheletelor lor albite 
de soare,  descoperite în întreg E-
giptul,  ne arată gradul avansat la 
care ajunsese medicina în acea 
vreme, ca, spre exemplu, craniile 
găurite, care evidenţiază efectu-
area unei trepanaţii pe creier şi 
mai ales faptul că pacientul  trăise 
câţiva ani după efectuarea acestei 
operaţii. S-au găsit membre pe 
care se efectuaseră operaţii chi-
rurgicale, de reducere a oaselor 



rupte şi de tratare a unor răni 
care necesitau cunoştinţe avansa-
te în anatomie şi tratamente. 
Unele dintre legile egiptene, în 
privinţa sănătăţii, erau de inspi-
raţie sumeriano-akkadiană.  
 Ca şi în codul de legi a lui 
Hamurapi, şi în Egiptul antic violul 
şi adulterul  erau foarte aspru pe-
depsite. De o mare atenţie se 
bucurau femeile gravide. Aceasta 
a dus la o creştere accentuată a 
natalităţii, în comparaţie cu ţările 
vecine.  
 În Egipt nu exista practica 
abandonării copiilor nedoriţi, aşa 
cum o regăsim în ţările învecinate, 
precum şi în Grecia şi, mai târziu, 
în Imperiul Roman.   
 Astfel, după cum vedem  evi-
denţiat şi în scrierile biblice 
(cartea Exod, cap. 1, vs. 15), exis-
tau moaşe, iar de serviciile lor 
beneficiau toate femeile, indife-
rent de origine.  
 Tehnica naşterii era una de-
osebită faţă de ţările din zonă, 
folosindu-se (aşa cum au arătat 
descoperirile arheologice) un „sca-
un de naştere”, construit special 
pentru acest scop. Această tehni-
că, căreia i s-a dat o importanţă 
minoră atunci când a fost desco-
perită, cu zeci de ani în urmă, şi 
care, chiar a fost privită ca o 
ciudăţenie oarecum hazlie, este, 
astăzi, redescoperită şi îşi reocupă 
locul pe care îl merită în tehnica 
naşterii. 

 După naştere, nou-născuţii 
erau înscrişi într-un registru civil 
de naşteri, cu numele pe care îl 
alegeau părinţii, la care se adăuga 
„fiul lui…” 
 Din studiul papirusului des-
coperit în anul 1930, de Edwin 
Smith, şi care a fost datat ca fiind 
scris în perioada anilor 2600 
î.e.n., sunt evidenţiate tehnici chi-
rurgicale de tratare a peste 46 de 
răni în zona superioară a cor-
pului,  precum şi metode de profi-
laxie după intervenţia chirurgicală.  
 Astfel, putem să ne convin-
gem de avansul pe care îl avea 
civilizaţia egipteană în acea peri-
oadă. Să nu uităm că, încă înainte 
de anul 3000 î.e.n., în Egipt e-
xistau deja adevărate tratate de 
medicină internă, chirurgie şi gi-
necologie (vezi papirusul  Ebers, 
descoperit în anul 1875), precum 
şi altele conţinând reţete şi medi-
camente pentru tratarea bolilor.   
 Pentru că acest articol apare 
într-o revistă destinată în mod 
special femeilor, voi  face câteva 
referiri la drepturile şi libertăţile 
de care se bucurau  femeile în E-
giptul antic. 
 Femeia avea  statut de stă-
până a casei şi se bucura de toate 
prerogativele acestui statut, dar şi 
de obligaţiile care îi reveneau pen-
tru bunul mers al gospodăriei. Ea 
se ocupa de tot ceea ce ţinea de 
prepararea hranei, îngrijitul copii-



lor şi curăţenia interioară, dar şi 
de confecţionarea hainelor. 
 Fetele se puteau căsători 
doar după împlinirea vârstei de 12 
ani, iar băieţii, doar du-
pă împlinirea vârstei de 15 ani. 
Decizia de a se căsători era una 
de liber arbitru. În practică, însă, 
de multe ori, familia era cea care 
lua această decizie, mai ales în 
privinţa fetelor. 
 Între sexe, exista o reală 
egalitate, femeile putând ocupa 
orice funcţie în stat, până la aceea 
de conducător al statului (vezi 
regina Hatshepsut, 1473-1458 
î.e.n.). O curiozitate  a codului pe-
nal din Egiptul antic era aceea că 
femeile erau solidare cu bărbaţii, 
în cazul în care vreunul era ju-
decat pentru o infracţiune.   
 Alăptatul copiilor se făcea 
minim până la vârsta de 3 ani 
(uneori chiar şi mai mult), hră-
nirea cu lapte matern o perioadă 
mai îndelungată fiind una foarte 
des uzitată, în ideea că, în această 
perioadă, femeile nu vor mai ră-
mâne gravide. 
 Poziţia socială a tatălui său, 
a soţului, determina decisiv şi 
poziţia femeii în societate. Femeile 
aveau dreptul să deţină propri-
etăţi (terenuri sau clădiri), ele 
fiind, astfel, independente din a-
cest punct de vedere faţă de soţii 
lor. 
 Alte drepturi pe care le a-
veau femeile, în societatea egip-

teană de la acea vreme, sunt: 
dreptul de a împrumuta bani, 
dreptul de a apărea ca martor în 
procese, dreptul la divorţ şi de a 
se recăsători. Toate aceste drep-
turi erau însoţite şi de obligaţiile 
ce decurgeau din folosirea aces-
tora. Întemeierea unei familii era 
ceva firesc, aş spune chiar natu-
ral, dorită de către toată lumea. 
Universul familial era dominat de 
dragoste şi apreciere reciprocă, 
fiecare dintre soţi căutând să dă-
ruiască celuilalt oaza de iubire, 
linişte şi fericire de care aveau ne-
voie. 
 Femeile  bogate din Egiptul 
antic purtau peruci elaborate şi îşi 
făceau chiar operaţii estetice. Cele 
din clasa de jos şi mare parte din 
clasa de mijloc purtau părul lung 
şi/sau strâns în diferite coafuri. 
Bărbaţii se tundeau scurt, iar co-
piii erau fie tunşi de tot, fie foarte 
scurt.  
 Hrana zilnică se compunea 
din carne (de vită sau de gâscă, în 
special), pâine, fructe, prăjituri, 
bere şi vin. Pentru cei din păturile 
sărace ale societăţii, hrana se 
compunea în special din vegetale 
(ceapă, pâine, diferite fierturi din 
legume). Cei care lucrau în folosul 
faraonului, pentru ridicarea tem-
plelor sau a piramidelor, aveau 
mâncarea asigurată şi ea se com-
punea atât din carne, cât şi din 
peşte, pâine şi mai ales bere, atât 
pentru ei, cât şi pentru familiile 



lor. Berea era consumată de toată 
lumea, indiferent de vârstă şi sex, 
şi de asemenea, era consumată în 
diverse amestecuri cu miere sau 
cu ierburi medicinale. 
 Şi pentru că am scris de 
mâncarea zilnică a egiptenilor şi 
mi s-a făcut o foame de n-am un-
de dormi la noapte, mă duc să îmi 
prepar nişte fuul cu vreo şase lin-
guri tahania, iar la desert mă des-
fătez cu nişte UmmAli. Însă, până 
atunci, îngurgitez la repezeală un 
ceai de mentă cu arak, că m-am 
deshidratat de tot...  

şi va continua. 
 

 
 

 Cine-a pus… „bobiţa”-n drum 
 

Ştiaţi că o altă băutură con-
sumată în Egiptul Antic, în afară 
de bere, era şi vinul? 

 

 Trebuie reţinut, totuşi, că a-
cesta se folosea ca ofrandă adusă 
zeilor şi morţilor. Vinul făcut din 
struguri era consumat, în special, 
de către faraon sau de familiile 
foarte bogate şi aceasta pentru că 
preţul lui era foarte mare. În vase 
de lut, descoperite într-un mor-
mânt aparţinând unui faraon din 
perioada regatului vechi (cca. anul 
3150 î.e.n.), s-au găsit urme de 
vin provenind din regiunea Iorda-
niei, de unde rezultă că în acea 
perioadă, vinul era importat în 
Egipt din ţările învecinate. Cu tim-
pul, s-a făcut o băutură fermenta-
tă, din smochine sau curmale, 
asemănătoare, ca efecte, cu cele 
ale vinului de struguri, dar mult 
mai ieftină. Vinul era folosit, de 
foarte multe ori, ca adjuvant în 
combinaţie cu alte ierburi – men-
tă, coriandru, salvie, precum şi în 
amestec cu răşină de conifere - 
pentru uz intern sau extern - în 
tratarea unor boli.  

În urma cercetărilor şi desco-
peririlor arheologice, s-a putut 
observa că se cultiva viţa de vie, 
se fabrica şi se folosea un lichid 
rezultat din fermentarea boabelor 
de strugure, fapt care a început în 
zona Caucazului, mai precis, în 
zona Armeniei, în perioada anilor 
8000-7000 î.e.n..  

În jurul anului 6000 î.e.n., 
cultura viţei de vie a început să fie 
practicată şi în Mesopotamia şi 
Iran. Prin intermediul schimburilor 



comerciale abundente dintre ţările 
din zona „semilunii verzi”, viţa de 
vie va fi cultivată rapid, atât în 
Imperiul Hitit, cât şi în Canaan. 
Datorită condiţiilor meteorologice 
şi a topografiei terenului, favori-
zante pentru această cultură, pre-
cum şi a avantajelor de ordin eco-
nomic, rezultate în urma schimbu-
rilor comerciale, această adevăra-
tă industrie devine dominantă. 
Atât în Mesopotamia sumeriană, 
cât şi mai târziu, în perioada ba-
biloniană, existau zile închinate 
cultului strugurelui şi al vinului, zi-
le în care se organizau adevărate 
orgii bahice, pe toată perioada 
dedicată acestor manifestări. O 
legendă spune că Babilonul a 
căzut în anul 539 î.e.n., din cauza 
faptului că locuitorii şi armata sa 
erau ameţiţi de băutură. 

În perioada anilor 2700-2600 
î.e.n., ca urmare a schimburilor 
comerciale dintre Egipt şi Canaan, 
a cererii tot mai mari, în Delta 
Nilului a început să se dezvolte 
cultura viţei de vie. Egiptenii fabri-
cau din boabele de strugure, în 
amestec cu rodia, una dintre cele 
mai preţuite băuturi, numită «she-
deh».  

Ca şi în Mesopotamia şi în 
Egiptul Antic, exista o sărbătoare 
în cadrul căreia aveau loc orgii 
bahice, dar băutura dominantă e-
ra berea din orz, sau vinul de 
curmale, sau de smochine. În 
tradiţia egipteană, exista convin-

gerea că zeul Osiris a fost primul 
cultivator de viţă de vie, dar şi pri-
mul producător de bere. Perioa-
dele când vinul era folosit în libaţii 
alternau cu cele în care acesta era 
interzis. Astfel, Plutarh menţio-
nează în scrierile sale că, înainte 
de vremea faraonului Psametic I 
(663-525 î.e.n.), vinul era consi-
derat sângele celui care a purtat 
război cu zeii, iar căderea lui pe 
pământ a avut ca rezultat apariţia 
viţei de vie. Această simbolistică 
aparţinând Egiptului Antic semănă 
izbitor de mult cu simbolistica 
prezentă şi folosită în credinţa 
creştină, ca leit-motiv pentru ac-
ceptarea consumului de vin. A-
ceastă simbolistică prezentă în 
creştinismul de toate formele (ca-
tolic, protestant, neoprotestant şi 
ortodox) spune despre vin: „Vinul 
roşu reprezintă sângele lui Isus, 
care a validat noul legământ. Isus 
a spus că sângele său a fost 
vărsat «pentru iertarea păca-
telor».”  

După cum rezultă şi din stu-
diul scrierilor biblice, în Canaan, 
consumul de vin era o practică cu-
rentă, atât la popoarele canaani-
te, cât şi la evrei. Deşi acest lucru 
se recunoaşte astăzi doar cu ju-
mătate de gură sau este trecut cu 
totul sub tăcere, totuşi, evreii din 
perioada antică erau mari consu-
matori şi comercianţi de vin. Un 
exemplu al faptului că aceştia 
consumau în mod curent vin este 



evidenţiat chiar în cartea Genezei, 
unde atât Noe, Lot, cât şi Isaac, 
aleihum sallam, ne sunt prezentaţi 
consumând această băutură. Dacă 
mai este nevoie, iată o dovadă şi 
mai elocventă, referitoare la 
aceasta, în Deuteronom 32:12, 
13,14:  

„12.Aşa a călăuzit Domnul sin-
gur pe poporul Său şi nu era nici-
un dumnezeu străin cu El. 

13. L-a suit pe înălţimile ţării 
şi Israel a mâncat roadele câmpu-
lui, i-a dat să sugă miere din stân-
că, untdelemnul care iese din 
stânca cea mai tare, 

14. Untul de la vaci şi laptele 
oilor, cu grăsimea mieilor, a ber-
becilor din Basan şi a ţapilor, cu 
grăsimea grâului, şi ai băut vinul, 
sângele strugurelui.” 

Trebuie reţinut că, în cartea 
«Numeri», se face o adevărată 
campanie împotriva consumului 
de vin, aceasta având la bază 
revelaţia Divină. 

Chiar şi astăzi, evreii pot con-
suma vin, dacă el este «kosher». 
Aceasta înseamnă că producerea 
acelui vin a fost făcută sau cel 
puţin supravegheată de un evreu. 
Aceasta nu comportă nimic spe-

cial, în ceea ce priveşte modul de 
fabricare a vinului. Mulţi oameni 
cred că în religia iudaică, atunci 
când se vorbeşte de vin, se face 
trimitere la un amestec de apă cu 
vin, sau la must fiert (must tăiat). 
Această teorie este o rezultantă a 
traducerilor sau interpretărilor de-
formate, avansate de denomina-
ţiunile creştine neoprotestante.  

Nu putem încheia această di-
vagaţie pe tema viei şi a vinului, 
fără să menţionăm faptul că, din 
cauza consumului exagerat şi a 
consecinţelor nefaste pe care a-
ceastă băutură o are asupra orga-
nismului şi comportamentului u-
man, în revelaţia prezentă în 
Sfântul Coran, Allah subhanahu 
wa ta’ala interzice cu desăvârşire 
consumul, atât al vinului cât şi al 
oricărei băuturi alcoolice, indife-
rent de cantitatea de alcool conţi-
nută de acestea. Orice altă inter-
pretare a celor revelate este doar 
o încercare de mistificare şi o ce-
dare în faţa ispititorului. 
 

 
~ va continua, inshaAllah ~ 

 

  

 

 

 



 
Concursul  

„Să ne învăţăm 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 înţelepciunii, Allah îl va călăuzi să meargă  

pe unul dintre drumurile ce duc în Rai.  

Îngerii îşi vor coborî aripile asupra celui ce umblă  

după înţelepciune, fiindu-le plăcută îndeletnicirea lui. 

Locuitorii cerurilor şi pământului, precum şi peştele  

din adâncimea apelor se roagă pentru iertarea lui.  

Avantajul celui învăţat asupra celui credincios  

este ca şi luna plină faţă de celelalte stele.  

Învăţaţii sunt moştenitorii profeţilor, ce lasă moştenire  

nu dinari şi nici dirhami, ci numai înţelepciune, 

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

(relatat de Abu Dawud şi Tirmidhi) 

 



 
Întrebările concursului şi răspunsurile corecte 

 
 

Conferinţa din 04.12.2011 
 
1. Cine a fost primul Mesager, aleihi sallam, pe pământ? 
R: Noe, aleihi sallam 
 
2. Cu ce se ocupau majoritatea Profeţilor, aleihum sallam? 
R: Păstoritul 
 
3. Care a fost „arma” cu care au combătut musulmanii? 
R: Sabr – Răbdarea 
 
4. Cine a fost companionul Profetului  Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, care a murit citind Coranul? 
R: Uthman ibn Affan, radhi Allahu anhu  
 
5. Câţi musulmani au luat parte la Bătălia de la Badr? 
R: 314 
 
Conferinţa din 11.12.2011 

 
1. Unde a fost revelat Coranul? 
R: La Mecca şi la Medina 

 
2. Cum se numea cămila Profetului Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, şi ce anume înseamnă acest nume? 
R: Qaswa – înseamnă „Extrema” 

 
3. Care este marele conducător Quraish, care a dus în derută pe 
luptătorii de la Uhud? 
R: Khaled ibn Al-Walid 

 
4. Câţi musulmani l-au acompaniat pe Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, în pelerinajul de adio? 



R: 100.000 de musulmani 
 

5. A câta generaţie este Rasul Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, de la Profetul Adam, aleihi sallam? 
R: A 50-a generaţie 
 
Întrebări suplimentare: 
 
 1. Unde este situată Moscheea Albastră? 
 R: Istambul, Turcia 

 
  2. Cum se numea bunicul Profetului, salla Allahu aleihi wa 
sallam? 
 R: Abdul Muttalib 
 
Conferinţa din 18.12.2011 
 
1. Cum mai era numit  Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam?  
R: Al-Amin, As-Saddiq 
 
2. Cine a perpetuat descendenţa Profetului Mohammed, salla  
Allahu aleihi wa sallam? 
R: Fatima, radhi Allahu anha şi copiii săi 
 
3. Care este dua care a făcut-o Profetul Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, persoanelor din Ta‟if? 
R: Dua făcută de Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, persoanelor din 
Ta’if:  „Ya Rabby, ghidează poporul meu, ei sigur nu mă cunosc prea 
bine!” 
 
4. Care sunt cadourile primite de Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, în seara de Miraj? 
R: Cadourile primite în seara de Miraj au fost: 
- ultimele versete din Surat Al-Baqara; 
- iertarea greşelilor musulmanilor, inshaAllah, astfel având acces la 
Paradis, după ce şi-au împlinit pedeapsa; 
- în loc de 50 de Rugăciuni, au rămas numai 5, considerate a fi asemeni 
cu 50 de Rugăciuni. 



5.  Cine este primul care a crezut în călătoria „Al-Miraj”, a 
Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam? 
R: Abu Bakr, radhi  Allahu anhu 
 
Conferinţa din 25.12.2011 
 
1. Există un loc sau o modalitate de a putea ascunde ceva de 
Allah Preaînaltul? 
R: „Şi El, Allah, este în ceruri şi pre pământ. El ştie ceea ce voi tăinuiţi  şi 
ceea ce voi rostiţi, după cum ştie şi ceea ce agonisiţi voi.” (Surat Al-
’An’am, 6:3) 
Nu există. Allah Preaînaltul cuprinde absolut totul cu Ştiinţa Sa. 
Intenţia întrebării este a sublinia faptul că oriunde ne-am afla şi oricât am 
dori să ne ascundem, Allah Preaînaltul cunoaşte atât ceea ce arătăm, cât 
şi ceea ce facem pe ascuns şi mai ales ceea ce purtăm în inimile noastre. 
EL, PREAÎNALTUL, este deasupra creaţiei Sale, deasupra celor şapte 
Ceruri, aproape de robii Săi prin Îngerii Săi (care consemnează faptele 
noastre) şi prin Ştiinţa Sa Atotcuprinzătoare. 
„Domnul vostru este Allah, care a creat cerurile şi pământul în şase zile, 
iar apoi S-a aşezat pe Tron. El face ca noaptea să învăluie ziua, urmându-
i degrabă [El a creat] Soarele, Luna şi stelele supuse poruncii Sale. Şi nu 
este decât a Lui înfăptuirea şi stăpânirea. Binecuvântat este Allah, 
Domnul lumilor!”(Surat Al-’A’raf, 7:54) 
 
2. Ştim că rolurile unui Imam sunt multiple; care este cel mai 
particular? 
R: Conducerea Rugăciunii 
 
3. Definiţi prin cea mai simplă exprimare ce semnifică cuvântul 
„Islam”. 
R: Supunere totală faţă de Voinţa lui Allah Preaînaltul 
 
4. Cum se defineşte, în limba arabă, jurisprudenţa ? 
R: Jurisprudenţa islamică este definită, în limba arabă, prin «FIQH» 
 
5. Câte şcoli de jurisprudenţă sunt? Enumeraţi-le. 
R: Şcolile de jurisprudenţă sunt în număr de patru: 
- Hanafi 
- Maliki 

- Shafai 
- Hanbali 



 

                   

 

 

 

 

                           Cu un punctaj de 61,66%,   

                          sora noastră, Alya Iacob,  

                                  ocupă locul întâi. 
 

                     Fie ca Allah subhanahu wa ta’ala  

să îi mărească credinţa  

şi învăţătura! 
 

Jazaki Allahu Khair! 

             
 

                    
 



 

                   

 

 

 

 

                           Cu un punctaj de 47,50%,   

                          sora noastră, Mariam Oana,  

                                     ocupă locul doi. 
 

                     Fie ca Allah subhanahu wa ta’ala  

să îi mărească credinţa  

şi învăţătura! 
 

Jazaki Allahu Khair!        

      
        

             
 



 

                   

 

 

 

 

                           Cu un punctaj de 38,33%,   

                          sora noastră, Kalila Chelu,  

                                      ocupă locul trei. 
 

                     Fie ca Allah subhanahu wa ta’ala  

să îi mărească credinţa  

şi învăţătura! 
 

Jazaki Allahu Khair! 

             
 

                    
 



 

 

~ Nu putem să încheiem, fără a le menţiona  

şi pe surorile noastre 

Ionela Vlase  şi Alina Misalie, 

care au obţinut un punctaj 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. 

 



       
         Ninge peste amintiri 

                                           ~ de Munir Karim ~ 

 
 

Ninge peste amintiri 

Cu fluturi albi, ce cad uşor pe ele; 

Stropi îngheţaţi ai lacrimilor mele 

Acoperind cu pătura uitării 

Imagini adunate din iernile visării. 

Din albul lor neutru, pe-alocuri diafan, 

Din  puritatea crudă-a trecutului de an 

Lăsând să se întrevadă momente fericite 

Şi răni adânci, ce nu se vor uitate. 

... Ninge peste amintiri: 

Steluţe albe, lacrimi îngheţate, 

Acoperind emoţii şi eşecuri îndurate 

În cartea vieţii mele, 

Oricât e ea de mare 

... Adaug alte clipe de tainică visare; 

Miresme dulci, gingaşe amintiri, 

Din nostalgia fostelor iubiri. 

Ninge peste amintiri 

... Negrul cu pete albe  formând trecutul meu 

Aş vrea s-aştern  zăpada  peste tot ce e rău, 

Aş vrea, dar nu se poate, căci fulgul … sunt chiar eu. 

 



        
Cum să ne întărim sistemul imunitar, 

   pe cale naturală 
  ~ de Yasmin Dorina ~ 

     
 

Ne îmbolnăvim des şi nu 
ştim de ce. 

Copiii răcesc mai uşor şi 
nu înţelegem de ce.  

Suntem nevoiţi să ape-
lăm des la medicamente sau 
suplimente alimentare, deşi 
nu am vrea, dar sistemul nos-
tru imunitar este slăbit şi tre-
buie să o facem. 

 
Există câteva reguli de bază, 

cu ajutorul cărora, dacă le res-
pectăm cu stricteţe, ne putem 
menţine cu siguranţă sistemul i-
munitar într-o formă bună şi să-
nătoasă. 

 
Reduceţi grăsimile! 
 
Adoptaţi o dietă echilibrată, 

săracă în grăsimi. O astfel de di-
etă îmbunătăţeşte funcţionarea 
limfocitelor T, acele molecule din 
sânge care ajută organismul să se 
protejeze împotriva infecţiilor.  

Prin urmare, evitaţi grăsimile 
din unt, lapte sau carne şi consu-
maţi grăsimile din uleiul de măsli-
ne şi untul de arahide, sau uleiul 

de floarea soarelui şi nucile. Chiar 
şi aceste grăsimi „bune” nu 
trebuie să depăşească un procent 
de 25% din numărul de calorii 
consumate zilnic. 

 
Faceţi mişcare! 
 
Numeroase studii arată că 

exerciţiile fizice moderate, practi-
cate, însă, cu regularitate, întă-
resc organismul şi scad riscul de 
îmbolnăvire cu până la 50%. De 
aceea, este bine să faceţi plimbări 
zilnice, să mergeţi pe bicicletă sau 
să înotaţi măcar 45 de minute, de 
câteva ori pe săptămână. 

Exerciţiile de tip aerobic îm-
bunătăţesc circulaţia sanguină şi, 
implicit, transportul în organism al 
celulelor sângelui, care luptă îm-
potriva infecţiilor. 

Nu exageraţi cu efortul, însă, 
pentru că riscaţi să treceţi în cea-
laltă extremă. Studiile arată că 
exerciţiile prelungite, efectuate la 
un nivel ridicat, slăbesc rezistenţa 
organismului. 
 



Nu neglijaţi alimentele 
probiotice! 

 
Studiile arată că produsele 

care conţin „bacterii bune”, cele 
denumite probiotice, previn şi re-
duc durata afecţiunilor gastroin-
testinale, urogenitale şi a bolilor 
respiratorii.  

De aceea, produsele probio-
tice sau suplimentele alimentare 
de acest tip, este bine să fie în-
corporate în dieta zilnică. Există 
numeroase tipuri de iaurturi, 
brânzeturi sau alte lactate, care 
îndeplinesc această cerinţă, de 
aceea este bine să le aveţi în 
vedere.  

 
Odihniţi-vă suficient! 
 
Sistemul imunitar este puter-

nic afectat de lipsa orelor suficien-
te de somn (de la 7 la 9 ore pe 
noapte). De aceea, asiguraţi-vă că 
vă odihniţi suficient şi în condiţii 
cât mai prielnice. 

Un somn agitat sau lipsa lui 
sunt principalii factori ai slăbirii or-
ganismului. Insomniile sunt com-
plet dăunătoare şi ele pot fi evi-
tate prin metode de relaxare şi o 
alimentaţie corespunzătoare. 

Încercaţi şi metodele de aro-
moterapie, băile fierbinţi, o cană 
de ceai de tei sau una de lapte, 
seara, înainte de culcare. Câteva 
picături de ulei esenţial de le-
vănţică  pe  pernă te vor linişti  şi  

relaxa complet!  
Igiena joacă şi ea un rol im-

portant, la întărirea sistemului i-
munitar. Spălatul pe mâini, igiena 
bucală, duşurile zilnice, îndepăr-
tează bacteriile care îţi pot slăbi 
organismul. 

De asemenea, evitaţi consu-
mul de substanţe energizante sau 
activităţile care vă solicită intens, 
mai ales în preajma orei de cul-
care. 

 
Relaxaţi-vă! 
 
Alegeţi o metodă de relaxare 

din numeroasele existente şi prac-
ticaţi-o frecvent, fie că e vorba 
chiar şi de rezolvarea de puzzle-
uri, croşetat sau jogging. 

Stresul împiedică buna cir-
culaţie a sângelui şi ridică nivelul 
cortizonului, care, la rândul lui, 
scade capacitatea celulelor imu-
nitare de a lupta cu viruşii. Este 
un efect de domino, pe care tre-
buie să-l stopaţi din timp.  

De aceea, relaxaţi-vă cât mai 
des, pentru a vă putea menţine 
sănătatea cât mai mult. 

 
Ce mâncaţi 
 
Nucile, consumate între me-

se, sunt o sursă sigură de acizi 
graşi Omega 3, esenţiali pentru 
sănătatea inimii. Vitamina C este 
esenţială, mai ales în sezonul re-
ce, deci citricele pot  fi  desertul şi  



cina ideală.  
Usturoiul şi ceapa sunt două 

antibiotice naturale puternice, toc-
mai de aceea, ele trebuie consu-
mate zilnic, fie în mâncare, fie 
proaspete. Fermenţii naturali, pre-
luaţi din iaurt, stimulează produ-
cerea anticorpilor.  

Grăsimile sănătoase pentru 
organism sunt preluate din carnea 
de peşte sau uleiul de măsline. 
Zincul, conţinut de ouă, ficatul de 
vită ori dovleacul sunt determi-
nanţi pentru întărirea sistemului 
imunitar.  

Morcovii, bananele şi peştele 
sunt bogate în vitamina B, deci, 
încercaţi să le consumaţi zilnic. Ui-

taţi de semipreparate şi mâncăruri 
de tip fast-food! Sunt pline de 
grăsimi dăunătoare organismului 
şi sărace în vitamine şi minerale.  

 
Încercaţi să faceţi ceea 

ce vă place, să râdeţi mai 
mult şi să fiţi creativi!  

 
Planul de îmbunătăţire a 

sistemului imunitar rezolvă fondul 
oricărei afecţiuni. Încercaţi, măcar 
în sezonul rece, să urmaţi acest 
regim, iar primăvara vă va găsi, 
inshaAllah, cu zâmbetul pe buze, 
sănătoşi, tonici şi plini de viaţă.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 



       
                      Bahrain 

~ de Mariam Oana ~ 
 

 
  
 
 
       Bahrain este o frumoasă ţară islamică, situată în Orientul Mijlociu, 
formată din 33 de insule. Este adeseori numită «Perla Golfului», datorită 
multitudinii de atracţii naturale pe care le deţine, ca şi pentru bogăţia 
lumii acvatice.  

Este situată în sudul Golfului Persic, între Peninsula Qatar, pe coasta 
de est, şi Arabia Saudită, în partea de vest. În trecut, întreaga suprafaţă a 
ţării era acoperită cu păduri de curmali, astăzi, aceştia regăsindu-se doar 
în partea nordică. Ţara este recunoscută pentru climatul său cald, pentru 
peisajele sale extraordinare, precum şi pentru combinaţia armonioasă 
dintre modern şi vechi, cultură şi tradiţie. De asemenea, Bahrain este 
recunoscută pentru culturile de roşii şi pepeni, celebre în întreaga lume.  

 
 
 
 
 

 



       
         Bucătăria din Bahrain 

 
 

 Bucătăria Bahrain-ului este o călătorie prin istoria ţării, putând 
recunoaşte în diversele tipuri de mâncare vremurile antice, când ţara era 
cunoscută sub numele de Dilmu, şi până în perioada contemporană. 
Felurile de mâncare specifice locului îmbină mâncarea specifică Orientului 
cu cea din Occident, ca urmare a lungii perioade în care Bahrain a 
aparţinut regatului Marii Britanii. Orice poate fi întâlnit aici, de la kebab-ul 
gătit la marginea străzii, la mâncărurile fine, realizate de bucătari cu 
renume, astfel încât gustul oricărui vizitator poate fi satisfăcut. Una dintre 
delicatesele care se pot servi aici sunt fructele de mare, doritorii putând 
să aleagă între crabi, raci, homari sau ton. De asemenea, marea varietate 
de legume şi de cereale se pot regăsi în diversele feluri de mâncare din 
Bahrain, ca şi diverse tipuri de gusturi, de la dulce, la acru sau piperat. 
Iubitorii de cafea vor găsi o mare varietate, pentru că locuitorii au un 
adevărat cult al cafelei, folosită cu orice ocazie. 
 
 
 
 

 
 
 



       
                 Dajaj Salona 

 
  
       Ingrediente: 
 
- 1 pui de mărime medie;  
- 1, 5 l de apă; 
- 3 linguriţe de ulei de măsline; 
- 2 cepe medii, tocate mărunt; 
- 2 fire de usturoi verde, tocat; 
- 1 linguriţă de pastă de tomate; 
- 2 cartofi mari, tăiaţi cubuleţe; 
- 2 dovlecei, tăiaţi cubuleţe; 
- 2 vinete medii, tăiate cubuleţe; 
- 1 lămâie; 
- 1 ardei iute, mai mic; 
- 1 ardei gras (opţional); 
- 100 gr de coriandru, sare, piper. 
 
 Mod de preparare: 
 
1. Se taie puiul în 8 bucăţi de mărime medie. 
2. Se pune puiul tăiat, într-o tigaie; se adaugă apa, se acoperă şi se 
lasă la fiert, timp de 25 de minute. Se scoate puiul şi se lasă în 
strecurătoare. 
3. În altă tigaie, se pune uleiul de măsline, care se lasă la încins. 
4. Se adaugă, apoi, ceapa şi se lasă la prăjit, până când aceasta capătă 
o culoare aurie. 
5. Se adaugă, apoi, usturoiul, tocat mărunt, pasta de tomate, cartofii, 
dovleceii, vinetele, roşiile, ardeiul iute şi zeama de la lămâie. Se lasă totul 
pe foc, timp de 5 minute. 
6. Se adaugă peste acest amestec puiul fiert, apoi sare şi piper şi se 
fierbe totul, timp de 10 minute. 
7. Se adaugă coriandrul şi se mai lasă la fiert aproximativ 10 minute, 
până când cartofii şi puiul devin fragezi. 
8. Se serveşte, de regulă, cu orez fiert. 



    
                     Samboosa 

 
 
        Ingrediente: 
 
Pentru aluat: 
- ¼ linguriţă de sare; 
- 1 lingură de ulei; 
- o linguriţă de drojdie; 
- 100 ml de apă călduţă; 
- făină ca să iasă aluatul fraged. 
 
Pentru umplutură: 
- 2 cartofi mari, fierţi; 
- 5 linguri de mazăre; 
- 2 ardei iuţi; 
- ½  linguriţă de ghimbir (opţional); 
- ½ linguriţă de chimen; 
- 1 linguriţă de coriandru pudră, sau 3 linguriţe de coriandru verde; 
- ½ linguriţă de scorţişoară/piper; 
- sare; 
- 2 linguri de ulei. 
 
 Mod de preparare: 
 
 Pentru aluat: 
1. Se amestecă făina cu sarea şi cu uleiul. 
2. Se adaugă apa şi se frământă aluatul. Se formează, apoi, din acesta, 
o bilă mai mare şi se lasă la dospit. 
 
 Pentru umplutură: 
1. Se taie cartofii cubuleţe. 
2. Se adaugă chimenul şi se lasă la încins, apoi se adaugă cartofii şi se 
lasă la prăjit.  
3. Se adaugă, apoi, mazărea, ghimbirul, ardeiul iute şi restul de 
condimente.  



4. Acest amestec se lasă pe foc timp de 3-4 minute, după care se 
adaugă coriandrul. 
 
1. Bila formată la început şi lăsată la dospit, se împarte în 8 părţi egale. 
2. Se întinde cu un făcăleţ fiecare parte din aluat. 
3. Se formează, apoi, din aluat, un fel de con. În interiorul acestuia, se 
adaugă umplutura. 
4. Aluatul umplut se pune într-o tigaie, în care s-a încins, în prealabil, 
ulei. Se prăjeşte la foc mic. 
5. Când este gata, samboosa se scoate pe un şerveţel. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



       
                  Muhammar 

 
 
       Ingrediente: 
 
- 500 gr de orez basmati (sau 
orez cu bob lung); 
- 150 gr de zahăr; 
- 3 linguriţe de apă de trandafiri 
(care se poate înlocui cu 1 linguriţă 
de esenţă de vanilie); 
- ½ linguriţă de şofran; 
- ¼ linguriţă de cardamon; 
- 3 linguriţe de unt; 
- 2 l sau 2, 5 l (în funcţie de orez) 
de apă. 
 
 
 Mod de preparare: 
 
1. Se pune şofranul în apa de trandafiri şi se lasă să se înmoaie un pic. 
2. Se pune zahărul într-o tigaie şi se lasă aşa, la foc mediu, până când 
zahărul capătă o culoare maronie. Se adaugă, apoi, apa. 
3. După ce apa a fiert un pic, se adaugă orezul şi se lasă la fiert, timp 
de 10 minute. 
4. Într-o tigaie separată, se topeşte untul. Apoi, se adaugă orezul şi 
apa de trandafiri cu şofranul. 
5. Se adaugă cardamonul, se acoperă vasul şi se mai lasă pe foc timp 
de 25 de minute. 
 
 
 
 
 

 



          
     Cafea tradiţională din Bahrain 

 
 
 Ingrediente: 
 
- 1 l de apă; 
- 3 linguri de cafea; 
- 1 linguriţă de cardamon măcinat; 
- ½ linguriţă de şofran; 
- 2 linguri de apă de trandafiri 
(opţional). 
 
 
       Mod de preparare: 
 
1. Se pune apa la fiert. 
2. În momentul în care apa începe să fiarbă, se adaugă cafeaua, 
cardamonul şi şofranul. 
3. Se ţine totul pe foc, timp de 3 minute. 
4. După ce se ia de pe foc, se strecoară cafeaua, pentru a scăpa de 
zaţ, după care se adaugă apa de trandafiri. 

 

 

  



     
 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 ne 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, Preaînaltul 
 
Allahu Akbar, Allah este Cel mai Mare 
 
Alhamdulilleh, mulţumiri lui Allah 
 
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 
 
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) 
 
Audhu billeh, caut adăpost la Allah  
 
Bismilleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, În numele lui Allah Cel Milostiv, 

Îndurător 
 
 



 
 
 
 

Dawa, formă de răspândire a Islamului 
 
Dhikr, 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 
 
Fitna, încercări şi ispită 
 
Fiqh, interpretarea şi înţelegerea legilor islamice (Sharia) 
 
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  

 
Haram, interzis, antonimul cuvântului Halal  
 
Al-Hash, declaraţia că Allah subhanahu wa ta’ala este suficient 
 
InshaAllah, numai dacă Allah voieşte  
 
Jazakom Allahu Khairan, cea mai bună expresie, atunci când un 

musulman le mulţumeşte altor musulmani, însemnând „Fie ca Allah 
subhanahu wa ta’ala să vă răsplătească pentru binele făcut!” 

 
Karm, demn de respect 
 
Mahram, bărbat cu care o femeie nu se poate căsători, datorită 

gradului de rudenie (frate , tată, unchi, etc); de asemenea, soţul unei 
femei este Mahram pentru ea 



 
 

 
 

Mahr, sumă de bani sau bunuri, acordate  soţiei de către soţ, ca o 
zestre non-returnabilă, în contractul de căsătorie. Ea le poate folosi după 
cum doreşte 

 
Musnad, provine din cuvântul isnad, ce înseamnă lanţul relatatorilor 
 
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  
 
Sayyid, literalmente semnifică domnul; de asemenea, este utilizat 

ca prenume de băiat 
 
Sahih, autentic (şirul celor mai veridici relatatori), corect 
 
Shirk, a face parteneri lui Allah subhanahu wa ta’ala 
 
Salla Allahu aleihi wa sallam, Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa; expresie folosită numai la pronunţarea numelui Profetului 
Mohammed 

 
Sufi, persoană care urmăreşte curentul mistic numit sufism  
 
Tawhid, susţinerea unicităţii lui Allah subhanahu wa ta’ala 
 
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 vocală 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   ه ه ه  

 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 - „ - apostrof 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) 

 



 

 

 (Meccană [70]; 128 versete) 

 
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 

 

Acelora care nu cred în Viaţa de Apoi li se potriveşte 

 Pilda răului, iar lui Allah I se potriveşte 

 pilda cea mai înaltă, căci El este  

Atotputernic [şi] Înţelept [Al-'Aziz, Al-Hakim]. 

Şi dacă Allah ar voi să-i apuce pe oameni pentru 

nelegiuirea lor, nu ar lăsa pe el nicio vietate,  

însă El îi amână până la un 

termen hotărât, iar dacă sorocul lor soseşte,  

atunci El nu-i mai întârzie nici măcar cu un ceas  

şi nici nu-i grăbeşte. 

Îi atribuie lui Allah ceea ce lor nu le place  

[pentru ei înşişi], iar limbile lor născocesc  

minciuni când spun că ei vor avea cea mai bună 

[răsplată]! Fără îndoială că ei vor avea parte de Iad  

şi că ei vor fi primii aruncaţi în el. 

 



 

 

 


