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(Medinită [87]; 286 versete) 

 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 

 
Şi de oriunde ai pleca,  

îndreaptă-ţi faţa către Moscheea Al-Haram!  

Oriunde v-aţi afla, îndreptaţi-vă feţele către ea,  

pentru ca lumea să nu aibă un temei 

 împotriva voastră, 

 în afara acelora dintre ei care sunt nelegiuiţi.  

Şi nu vă temeţi de ei, ci temeţi-vă numai de Mine, 

căci Eu voi să-Mi împlinesc harul Meu  

asupra voastră 

 şi poate că veţi fi bine călăuziţi! 

 

 



 

Numai cu voia lui Allah subhanahu wa ta’ala,  
suntem alături de voi număr după număr  

şi iată că, alhamdulilleh, ne apropiem şi în acest an 
cu paşi repezi de Postul lunii sacre, luna Ramadan. 

InshaAllah, Revista Annisaa va fi, şi de data aceasta, 
gata să vă îndrume în pregătirea spirituală pentru 

întâmpinarea acestei luni binecuvântate. 
Fie ca Allah subhanahu wa ta’ala să ne ţină pe  

Calea cea Dreaptă şi sperăm că toate articolele  
vor fi pe placul Său şi de un mare ajutor pentru cei 

care ne citesc! 
Amin! 

 

Nota Redactorului-Şef 
Vă readucem aminte că Revista Annisaa va organiza, 

ca şi anul trecut, conferinţele online „Citirea Traducerii 
Sensurilor Sfântului Coran”. Ora stabilită rămâne ora 

24:00, ora României, întâlnirea având loc pe yahoo 
messenger şi skype. 

Fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să ne uşureze 
parcurgerea acestei luni sacre a acestui an, continuând, 

inshaAllah, şi în viitor! 

Amin! 
 

 

 



 

 

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 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 

 



 

Motivul Postului din luna Ramadan 
~ de Gabriela Gharabli ~ 

 
 

         „O, voi cei care credeţi, v-a 
fost statornicit vouă Postul [As-
Siyam], aşa cum le-a fost pre-
scris şi celor dinaintea voastră 
– Poate că veţi fi cu frică!” 
 (Surat Al-Baqara, 2:183) 
 În fiecare an, în luna 
Ramadan, musulmanii drept-
credincioşi postesc de la răsări-
tul Soarelui şi până la apus, aşa 
cum Allah subhanahu wa ta’ala 
a prescris în Nobilul Coran.  
 Postul este unul dintre 
stâlpii ce bază ai Islamului, re-
prezentând calea prin care cre-
dincioşii mumini se pot apropia 
mai mult de Allah subhanahu 
wa ta’ala prin adorare. Credinţa 
în Allah Preaînaltul, teama de 
El, Atotputernicul şi de Ziua 
Judecăţii   îi determină pe mu-
sulmani să postească.  
 As-Siyam este una dintre 
cele mai puternice lupte pe ca-
re omul le poartă cu el însuşi, 
înăbuşindu-şi, atât timp cât ţine 
Post, toate dorinţele şi tot ceea 
ce pofteşte. Îndurarea unor lip-
suri de ordin fizic şi moral are 

rolul de a întări credinţa din 
inimile oamenilor, determinân-
du-i, inshaAllah, să ducă o viaţă 
mai echilibrată şi mai plină de 
pietate şi supunere în faţa lui 
Allah subhanahu wa ta’ala. Ibn 
Mas’ud, radhi Allahu anhu, a 
relatat că Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
spus cu privire la virtuţile şi bi-
nefacerile Postului: 
 „O, voi, oameni tineri, ori-
care dintre voi care se poate că-
sători, ar trebui să facă acest lu-
cru. Cine nu poate face, ar tre-
bui să postească, pentru că Pos-
tul diminuează dorinţele sexu-
ale.” 
 (relatat de Bukhari) 
 Postul este un adevărat 
balsam pentru suflet, antrenân-
du-l pentru a fi şi mai răbdător 
şi mai generos, fiind o modali-
tate de purificare a inimii, cu 
nenumărate beneficii asupra 
acesteia. El este doar pentru 
Allah subhanahu wa ta’ala, şi 
numai pentru El, Unicul. De la 
El, Preaînaltul, va veni răsplata  



pentru aceasta.  
Abu Huraira, radhi Allahu 

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

 „Răsplata pentru fiecare 
faptă bună împlinită de fiii lui 
Adam va fi înmulţită de la zece 
până la şapte sute de ori. Allah 
a grăit:  

«În afara Postului, pentru 
că acesta este pentru Mine şi Eu 
Însumi voi oferi răsplata pentru 
el. El renunţă la mâncarea lui şi 
la plăcerile lui pentru Mine.»  

Pentru cel ce posteşte, 
există două momente de bu-
curie: unul atunci când îşi în-
trerupe Postul, celălalt când îl 
întâlneşte pe Domnul său. Cu 
adevărat, mirosul gurii celui ce 
posteşte este mai plăcut lui 
Allah decât mireasma mos-
cului.” 

(relatat de Bukhari şi 
Muslim) 

De asemenea, As-Siyam es-
te o adevărată lumină pentru 
spirit, pentru suflet şi  o adevă-
rată binefacere pentru toţi cei 
care îl ţin.  

Este o lună lăsată special 
pentru a face loc tuturor fapte-
lor bune, făcându-i pe oameni 
să se apropie mai mult unii de 
alţii, amintindu-le de cei care 

sunt foarte săraci. Această lună 
sacră creează egalitate între oa-
meni, pentru că acesta este 
rolul şi scopul Postului,  de a 
crea frăţie între oameni şi de a 
cultiva dragoste între aceştia. 

As-Siyam asigură unitatea 
dintre musulmani, pentru că 
drept-credincioşii postesc şi 
rup Postul în acelaşi timp. Ei 
simt chinurile foamei, aseme-
nea celor săraci, care nu au de 
multe ori nici ce să mănânce şi 
care simt aceasta zilnic. De ase-
menea, credincioşii mănâncă 
împreună la aceeaşi masă, toate 
acestea din compasiune şi iubi-
re unii faţă de alţii. 

Postul ajută oamenii să îşi 
conştientizeze faptele rele, să 
îşi dea seama unde au greşit şi 
să încerce să îndrepte tot ceea 
ce a fost făcut într-un mod care 
nu este plăcut de Creatorul a 
Tot şi a Toate.  

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

„De la Jumma’ la Jumma’, 
de la Umra la Umra şi de la o 
lună Ramadan la altă lună 
Ramadan există o ispăşire a tu-
turor faptelor, atât timp cât 
niciun păcat major nu a fost 
comis.” 



(relatat de Muslim) 
De asemenea, Postul a fost 

prescris pentru că are nume-
roase beneficii asupra întregu-
lui corp, ajutându-l să rămână 
sănătos. Prin acesta, se reduc 
toxinele din corp, se detoxifică 
întregul organism de impuri-
tăţi, uşurându-se activitatea 
inimii, astfel, purificându-se. În-
tregul trup resimte virtuţile 
Postului, întărindu-l, deoarece 
prin Post, el se apropie mai 
mult de Allah subhanahu wa 
ta’ala, prin actele de adorare, 
prin ceea ce face şi prin carac-
terul mai puternic în faţa tutu-
ror greutăţilor acestei lumi. 

 Astfel, prin Post, credin-
ciosul îşi întăreşte iman-ul, 
înmulţindu-şi actele de adorare 
şi de pomenire ale lui Allah 
subhanahu wa ta’ala. Musul-
manul învaţă să fie răbdător şi 
să îşi înăbuşe dorinţele ime-
diate, totul numai de dragul lui 
Allah subhanahu wa ta’ala. 
 Fie ca Allah subhanahu wa 
ta’ala să ne întărească întotdea-
una credinţa, să ne uşureze 
Postul lunii Ramadan şi să ne 
răsplătească după măsura fap-
telor noastre! 

Amin! 
 

Allahu Alam
 

 

 



 

Îndrumarea Profetului Mohammed,  
salla Allahu aleihi wa sallam,  

cu privire la Postul din luna Ramadan 
~ de Alya Iacob ~ 

 
 

Luna Ramadan este a noua 
din calendarul Islamic, având o 
importanţă deosebită pentru 
noi, toţi musulmanii, aceasta 
fiind perioada în care credin-
cioşii resimt din plin bineface-
rile şi binecuvântările Postului 
acestei luni, pe care Allah 
subhanahu wa ta’ala a stabilit-o 
pentru noi.  

Luna Ramadan curăţă atât 
trupul, cât mai ales sufletul ce-
lui care posteşte, ferindu-l, 
astfel, de ispitele lui Sheitan, 
audhu billehi minnu, care, în 
această perioadă, nu are nicio 
putere asupra musulmanului 
mumin. Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
spus: 
 „Atunci când luna 
Ramadan începe, porţile Raiu-
lui sunt deschise şi porţile Ia-
dului sunt închise; iar diavolii 
sunt legaţi.” 
 (relatat de Bukhari) 

 În luna Ramadan, Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, se întorcea şi mai 
mult spre Allah subhanahu wa 
ta’ala, oferind şi mai multe acte 
de caritate decât de obicei. Deşi 
el, salla Allahu aleihi wa sallam, 
era cel mai bun şi mai generos 
dintre oameni, în această pe-
rioadă obişnuia să facă şi mai 
multe fapte bune. Ibn Al-Qayim 
a spus: 
 „În ceea ce priveşte îndru-
marea Profetului, salla Allahu 
aleihi wa sallam, cu privire la 
luna Ramadan, se poate observa 
angajamentul său în a face şi 
mai multe acte de adorare. 
Îngerul Jibril, aleihi sallam, 
obişnuia să îl înveţe Coranul în 
această lună. De fiecare dată 
când Jibril, aleihi sallam, îl 
întâlnea, el, salla Allahu aleihi 
wa sallam, era şi mai generos 
decât adierea unei brize. De 
obicei, el, salla Allahu aleihi wa 



sallam, era cel mai generos 
dintre oameni, persoana care 
oferea cele mai multe acte de 
caritate şi totuşi, când luna 
Ramadan venea, devenea şi mai 
generos. Oferea şi mai multe 
acte de caritate, recita şi mai 
mult din Nobilul Coran şi făcea 
şi mai multe Rugăciuni.”   
 Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, mărea numărul ac-
telor de adorare în timpul lunii 
Ramadan şi postea, uneori 
Postul său prelungindu-se şi pe 
timpul nopţii. Cu toate acestea, 
el, salla Allahu aleihi wa sallam, 
le-a interzis companionilor săi, 
radhi Allahu anhum, a face ace-
laşi lucru. Abu Huraira, radhi 
Allahu anhu, a relatat că 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, le-a spus companionilor 
săi, radhi Allahu anhum: 
 „«Nu postiţi Al-Wisal.» 
 Ei au zis: 
 «Dar tu posteşti Al-Wisal.» 
 El le-a spus: 
 «Eu nu sunt la fel ca voi; pe 
timpul nopţii, Domnul meu mă 
hrăneşte şi îmi oferă de băut.» 
(…)” 
 (relatat de Bukhari) 
 Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, era cel 
mai bun în actele sale de ado-
rare şi îi îndemna şi pe cei din 

jurul său ca, în luna Ramadan, 
să înmulţească numărul acesto-
ra şi al faptelor bune.  

Această perioadă este un 
timp al pomenirii lui Allah 
subhanahu wa ta’ala şi de re-
citare a Nobilului Coran, iar 
faptele bune făcute în luna 
Ramadan au o răsplată mult 
mai mare decât cele făcute în 
mod obişnuit. Abu Huraira, 
radhi Allahu anhu, a relatat că 
Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a zis: 
 „Răsplata pentru fiecare 
faptă bună împlinită de fiii lui 
Adam va fi multiplicată, răspla-
ta pentru orice faptă bună va fi 
înmulţită de la zece până la 
şapte sute de ori. (…)” 
 (relatat de Muslim)  

De asemenea, Abu Huraira, 
radhi Allahu anhu, a relatat că 
Trimisul lui Allah, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a spus: 
 „Oricui posteşte în timpul 
lunii Ramadan cu credință sin-
ceră şi sperând să obţină răs-
plata lui Allah, îi vor fi iertate 
toate păcatele anterioare.” 
 (relatat de Bukhari) 

În acelaşi mod trebuie să 
procedeze toţi credincioşii mu-
mini, pentru că aceasta înseam-
nă puritate sufletească şi cură-
ţarea de păcate, inshaAllah. 



Astfel, se ajunge la esenţa sufle-
tului, care este cea mai impor-
tantă, fiind mai presus de ne-
voile trupului. Atât timp cât 
drept-credinciosul posteşte, ni-
mic rău nu îl poate atinge, pen-
tru că el va fi apărat de Allah 
subhanahu wa ta’ala.  

Prin Post se consolidează 
trăsăturile bune ale credincio-
sului, care devine mai generos 
şi mai plin de smerenie şi pie-
tate, apropiindu-l mai mult de 
Allah, Atotputernicul, şi deter-
minându-l să caute şi mai mult 
mulţumirea Lui, Preaînaltul.  

Drept-credinciosul ştie că 
Postul trebuie ţinut doar de 
dragul lui Allah subhanahu wa 
ta’ala, pentru că aceasta este 
una dintre faptele cele mai plă-
cute de Creatorul a Tot şi a 
Toate.  

Atitudinea celor care ţin 
Post trebuie să fie în confor-
mitate cu faptele pe care le fac; 
musulmanii mumini încearcă 
să se ferească de la acţiuni ce ar 
putea să  anuleze Postul. Ei se 
abţin de la a face rău sau de a 
răspunde provocărilor, chiar şi 
atunci când încercări grele îi 
apasă. Drept-credinciosul ur-
mează îndemnul Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, care a spus: 

„Când vreunul dintre voi 
se trezeşte dimineaţa şi se află 
în timpul Postului, nu trebuie 
nici să rostească cuvinte urâte, 
nici să facă vreun act de ig-
noranţă. Dacă cineva îl provoa-
că sau se ceartă cu el, trebuie să 
spună:  

«Eu postesc! Eu postesc!»” 
(relatat de Bukhari şi 

Muslim) 
Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, obişnu-
ia să îşi petreacă întreaga noap-
te în Rugăciune, implorându-l 
pe Creatorul a Tot şi a Toate şi 
prosternându-se în faţa lui 
Allah subhanahu wa ta’ala, 
recitând versete din Nobilul 
Coran, căutând mulţumirea, 
ghidarea şi ajutorul Lui, 
Preaînaltul. De aceea, este re-
comandat ca şi musulmanii 
drept-credincioşi să urmeze, pe 
cât posibil, exemplul său, salla 
Allahu aleihi wa sallam, şi să 
petreacă cât mai mult timp în 
Rugăciune şi făcând acte de 
adorare, chiar şi în timpul 
nopţii, urmând ceea ce Allah 
subhanahu wa ta’ala spune în 
Coranul cel Nobil: 

„Iar în timpul nopţii stai de 
veghe şi împlineşte Rugăciuni 
peste cele cuvenite; poate că 
Domnul tău te va readuce la 



viaţă într-o poziţie demnă de 
laudă. ~ Şi spune: «Doamne, fă-
mă să intru printr-o intrare a 
Adevărului şi scoate-mă pe 
mine printr-o ieşire a Adevă-
rului şi dă-mi de la Tine putere 
ajutătoare!»” 

(Surat Al-’Isra’, 17:79-80) 
 Trimisul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, îi sfă-
tuia pe companionii săi, radhi 
Allahu anhum, să mănânce 
întotdeauna înainte de revăr-
satul zorilor, aceasta uşurându-
le Postul şi ajutându-i să se 
dedice mai mult adorării lui 
Allah subhanahu wa ta’ala. 
 Anas ibn Malik, radhi 
Allahu anhu, a relatat că 
Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
 „Luați o gustare cu puţin 
timp înainte de zorii zilei (Su-
hur), pentru că în aceasta se 
află o binecuvântare.” 
 (relatat de Bukhari) 

Tot restul zilei, de la ră-
săritul până la asfinţitul Soare-
lui, Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, ţinea Post. Apoi, 
cum Soarele apunea, el, salla 
Allahu aleihi wa sallam, îşi 
întrerupea Postul, mâncând 
curmale sau bând un pic de 
apă. De asemenea, obişnuia să 
întrerupă Postul înainte de în-

ceperea Rugăciunii de Maghrib 
şi îi sfătuia şi pe cei din jurul 
său să facă acelaşi lucru. Apoi, 
făcea Salat Al-Maghrib; însă, 
dacă masa era deja pregătită, 
mânca întâi de Iftar şi apoi se 
ruga. Anas ibn Malik, radhi 
Allahu anhu, a relatat că 
Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 

 „Dacă mâncarea este ser-
vită, mâncaţi înainte de Rugă-
ciunea de Maghrib şi nu vă gră-
biţi să terminaţi.”  

(relatat de Bukhari) 
În timpul lunii Ramadan, 

Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, se izola pe cât posibil 
contactul de oameni, pentru ca 
mintea sa să se elibereze de 
poverile acestei lumi şi pentru 
a se dedica cu tot sufletul po-
menirii lui Allah subhanahu wa 
ta’ala. Astfel, şi noi ar trebui să 
ne întoarcem cât mai mult faţa 
spre Allah Cel Atotputernic, să 
căutăm, inshaAllah, mulţumi-
rea şi răsplata Sa nemăsurată, 
urmând exemplul celui mai bun 
dintre oameni, urmând întoc-
mai Sunna, aşa cum Rasul 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: 

„(…) Aceia dintre voi care 
vor trăi după mine, vor vedea 
multe diferențe. Apoi se vor 



agăța de Sunna mea, Sunna cea 
corectă, ghidată de califi. Țineți 
Postul acesta şi îndrumați pen-
tru aceasta. Evitaţi tot ceea ce 
este nou, pentru că orice este 
nou este inovaţie şi orice inova-
ţie este o greşeală.” 

(relatat de Abu Dawud) 
 
Toate binecuvântările şi 

pacea lui Allah subhanahu wa 
ta'ala fie asupra Profetului 
nostru, Mohammed, salla Allahu 

aleihi wa sallam, asupra familiei 
sale, a companionilor săi, radhi 
Allahu anhum, şi asupra tuturor 
celor care îl urmează! 

Fie ca Allah Preaînaltul să 
ne îndrume pe Calea cea 
Dreaptă, să aducă pacea şi 
iertarea noastră, inshaAllah, şi 
să ne apropie mai mult de El, 
subhanahu wa ta’ala! 

Amin! 
 

Allahu Alam 
 
 
 

 

 



 

Luna Ramadan şi adorarea lui  Allah  
subhanahu wa ta’ala pe timpul nopţii  

~ de Mariam Oana ~ 
 
 

       „O, tu, cel învăluit [în stra-
iele tale]! ~ Scoală-te noaptea 
[pentru Rugăciune], afară de 
puţin [timp] ~ Jumătate din ea 
sau mai scade din ea puţin, ~ 
Sau mai adaugă la ea! – şi recită 
Coranul cu glas tărăgănat şi 
limpede! ~ Noi îţi vom trimite 
cuvinte grele. ~ Scularea [pen-
tru Rugăciune] în timpul nopţii 
este mai folositoare şi mai po-
trivită pentru recitare.” 
 (Surat Al-Muzammil, 73:1-
6) 
 Luna Ramadan reprezintă 
o lună a Postului şi a adorării 
Lui, a Creatorului, şi a proster-
nării în faţa Lui, Preaînaltul.  

Musulmanii drept-credin-
cioşi extind actele lor de adora-
re dincolo de timpul zilei, stând 
treji în mijlocul nopţii, căutând 
mulţumirea Creatorului a Tot şi 
a Toate, pentru că ştiu că Ru-
găciunea din nopţile lunii 
Ramadan reprezintă cea mai 
mare binecuvântare pentru 

suflet şi unul dintre cele mai 
mari acte de supunere faţă de 
Allah subhanahu wa ta’ala. 

Acest mod era cel în care 
Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, obiş-
nuia să îşi petreacă nopţile din 
lunile Ramadan, mărind, astfel, 
numărul Rugăciunilor supli-
mentare, întorcându-se cu o şi 
mai mare umilinţă spre Cel 
Atotputernic.  

Noi trebuie să urmăm e-
xemplul său, salla Allahu aleihi 
wa sallam, petrecând, la rândul 
nostru, mai mult timp pentru 
Rugăciunile din noapte, astfel 
sperând la răsplata promisă de 
Allah subhanahu wa ta’ala în 
marea Zi a Judecăţii: 

„Iar în timpul nopţii stai de 
veghe şi împlineşte Rugăciuni 
peste cele cuvenite; poate că 
Domnul tău te va readuce la 
viaţă într-o poziţie demnă de 
laudă.” 

(Surat Al-’Isra’, 17:79) 



Este recomandat ca drept-
credincioşii să petreacă nopţile 
în Rugăciuni, în adorare şi să se 
adreseze cu dua lui Allah 
subhanahu wa ta’ala.  

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

„Oricui îşi petrece nopţile 
din luna Ramadan în Rugăciune 
(Tarawih), cu credinţă în suflet 
şi sperând la o răsplată, toate 
păcatele anterioare îi vor fi 
iertate.” 

(relatat de Bukhari) 
Rugăciunea de peste noap-

te ajută drept-credinciosul să 
conştientizeze toate binecuvân-
tările care i-au fost date, astfel, 
inima musulmanului mumin 
este îndreptată pe calea cea 
bună, întărindu-i credinţa în 
Allah subhanahu wa ta’ala şi în 
Viaţa de Apoi. Un bun exemplu 
este al celor care se aflau în 
apropierea Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a mu-

hajirinilor şi a companionilor, 
radhi Allahu anhum, care pe-
treceau o bună parte din noap-
te în Rugăciune, întorcându-şi, 
astfel,  feţele lor spre Allah 
subhanahu wa ta’ala, aşa cum 
El, Preaînaltul, ne spune în 
Nobilul Coran: 

„Ei nu dormeau decât pu-
ţin în timpul nopţii, ~ Iar înain-
te de ivirea zorilor ei se rugau 
de iertare.” 

(Surat Adh-Dhariyat, 51: 
17-18) 
 InshaAllah, să fim întotdea-
una dintre cei care urmează 
Sunna Profetului nostru, 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, şi, inshaAllah, să re-
uşim şi noi să ne înmulţim actele 
de adorare din timpul lunii 
Ramadan, cu ardoare şi sme-
renie, pentru a fi dintre cei 
plăcuţi de Allah subhanahu wa 
ta’ala. 

Amin! 
  

Allahu Alam 

 

„[Aceştia sunt] cei răbdători, cei sinceri, cei smeriţi, 
cei care dau milostenie, cei care cer iertare  

înainte de revărsatul zorilor.” 
 (Surat ’Al-’Imran, 2:17) 

  



 

Luna Ramadan – perioada ideală pentru Dawa 
~ de Yasmin Dorina ~ 

 
 

În luna Ramadan, sentimen-
tele dragostei profunde faţă de 
minunata noastră Religie, 
Islamul, a celor care cheamă la 
ea, se resimt mult mai mult  
decât în orice altă perioadă. 
Vorbele lor nu vor conteni, iar 
uneltele de scris nu se vor opri 
din a aşterne pe hârtie, iar 
toate cunoştinţele, acumulate 
de-a lungul timpului, vor ajuta 
pe toţi cei ce vor să afle Ade-
vărul şi vor întări cunoştinţele 
celor care deja ştiu.  

Este de datoria celor care 
au cunoştinţe să răspândească 
Adevărul despre Religie, aşa 
cum a fost el transmis de către 
Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, Ummei, 
iar acestea trebuie să fie gesturi 
făcute necondiţionat, voluntar 
şi mai ales cu toată dragostea 
faţă de Allah subhanahu wa 
ta’ala, cu intenţia de a face fap-
te bune, în speranţa că acestea 
vor fi pe placul Lui, Preaînaltul. 

Răspândirea Islamului şi în- 

şirarea lui tuturor oamenilor a  
fost una dintre cele mai impor-
tante misiuni ale Profeţilor şi 
ale Trimişilor, aleihum sallam, 
lui Allah subhanahu wa ta’ala. 
Nu s-a întâmplat vreodată ca 
unul dintre Profeţi, aleihum 
sallam, să nu fie un bun învă-
ţător şi un bun transmiţător al 
Religiei noastre. Fiecare dintre 
ei, aleihum sallam, a propovă-
duit acelaşi mesaj: 

„Fiţi supuşi lui Allah 
Preaînaltul, deoarece nu există 
alt dumnezeu în afară de El, 
Unicul!” 

De asemenea, fiecare Profet, 
aleihi sallam, şi-a chemat po-
porul la Islam spunând: 

„Nu caut nicio răsplată de la 
voi pentru aceasta!” 

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune: 

„Cheamă la calea Domnului 
tău cu înţelepciune şi bună 
îndemnare şi discută cu ei cum 
e mai frumos! Domnul tău 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) 
El, Preaînaltul, a poruncit 

Trimişilor Săi, aleihum sallam: 
„Spune: «Aceasta este calea 

mea! Eu chem la Allah, eu şi cei 
care m-au urmat, bizuindu-ne 
pe dovada limpede! Mărire lui 
Allah! Iar eu nu sunt dintre 
politeişti!»” 

(Surat Yusuf, 12:108) 
După ce a poruncit supu-

şilor Săi să răspândească tu-
turor cunoştinţele lor despre 
Islam şi faptele lor bune, Allah 
subhanahu wa ta’ala a spus: 

„Şi cine spune vorbe mai 
frumoase decât acela care 
cheamă la Allah, săvârşeşte fap-
ta bună şi zice: «Eu sunt dintre 
musulmani»?” 

(Surat Fussilat, 41:33) 
Răspândirea Islamului s-a 

bazat pe lucruri permise şi mo-
duri de abordare importante, 
astfel ca fiecare musulman să le 
îndeplinească întocmai, având 
rezultate pe măsură. 

 
Sinceritatea, veridicitatea 

faţă de Allah subhanahu wa 
ta’ala şi căutarea mulţumirii 
Lui, Preaînaltul 

 

„Şi nu li s-a poruncit decât  
să-L adore pe Allah, cu credinţa 
curată şi statornică în Religia 
Lui, să împlinească Rugăciunea 
[As-Salat] şi să achite Dania 
[Az-Zakat]. Şi aceasta este cre-
dinţa [comunităţii] celei drep-
te.” 

(Surat Al-Bayyina, 98:5) 
Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, ne-a 
avertizat de faptul că una din-
tre categoriile de oameni care 
vor ajunge în Focul Iadului sunt 
cei care vor dobândi multe 
cunoştinţe despre Islam şi le 
vor folosi numai pentru pro-
priul beneficiu sau pentru a 
primi lauda celor din jur. 

 
Punerea în practică a cunoş-

tinţelor acumulate pe calea 
Religiei 

 
Unul din lucrurile neplăcu-

te, care îi vor ţine departe pe 
cei doritori să asculte despre 
frumoasa Religie, este ca acţiu-
nea celui care propovăduieşte 
Islamul să fie în contradicţie cu 
cunoştinţele pe care le are, cu 
ceea ce transmite oamenilor 
prin vorbele lui.  

Allah subhanahu wa ta’ala 
dezaprobă un astfel de 
comportament şi spune: 



„Porunciţi oamenilor evla-
via şi uitaţi de voi înşivă, cu 
toate că voi citiţi Scriptura? Voi 
nu pricepeţi?!” 

(Surat Al-Baqara, 2:44) 
 
Gentileţea şi modul frumos 

în transmiterea mesajului 
 
Allah subhanahu wa ta’ala i-

a sfătuit pe Moise şi Aaron, 
aleihum sallam, să folosească 
această metodă cu cel mai mare 
dintre tiranii acelor timpuri – 
Faraonul. 

„Şi spuneţi-i lui vorbe blân-
de! Poate că el îşi va aduce a-
minte sau se va teme!” 

(Surat Ta-Ha, 20:44) 
De asemenea, El, 

Preaînaltul, l-a sfătuit şi pe 
Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, astfel: 

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

(Surat ’Al-’Imran, 3:159) 

Aceasta a fost una dintre 
metodele de bază folosite de 
Profet, salla Allahu aleihi wa 
sallam, care spunea: 

„Faceţi lucrurile uşoare 
pentru oameni şi nu le faceţi 
dificile. Daţi veştile cu bucurie 
şi nu îndepărtaţi oamenii.” 

(relatat de Bukhari) 
 
Adoptarea unei abordări 

treptate a persoanelor care do-
resc transmiterea Islamului 

 
Fiecare musulman trebuie 

să procedeze aşa cum ne-a 
învăţat Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
începând cu cele mai impor-
tante lucruri care trebuie trans-
mise, apoi, treptat urmând ce-
lelalte, în ordinea corectă. Aces-
ta a fost unul dintre sfaturile pe 
care Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, i l-a dat lui Mu’adh, 
radhi Allahu anhu, înainte de a-
l trimite la oamenii din Yemen: 

„În curând, te vei duce într-
o comunitate din care fac parte 
oamenii Cărţii (evrei şi creş-
tini); în primul rând, cheamă-i 
să mărturisească faptul că nu 
există alt dumnezeu în afară de 
Allah şi că eu (Mohammed) 
sunt Trimisul lui Allah. Și dacă 
ei acceptă aceasta, spune-le 



apoi că Allah le-a poruncit cinci 
Rugăciuni zilnice, ziua şi noap-
tea.” 

(relatat de Muslim) 
 
Abordarea fiecărei persoane 

în funcţie de ceea ce este potrivit 
pentru aceasta şi în funcţie de 
nevoile fiecăreia 

 
Trebuie folosit un mod a-

parte de abordare cu locuitorii 
oraşelor şi un cu totul alt mod 
cu oamenii de la sat şi tot aşa, 
un alt mod cu beduinii. Oamenii 
sunt de diferite categorii, fie-
care diferenţiindu-se din punct 
de vedere intelectual, de aceea, 
este bine ca mesajul transmis 
să fie pe măsura capacităţii de 
înţelegere a fiecăruia. 

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune: 

„El dăruieşte înţelepciune 
cui voieşte El, iar cel care a fost 
dăruit cu înţelepciune, acela a 
fost dăruit cu un mare bine, dar 
[acest lucru] nu-l pricep decât 
cei ageri la minte.” 

(Surat Al-Baqara, 2:269) 
În zilele noastre, beneficiem 

de foarte multe căi prin care 
putem face chemarea la Islam: 

 putem vorbi cu o per- 
soană în particular  

 putem    vorbi    unui  

grup 
  putem scrie despre 

frumoasa noastră Religie  
 putem folosi tehnolo-

gia atât de avansată, transmi-
ţând cunoştinţele noastre prin 
intermediul lumii virtuale. 

Trebuie doar să fim foarte 
atenţi la modul în care transmi-
tem mesajul, pentru a ne face 
înţeleşi, să ne asigurăm că ceea 
ce spunem este corect şi să ve-
nim cu argumente şi dovezi 
concrete în sprijinul a ceea ce 
spunem. 

Răsplăţile drept-credincio-
şilor, care îndeamnă pe Calea 
Adevărului, sunt multe şi nu-
mai Allah subhanahu wa ta’ala 
ştie cel mai bine. 

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

„Nimeni nu cheamă la Calea 
cea Dreaptă fără să aibă aceeaşi  
răsplată ca aceia care o urmea-
ză, fără a diminua cu nimic 
răsplata acestora.” 

(Muwatta Malik) 
Allah subhanahu wa ta’ala îi 

descrie pe drept-credincioşii 
care cheamă la Islam astfel: 

„Şi aceia care zic: «Doamne, 
dă-ne nouă de la soaţele noas-
tre şi de la vlăstarele noastre 
mângâiere pentru ochi şi fă din 
noi călăuză pentru cei evla-



vioşi!»; ~ Aceia sunt cei care 
vor avea drept răsplată cel mai 
înalt loc [din Paradis], pentru 
că au fost statornici şi vor fi 
întâmpinaţi în el cu salut şi cu 
pace ~ Şi în el vor rămâne 
veşnic. Ce frumoasă locuinţă şi 
ce frumos loc de şedere!” 

(Surat Al-Furqan, 25:74-76)  

O, Allah!  Ajută-ne să ne în-
mulţim cunoştinţele despre 
Islam pentru a le răspândi! 

O, Allah! Ajută-ne să înţe-
legem Religia adevărată cât mai 
bine!  

Amin! 
 

Allahu Alam 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

Luna Ramadan, o lună a căinţei şi a evlaviei 
~ de Gabriela Gharabli ~ 

 
 

Luna Ramadan este una 
dintre cele mai mari bine-
cuvântări pe care Allah 
subhanahu wa ta’ala a oferit-o 
robilor Săi, dându-le posibili-
tatea ca prin Post să primească, 
răsplată nemăsurată. În acest 
sens, musulmanii drept-cre-
dincioşi trebuie să îşi întoarcă 
faţa spre Allah subhanahu wa 
ta’ala, cu căinţă şi evlavie, aşa 
cum Allah subhanahu wa ta’ala 
spune în Nobilul Coran: 

„(…) Şi căiţi-vă cu toţii, o, 
voi drept-credincioşilor, faţă de 
Allah, pentru ca voi să izbân-
diţi!” 

(Surat An-Nur, 24:31) 
Drept-credincioşii cunosc 

Măreţia şi Puterea lui Allah 
subhanahu wa ta’ala, de aceea, 
ei se întorc cu căinţă deplină 
către El, Preaînaltul, temându-
se de pedeapsa din Ziua de 
Apoi.  Allah subhanahu wa 
ta’ala a lăsat această lună de 
Post ca să le reamintească mu-
sulmanilor mumini  faptul că 
această viaţă este trecătoare şi 

că nimic din ceea ce există pe a-
cest pământ nu va fi etern. Este 
momentul în care credincioşii 
îşi reamintesc faptul că întoar-
cerea lor este doar la Allah 
subhanahu wa ta’ala, că tot ce-
ea ce deţin în această viaţă nu îi 
va ajuta cu nimic, de aceea, tre-
buie să facă numai fapte bune 
şi să îşi îndrepte comporta-
mentul, totul pentru mulţumi-
rea Lui, Preaînaltul.  

Allah este Cel Milostiv, care 
iartă păcatele celor care se că-
iesc şi care i se supun Lui, 
subhanahu wa ta’ala, cu evla-
vie, înmulţind numărul actelor 
de adorare. Astfel, drept-cre-
dincioşii sunt atenţi la toate 
acţiunile pe care le întreprind, 
având grijă să nu se îndepăr-
teze de la ceea ce Allah 
subhanahu wa ta’ala a poruncit, 
evitând acele fapte care pot a-
duce pedeapsa. Ei ştiu că Allah 
este Iertător şi Îndurător şi că îi 
iartă pe cei care au inimile pure 
şi care înţeleg că au greşit, 
cerând   iertare   Creatorului  a  



Tot şi a Toate: 
„Spune: «O, voi, robii Mei, 

care aţi întrecut măsura în de-
favoarea voastră, nu deznădăj-
duiţi în privinţa îndurării lui 
Allah!» Allah iartă toate păca-
tele (62). El este Iertător, 
Îndurător [Al-Ghafur, Ar-
Rahim]. ~ Întoarceţi-vă cu căin-
ţă spre Domnul vostru şi supu-
neţi-vă Lui, înainte de a veni 
chinul la voi, căci apoi nu veţi 
mai putea fi voi mântuiţi!” 

 (Surat Az-Zumar, 39:53-
54) 

 
Explicaţia numărului din pa-

ranteză: 
62) Celor care se căiesc şi 

cred, afară de politeism.  
 
Astfel, persoanele credin-

cioase evită pe cât posibil tot 
ceea ce le-ar putea distanţa de 
Allah subhanahu wa ta’ala. 
Drept-credincioşii ştiu că întot-
deauna Allah subhanahu wa 
ta’ala îi priveşte şi vede toate 
acţiunile pe care aceştia le fac 
zi de zi, clipă de clipă. De aceea, 
se tem de consecinţele faptelor 
şi se întreabă prin fiecare acţi-
une dacă aceasta este pe placul 
lui Allah subhanahu wa ta’ala. 
Credincioşii mumini consideră 
că păcatele lor sunt nenumă-

rate, de aceea cer, în fiecare 
moment, iertarea Sa.  

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

„Credinciosul consideră că 
păcatele sale sunt atât de mul-
te, ca şi cum el ar sta aşezat la 
poalele unui munte şi îi este 
teamă că acesta ar putea cădea 
pe el, în timp ce necredinciosul 
consideră că păcatele sale sunt 
asemeni unei muşte care se 
aşează pe nasul său, pe care o 
poate alunga în acest mod (şi 
cel care a relatat aceasta şi-a 
trecut mâna peste nas, pentru a 
exemplifica aceasta).” 

(relatat de Bukhari) 
Postul lunii Ramadan este o 

formă importantă a evlaviei şi 
de obţinere a iertării lui Allah 
subhanahu wa ta’ala. Acesta 
pregăteşte inima musulmanu-
lui pentru a se teme de conse-
cinţele faptelor sale, întărind-o 
şi purificând-o. Postul ajută 
credincioşii mumini să înţelea-
gă nevoile celor de lângă ei. De 
asemenea, el arată drept-cre-
dincioşilor cât de dependenţi 
sunt ei de Creatorul a Tot şi a 
Toate, fără de care, altfel, nu 
pot face nimic. 

Toate lipsurile pe  care  mu- 



sulmanii le îndură în luna 
Ramadan ar trebui să îi înveţe 
faptul că tot ceea ce au re-
prezintă o mare binecuvântare 
de la Allah subhanahu wa 
ta’ala. De aceea, ca o formă de 
mulţumire pentru tot ceea ce 
Allah Preaînaltul le-a oferit, 
drept-credincioşii ar trebui să 
se căiască prin Post: 

„O, voi, cei care credeţi, v-a 
fost statornicit vouă Postul [As-
Siyam], aşa cum le-a fost pre-
scris şi celor dinaintea voastră - 
Poate că veţi fi cu frică!” 

(Surat Al-Baqara, 2:183) 
Astfel, organismul se puri-

fică, păcatele sunt, inshaAllah, 
iertate, iar nivelul evlaviei de-
vine mai ridicat şi credinţa mu-
sulmanului mai puternică, întă-
rindu-se. Prin Post şi evlavie, 
drept-credincioşii respectă ce-
ea ce a fost prescris de către 
Allah subhanahu wa ta’ala, 
fiind un mijloc de a se feri de 
Mânia Lui, Preaînaltul, şi de pe-
deapsa promisă celor care se 
depărtează de la Calea cea 
Dreaptă. Allah subhanahu wa 
ta’ala  a stabilit Postul pentru a 
ne întoarce spre El, Preaînaltul, 
cu pietate, astfel, ferindu-ne de 
focul Iadului. În Nobilul Coran, 
găsim: 

„Răsplata acestora va fi ier- 

tarea Domnului lor şi Grădini 
pe sub care curg pâraie şi în ele 
vor avea sălaş veşnic. (…)” 

(Surat ’Al-’Imran, 3:136) 
Luna Ramadan este perioa-

da în care musulmanul drept-
credincios cere de la Allah 
subhanahu wa ta’ala  îndurare, 
postind cu credinţă, căutând 
Mulţumirea lui, Preaînaltul. De 
aceea, Postul său trebuie făcut 
cu sinceritate, pentru că aceas-
ta este o acţiune care este doar 
între el şi Allah subhanahu wa 
ta’ala.  

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

„Răsplata pentru fiecare 
faptă bună împlinită de fiii lui 
Adam va fi multiplicată, răs-
plata pentru orice faptă bună 
va fi înmulţită de la zece până 
la şapte sute de ori. Allah 
subhanahu wa ta’ala a spus: 

«Cu excepţia Postului, care 
este pentru Mine şi Eu îl voi 
răsplăti pe cel care a abandonat 
dorinţele şi mâncarea sa, de 
dragul Meu.» 

Există două prilejuri de bu-
curie pentru cel care posteşte; 
bucuria din momentul în care 
rupe Postul său şi bucuria din 
momentul în care se întâlneşte 



cu Domnul său, iar respiraţia 
celui care posteşte este pentru 
Allah Preaînaltul, mai dulce 
decât mirosul moscului.” 

(relatat de Muslim) 
As-Siyam este un secret în-

tre rob şi Allah Preaînaltul, iar 
abţinerea de la băutură şi mân-
care trebuie făcută doar de dra-
gul lui Allah subhanahu wa 
ta’ala, de aceea, este nevoie ca 
drept-credinciosul să fie stator-
nic în actele sale de adorare tot 
timpul anului şi, mai cu seamă, 
în această lună binecuvântată. 
În Nobilul Coran, Allah 
subhanahu wa ta’ala spune: 

„Şi nu li s-a poruncit lor 
decât să-L adore pe Allah, cu 
credinţă curată şi statornică în 
Religia Lui (…)” 

(Surat Al-Bayyina, 98:5) 
Cei care se întorc spre Allah 

subhanahu wa ta’ala în luna 
Ramadan, vor avea şterse toate 
păcatele minore pe care le-au 
făcut pe tot parcursul anului.  

Într-un hadith Qudsi, Allah 
Preaînaltul spune: 

„O, robii Mei, voi păcătuiţi zi 
şi noapte şi Eu vă iert toate 
păcatele, de aceea, cereţi ierta-
re, iar Eu vă voi ierta!” 

(relatat de Muslim) 
Este în natura oamenilor să  

greşească, să comită păcate, în- 

să, de fiecare dată, ei trebuie să 
se căiască pentru toate faptele 
lor, să ceară iertare de la Allah, 
Cel Milostiv şi Îndurător. Allah 
subhanahu wa ta’ala iartă pă-
catele celor care se căiesc şi 
care caută iertarea Sa, atât timp 
cât ei nu persistă în greşeală.  

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

„Oricine posteşte în această 
lună cu credinţă, căutând re-
compensă de la Allah, El le va 
ierta lor toate păcatele din tre-
cut.” 

(relatat de Bukhari) 
De asemenea, în Nobilul 

Coran găsim: 
 „(…) Allah îi iubeşte pe cei 

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

(Surat ’Al-’Imran, 3:134-
135) 

Mărire lui Allah, Cel 
Milostiv, Îndurător, care iartă 
greşelile robilor Săi, chiar dacă 
greşelile acestora se repetă în 
mod constant! 



Drept-credincioşii ştiu că 
As-Siyam nu înseamnă doar 
renunţarea la mâncare şi bău-
tură, ci reprimarea tuturor fap-
telor care ar putea anula 
Postul. Întreg comportamentul 
musulmanilor mumini trebuie 
să fie în concordanţă cu abţi-
nerea de la toate dorinţele. În 
această lună sfântă, drept-cre-
dincioşii nu caută să îşi purifice 
doar trupul, ci şi sufletul. Ei se 
comportă cu cea mai mare sin-
ceritate, pentru că ştiu că Allah 
este Atoatevăzător şi că oriun-
de s-ar afla, Allah subhanahu 
wa ta’ala observă faptele lor, ca 
şi intenţia cu care acestea sunt 
comise. Trimisul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 

„Dacă cineva nu renunţă la 
falsitatea din cuvintele şi acţi-
unile sale, atunci Allah nu are 

nevoie ca el să renunţe la hrană 
şi băutură.” 

(relatat de Bukhari) 
Luna Ramadan este o lună a 

mulţumirii lui Allah subhanahu 
wa ta’ala, a căinţei şi a evlaviei. 
Este cea mai bună perioadă în 
care drept-credincioşii pot să 
îşi purifice trupul şi sufletul. Ei 
caută iertarea lui Allah 
Preaînaltul şi se căiesc pentru 
orice faptă pe care o fac, de-
oarece ştiu că:  

„El este Cel care primeşte 
căinţa robilor Săi şi iartă pen-
tru faptele cele rele şi El ştie ce 
faceţi.” 

(Surat Aş-Şura, 42:25) 
 
O, Allah! Purifică inimile 

noastre şi sădeşte în sufletele 
noastre lumina speranţei! 

Amin! 
Allahu Alam 

 



 

Luna Ramadan, o lună sacră, o lună a generozităţii  
~ de Mariam Oana ~ 

 

       Luna Ramadan este o lună 
binecuvântată, sacră, în care 
Allah subhanahu wa ta’ala dă-
ruieşte cu o şi mai mare dăr-
nicie din minunatele daruri, nu-
mai de El ştiute, celor care îm-
plinesc fapte bune, deschizân-
du-le larg porţile Paradisului şi 
ştergându-le toate păcatele să-
vârşite înainte, inshaAllah.  

Este o perioadă a răbdării 
şi a evlaviei, purificând sufletul 
şi înălţându-l cu dărnicie spre 
un comportament plin de gene-
rozitate, în care numărul fapte-
lor bune creşte. Drept-credin-
cioşii speră la o răsplată mare, 
aşa cum Allah subhanahu wa 
ta'ala a spus în Nobilul Coran: 
 „(…) şi faceţi-I lui Allah un 
împrumut frumos, căci binele 
pe care îl trimiteţi înainte pen-
tru sufletele voastre îl veţi afla 
la Allah mai bun, ca răsplată, şi 
mai mare. Şi rugaţi-L pe Allah 
de iertare, căci Allah este 
Iertător, Îndurător [Ghafur, 
Rahim].” 

 (Surat Al-Muzammil, 73: 
20) 
 Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, era cel 
mai generos dintre oameni şi 
îşi înmulţea faptele bune în lu-
na Ramadan, hrănind pe cei 
înfometaţi şi oferind din ceea 
ce avea celor săraci, lucru 
demn de urmat şi pentru drept-
credincioşii de astăzi. 
 Luna Ramadan este o pe-
rioadă în care inima trebuie 
deschisă spre generozitate, fi-
ind o adevărată oportunitate în 
această lună sacră să oferi din 
lucrurile date de Allah 
subhanahu wa ta’ala celor care 
au fost mai puţin norocoşi şi 
care sunt în nevoi. Din ceea ce 
avem, este bine să dăm mai de-
parte, pentru că bogăţia acestei 
lumi nu înseamnă nimic, iar 
viaţa de acum nu este nimic 
altceva decât o parte a unei că-
lătorii, la capătul căreia trebuie 
să avem grijă să ne asigurăm, 
inshaAllah, că răsplata va fi una 



deosebit de mare. Bogăţia şi tot 
ceea ce deţinem în momentul 
de faţă nu înseamnă aproape 
nimic; tot ceea ce există acum 
este asemenea unei ape; dacă îi 
este întrerupt cursul, nu mai 
este de niciun folos, însă dacă 
este lăsată să curgă mai de-
parte, devine dulce şi proaspă-
tă.  
 Abu Huraira, radhi Allahu 
anhu, a relatat că Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 
 „În fiecare zi, doi Îngeri co-
boară din Rai şi unul dintre ei 
spune: 
 «O, Allah, dă-i celui gene-
ros ceva în locul la ceea ce a 
cheltuit pe Calea Ta.» 
 Celălalt Înger spune: 
 «O, Allah, dă celui zgârcit 
pierderi.»” 
 (relatat de Bukhari) 
 Astfel, de fiecare dată când 
unul dintre robii lui Allah 
Preaînaltul oferă ceva drept ca-
ritate, Creatorul a Tot şi a Toate 
îi  uşurează în tot ceea ce face, 
din punct de vedere fizic, moral 
şi sufleteşte. Mesagerul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: 
 „Caritatea distruge păcate-
le, la fel cum apa stinge focul.” 
 (hadith sahih – Albani, în  

Sahih Al-Jaami’)  
Faptele rele ajung direct la 

inimă, înfierbântând-o, şi trans-
formând-o într-un foc incendi-
ar, arzând viaţa de zi cu zi. Sin-
gura faptă care poate stinge, 
inshaAllah, această flacără este 
oferirea actelor de caritate. 
Într-adevăr, aceasta este o ade-
vărată briză pentru suflet, răco-
rindu-l şi uşurându-l de păcate 
şi un adevărat parfum pentru 
spirit, ştergând toate faptele re-
le făcute înainte. 

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

„Fiecare persoană se afla la 
umbra actelor sale de caritate 
în Ziua Judecăţii.” 

(hadith sahih - Albani în 
Sahih Al-Jaami’) 

De asemenea, cei care ofe-
ră din averea lor pe Calea lui 
Allah subhanahu wa ta’ala vor 
primi răsplată nemăsurată, 
inshaAllah, aşa cum scrie în 
Nobilul Coran: 

„Pilda acelora care dau 
[din] averea lor pe Calea lui 
Allah este ca pilda grăuntelui 
care face şapte spice şi în fie-
care spic sunt o sută de grăun-
ţe, căci Allah înmulţeşte [răs-
plata] celui care voieşte El. 
Allah este Cel cu Har Nemăr-
ginit [şi] Atoateştiutor [Wasi’, 



’Alim]. ~ Aceia care dau [din] 
averea lor pe calea lui Allah şi 
nu vin, după darul făcut, să se 
laude cu el şi nici cu necăjire, 
aceia au răsplată de la Domnul 
lor şi teamă pentru ei nu va fi şi 
nici nu vor cunoaşte mâhnirea.” 

(Surat Al-Baqara, 2:261) 
În luna Ramadan, drept-

credincioşii trebuie să fie mai 
buni decât în alte luni, mai 
generoşi şi să se gândească la 
cei care nu au ceea ce ei au, 
fiind conştienţi de faptul că 
sunt persoane care nu au nici 
minimul necesar, cum ar fi  o 
curmală sau un pahar cu lapte.  

Alhamdullileh pentru tot 
ceea ce Allah Preaînaltul ne-a 
dăruit! 

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

„Dacă cineva oferă unei 
persoane care posteşte ceva cu 
care să rupă Postul, atunci va 
primi aceeași răsplată ca și cel 
care a ţinut Postul, fără a-i fi 
redusă cu nimic răsplata celui 
care postește.” 

(relatat de Tirmidhi) 
Astfel, generozitatea şi fap-

tele bune ale drept-credincio-
şilor cresc în luna Ramadan; ei 
cheltuiesc din propria avere şi 
simt această lună sacră, sacrifi-
cându-se pe ei înşişi în foarte 

multe cazuri, în favoarea celor 
din jurul lor. Ei fac acest lucru 
pentru a aduce mulţumirea lui 
Allah subhanahu wa ta’ala  şi 
pentru a primi, inshaAllah, răs-
plata promisă de El, 
Preaînaltul.  

Prin Post şi prin acest sa-
crificiu pe care îl fac, cre-
dincioşii mumini primesc, 
inshaAllah, mult mai mult de la 
Allah subhanahu wa ta’ala,  
ferindu-i, astfel, de sărăcie şi 
nevoi.  

De asemenea, ei ştiu că un 
pahar de lapte, o curmală, banii 
sau hainele oferite pe Calea lui 
Allah subhanahu wa ta’ala le 
pot asigura, inshaAllah, intra-
rea în Paradis.  

Fie ca Allah subhanahu wa 
ta’ala să ne facă dintre cei mai 
generoşi şi dintre cei mai buni, 
apropiindu-ne, astfel, de Allah 
subhanahu wa ta’ala  şi apro-
piindu-ne mai mult unii de alţii! 

Amin! 
 

Allahu Alam 
 



 

Luna Ramadan, o lună a iertării şi a milei 
~ de Alya Iacob ~ 

 
 

O lună binecuvântată este 
această lună Ramadan, în care 
toţi musulmanii drept-cre-
dincioşi trebuie să fie mai buni, 
inshaAllah. Cultivată din timp 
în inimile lor, sămânţa milei şi a 
iertării le va oferi hrană în luna 
Ramadan din recolta ei, lăsând, 
astfel, să iasă la suprafaţă spi-
ritul toleranţei, al bunătăţii, 
care trebuie regăsite în toate 
acţiunile musulmanilor mu-
mini, astfel, răsfrângându-se 
asupra tuturor celor care-i în-
conjoară. 
 Allah subhanahu wa ta’ala 
este Cel mai Milostiv, Cel mai 
Îndurător, Iertătorul păcatelor 
celor care greşesc, atât timp cât 
robul Său va regreta ceea ce a 
făcut şi se va întoarce cu pie-
tate şi căinţă spre El. Allah 
Preaînaltul ne spune în Nobilul 
Coran:  
 „(...) Noi vom ierta păca-
tele voastre şi le vom dărui şi 
mai mult acelora care fac bine!” 

(Surat Al-’A’raf, 7:161) 
  Allah   -   Al-Ghafur,     El,  

Atoateiertător, îi învaţă pe robii 
Săi să semene milă şi îndurare 
în orice faptă pe care o fac.  

El, Preaînaltul, ne îndeam-
nă la milostenie şi toleranţă, 
oferindu-ne modelul Profetului 
nostru, Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam. Ne cere 
să iertăm celor din jurul nostru, 
deoarece oamenii sunt supuşi 
greşelilor, aceasta fiind în natu-
ra umană.  

În momentul în care ne în-
toarcem cu îngăduinţă spre cei 
care ne greşesc, toate simţă-
mintele de tristeţe şi de supăra-
re se risipesc şi pier. Allah 
subhanahu wa ta’ala spune în 
Nobilul Coran: 
 „Răsplata pentru un rău 
este un rău deopotrivă cu el. 
Însă, răsplata aceluia care iartă 
şi care caută împăcare se află la 
Allah. El nu-i iubeşte pe cei 
nelegiuiți.” 

(Surat Aş-Şura, 42:40) 
Postul din luna Ramadan 

nu înseamnă doar abţinerea de 
la mâncare şi băutură, ci şi 



schimbarea comportamentului, 
care trebuie îmbunătăţit mai 
ales în această perioadă. Postul 
este un mijloc de purificare, o 
modalitate prin care drept-cre-
dincioşii învaţă să îşi stăpâ-
nească sentimentele, precum şi 
posibilitatea de creştere a cre-
dinţei, a pietăţii şi a răbdării. 

 Musulmanii drept-credin-
cioşi se apropie mai mult de 
fraţii şi surorile lor, arătând 
compasiune, înţelegere, bună-
tate chiar şi celor care au greşit 
faţă de ei, deoarece este bine-
cunoscut faptul  că Allah 
subhanahu wa ta’ala îi iubeşte 
pe robii Săi care sunt toleranţi 
şi care iartă atunci când un rău 
li se întâmplă. Ei se încred în 
Judecata lui  Allah Preaînaltul, 
ştiind că niciun om nu are 
dreptul să judece un alt om, 
orice faptă poate fi judecată 
numai de El, Unicul. De aceea, 
ei se întorc spre propria per-
soană, observând propriile fap-
te şi încercând să îşi îmbună-
tăţească propriul comporta-
ment, mai înainte de a comenta 
comportamentul fraţilor şi su-
rorilor lor. 

Postul are şi rolul de a îi 
învăţa pe oameni despre nevo-
ile celor din jurul lor, arătându-
le greutăţile pe care aceştia le 

au de îndurat zi de zi. De aceea, 
prin Post, musulmanii drept-
credincioşi se apropie mai mult 
unii de alţii, acesta obligându-i 
astfel pe cei care au o situaţie 
materială mai bună să îşi amin-
tească de cei care nu au avut 
parte de aceeaşi binecuvântare, 
oferindu-le din bogăţia lor, ur-
mând exemplul oferit de 
Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam: 

„Allah a spus: 
«O, fiu al lui Adam! Chel-

tuieşte-ţi comorile pentru cauza 
lui Allah. Cu Mine, averea voas-
tră nu va fi arsă, scufundată sau 
furată şi în schimbul ei, Eu vă 
voi da orice aveţi nevoie.»” 

(relatat de Bayhaqi) 
În această perioadă, mai 

mult decât oricând, musulmanii 
drept-credincioşi devin mai ge-
neroşi, oferind din averea lor 
pe Calea lui Allah subhanahu 
wa ta’ala. Ei ştiu că tot ceea ce 
omul strânge în această viaţă 
nu îi va folosi în Viaţa de Apoi, 
deoarece oamenii vor merge în 
faţa lui Allah subhanahu wa 
ta’ala doar cu faptele lor din 
această viaţă. Astfel, a oferi din 
propria avere celor mai săraci, 
nu trebuie să îi îngrijoreze pe 
cei drept-credincioşi; ei cheltu-
ie din averea lor, bucurând 



inimile celor nevoiaşi şi spe-
rând, inshaAllah, la răsplată 
nemăsurată din partea Celui 
mai Milostiv.  

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune în Nobilul Coran: 

„Deci, fiţi cu frică de Allah 
atâta cât puteţi, ascultaţi, fiţi 
supuşi şi dăruiţi spre binele 
sufletelor voastre! Iar aceia ale 
căror suflete vor fi ferite de 
zgârcenie, aceia sunt cei care 
vor izbândi.” 

(Surat At-Taghabun, 64: 
16) 

Astfel, prin oferirea de mi-
lostenie celor săraci, musulma-
nii mumini se apropie mai mult 
de Allah subhanahu wa ta’ala, 
amintindu-şi de toate binecu-
vântările pe care Allah 
Preaînaltul le-a oferit lor şi 
spun  Alhamdulilleh pentru tot 
ceea ce au primit, pentru tot ce-
ea ce li s-a oferit.  

În acest mod, oamenii se 
apropie mai mult unii de alţii, 
nu mai există barierele de clase 
sociale, cu toţii devenind egali, 
pentru că aşa suntem în faţa lui 
Allah, Unicul.  

Drept-credincioşii învaţă 
să se respecte mai mult unii pe 
alţii şi să se ajute în orice îm-
prejurare.  

Astfel, ei se întorc doar 
spre Allah subhanahu wa ta’ala, 
căutând refugiu doar la El, 
Unicul, fiind cu Milă faţă de cei 
din jurul lor, iertându-le celor 
care au greşit, aşa cum a 
poruncit Allah Preaînaltul: 

„Fii cu iertare, porunceşte 
ceea ce este bun şi îndepăr-
tează-te de neştiutori! ~ Şi dacă 
vreodată Sheitan te îmboldeşte, 
ispitindu-te la rău, caută refu-
giu la Allah, căci El este Cel care 
Aude Totul şi Bineştiutor 
[Sami’, ‘Alim].” 

(Surat Al-’A’raf, 7:199-
200) 

O, Allah!  Purifică sufletele 
noastre şi fă-ne pe noi dintre cei 
drept-credincioşi! 

 O, Allah! Nu duce inimile 
noastre în rătăcire şi fă-ne pe 
noi dintre cei care sădesc binele, 
toleranţa şi bunătatea! 

Amin! 
 

Allahu Alam
 
 
 

 



 

Cum posteşte ochiul? 
~ de Yasmin Dorina ~ 

 
 
Postul ochilor constă în a îi 

feri pe musulmani de lucrurile 
interzise şi de a-i acoperi în 
faţa  indecenţei. 

„Spune drept-credincioşilor 
să-şi plece privirile lor şi să-şi 
păzească pudoarea lor! Aceasta 
este mai curat pentru ei. Allah, 
doară, este Bineştiutor [Khabir] 
a ceea ce fac ei. ~ Şi spune 
drept-credincioaselor să-şi ple-
ce privirile lor şi să-şi păzească 
pudoarea lor, să nu-şi arate 
gătelile lor, afară de ceea ce 
este pe dinafară,  şi să-şi co-
boare valurile peste piepturile 
lor! Şi să nu-şi arate frumu-
seţea lor decât înaintea soţilor, 
sau a părinţilor lor, sau a pă-
rinţilor soţilor lor, sau a fiilor 
lor, sau a fiilor soţilor lor, sau a 
fraţilor lor, sau a fiilor fraţilor 
lor, sau a fiilor surorilor lor, sau 
a muierilor lor, sau a acelora pe 
care le stăpânesc mâinile lor 
drepte, sau a slujitorilor dintre 
bărbaţi, care nu mai au dorinţă, 
sau a copiilor mici care nu ştiu 
ce este goliciunea femeilor. Şi 

să nu lovească cu picioarele lor, 
astfel încât să se afle ce po-
doabe ascund ele! Şi căiţi-vă cu 
toţii, o, voi drept-credincioşilor, 
faţă de Allah, pentru ca voi să 
izbândiţi!” 

(Surat An-Nur, 24:30-31) 
Ochii sunt o deschidere 

către inimă şi o poartă către 
suflet. 

Ali ibn Abu Talib, radhi 
Allahu anhu, l-a întrebat odată 
pe Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, despre 
privire. El, salla Allahu aleihi 
wa sallam, i-a răspuns:  

„Coboară-ţi privirea.” 
(relatat de Bukhari) 
Prin urmare, cel care nu îşi 

fereşte privirea de la lucrurile 
interzise, va avea parte de ne-
plăceri. Astfel, se va rupe legă-
tura ochilor cu inima, din toate 
punctele de vedere, nemailă-
sând acea persoană să se bucu-
re de stabilitate în credinţă şi 
de pace interioară.  

Inima singură nu este capa-
bilă să preia toată puterea  lu-



crurilor şi, astfel, fiind rănită, 
va plânge pe bună dreptate din 
cauza greşelii ochilor, din cauza 
privirii lor către ceea ce nu le 
este permis. 

Sufletul va suferi şi el din 
cauza păcatelor ochilor, fiind în 
primejdie, tulburându-l. Pe-
deapsa lui va consta în faptul că 
nu va primi nimic din ceea ce 
ochii au văzut. 

 Atunci când ochii privesc 
către lucruri interzise, răsplă-
ţile  actelor de adorare şi de su-
punere în faţa lui Allah 
subhanahu wa ta’ala vor fi pier-
dute, iar lumina credinţei se va 
stinge. Sufletul nu va gusta cre-
dinţa şi nici nu o va găsi în a-
cest fel, doar dacă va deţine 
controlul total asupra ochilor. 

Din cauza marilor păcate 
cauzate de încălcarea confiden-
țialității şi onoarei unei per-
soane, ochii vor avea parte de 
mare pedeapsă.  Nicio persoană 
nu va putea cădea în mizerie şi 
păcate mari, dacă ochii acesteia 
nu vor rătăci. Cu siguranţă, nu 
există nicio mişcare a ochilor şi 
nicio putere asupra lor, mai 
mare decât cea pe care ne-o dă 
Allah Preaînaltul. 

Unul dintre strămoşii noştri 
drept-credincioşi a spus:  

„Doar o singură dată m-am  

uitat la ceva ce era interzis şi 
am uitat de Coran.”  

După patruzeci de ani, Allah 
subhanahu wa ta’ala l-a răsplă-
tit pentru faptul că a învăţat să 
îşi coboare privirea şi i-a um-
plut inima cu dulceaţă şi 
binefaceri, venite odată cu lu-
mina credinţei. 

Se spune că ochii sunt cei 
care caută calea omului; dacă 
privirea este aţintită către ceva, 
el vânează, iar dacă este intere-
sat de ceea ce a văzut, el ur-
mează calea. Însă, dacă ochii 
sunt fixaţi pe ceva ce nu este 
permis, totul va sfârşi prin a 
duce şi inima în păcat. 

„Şi în aceasta sunt semne 
pentru cei care ştiu să vadă!” 

(Surat Al-Hijr, 15:75) 
Un credincios are parte de 

răsplăţi pentru faptul că va şti 
să îşi coboare privirea în fiec-
are zi şi mult mai mult pe tim-
pul Postului. 

 Atunci când drept-
credinciosul este supus porun-
cii lui Allah subhanahu wa 
ta’ala de a-şi coborî privirea, 
este binecuvântat şi răsplătit, 
atât în această viaţă, cât şi în 
Viaţa de Apoi. 

 El beneficiază, de ase-
menea, de pacea interioară, de 
hrana sufletului, de  fericirea şi  



de uşurarea în tot ceea ce face. 
 Este protejat în faţa 

nenorocirilor şi ferit de încer-
cările grele şi de nelegiuiri. 

 Allah subhanahu wa 
ta’ala va insufla în inima drept-
credinciosului putere de dis-
cernământ asupra învăţăturilor 
Sale şi va coborî lumina în suf-
letul acestuia, drept răsplată că 
a ştiut să îşi coboare privirea. 

În consecinţă, atunci când 
începe Postul lunii Ramadan, 
este de aşteptat ca ochii să fie 
supuşi mai mult decât oricând 
lui Allah Atoatevăzătorul. Răs-
plăţile Postului pot fi mari şi 
datorită faptului că drept-cre-
dinciosul şi-a oprit privirea de 
la tot ceea ce îi era interzis. 

 Multe persoane se privează 
pe timpul Postului de mâncare 
şi băutură, însă nu îşi coboară 
privirea de la ce este interzis, 

astfel căzând în capcanele inde-
cenţei şi a mizeriei, aceasta fi-
ind o concepţie greşită asupra 
Postului. 

„Allah îi va apăra pe ei de 
răul acelei Zile şi-i va face pe ei 
să aibă parte de lumină şi bu-
curie; ~ Şi îi va răsplăti pe ei 
pentru că au răbdat, cu o Gră-
dină şi cu [veşminte] de mătase 
(…)” 

(Surat Al-’Insan, 76:11-12) 
 
O, Allah! Ajută-ne pe noi, ro-

bii Tăi, să postim, ferindu-ne 
ochii de la ceea ce nu ne este 
permis, aşa cum postim ferindu-
ne stomacul de la mâncare şi 
băutură şi ajută-ne să ne păs-
trăm  inimile curate şi sănă-
toase!  

Amin! 
 

Allahu Alam 
 



 

Cum posteşte urechea? 
~ de Umm Mariya ~ 

 

 
Allah subhanahu wa ta’ala 

spune: 
„Şi nu urma [lucrul despre] 

care nu ai cunoştinţă! Auzul şi 
văzul şi inima, pentru toate 
acestea vei fi întrebat!” 

(Surat Al-’Isra’, 17:36) 
Urechea va fi întrebată şi va 

răspunde în faţa lui Allah 
subhanahu wa ta’ala pentru ce-
ea ce aude. Drept-credincioşii 
sunt acei oameni care ascultă 
cu atenţie îndrumările către 
Calea cea Dreaptă şi le urmează 
întocmai. Vai de cel care şi-a 
acoperit urechile şi şi-a închis 
ochii în faţa Adevărului şi le-a 
lăsat descoperite în faţa ispi-
telor! 

Vai de cel ce-şi pleacă ure-
chea spre cei care îi vorbesc de 
rău pe fraţii şi surorile lor în 
credinţă! Este un păcat la fel de 
mare, atât pentru cel care bâr-
feşte sau bănuieşte o persoană, 
cât şi pentru cel care îl ascultă, 
chiar dacă ceea ce se spune 
este adevărat! 

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune în Sfântul Coran: 

„O, voi cei care credeţi! Fe-
riţi-vă cu străşnicie de bănuieli, 
căci unele bănuieli sunt păcat! 
Nu vă iscodiţi şi nu vă ponegriţi 
unii pe alţii! Oare voieşte vre-
unul dintre voi să mănânce car-
nea fratelui său mort? [Nu!] Voi 
aţi urât aceasta! Şi fiţi cu frică 
de Allah, fiindcă Allah este 
Iertător şi Îndurător [Tawwab, 
Rahim].” 

(Surat Al-Hujurat, 49:12) 
Drept-credinciosul posteş-

te, ferindu-şi auzul de cuvintele 
urâte şi nepotrivite sau de su-
netele muzicii; el ştie că toate 
acestea îl vor Mânia pe Allah 
subhanahu wa ta’ala şi Postul 
lui nu va fi acceptat; însă, din 
păcate, tot mai mulţi musul-
mani uită acestea,  îndepărtân-
du-se de la ceea ce El, Unicul, 
ne-a poruncit.  

„Noi am făcut pentru Ghe-
ena pe mulţi dintre djinni şi 
oameni. Ei au inimi, dar nu pri-



cep cu ele; ei au ochi, dar nu 
văd cu ei; ei au urechi, dar nu 
aud cu ele. Aceştia sunt aseme-
nea dobitoacelor, ba ei sunt 
chiar şi mai rătăciţi. Aceştia 
sunt nepăsători.” 

(Surat Al-’A’raf, 7:179) 
Într-adevăr şi cei necredin-

cioşi au urechi, însă nu aud, nu 
meditează şi nu înţeleg cuvinte-
le Sfântului Coran, se comportă 
de parcă nu ar avea puterea de 
a-şi aminti sau de a reflecta, ne-
înţelegând parcă de cât de mul-
te beneficii se privează şi de cât 
rău îşi pot face. 

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune despre ei: 

„Sau crezi tu că cei mai 
mulţi dintre ei aud sau pricep? 
Ei nu sunt decât asemenea 
vitelor, ba ei sunt chiar şi mai 
rătăciţi de la drum!” 

(Surat Al-Furqan, 25:44) 
Însă, Alhamdulilleh, deasu-

pra lor sunt drept-credincioşii 
care, atât pe timpul lunii 
Ramadan, cât şi pe parcursul 
celorlalte luni, îşi feresc auzul 
de sunetele interzise şi de vor-
bele păcătoase, ştiind că toate 
acestea le sunt oprite şi îşi con-
centrează atenţia în a asculta 
versete din Nobilul Coran. 

Ascultând Sfântul Coran, 
beneficiază de îndrumare, lu-

mină, credinţă şi vor simţi cum 
inima se umple de linişte, înţe-
lepciune şi mulţumire.  

Nobilul Coran este o sursă 
de protecţie împotriva gându-
rilor negative care pot duce la 
păcat. În puterea auzului stă 
aducerea aminte a fiecărui ver-
set din Nobilul Coran, a cunoş-
tinţelor islamice de care benefi-
ciem şi a sfaturilor primite de 
la marii învăţaţi. 

„Abu Hatim a relatat că oda-
tă a trecut pe lângă o femeie în 
vârstă din Medina şi a auzit-o 
citind din Coran, în spatele uşii 
casei sale. Ea plângea şi repeta 
versetul: 

„Oare a ajuns la tine vestea 
despre cea care acoperă?”  

(Surat Al-Ghasiya, 88:1) 
(cea care acoperă – adică 

Ziua Învierii)  
Abu Hatim a ascultat şi a 

spus:  
«Da, a ajuns la mine, da, a 

ajuns la mine.»” 
Allah subhanahu wa ta’ala îl 

răsplăteşte pe robul Său atunci 
când ascultă Sfântul Coran şi 
spune: 

„De vor auzi ce i s-a dez-
văluit Trimisului, vei vedea o-
chii lor cum se umplu de la-
crimi la aflarea Adevărului şi 
vor zice ei: «Doamne, noi cre-



dem! Scrie-ne pe noi împreună 
cu cei care depun mărturie [în 
legătură cu adevărul Coranu-
lui]!»” 

(Surat Al-Ma’ida, 5:83) 
Cu adevărat, drept-credin-

cioşii vor avea parte de cele 
mai mari răsplăţi. Este suficient 
să îşi aplece urechea către re-
citările Sfântului Coran cu cea 
mai mare atenţie. De aceea, 
urechile celor care îşi urmează 
cu stricteţe Postul vor fi atente 
doar la ceea ce este frumos, în 
timp ce urechile celor ce s-au 
îndepărtat de la Calea cea 
Dreaptă se vor aţinti asupra ne-
adevărului. Dacă un musulman 
permite urechilor sale să audă 
vorbe păcătoase, acestea îi vor 
distruge casa inimii, a voinţei şi 
a învăţăturilor.  

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune în Sfântul Coran: 

„Când este revelată o sură, 
sunt printre ei unii care zic: 
«Căruia dintre voi i-a sporit 
această credinţă?» Cât despre 
aceia care cred, ea a făcut să le 
sporească lor credinţa şi ei se 
bucură ~ Însă, acelora care au 
patimă în inimile lor, [această 
sură] le va adăuga spurcăciune 
la spurcăciunea lor şi vor muri 
ei necredincioşi.” 

(Surat At-Tawba, 9:124- 

126) 
Atunci când un musulman 

ascultă Adevărul din Sfântul 
Coran, inima lui va fi mult mai 
statornică pe această cale, pe 
când, cel ce-şi va pleca auzul 
către neadevăruri şi falsităţi, va 
avea inima acoperită de nea-
devăr şi umbră.  

Este de datoria fiecăruia să 
aducă mulţumiri lui Allah 
Preaînaltul pentru că a fost bi-
necuvântat cu auz şi să îl folo-
sească numai pe căile prin care 
va obţine mulţumirea lui Allah,  
Unicul, angajându-se cât mai 
mult în citirea Coranului, în 
studiu şi reflecţie profundă a-
supra versetelor şi în partici-
parea la întâlnirile unde cei mai 
învăţaţi vorbesc despre această 
frumoasă Religie. 

„Iar când aud ei vorbele 
grele, se îndepărtează de ele şi 
zic: «Noi avem parte de faptele 
noastre şi voi aveţi parte de 
faptele voastre! Pacea asupra 
voastră! Noi nu-i căutăm pe cei 
proşti!»” 

(Surat Al-Qasas, 28:55) 
 
Fie ca Allah subhanahu wa 

ta’ala să ne îndrepte auzul 
numai spre Adevăr şi să ne ţină 
pe toţi pe Calea cea Dreaptă! 

Amin! 



 

Cum posteşte limba? 

~ de Alya Iacob ~ 

 

 
Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
„«Controlaţi-vă aceasta!» Şi 

a arătat către limba sa.  
Mu’adh a întrebat:  
«Chiar dacă începem să vor-

bim despre ceea ce este nece-
sar, o, Trimis al lui Allah?»  

Profetul i-a răspuns:  
«Mama ta se va întrista din 

cauza aceasta, o, Mu’adh!  Oa-
menii vor fi aruncaţi cu feţele 
lor în foc, din cauza „fructelor” 
limbilor lor.»” 

(relatat de Ahmad, Ibn 
Majah şi Tirmidhi) 

Răul pe care îl poate provo-
ca limba unei persoane este 
uriaş şi pericolul la care aceasta 
ne expune e imens. Fiecare din-
tre noi facem greşeli, nimeni nu 
s-a născut perfect, numai Allah 
subhanahu wa ta’ala este astfel, 
însă cel mai mult greşim vor-
bind, deoarece limba are cele 
mai multe defecte, iar efectele 
acestor greşeli sunt asemănă-
toare cu muşcătura unui şarpe  

sau ale unui foc ce arde.  
Ibn Abbas, radhi Allahu 

anhu, obişnuia să spună: 
„O, limbă! Spune ceva bun şi 

câştigă prin aceasta, sau abţine-
te de la ceea ce este rău şi vei fi 
în siguranţă.” 

Allah Preaînaltul va arăta 
milă şi îl va răsplăti pe cel care 
îşi alege cuvintele şi îşi cântă-
reşte vorbele. El, subhanahu wa 
ta’ala, spune în Nobilul Coran: 

„Şi el nu va rosti niciun 
cuvânt, fără să aibă lângă el un 
supraveghetor pregătit [să 
scrie].” 

(Surat Qaf, 50:18) 
Tot ceea ce spunem este 

notat în cartea vieţii noastre şi 
ni se va cere socoteală pentru 
aceasta (vai nouă!). 

„Cel care săvârşeşte o faptă 
bună [o face] pentru sine în-
suşi, iar cel care face rău, o face 
împotriva sa. Domnul tău nu 
este nedrept cu robii Săi.” 

(Surat Fussilat, 41:46) 
Adevăratul    credincios    se  



autocontrolează, având ca bază 
tot ceea ce a învăţat din Sfântul 
Coran şi din Sunna, respectând 
fiecare cuvânt din acestea şi 
cântărind, inshaAllah, tot ceea 
ce spune. El deschide gura pen-
tru a vorbi doar ceea ce este 
adevărat şi drept şi nu uită 
niciodată ca, prin cuvintele sa-
le, să ceară iertare şi să îi mul-
ţumească lui Allah subhanahu 
wa ta’ala; are nevoie de cuvinte 
doar pentru a vorbi frumos 
despre tot ceea ce El, 
Preaînaltul, a creat şi a porun-
cit, iar în afară de aceasta, 
drept-credinciosul tace. 

Cum ar putea să postească 
cineva dând frâu liber limbii 
sale?  

Cum ar putea, oare, să pos-
tească, atunci când limba va fi 
ea cea care va comanda, sco-
ţând cuvintele care duc în 
rătăcire?  

Cum ar putea să postească 
cel care bârfeşte, minte, spune 
vorbe grele şi urâte la adresa 
semenilor săi, uitând de Post şi 
de Ziua Judecăţii?  

Cum ar putea fi luat în con-
siderare Postul celui care depu-
ne mărturie falsă şi nu se dă în 
lături de la a face rău fraţilor şi 
surorilor în Islam? 

Abu  Musa,   radhi   Allahu  

anhu, a relatat: 
„Unii oameni l-au întrebat 

pe Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam: 

«Cine este un foarte bun 
musulman?» 

El, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a răspuns: 

«Cel care evită  să rănească 
alţi musulmani cu limba şi cu 
mâinile sale.»” 

(relatat de Bukhari) 
Islamul îndeamnă spre a fa-

ce fapte bune, a rosti cuvinte 
frumoase, a avea un comporta-
ment decent şi a fi supus faţă 
de Allah subhanahu wa ta’ala. 
El, Preaînaltul, spune în Nobilul 
Coran: 

„Domnul vostru vă cunoaşte 
mai bine pe voi. Dacă El voieş-
te, va fi milostiv cu voi, iar dacă 
El voieşte, vă va osândi pe voi. 
Şi Noi nu te-am trimis ca să fii 
răspunzător pentru ei!” 

(Surat Al-’Isra’, 17:54) 
Bunele maniere ce sunt în-

curajate prin aceste versete 
sunt cuvintele frumoase, bune, 
care nu rănesc nicio persoană 
în mod individual sau niciun 
grup de persoane; o modalitate 
excelentă de a  vorbi, neştir-
bind onoarea niciunui drept-
credincios. 

„O, voi cei care credeţi! Fe- 



riţi-vă cu străşnicie de bănuieli, 
căci unele bănuieli sunt păcat! 
Nu vă iscodiţi şi nu vă ponegriţi 
unii pe alţii! Oare voieşte vreu-
nul dintre voi să mănânce car-
nea fratelui său mort? [Nu!] Voi 
aţi urât aceasta! Şi fiţi cu frică 
de Allah, fiindcă Allah este 
Iertător şi Îndurător [Tawwab, 
Rahim].” 

(Surat Al-Hujurat, 49:12) 
Foarte multe persoane îşi 

strică Postul din cauza vorbe-
lor; din cauză că au uitat că a-
cesta nu înseamnă numai înfo-
metare şi însetare, ci şi un con-
trol absolut a ceea ce vorbesc, 
de aceea, ei îşi aleg cuvintele cu 
atenţie. Sunt foarte multe gre-
şeli care se fac din cauza limbii: 
minciuna, bârfa, calomnia, ne-
ruşinarea, mărturia falsă, băta-
ia de joc etc. Toate acestea, a-
duse la adresa unei persoane, 
nu fac altceva decât să îl îm-

pingă pe cel care greşeşte către 
Focul Iadului. 

Limba este atât un mijloc de 
a face fapte bune, cât şi unul de 
a face fapte rele. Ce frumos ar fi 
dacă toată lumea ar folosi lim-
ba numai pentru a căuta iertare 
la Allah subhanahu wa ta’ala, a-
I aduce mulţumiri, a-L lăuda şi 
a-L preamări pe El, Unicul! 

O, voi, oameni care pos-
tiţi!  

Folosiţi-vă limba pentru a 
rosti cuvinte frumoase, pentru 
a-L preamări pe Allah 
subhanahu wa ta’ala, conştien-
tizând cât de mare este Puterea 
Lui, Unicul, şi supunându-vă cu 
smerenie poruncilor Sale! 

O, Allah! Ajută-ne să vorbim 
numai lucruri bune, ajută-ne să 
ne ţinem inimile curate, 
păstrându-ne caracterul cinstit!  

Amin! 
 

Allahu Alam 



 

Cum posteşte inima? 
~ de Yasmin Dorina ~ 

 
 

„Nicio nenorocire nu-l lo-
veşte pe om decât numai cu 
îngăduinţa lui Allah. Iar aceluia 
care crede în Allah, El îi va 
călăuzi inima. Allah este 
Atoateştiutor.” 

(Surat At-Taghabun, 64:11) 
Modul în care Allah 

subhanahu wa ta’ala ne călău-
zeşte inima este baza întregii 
îndrumări, ea este originea  îm-
plinirii faptelor noastre.  

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

„Cu adevărat, există în corp 
o bucată de carne care, dacă 
este sănătoasă, întregul corp 
este sănătos şi care, dacă este 
bolnavă, întregul corp este bol-
nav. Cu adevărat aceasta este 
inima.” 

(relatat de Bukhari şi 
Muslim) 

Bunătatea inimii noastre 
este garanţia împlinirilor în a-
ceastă viaţă şi în Viaţa de Apoi, 
de aceea trebuie să ne ferim de 
toate faptele care pot corupe 
inima  şi  care  pot  conduce  la  

 
distrugerea propriului suflet. 
Fiecare creatură lăsată pe acest 
pământ ar trebui să fie plină de 
lumină, datorită credinţei sale, 
pulsând astfel mereu cu con-
vingere, nelăsând nicio fărâmă 
de ură sau de îndoială să o a-
fecteze. 

O inimă bolnavă va fi aco-
perită, blocată cu totul şi apoi 
încet va muri. 

„Au zis ei: «Inimile noastre 
sunt învăluite». Dar i-a bleste-
mat Allah pentru necredinţa lor 
şi doar puţin cred ei.” 

(Surat Al-Baqara, 2:88) 
„În inimile lor este o boală, 

iar Allah le va spori boala şi vor 
avea ei parte de chinuri dure-
roase pentru ceea ce au minţit.” 

(Surat Al-Baqara, 2:10) 
„Ei zic: «Inimile noastre 

sunt acoperite faţă de aceea la 
care ne chemi tu, în urechile 
noastre este surzenie, iar între 
noi şi între tine este o perdea. 
Deci tu lucrează [ceea ce 
voieşti] şi vom lucra şi noi 
[ceea ce voim]!»” 



(Surat Fussilat, 41:5) 
Inima unui adevărat cre-

dincios este plină de dragoste 
faţă de Creatorul său, posteşte 
atât în timpul lunii Ramadan, 
cât şi în afara acestei luni, nu-
mai de dragul lui Allah 
subhanahu wa ta’ala. Această 
inimă Îl cunoaşte pe deplin pe 
Allah subhanahu wa ta’ala cu 
toate Atributele Sale, recunoaş-
te Unicitatea Sa, crede cu ade-
vărat în tot ceea ce Allah 
subhanahu wa ta’ala a creat şi a 
poruncit şi urmăreşte cu sme-
renie Calea Sa. O astfel de inimă 
posteşte cu toată puterea ei, 
departe de ceea ce ar putea să o 
corupă, departe de necredinţă 
şi de influenţa negativă şi de-
parte de şoaptele lui Sheitan, 
audhu billehi minnu. 

Allah subhanahu wa ta’ala 
deschide inima celui care meri-
tă cu adevărat, iar această ini-
mă se umple de lumina strălu-
citoare, nelăsând nici cel mai 
mic loc întunericului; astfel me-
reu ea va fi lumina mesajului 
etern şi a învăţăturilor divine. 

„[Aprinsă este ca o lumină] 
în case care a îngăduit Allah să 
fie înălţate şi în care este po-
menit numele Său. În ele Îi aduc 
Lui laudă dimineaţa şi seara.” 

(Surat An-Nur, 24:36) 

Inima adevăratului credin-
cios luminează ca o lampă în 
întuneric, străluceşte precum 
razele soarelui la răsărit, se în-
tăreşte în credinţă la fiecare 
verset citit din Sfântul Coran şi 
îşi sporeşte învăţătura atunci 
când reflectă asupra acestora. 

Inima unui adevărat credin-
cios posteşte abţinându-se de 
la egotism. Egotismul este a-
tunci când o persoană se vede 
pe sine însăşi perfectă, mai bu-
nă decât oricine altcineva şi 
având calităţi pe care nu le poţi 
găsi la nicio altă persoană. A-
ceasta nu poate duce decât la 
propria distrugere. 

Inima unui adevărat credin-
cios se fereşte de mândrie, 
deoarece aceasta va afecta Pos-
tul său. 

Abu Sa’id Al-Khudri şi Abu 
Huraira, radhi Allahu anhum, 
relatează că Trimisul lui Allah, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
spus:  

„«Măreţia este acoperămân-
tul lui Allah şi mândria este 
mantia Sa.» 

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune: 

«Cel care se întrece cu Mine 
cu privire la acestea, îl voi pe-
depsi.»” 

 (relatat   de  Muslim,  Ibn  



Majah şi Abu Dawud) 
Există trei lucruri care sunt 

în totalitate distructive: atunci 
când persoana se gândeşte nu-
mai la ea şi este vanitoasă, când 
este reticentă şi nesupusă şi 
când îşi ascultă şi îşi urmează 
numai dorinţele proprii. 

O astfel de inimă se poate 
vindeca uitându-se la faptele 
sale, la cât de mult a păcătuit, la 
cât de multe greşeli a făcut, la 
cât de mult a uitat, amintindu-
şi faptul că totul este notat în 
cartea vieţii sale, iar Allah 
subhanahu wa ta’ala îi va cere 
socoteală pentru acestea. 

Inima unui adevărat cre-
dincios posteşte abţinându-se 
de la invidie, deoarece aceasta 
îi va reduce din răsplăţi, va um-
bri lumina ce o emană şi nu va 
mai putea progresa. 

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune în Sfântul Coran:  

„Îi pizmuiesc ei pe oameni 
pentru ceea ce El le-a dat cu 
harul Său? Ori Noi i-am dat 
neamului lui Avraam Cartea şi 
Înţelepciunea şi le-am dat lor o 
mare împărăţie!” 

(Surat An-Nisa’, 4:54) 
Abu Huraira, radhi Allahu 

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

„Nu vă invidiaţi unul pe 
celălalt, nu vă creşteţi preţul 
unul altuia, nu vă urâţi unul pe 
celălalt şi nu vă înjosiţi unul pe 
celălalt.” 

(relatat de Muslim)   

De asemenea, Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus 
de trei ori unuia dintre com-
panionii săi, radhi Allahu anhu, 
că va fi deasupra tuturor oame-
nilor în Paradis. Când a fost 
întrebat ce a făcut pentru a 
câştiga acest loc înalt, el, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a zis: 

 „Eu nu merg la culcare pur-
tând invidie, ură sau înşelăciune 
în inima mea faţă de niciun 
musulman.” 

Şi, astfel, inima unui ade-
vărat credincios poate să pos-
tească aşa cum a fost învăţată, 
aşa cum i-a fost poruncit. Pos-
tul celui supus lui Allah 
Preaînaltul, care a dat ascultare 
învăţăturilor Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam, va fi 
răsplătit aşa cum merită. 

Fie ca Allah subhanahu wa 
ta’ala să ne îndrume inimile că-
tre Calea cea Dreaptă şi să ne 
întărească în credinţă!  

Amin! 
 

Allahu Alam 



 

Cum posteşte stomacul? 

~ de Mariam Oana ~ 

 
 

Mâncarea afectează viaţa, 
comportamentul şi caracterul 
unui om, fie că aceasta este 
permisă sau interzisă. Allah 
subhanahu wa ta’ala spune 
despre aceasta: 

„O, trimişilor! Mâncaţi din 
cele bune şi împliniţi fapte bu-
ne! Eu sunt Bineştiutor a ceea 
ce săvârşiţi voi.” 

(Surat Al-Mu’minun, 23:51) 
De asemenea, El, 

Preaînaltul, spune: 
„O, voi cei care credeţi! 

Mâncaţi din bunătăţile pe care 
vi le-am dăruit şi mulţumiţi lui 
Allah, dacă numai pe El voi Îl 
adoraţi!” 

(Surat Al-Baqara, 2:172) 
Binele face parte dintre a-

cele lucruri pe care Allah 
subhanahu wa ta’ala le-a per-
mis slujitorilor Săi şi le-a făcut 
cunoscute prin intermediul 
Trimisului Său, salla Allahu 
aleihi wa sallam. El, Preaînaltul, 
spune:  

„Pentru aceia care îl urmea- 

ză pe Trimis, Profetul neînvă-
ţat, despre care află scris la ei 
în Tora şi în Evanghelie. El le 
porunceşte ceea ce este bine şi-
i opreşte de la ceea ce este urât, 
le îngăduie lor bunătăţile şi le 
opreşte lor pe cele necurate şi-i 
uşurează pe ei de povara lor şi 
de lanţurile care au fost asupra 
lor. Cei ce cred în el, şi îl susţin, 
şi îl ajută, şi urmează lumina 
care a fost pogorâtă cu el, aceia 
vor fi izbânditori.” 

(Surat Al-’A’raf, 7:157) 
Postul stomacului implică 

abţinerea de la tot ceea ce este 
mâncare, iar în afara abţinerii 
de la mâncat, băut şi tot ceea ce 
strică Postul în timpul lunii 
Ramadan, un musulman tre-
buie să se abţină şi de la tot 
ceea ce îi este interzis, chiar şi 
după ce a rupt Postul. De aceea, 
nu trebuie să mănânce din 
mâncărurile interzise şi mai a-
les din ceea ce a dobândit pe 
nedrept, pentru că astfel va 
stârni mânia lui Allah 



subhanahu wa ta’ala. El, 
Preaînaltul, spune: 

„O, voi cei care credeţi, nu 
luaţi camăta înmulţită fără 
măsură. Şi fiţi cu frică de Allah, 
ca să izbândiţi!” 

(Surat ’Al-’Imran, 3:130) 
„Cei care mănâncă din 

camătă nu se vor ridica [în Ziua 
de Apoi] decât aşa cum se 
poticneşte cel atins de Sheitan 
şi aceasta [pedeapsa] pentru că 
ei zic: «Şi negustoria e ca şi 
camăta», în vreme ce Allah a 
îngăduit negoţul, dar El a oprit 
camăta. Cei cărora le vine 
povaţa de la Domnul lor şi se 
opresc, aceia au [iertare] pen-
tru ceea ce au făcut mai înainte 
şi lucrul lor este la Allah [pen-
tru judecată], dar cei care o fac 
mai departe, aceia vor fi oaspe-
ţii Focului şi ei în el vor rămâne 
veşnic.” 

(Surat Al-Baqara, 2:275) 
Jabir, radhi Allahu anhu, a 

relatat: 
„Trimisul lui Allah, salla 

Allahu aleihi wa sallam, l-a 
blestemat pe cel care acceptă 
dobânda, şi pe cel care o plă-
teşte, şi pe cel care o notează, şi 
pe cei doi martori şi a spus: 

«Sunt cu toţii egali.»” 
(relatat de Muslim) 
De fapt, cel care îşi cumpără  

mâncarea folosind astfel de 
venituri, nu face decât să se 
păcălească pe el însuşi; atunci 
când îşi va simţi stomacul plin 
prin aceste mijloace, el îşi va în-
chide efectiv uşile către răsplă-
ţile pe care le-ar fi putut dobân-
di,  indiferent cât de mult Îl po-
meneşte pe Allah subhanahu 
wa ta’ala.  

Cum poate stomacul să pos-
tească atunci când mănâncă 
mâncare provenită din câşti-
guri ilicite sau din averile orfa-
nilor, din înşelătorii sau din lu-
cruri luate cu forţa?  

Cu siguranţă, gustul acestei 
„mâncări” va fi spulberat; aces-
ta fiind contaminat, la fel ca şi 
inimile celor care o mănâncă, 
care vor fi împietrite, lipsite de 
lumina credinţei, iar aceştia 
sunt dintre cei pierduţi. 

S-a relatat că: 
„Abu Bakr As-Siddiq, radhi 

Allahu anhu, într-o zi,  în timp ce 
mânca, i-a întrebat pe slujitorii 
săi cu privire la originea mân-
cării. Aceştia i-au spus că ea 
provine din câştiguri obţinute 
din preziceri, practică provenită 
din vremea Jahiliyei. La auzul 
acestora, Abu Bakr, radhi Allahu 
anhu, a devenit brusc foarte ner-
vos şi a vomat tot ceea ce mân-
case. După aceasta, Allah 



subhanahu wa ta’ala l-a puri-
ficat şi a acceptat tot ceea ce el 
a dat de pomană.” 

Mâncarea, rămânând în sto-
mac, lasă urme în sânge şi în 
muşchii corpului uman, de 
aceea, oricui mănâncă ceea ce 
este interzis, destinul său va fi 
focul Iadului. 

Drept-credincioşii ştiu foar-
te bine ceea ce le este permis să 
mănânce şi se feresc să intre în 
păcat, mâncând ceea ce este 
interzis. Gustul mâncării lor es-
te pur şi, ca rezultat, corpurile 
lor vor fi sănătoase, iar inima 
va fi plină de lumina credinţei.  

Avem cele mai bune exem-
ple prin predecesorii noştri în 
Islam, care obişnuiau să mă-
nânce numai din ceea ce au 
câştigat prin muncă cinstită, 
făcută cu forţele propriilor 
mâini, mâncarea halal. 

Profetul Dawud, aleihi 
sallam, obişnuia să mănânce 
numai din ceea ce câştiga prin 
munca mâinilor sale. El, aleihi 
sallam, a fost cunoscut ca fiind 
fierar, Zaharia, aleihi sallam, a 
fost tâmplar, iar Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a fost păstor şi e-
xemplele pot continua, 
mashaAllah. 

Profetul Mohammed, salla  

Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
„Nimeni nu a mâncat vreo-

dată o mâncare mai bună decât 
cea câştigată cu mâinile sale.” 

(relatat de Bukhari) 
Islamul încurajează fiecare 

persoană în această direcţie; 
fiecare musulman ar trebui să 
procedeze astfel, să caute câştig 
numai prin mijloace permise. 

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune în Nobilul Coran: 

„Şi nu vă apropiaţi de ave-
rea orfanului, decât pentru ce-
va şi mai bun [pentru ea], până 
ce el ajunge la vârsta bărbăţiei! 
Şi ţineţi legământul, căci cu 
privire la legământ veţi fi în-
trebaţi!” 

(Surat Al-’Isra’, 17:34) 
„Cei care mănâncă bunurile 

orfanilor pe nedrept, aceia mă-
nâncă în pântecele lor foc şi ei 
vor arde în Iad.” 

(Surat An-Nisa’, 4:10) 
„Nu vă luaţi unii altora ave-

rile pe nedrept şi nu-i ademe-
niţi cu ele pe judecători, ca să 
mâncaţi o parte din averile oa-
menilor pe nedrept şi cu bună 
ştiinţă.” 

(Surat Al-Baqara, 2:188) 
„Aceştia sunt cei care au 

cumpărat rătăcirea în schimbul 
căii drepte şi chinul în schimbul 
iertării.  Şi   cât   vor   avea   de  



îndurat în Foc!” 
(Surat Al-Baqara, 2:175) 
O, voi cei care postiţi!  
Conştientizaţi faptul că şi 

stomacul are Postul lui! Cine nu 
ştie aceasta este ca şi cum nu ar 
fi postit deloc. Cum ar putea cel 
care nu se abţine de la păcate şi 
de la mâncare şi de la băutură, 
pe timpul Postului lunii 
Ramadan, să intre în Paradis? 

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

„Răsplata pentru fiecare 
faptă bună împlinită de fiii lui 
Adam va fi multiplicată, răspla-
ta pentru orice faptă bună va fi 
înmulţită de la zece până la 
şapte sute de ori. Allah 
subhanahu wa ta’ala a spus: 

«Cu excepţia Postului, care  

este pentru Mine şi eu îl voi 
răsplăti pe cel care a abandonat 
dorinţele şi mâncarea sa, de 
dragul Meu.» 

Există două prilejuri de bu-
curie pentru cel care posteşte; 
bucuria din momentul în care 
rupe Postul său şi bucuria din 
momentul în care se întâlneşte 
cu Domnul său, iar respiraţia 
celui care posteşte este pentru 
Allah Preaînaltul, mai dulce de-
cât mirosul moscului.” 

(relatat de Muslim)  
O, Allah! Fă-ne pe noi dintre 

cei care vom respecta întocmai 
poruncile Tale şi apără-ne de tot 
ceea ce nu ne este permis! 

Amin! 
 

Allahu Alam 
 

 



 

Fraternitatea este simbolul lunii Ramadan 
~ de Yasmin Dorina ~ 

 
 

Numai Islamul poate aduna 
toţi musulmanii împreună, ofe-
rindu-le tuturor acest senti-
ment de siguranţă şi de unitate 
sub semnul fraternităţii.  

„Şi care a unit inimile lor. 
De ai fi cheltuit tu tot ceea ce se 
află pe pământ, tot nu ai fi unit 
inimile lor, însă Allah i-a unit, 
căci El este Puternic [şi] 
Înţelept [’Aziz, Hakim].” 

(Surat Al-’Anfal, 8:63) 
Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a în-
drumat musulmanii să fie uniţi.  

Nu’man ibn Bashir, radhi 
Allahu anhu, a relatat că 
Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 

„Credincioșii, în prietenia 
lor reciprocă, în compasiunea 
și afecțiunea lor, sunt precum 
un trup: dacă o parte a lui su-
feră, întregul trup resimte 
durerea.” 

(relatat de Bukhari și 
Muslim) 

Cu alte cuvinte, o singură 
credinţă, o singură inimă, o 

fraternitate reînnoită în fie-
care an de sacra lună 
Ramadan.  

 
Pe noi, musulmanii, nu ne 

uneşte limba pe care o vorbim, 
sângele, culoarea pielii, origi-
nea sau ţara în care trăim; ne 
uneşte Islamul, suntem o unita-
te datorită acestei minunate 
Religii pe care o urmăm cu toţii, 
trăind-o în fiecare zi sub pro-
tecţia mărturisirii:  

„Nu există alt dumnezeu în 
afară de Allah, iar Mohammed 
este Robul şi Trimisul Său.” 

„O, voi oameni! Noi v-am 
creat pe voi dintr-un bărbat şi o 
muiere şi v-am făcut pe voi po-
poare şi triburi, pentru ca să vă 
cunoaşteţi. Cel mai cinstit din-
tre voi la Allah este cel mai 
evlavios dintre voi. Allah este 
Atoateştiutor [şi] Bineştiutor 
[’Alim, Khabir].” 

(Surat Qaf, 49:13) 
Ne distingem prin această 

recunoaştere a existenţei lui 
Allah subhanahu wa ta’ala, a 



Unicităţii Sale, prin faptul că El 
este Singurul Stăpân al acestui 
Univers şi, mai ales, prin faptul 
că numai El, Unicul, merită toa-
tă adorarea, cu toate cele 99 de 
Atribute ale Sale.   

Noi suntem puternici, pen-
tru că  zi de zi ne sprijinim pe  
cei 6 stâlpi ai credinţei noastre: 

 credem în existenţa 
lui Allah, Unicul 

 credem în Îngerii Săi, 
aleihum sallam 

 credem în Profeţii Săi, 
aleihum sallam 

 credem în Cărţile Sale 
 credem în Ziua Jude-

căţii şi în Ziua de Apoi  
 credem în destin, bun 

sau rău. 
La baza credinţei stau  recu-

noaşterea faptului că suntem 
fraţi şi surori în Islam şi Unici-
tatea lui Allah subhanahu wa 
ta’ala, recunoscută în unanimi-
tate de noi. Drept-credincioşii îi  
îndrumă întotdeauna pe cei din 
jur pe Calea Adevărului, câşti-
gând zi de zi noi fraţi şi surori, 
mărind această mare familie.  

Islamul nu a aparţinut nici-
odată unui singur popor sau 
unei singure rase, ne uneşte 
credinţa şi limba Coranului cel 
Nobil. 

Această  mare  familie  este  

evidenţiată mult mai mult în 
luna Ramadan, lună sacră, Pos-
tul fiind urmat de toţi musul-
manii mumini în acelaşi  timp, 
îndreptându-ne spre  o singură 
direcţie atunci când ne rugăm.  

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune: 

„Pliniţi Rugăciunea, daţi Da-
nia şi prosternaţi-vă laolaltă cu 
cei care se pleacă!” 

(Surat Al-Baqara, 2:43) 
„Împliniţi cu sârguinţă Ru-

găciunile, cu deosebire Rugă-
ciunea [As-Salat] de la mijloc! Şi 
staţi în picioare dinaintea lui 
Allah, cu smerenie!” 

(Surat Al-Baqara, 2:238) 
Adresându-se celor care 

postesc, Allah Preaînaltul spu-
ne: 

„O, voi cei care credeţi, v-a 
fost statornicit vouă Postul [As-
Siyam], aşa cum le-a fost pre-
scris şi celor dinaintea voastră - 
Poate că veţi fi cu frică!” 

(Surat Al-Baqara, 2:183) 
De asemenea, Pelerinajul 

este acelaşi pentru toţi, la fel şi 
timpul în care se face şi locul 
unde se face.  

Allah subhanahu wa ta’ala 
cheamă pe drept-credincioşi, în 
special în luna Ramadan, îndru-
mându-i să fie o unitate, să nu 
se   împartă   în   diviziuni. 



„Şi ţineţi-vă cu toţii strâns 
de Frânghia lui Allah şi nu vă 
scindaţi! Şi aduceţi-vă aminte 
de îndurarea lui Allah pentru 
voi, căci aţi fost duşmani [în-
ainte de Islam] şi a făcut pace 
între inimile voastre [la pri-
mirea Islamului] şi prin harul 
Lui aţi devenit fraţi şi aţi fost pe 
marginea prăpastiei Focului, 
iar El v-a salvat de la el. Aşa va 
face Allah semnele sale limpezi, 
pentru ca voi să fiţi bine călă-
uziţi.” 

(Surat ’Al-’Imran, 3:103) 
„Nu fiţi asemenea acelor ca-

re s-au scindat şi au fost cu 
neînţelegere după ce le-au ve-
nit semnele limpezi, căci aceia 
vor avea parte de chin cum-
plit!” 

(Surat ’Al-’Imran, 3:105) 
Nicio soră sau un frate al 

nostru nu trebuie să se simtă 
singur în această lună sacră, 
frumoasa noastră Religie iese 
în evidenţă tocmai prin acest 
lucru minunat - sentimentul 
fraternităţii. 

Dacă unul dintre noi rătă-
ceşte de la Calea Credinţei, este 
de datoria noastră să îl rea-
ducem înapoi, dacă unul dintre 
noi suferă din cauza lipsurilor 
este de datoria noastră să ne 
unim forţele pentru a-l ajuta şi 

aceasta cu atât mai mult în luna 
Ramadan. 

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

„Credincioşii sunt precum 
cărămizile unui zid: se susţin 
unii pe alţii.” 

(relatat de Bukhari) 
De asemenea el, salla Allahu 

aleihi wa sallam, a mai spus: 
„Un musulman este fratele 

altui musulman; nu îl asu-
preşte, nici nu îl lasă, nu îl în-
şeală, nici nu îl minte şi nici nu 
îl dispreţuieşte. Este îndeajuns 
de rău pentru un om să îşi 
dispreţuiască fratele musul-
man. Integritatea unui musul-
man este inviolabilă: sângele 
lui, proprietatea şi onoarea sa.” 

(relatat de Muslim) 
Deasupra tuturor îndatori-

rilor ce îi revin unui musulman, 
faţă de fratele sau sora sa în 
credinţă, trebuie să fie  dorinţa 
de a le face mereu bine, de a-i 
vizita şi de a-i iubi întru Allah.  

 
Haideţi să ne amintim de 

toate aceste lucruri împreună şi 
să ne pregătim, măcar în luna 
Ramadan, să le punem în apli-
care. 

 Să ne salutăm fraţii şi 
surorile  zâmbind,  cu  faţa  se- 
nină  



 Să îi vizităm dacă sunt 
bolnavi 

 Să îi felicităm atunci 
când au parte de bucurie în via-
ţa lor 

 Să facem dua pentru 
toţi cei aflaţi în suferinţă  

 Să le acceptăm invi-
taţiile 

 Să îi ajutăm pe cei ce 
duc lipsă de anumite lucruri 
 Să le dăm un sfat, fi-

ind alături de ei 
 Să îi îndrumăm pe Ca-

lea cea Bună. 
 

Nu uitaţi! 

 Cu toţii suntem fraţi în 
credinţă! Este un lucru minunat 
poruncit de Allah subhanahu 
wa ta’ala, spre care ne-a îndru-
mat dragul nostru Profet 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam. 

 
O, Allah! Coboară-Ţi Mila Ta 

asupra noastră şi deschide-ne 
inimile, ajută-ne să ne menţi-
nem unitatea şi fraternitatea şi 
luminează minţile şi inimile 
noastre! 

Amin! 
 

Allahu Alam 
 

 
 



 

Tăfsir versetele  183-184  
din Surat Al-Baqara 

de Ibn Kathir 
Capitolul 2 - revelat în Medina 

~ tradus de Umm Omar ~ 

 

 
نِِِٱللِِِبِۡسمِِ ـٰ ۡحَم ِحيمِٱلرَّ  ٱلرَّ

 

يَاُمَِكَماُِكتَِبَِعلَى ٰٓأَيُّهَاِٱلَِّذيَنَِءاَمنُوْاُِكتَِبَِعلَۡيڪُُمِٱلصِّ ـٰ ِيَ

ِ(٣٨١ٱلَِّذيَنِِمنِقَۡبلُِڪۡمِلََعلَُّكۡمِتَتَّقُوَنِ)ِ

ۡعُدوَدٲت ًِِ۬ اِمَّ ۡنَََِِمنَِكاَنِمِِِۚأَيَّام ً۬ ِمِّ
ة ً۬ ََِِعدَّ اِأَۡوَِعلَٰىَِسفَر ً۬ ِريض  ِنُكمِمَّ

ِأَُخرَِِ يقُوََُُِِۚأَيَّام  ِِ ِطََعاُمِِمۡسِكين ًَِِِ۬وَعلَىِٱلَِّذيَنِيُ
َََِِمنِۖۥَِِۡديَة ً۬

ُِِ ِلَُّ اََِهَُوَِخۡير ً۬ َعَِخۡير ً۬ َِِوأَنِتَُصوُموْاَِخۡير ًِ۬ۥِِۚتََِوَّ

ِ(٣٨١ِِِنُِكنتُۡمِتَۡعلَُموَنِ)ِۖلَّڪُمِِۡ
 

 
    Bismillehi_rrahmaani_rrahiim 

 
183. Yaa ayyuhaa_lledhiine 

aamenuu_kutibe ’aaleykumu_ 
ssiyyaamu keme ’aalaa_ 
lledhiine min qablikum 
le’alekum tettequun 

184. Eyyeemeen_mme’ 
aduudeet  femen kene minkum 
meriydan aauu ’aalaa 
seferin_fe’aidetu_mmin 
eyyemin  uukhar  we 

’aalaa_lledhiine yutiiquunehu 
fidiiatun t’aaemu miskiin 
femen tetauua’aa khayran_ 
fehuue kheyrun_lleh we 
aan_tesuumuu_kheyru_llekum 
in kuntum t’alemuun. 

 
În numele lui Allah, Cel 

Milostiv, Îndurător 
 
183. O, voi cei care credeţi, 

v-a fost statornicit vouă Postul 



[As-Siyam], aşa cum le-a fost 
prescris şi celor dinaintea 
voastră - Poate că veţi fi cu 
frică! 

184. Pentru puţine zile, 
însă, acela dintre voi care este 
bolnav sau în călătorie, [va 
posti] un număr [egal] de alte 
zile. Va trebui ca aceia care 
sunt în stare [să postească, dar 
nu o fac] să dea în compensare 
hrană pentru un sărman. Acela 
care de bunăvoie va da şi mai 
mult [în compensare], binele va 
fi pentru el. Dar să postiţi este 
şi mai bine pentru voi, dacă 
pricepeţi! 

 
Porunca de a posti 
 
Adresându-se drept-credin-

cioşilor din Umma, Allah 
subhanahu wa ta’ala le-a po-
runcit acestora să postească, 
aceasta însemnând să se abţină 
de la mâncare, băutură şi relaţii 
intime, cu intenţia de a face a-
cest lucru doar pentru Allah, 
Unicul. Aceasta se datorează 
faptului că Postul purifică su-
fletul şi inima, curăţindu-l de 
răul care aduce confuzie în 
comportamentul lor.  

Allah subhanahu wa ta’ala a 
menţionat că a rânduit Postul 
pentru musulmanii de acum, la 

fel cum a făcut şi pentru cei de 
dinaintea lor, aceasta fiind, ast-
fel, un exemplu pentru ei, pen-
tru a-i determina să îndepli-
nească aceasta cu mai multă 
supunere decât neamurile an-
terioare.  

De asemenea, Allah 
subhanahu wa ta’ala spune: 

„Iar ţie, [Mohammed], ţi-am 
trimis Cartea cu Adevărul, întă-
rind Scriptura de dinaintea ei şi 
întrecând-o pe ea. Deci fă jude-
cată între ei după ceea ce ţi-a 
trimis Allah şi nu urma poftele 
lor, [îndepărtându-te] de la 
Adevărul ce ţi-a venit! Fiecă-
ruia dintre voi, Noi i-am dat o 
lege şi o rânduială. Dacă ar fi 
voit Allah, v-ar fi făcut o sin-
gură comunitate, dar El voieşte 
să vă încerce în ceea ce v-a dat. 
Deci întreceţi-vă în plinirea de 
fapte bune, căci la Allah este 
întoarcerea voastră, a tuturor, 
şi El vă va înştiinţa despre cele 
asupra cărora aţi avut păreri 
deosebite!”   

(Surat Al-Ma’ida, 5: 48) 
De asemenea, Allah 

subhanahu wa ta’ala spune: 
„O, voi cei care credeţi, v-a 

fost statornicit vouă Postul [As-
Siyam], aşa cum le-a fost pre-
scris şi celor dinaintea voastră - 
Poate că veţi fi cu frică!” 



Postul curăţă organismul şi, 
astfel, se îngustează căile lui 
Sheitan, audhu billehi minnu.  

Ibn Mas’ud, radhi Allahu 
anhu, a relatat că Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus cu privire la 
virtuţile şi binefacerile Postu-
lui: 

 „O, voi, oameni tineri, ori-
care dintre voi care se poate 
căsători, ar trebui să facă acest 
lucru. Cine nu poate face aceas-
ta, ar trebui să postească, pen-
tru că Postul diminuează dorin-
ţele sexuale.” 

(relatat de Bukhari) 
De asemenea, Allah 

subhanahu wa ta’ala a stabilit 
ca Postul să se ţină într-un nu-
măr limitat de zile, astfel încât 
să nu devină greu pentru inimi, 
slăbindu-le, astfel, rezistenţa. 

 
Fie ca Allah subhanahu wa 

ta'ala să primească de la noi 
Postul din luna sacră, luna 
Ramadan!  

Amin! 
 

Allahu Alam 

 
 
 

  



 

Virtuţi ale Nobilului Coran 
~ de Gabriela Gharabli ~ 

 
 

Coranul este Cartea sfântă a 
musulmanilor, revelată 
Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, acum 
mai bine de 14 secole, prin 
intermediul Îngerului Jibril, 
aleihi sallam. Sunt cuvintele lui 
Allah subhanahu wa ta’ala, pe 
care El, Preaînaltul, a jurat că 
nu vor putea fi schimbate, pen-
tru că sunt lumina limpede, 
călăuzitoare, care nu va putea fi  
stinsă niciodată, originea ei fi-
ind Divină.  

„O, voi oameni! V-a venit 
vouă Dovadă de la Domnul 
vostru, căci Noi am pogorât a-
supra voastră o lumină lim-
pede.”  

(Surat An-Nisa’, 4:174) 
El este perfect valabil din 

toate punctele de vedere, pen-
tru orice perioadă de timp din 
istoria omenirii şi pentru orice 
fel de clasă socială, găsind so-
luţii la toate problemele, indi-
ferent de ce domenii am vorbi.  

„Binecuvântat este Acela 
care a trimis Îndreptarul [Al-

Furqan] robului Său, pentru ca 
el să fie o prevenire pentru 
toate lumile.”  

(Surat Al-Furqan, 25:1) 
Coranul conţine Adevărul 

de necontestat, el este Ghidul 
musulmanilor, iar cel care tră-
ieşte conform lui şi a Sunnei 
Profetului, salla Allahu aleihi 
wa sallam, va fi recompensat; 
cel care judecă conform lui va 
judeca corect şi cel care va che-
ma pe calea Coranului, va che-
ma pe Calea cea Dreaptă. 

Coranul ghidează  spre cu-
noaşterea vieţii, a morţii şi in-
clusiv a Vieţii de Apoi. Allah 
subhanahu wa ta’ala, revelân-
du-ne această Carte, nu a făcut 
altceva decât să ne susţină, în-
drumându-ne, iar atunci când 
cădem fără putere şi ne simţim 
neajutoraţi, acest îndemn spre 
citirea Cărţii călăuzitoare este 
cel mai adecvat. 

„Acest Coran călăuzeşte că-
tre ceea ce este mai drept şi 
binevesteşte drept-credincio-
şilor care plinesc fapte bune că 



ei vor avea parte de mare răs-
plată (...)”  

(Surat Al-’Isra’, 17:9) 
Cel care citeşte din Nobilul 

Coran se va umple de lumina 
cuvintelor sale, înţelepciunea 
lor reflectându-se asupra sa şi 
totodată, acţionând conform 
lor, nu va fi niciodată dintre cei 
pierduţi şi slabi, găsind mereu 
consolare, fiind mereu fericit şi 
mulţumit şi chiar dacă este să-
rac în plan material, va fi cel 
mai bogat şi împlinit în sufletul 
său, ştiind că Allah subhanahu 
wa ta’ala îl va răsplăti pentru 
toate greutăţile din această via-
ţă.  

Inima celui care citeşte a-
ceastă Carte Nobilă nu va fi în-
cărcată de ură, invidie sau rău-
tate, ci îşi va iubi fraţii aşa cum 
se iubeşte pe el însuşi, va fi 
mulţumit cu ceea ce are şi din 
aceasta, chiar dacă este puţin, 
va oferi şi altora. Vorbele lui 
vor fi măsurate cu atenţie, nelă-
sând să rănească pe cei din jur, 
iar în faptele lui se va reflecta 
frica faţă de Creatorul său şi, în 
acelaşi timp, dorinţa de a-L 
mulţumi.  

„Ci cu adevărat, credincioşi 
sunt aceia ale căror inimi se 
cutremură când se pomeneşte 
[numele lui] Allah şi a căror 

credinţă sporeşte când li se 
citesc versetele Lui şi se încred 
în Domnul lor.” 

(Surat Al-’Anfal, 8:2) 
Dragi surori, atunci când a-

vem atâtea lucruri minunate de 
învăţat din această Carte, unică 
şi fără de egal, de ce oare, de 
multe ori, este aşezată într-un 
sertar sau pe un raft din biblio-
tecă fără să fie citită?  

Ce se întâmplă cu inimile 
noastre?  

A citi şi a reflecta asupra 
Coranului este un act de adora-
re, care trebuie efectuat cât mai 
des, şi cu atât mai mult în luna 
Ramadan, luna în care a fost 
pogorât Coranul cel Nobil, luna 
în care faptele bune sunt răs-
plătite din abundenţă de către 
Creatorul Universului. 

 Abu Huraira, radhi Allahu 
anhu, a relatat că Mesagerul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: 

„Răsplata pentru fiecare 
faptă bună împlinită de fiii lui 
Adam va fi multiplicată, răs-
plata pentru orice faptă bună 
va fi înmulţită de la zece până 
la şapte sute de ori. (…)” 

(relatat de Muslim) 
 
Virtuţi ale recitării 

Coranului 



Allah subhanahu wa ta’ala îi 
laudă pe cei  care recită din 
versetele Sale   

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune în Coranul cel Luminos: 

„Aceia care recită Cartea lui 
Allah, împlinesc Rugăciunea 
[As-Salat] şi fac milostenii din 
cele cu care i-am înzestrat, într-
ascuns şi pe faţă, vor nădăjdui 
într-un negoţ care nu piere. ~  
Pentru că El [Allah] o să le dea 
lor răsplata lor întreagă şi o să 
mai şi sporească din mare mila 
Sa, căci El este Iertător [şi] 
Mulţumitor [Ghafur, Şakur].” 

(Surat Fatir, 35:29-30) 
Allah subhanahu wa ta’ala îi 

laudă pe cei care citesc Coranul 
Kerim şi se supun conform po-
runcilor sau a interdicţiilor din 
el, se roagă şi îi ajută pe cei ne-
voiaşi. El, Preaînaltul, le promi-
te robilor Săi credincioşi  o răs-
plată Divină, însoţită de mila Sa 
nemărginită. 

 
Răsplata pentru fiecare 

literă este înzecită 
Străduinţa fiecărui musul-

man va fi răsplătită de Allah 
Preaînaltul, cu atât mai mult 
pentru cei necunoscători de 
limba arabă, care depun un 
efort în plus pentru a desluşi 
cuvintele măreţe.  

Abu Abdullah ibn Mas’ud, 
radhi Allahu anhu, a relatat: 

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

«Dacă cineva citeşte o literă 
din Cartea lui Allah, pentru el 
este o dovadă de pietate. Şi ori-
ce dovadă de pietate este răs-
plătită de zece ori. Eu nu am 
spus „alif-lam-mim” ca o singu-
ră literă, ci „alif” este o literă, 
„lam” este o literă şi „mim” este 
o literă.»” 

(relatat de Tirmidhi) 
Nu trebuie deci, să renun-

ţăm atunci când ni se pare greu 
de citit sau uneori chiar impo-
sibil, deoarece şi răsplăţile vor 
fi conform efortului nostru. 
Allah subhanahu wa ta’ala, Cel 
Atoateştiutor, ne va răsplăti din 
abundenţă, Alhamdulilleh.  

Aisha, radhi Allahu anha, a 
relatat că Mesagerul lui Allah, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
spus: 

„Cel care recită Coranul şi îl 
urmează, va fi înregistrat de 
către Îngeri drept un supus 
devotat. Şi cine îl recită, atunci 
când este dificil pentru el (con-
form lui Hisham) sau este exi-
gent în citirea lui (conform lui 
Shu’bah), va primi răsplată 
dublă.”  

 (relatat    de   Bukhari   şi  



Nasa’i) 
 
 Coranul va fi o dovadă în 

favoarea sau împotriva noastră 
În Ziua Judecăţii, atunci 

când vom avea o nevoie acută 
de fiecare faptă bună pe care 
am făcut-o în această viaţă pen-
tru a ne ajuta în faţa 
Creatorului nostru, Stăpânul 
lumilor, Nobilul Coran poate să 
fie în favoarea noastră, în în-
clinarea balanţei, sau poate să 
ne fie potrivnic. Totul depinde 
numai de noi! 

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

„Coranul cel Sfânt este o 
dovadă în favoarea sau împo-
triva ta.” 

(relatat de Muslim) 
 
Coranul va mijloci pentru cel 

care-l recită, în Ziua Judecăţii 
Abu Umama, radhi Allahu 

anhu, a relatat: 
„Mesagerul lui Allah, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
«Recitaţi Coranul, pentru că 

în Ziua Învierii el va mijloci 
pentru cel care-l recită.»” 

(relatat de Muslim) 
 
Coranul îi ridică rangul în 

această viaţă celui care-l recită 
În faţa lui Allah subhanahu  

wa ta’ala, nicio persoană nu e 
mai bună decât alta decât în 
gradul de evlavie. Oare ce ne 
poate ajuta să ne demonstrăm 
evlavia faţă de Allah Preaînaltul 
dacă nu citirea şi memorarea 
Cărţii Sale? 

 „Vine Coranul în Ziua 
Învierii şi spune: 

«O, Allah, lasă-l să poarte 
coroana demnităţii.» 

Apoi va spune: 
«O, Allah, adaugă-i cos-

tumul demnităţii.» 
Apoi va spune: 
«O, Allah, fii mulţumit de 

el.» 
Şi Allah o să fie mulţumit de 

el şi o să-i spună: 
«Citeşte şi fă sujud la fiecare 

verset binecuvântat.»” 
(relatat de Tirmidhi) 
 
Coranul este Conducătorul 

spre Paradis al celui care-l re-
cită 

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune: 

„Acest Coran călăuzeşte că-
tre ceea ce este mai drept şi 
binevesteşte drept-credincio-
şilor care plinesc fapte bune că 
ei vor avea parte de mare răs-
plată (...)” 

(Surat Al-’Isra’, 17:9) 
Profetul  Mohammed,  salla  



Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
„Coranul este un mijlocitor, 

căruia i s-a dat permisiunea să 
mijlocească, şi credibil pe bu-
nă-dreptate. Cine îl pune în faţa 
sa, îl va conduce spre Paradis, 
iar cine-l pune la spatele său, îl 
va conduce spre Iad.” 

(At-Tabarani) 
 
Recitarea Coranului purifică 

inima 
Ibn Abbas, radhi Allahu 

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

„Cine nu are nimic din 
Coran în inima lui, este ca o ca-
să pustie.” 

(relatat de Ahmad) 
Atunci când ne simţim tul-

buraţi, deznădăjduiţi şi fără 
puteri, recitarea Coranului ne 
umple sufletul de linişte, calm 
şi ne dă puterea, prin cuvintele 
lui Allah Preaînaltul, să mer-
gem mai departe, să conştien-
tizăm că fiecare încercare în 
această viaţă va fi răsplătită. 

Ibn Omar, radhi Allahu 
anhu, a relatat: 

„Mesagerul lui Allah a spus: 
«Această inimă rugineşte la 

fel cum rugineşte fierul expus 
la apă.» 

L-am întrebat: 

«O, Mesager al lui Allah, ce o 
poate purifica?» 

El a răspuns: 
«O amintire abundentă a 

morţii şi recitarea Coranului.»” 
(relatat de Bayhaqi) 

  
Răsplata lui Allah 

subhanahu wa ta’ala pentru re-
citarea Coranului se va extinde 
şi asupra părinţilor drept-cre-
dincioşi 

Mu’adh ibn Al-Juhani a 
relatat: 

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

«Dacă cineva recită Coranul 
şi acţionează conform lui, în 
Ziua Judecăţii părinţii lui vor 
primi să poarte o coroană a 
cărei lumină este mai puternică 
decât lumina Soarelui din locu-
inţele din această viaţă.(...)»” 

(relatat de Abu Dawud)  
Cu toţii ne iubim părinţii şi 

ne dorim ca lor să le fie bine 
atât în această viaţă, cât şi în 
Viaţa de Apoi, iar prin recitarea 
Coranului cel Nobil, răsplata de 
la Allah Mărinimosul nu este 
doar a noastră, ea se va extinde 
şi asupra părinţilor noştri.  

SubhanAllah!  
De asemenea, trebuie să ne 

gândim că şi noi suntem părinţi 
la rândul nostru, iar dacă îi vom 



învăţa pe copiii noştri să citeas-
că din Coran, să trăiască con-
form lui şi o să fim un exemplu 
bun pentru ei, răsplata va fi şi a 
noastră, inshaAllah.  

Trebuie să memorăm cât 
mai mult din această Carte 
Nobilă şi, de asemenea, să-i aju-
tăm şi pe copiii noştri să facă 
acelaşi lucru.   

Ali ibn Abu Talib, radhi 
Allahu anhu, a relatat că 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: 

„Pe cel care citeşte Coranul 
şi îl memorează, respectând 
ceea ce este permis şi interzi-
când ceea ce este interzis, Allah 
îl va primi în Paradis şi îi va 

permite să mijlocească pentru 
zece membri ai familiei sale, 
care au fost expuşi la Focul Ia-
dului.”  

(relatat de Ahmad) 
 
InshaAllah să fim printre cei 

care implementează în viaţa lor 
învăţăturile Coranului cel Nobil, 
respectând toate poruncile şi 
interdicțiile lui, urmând Sunna 
Profetului nostru, Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
inshaAllah, astfel primind răs-
plata de la Allah subhanahu wa 
ta’ala.  

Amin! 
 

Allahu Alam 
 
 

 



 
Răsplăţi înzecite la îndemnul Profetului,  

salla Allahu aleihi wa sallam  
~ tradus de Alya Iacob ~ 

 
 

Numai prin Mila Lui ne-
mărginită,  Allah subhanahu wa 
ta’ala promite răsplăţi drept-
credincioşilor pentru multe din 
faptele lor,  chiar dacă unele 
dintre acestea par minore, ele 
valorând mult în balanţă, 
inshaAllah.  
 Răsplăţi înzecite putem 
găsi în câteva dintre aceste fap-
te, pe care un musulman tre-
buie să depună eforturi pentru 
a le îndeplini în viaţa de zi cu zi, 
dar mai ales în luna Ramadan.  
 
 Căinţa sinceră, în faţa lui 
Allah Preaînaltul 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

„Allah va ierta păcatele 
celui care se căieşte înainte ca 
Soarele să răsară de la vest (un 
semn al Zilei Judecăţii.)” 

(relatat de Muslim) 
De asemenea, a mai spus: 
„Cu adevărat, Allah acceptă 

căinţa robilor Săi atâta timp 
până să îşi dea ultima suflare.” 

 (relatat de Ahmad şi Ibn 
Majah) 

 
Umra în luna Ramadan 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Umra făcută în luna 

Ramadan este ca şi Hajj-ul făcut 
împreună cu mine.” 

(relatat de Bukhari şi 
Muslim) 

 
Recitarea Coranului 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Recitaţi Coranul, pentru 

că el va mijloci pentru voi (la 
Allah), în Ziua Judecăţii.” 

(relatat de Muslim) 
 
Memorarea şi predarea 

Coranului 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Cel mai bun dintre voi 

este cel care memorează Cora-
nul şi apoi îi învaţă şi pe alţii.” 

(relatat de Bukhari) 



Pomenirea lui Allah 
subhanahu wa ta’ala  

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

„«Să vă spun care este cea 
mai bună faptă a voastră, cea 
mai pură (dreaptă şi sinceră) 
dintre ele faţă de Creator, care 
vă va da dreptul la cel mai înalt 
rang, care este mai bună pentru 
voi decât donarea aurului şi 
argintului pe Calea lui Allah, 
care este mai bună decât în-
tâlnirea cu inamicii voştri, că-
rora le tăiaţi gâturile şi ei lo-
vesc gâtul vostru?» 

Ei au spus: 
«Cu siguranţă (spune-ne).» 
El, salla Allahu aleihi wa 

sallam, a spus: 
«Pomenirea lui Allah.»” 
(relatat de Tirmidhi) 

 
Implorarea Iertării lui 

Allah subhanahu wa ta’ala  
Ibn Abbas, radhi Allahu 

anhu, a spus: 
„Mesagerul lui Allah, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a zis: 
«Dacă unul dintre voi cere 

constant iertare (de la Allah), 
Allah îi va pune o cale de ieşire 
din orice primejdie, îl va elibera 
de orice anxietate şi îi va  oferi 
mijloace de trai de unde nici nu 
se aşteaptă el.»” 

(relatat de Abu Dawud) 
 

Abluţiunea completă şi 
corectă 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a zis: 

„Oricine face o abluţiune 
completă şi corectă, păcatele 
vor părăsi corpul lui – chiar şi 
de sub unghii.” 

(relatat de Muslim) 
 

Dua făcută între Adhan şi 
Iqama 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

„«Suplicaţia făcută între 
Adhan şi Iqama nu este res-
pinsă.» 

Oamenii au întrebat: 
«Ce anume să cerem?» 
El, salla Allahu aleihi wa 

sallam, a răspuns: 
«Cereţi de la Allah Iertarea 

Sa.»” 
(relatat de Tirmidhi) 
 
Efectuarea celor cinci 

Rugăciuni zilnice 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Cel care face abluţiunea 

pentru Rugăciune şi o face co-
rect, apoi merge să facă Rugă-
ciunea obligatorie alături de 
alţi oameni în moschee, Allah îi  



va ierta păcatele.” 
(relatat de Muslim) 
 
Rugăciunile Fajr şi Asr la 

timpul lor 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Cel care face cele două 

Rugăciuni (Fajr şi Asr) la tim-
pul lor va intra în Paradis.” 

(relatat de Bukhari) 
 
Suplicaţia în binecu-

vântata zi de vineri 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Este o oră binecuvântată 

în fiecare zi de vineri; musul-
manul care face suplicaţii în 
acest timp, Allah garantează 
pentru el ceea ce el a cerut.” 

(relatat de Bukhari şi 
Muslim) 

 
Recitarea Surei Al-Khaf 

în ziua de vineri 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Cel care recită Sura Al-

Khaf vinerea, va avea o lumină 
(va fi ghidat) până în urmă-
toarea zi de vineri.” 

(relatat de Nasa’i) 
 

Mersul la moschee 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

„Cel care merge la mos-
chee să facă Rugăciunea şi se 
întoarce, Allah va face pentru el 
o locuinţă în Paradis, de fiecare 
dată când el merge la moschee 
(şi se întoarce).” 

(relatat de Bukhari şi 
Muslim) 

 
Rugăciunea în grup 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Rugăciunea în grup este 

răsplătită de douăzeci şi şapte 
de ori mai mult decât cea făcută 
individual.” 

(relatat de Bukhari şi 
Muslim) 

 
Rugăciunile voluntare 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Allah va construi o casă în 

Paradis pentru oricine face în 
fiecare zi douăsprezece rakaat 
voluntare, în plus faţă de Ru-
găciunile obligatorii.” 

(relatat de Muslim) 
 
Rugăciunea funerară 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„«Oricine participă la fune-

rarii şi se roagă pentru cel de-



cedat, primeşte o răsplată egală 
cu un qiraat, iar cel care este 
prezent la înmormântare pri-
meşte o răsplată egală cu două 
qiraat.» 

Oamenii au întrebat: 
«Ce este un qiraat?» 
El a răspuns: 
«Este egal cu măsura a doi 

munţi uriaşi.»” 
(relatat de Bukhari şi 

Muslim) 
 
Rugăciunea făcută acasă 

(de femei) 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Nu opriţi femeia să facă 

Rugăciunea în Casa lui Allah (în 
moschee), dar Rugăciunea fă-
cută acasă este mai bună pen-
tru ea.” 

(relatat de Abu Dawud) 
 
Suplicarea după Rugă-

ciune 
Abu Huraira, radhi Allahu 

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

„Dacă cineva Îl preamă-
reşte pe Allah după fiecare 
Rugăciune de treizeci şi trei de 
ori, Îi mulţumeşte lui Allah de 
treizeci şi trei de ori şi declară 
Măreţia Sa de treizeci şi trei de 

ori, de nouăzeci şi nouă de ori 
în total,  şi  pentru  a  completa  
până la o sută spune: 

«Nu există alt dumnezeu în 
afară de Allah, care nu are par-
tener, Lui Îi aparţine Suverani-
tatea şi Lauda şi El este cu 
Putere peste toate», 
păcatele lui vor fi iertate, chiar 
dacă sunt cât spuma mării.” 

(relatat de Muslim) 
 

Aducerea de mulţumiri 
lui Allah subhanahu wa ta’ala 
după  masă sau după ce se 
bea apă 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

„Allah este mulţumit cu 
robul care Îi mulţumeşte după 
ce mănâncă sau bea (atunci 
când Allah este mulţumit de 
robul Său, El îi iartă păcatele).” 

(relatat de Muslim) 
 
Zakat Al-Fitr 
Ibn Abbas, radhi Allahu 

anhu,  a spus: 
„Profetul, salla Allahu 

aleihi wa sallam, a făcut Zakat 
Al-Fitr obligatoriu, ca mijloc de 
purificare a persoanei care a 
postit de vorbe şi limbaj vulgar 
şi pentru a îi hrăni pe cei săraci. 
Este acceptat Zakat-ul pentru 
oricine îl plăteşte înainte de 



Rugăciunea de Aid, şi este ca-
ritate de la cel care îl plăteşte 
după aceasta.”  

(relatat de Abu Dawud) 
 
Caritatea voluntară 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Caritatea şterge păcatele 

aşa cum apa stinge focul.” 
(relatat de Tirmidhi) 
 
Caritatea dată în secret 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Faptele bune protejează o 

persoană de fapte rele şi o 
caritate dată în secret stinge 
Mânia lui Allah, iar menţinerea 
legăturilor de rudenie creşte 
durata de viaţă.” 

(Tabarani) 
 
Răspândirea  salutului de 

pace 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Voi, oameni! Răspândiţi 

salutul de pace, menţineţi rela-
ţii bune cu rudele, faceţi Rugă-
ciuni în timp ce oamenii dorm 
şi veţi intra în Paradis.”  

(relatat de Tirmidhi) 
 
Îndepărtarea obiectelor 

din drumul oamenilor 

Aisha, radhi Allahu anha, a 
relatat că Mesagerul lui Allah, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a  
spus: 

„Fiecare dintre fiii lui 
Adam a fost creat cu 360 de 
articulaţii. De aceea, cel care 
declară Măreţia lui Allah, îl 
laudă pe Allah şi declară 
Unicitatea lui Allah, îl slăveşte 
pe Allah şi caută iertarea lui 
Allah şi îndepărtează o piatră, 
un spin sau un os din calea 
oamenilor, şi cel care încura-
jează ceea ce este bun şi inter-
zice ceea ce este rău; toate a-
cestea, împreună cu cele 360 de 
articulaţii, îl ajută pe om să 
scape de Iad.” 

(relatat de Muslim) 
 
Supunerea faţă de părinţi 
Abu Huraira, radhi Allahu 

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

„«Să fie umilit, să fie umi-
lit.» 

A fost spus: 
«Cine, Mesager al lui 

Allah?» 
El a răspuns: 
«Cel care nu îşi ajută pă-

rinţii în vârstă, nu intră în Pa-
radis.»” 

(relatat de Muslim) 
 



Ascultarea soţiei faţă de 
soţ 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

„Dacă o femeie face cele 
cinci Rugăciuni zilnice, posteşte 
în luna Ramadan, îşi păzeşte 
părţile ei intime (de adulter şi 
desfrânare) şi este supusă soţu-
lui ei, ea va putea intra în 
Paradis prin oricare dintre por-
ţile sale.” 

(relatat de Ibn Hibban) 
 
Câştigul  halal 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a fost întrebat care 
este cel mai bun câştig şi a răs-
puns: 

„Cel pe care un bărbat îl 
câştigă cu mâinile sale, sau ba-
nii câştigaţi prin oricare mod 
legal.” 

(relatat de Hakim) 
 
Asigurarea celor nece-

sare familiei 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Un bărbat care cheltuie 

pentru familia lui, face o faptă 
de caritate.” 

(relatat de Bukhari şi 
Muslim) 

 
Ajutorul oferit văduvelor  

şi nevoiaşilor 
Profetul, salla Allahu aleihi  

wa sallam, a spus: 
„Cel care ajută văduvele 

sau nevoiaşii este ca acela care 
luptă în Jihad pe Calea lui Allah 
(în răsplată).” 

El, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a mai adăugat: 

„(El este) ca cel care se 
roagă noaptea fără să oboseas-
că şi ca cel care posteşte con-
tinuu.” 

(relatat de Bukhari) 
 
Hrănirea orfanului 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Eu şi cel care hrăneşte un 

orfan vom fi aşa în Paradis (şi 
atunci a lipit degetul arătător 
de cel mijlociu).” 

(relatat de Bukhari) 
 
Mângâierea capului unui 

orfan 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a răspuns unui om 
care se plângea de împietrirea 
inimii lui: 

„Mângâie capul unui orfan 
şi hrăneşte-i pe nevoiaşi.” 

(relatat de Ahmad) 
 
Îndeplinirea nevoilor 

oamenilor 



Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

„Un musulman este fratele 
altui musulman, prin urmare, 
nu trebuie să îl asuprească şi 
nici să pună asupra lui un asu-
pritor. Oricine împlineşte nevo-
ile fratelui său, Allah îi va îm-
plini nevoile; oricine scoate pe 
fratele său (musulman) din ne-
plăceri, Allah îl va scoate din 
neplăceri în Ziua de Apoi, iar 
oricine ajută un musulman, 
Allah îl va ajuta în Ziua de 
Apoi.” 

(relatat de Bukhari) 
 
Vizitarea musulmanilor 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Profeţii vor fi în Paradis, 

cei drepţi vor fi în Paradis, iar 
cei care îi vizitează pe fraţii lor 
musulmani doar de dragul lui 
Allah vor fi în Paradis.” 

(relatat de Tabarani) 
 
Vizitarea bolnavilor 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„«Cel care vizitează bolna-

vii se presupune că rămâne în 
grădina cu fructe din Paradis.» 

A fost spus: 
«Mesager al lui Allah, ce 

este Khurfat-ul-Jannah?» 

El a spus: 
«Este un loc cu fructe din  

abundenţă.»” 
(relatat de Muslim) 
 
Menţinerea relaţiilor 

bune cu ceilalţi 
Abdullah ibn Amr, radhi 

Allahu anhu,  a relatat: 
„Profetul, salla Allahu 

aleihi wa sallam, a spus: 
«Al-Waasil (cel care men-

ţine) nu este cel care este re-
compensat pentru faptele bune 
făcute faţă de rude, ci Al-Waasil 
este cel care menţine relaţiile 
bune cu acele rude care sunt 
mai apropiate de el.»” 

(relatat de Bukhari) 
 

A uşura lucrurile pentru 
cei aflaţi în dificultate 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

„Allah va uşura în Ziua 
Judecăţii pentru cei care uşu-
rează dificultăţile unui musul-
man.” 

(relatat de Muslim) 
 
Blândeţea şi milostivenia 

faţă de cei slabi 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Allah va fi Milostiv cu cei 

care sunt milostivi cu alţii, fiţi 



milostivi cu cei de pe pământ şi 
Cel din ceruri va fi Milostiv cu  
voi.” 

(relatat de Tirmidhi) 
 
Împăcarea oamenilor 
Abu Darda, radhi Allahu 

anhu,  a relatat: 
„Profetul, salla Allahu 

aleihi wa sallam, a spus: 
«Să vă spun despre o faptă 

care este cu un rang mai sus  
Postului, Rugăciunii şi carităţii 
(sadaqa)?» 

Oamenii au răspuns: 
«Da, Mesager al lui Allah.» 
El a spus: 
«Împăcarea oamenilor 

(certaţi).»” 
(relatat de Abu Dawud) 
 
Bunele maniere 
Atunci când Profetul, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a fost 
întrebat despre faptele care 
permit, inshaAllah, oamenilor 
să intre în Paradis, el a răspuns: 

„Legaţi-vă de adevăr, pen-
tru că adevărul duce la pietate. 
Şi pietatea duce la Paradis.” 

(relatat de Tirmidhi) 
 
Timiditatea 
Profetul, salla Allahu aleihi  

wa sallam, a spus: 
„Timiditatea este parte din  

credinţă, iar credinţa duce la 
Paradis.” 

(relatat de Ahmad) 
 
Sinceritatea 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Fiţi sinceri, pentru că sin-

ceritatea duce la virtute şi vir-
tutea duce la Paradis.” 

(relatat la Bukhari) 
 
Iertarea şi controlul mâ-

niei 
Allah subhanahu wa ta’ala 

spuneîn Nobilul Coran: 
„Şi grăbiţi-vă spre iertarea 

Domnului vostru şi spre Raiul 
cel întins cât cerurile şi pămân-
tul, pregătit pentru cei evla-
vioşi, ~ Care dau milostenii atât 
atunci când au parte de belşug, 
cât şi atunci când sunt la necaz, 
care-şi stăpânesc mânia şi care 
iartă oamenilor, căci Allah îi 
iubeşte pe cei care plinesc fapte 
bune.” 

(Surat ’Al-’Imran, 3:133-
134) 

 
Salutul prin strângerea 

mâinii 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Niciodată doi musulmani 

nu dau mâna fără ca păcatele  



lor să fie iertate şi îndepărtate.” 
(relatat de Abu Dawud) 
Zâmbetul 
„Zâmbetul în faţa fratelui 

tău este sadaqa. Când îndemni 
oamenii să facă lucruri bune 
sau îi opreşti să facă lucruri re-
le este sadaqa. Îndrumarea 
unui om pierdut este sadaqa. 
Îndepărtarea unui spin  sau a 
unei pietre din drum este sa-
daqa. Când torni apă din 
găleata ta în găleata fratelui tău 
este sadaqa.” 

 (relatat de Muslim) 
 

Îngăduinţa în afaceri 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Allah să aibă Milă de cel 

care este uşor când cumpără şi 
uşor în litigii (care iartă uşor).” 

(relatat de Bukhari) 
 
Decenţa în înfăţişare 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus că Allah 
subhanahu wa ta’ala a spune: 

„Înfăţişarea provocatoare 
este ca o săgeată otrăvită a lui 
Sheitan; celui care se abţine de 
la aceasta din frică faţă de 
Mine, Îi voi înlocui cu o credin-
ţă a cărei dulceaţă o va găsi în  
inima sa.” 

(relatat de Tabarani) 

Împlinirea faptelor bune  
şi respingerea răului 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

„Cine vede munkar (ceva 
care nu este bun de văzut) să îl 
schimbe cu mâna lui, şi dacă nu 
poate, cu vorbele lui, şi dacă nu 
poate, cu inima lui, şi aceasta 
este cea mai slabă formă a 
credinţei sale.” 

(relatat de Muslim) 
 
Participarea la întâlniri 

virtuoase 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Niciodată un grup de mu-

sulmani nu se întâlneşte pentru 
a Îl pomeni pe Allah Cel 
Atotputernic fără ca el să fie 
înconjurat de Îngeri, Mila lui 
Allah va coborî asupra lui, li-
niştea îl va umbri şi Allah va fi 
menţionat de el (cu mândrie) în 
faţa Îngerilor.” 

(relatat de Muslim) 
 
Păzirea limbii 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Celui care îşi păstrează 

(îşi abţine) ceea ce este între 
cele două maxilare (limba sa) şi 
ceea ce este între picioarele sa-
le (părţile intime) Îi voi garanta  



Paradisul.” 
(relatat de Bukhari) 
 
Îndrumarea oamenilor 

spre virtute 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Fiecare faptă bună făcută 

pentru alţii este caritate, iar cel 
care îndrumă la fapte bune are 
aceeaşi răsplată ca şi cel care 
împlineşte fapte bune.” 

(relatat de Bukhari şi 
Muslim) 

 
Chemarea oamenilor la 

Religia lui Allah 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Cel care cheamă oamenii 

prin ghidare câştigă aceeaşi 
răsplată (de la Allah) ca şi cei 
care îl urmează, fără ca răsplata 
acestora să fie micşorată.” 

(relatat de Muslim) 
 
Ascunderea păcatelor 

oamenilor 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Cel care ascunde păcatele 

celorlalţi în această viaţă, Allah 
îi  va  ascunde  păcatele  lui  în  
Ziua Învierii.” 

(relatat de Muslim) 
 

Perseverenţa 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Niciodată un musulman 

nu este afectat de o calamitate, 
tristeţe, grijă, daune sau greu-
tăţi – chiar şi cât o înţepătură 
de spin – fără ca Allah să îi ierte 
păcatele (prin aceasta).” 

(relatat de Bukhari) 
 
Ispăşirea în adunare 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Cel care stă într-o aduna-

re şi comite fapte rele (prin 
vorbire) în aceasta, apoi înainte 
să se ridice să plece spune: 

«Subhaneke Allahumme wa 
bihamdike ashhadu an la ileha 
ila enta, astaghfiruka wa atubu 
ileyk»,  

Allah îi va ierta ceea ce a 
făcut în timpul adunării.” 

(relatat de Tirmidhi) 
 

Creşterea fiicelor 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Cel care creşte trei fiice şi 

le oferă adăpost, le oferă cele 
necesare şi este milos cu ele, cu 
siguranţă va intra în Paradis.” 

(relatat de Ahmad) 
 
 



Blândeţea faţă de ani-
male 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

„Un bărbat a văzut un câi-
ne gâfâind şi mâncând noroi de 
sete şi atunci bărbatul a folosit 
pantoful său pentru a da câine-
lui apă să bea de la o fântână. 
Allah a fost mulţumit de el şi l-a 
primit în Paradis.” 

(relatat de Bukhari) 
 
A nu cerşi 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Dacă cineva îmi garan-

tează că nu va cerşi de la oa-
meni, voi garanta Paradisul 
pentru el.” 

(relatat de Abu Dawud) 
 
Slăvirea lui Allah 

subhanahu wa ta’ala  
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Oricine spune: 
 «SubhanAllah wa 

bihamdihi» de o sută de ori pe 
zi, Allah îi va ierta păcatele, 
chiar dacă sunt la fel de multe 
cât spuma mării.” 

(relatat de Bukhari şi 
Muslim) 

 
Pomana continuă 

Profetul, salla Allahu aleihi  
wa sallam, a spus: 

„Atunci când un om moare, 
nu mai obţine răsplată pentru 
faptele sale, cu excepţia celor 
trei: pomana ce are continu-
itate, ştiinţa de care beneficiază 
şi alţii şi un copil credincios, 
care face dua pentru el.” 

(relatat de Tirmidhi) 
 
A oferi caritate din ave-

rea soţului 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Dacă o femeie oferă cari-

tate din averea casei ei fără a 
face rău (familiei sale), ea va 
primi răsplată pentru ceea ce a 
dat şi soţul ei, de asemenea, 
primeşte răsplată pentru că el a 
câştigat-o (averea). 

Mai mult, cel care este în-
sărcinat cu banii are aceiaşi 
răsplată (pentru cheltuirea lor), 
fără ca răsplata (niciunuia) să 
fie micşorată.” 

(relatat de Bukhari) 
 
Onestitatea în comerţ 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Atunci când doi oameni 

fac comerţ, ei au alegerea lor 
(de a face sau nu afacerea), prin 
urmare, dacă sunt cinstiţi şi 



drepţi (în privinţa mărfii), afa-
cerea lor va fi binecuvântată, 
dar dacă ei mint şi ascund 
(defectele mărfii), atunci nu va 
fi binecuvântare în afacerea 
lor.” 

(relatat de Bukhari) 
 
Ajutorul oferit musul-

manului 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Oricine ajută un alt mu-

sulman în orice dificultate ar 
avea, Allah îl va elibera din ori-
ce dificultate a Zilei Învierii.” 

(relatat de Muslim) 
 
Ajutorul oferit oamenilor 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„În fiecare zi, caritatea tre-

ce prin fiecare articulaţie a 
voastră; ajutând un om să îşi 
înşeueze animalul sau ajutân-
du-l să îşi care bagajul, este 
caritate.” 

(relatat de Bukhari) 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„În fiecare zi în care răsare 

soarele, caritatea trece prin fie-
care articulaţie a voastră, şi a fi 
corect cu oamenii este o cari-
tate.” 

(relatat de Bukhari) 

Mijlocirea pentru a aco-
peri nevoile oamenilor 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

„Mijloceşte (pentru a aco-
peri nevoile oamenilor) şi vei fi 
răsplătit pentru aceasta.” 

(relatat de Bukhari) 
 
Dua pentru părinţi 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Allah Atotputernicul şi 

Preaînaltul va ridica rangul ro-
bilor drepţi în Paradis, apoi 
robul va întreba: 

«O, Allah! Cum am obţinut 
acest rang?» 

Allah va răspunde: 
«Prin virtutea suplicaţiilor 

făcute de copilul tău pentru 
iertarea ta.»” 

(relatat de Ahmad) 
 
Dua făcută pentru mu-

sulmani, în lipsa lor 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
„Oricând un musulman fa-

ce suplicaţii pentru fratele lui 
musulman care nu este pre-
zent, un Înger va spune: 

«Vei primi la fel (aşa cum 
ai cerut pentru el).»” 

(relatat de Muslim) 
 



Păcatul să fie urmat 
imediat de o faptă bună 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

„Fiţi cu frică de Allah ori-
unde aţi fi şi după un păcat 
faceţi o faptă bună, aceasta va 
şterge păcatul, şi trataţi oame-
nii cu blândeţe.” 

(relatat de Ahmad) 
 
Apărarea musulmanului  

atunci când acesta nu este 
prezent 

Profetul, salla Allahu aleihi  
wa sallam,  a spus: 

„Oricine apără pe fratele 
său musulman în absenţa lui, 
Allah  va ţine departe de Foc fa-
ţa sa, în Ziua Învierii.” 

(relatat de Tirmidhi) 
 
 Fie ca Allah subhanahu wa 

ta’ala să ne ţină mereu pe Calea 
cea Dreaptă, să fim mereu a-
proape de fraţii noştri şi fiecare 
faptă a noastră să fie doar pen-
tru mulţumirea Lui, Cel Milostiv, 
Îndurător. 

Amin! 
 

 
 



 

Calendarul musulman în 10 întrebări 
~ tradus de Ionela Noour ~ 

 
 

Allah subhanahu wa ta’ala 
ne spune în Nobilul Coran: 

„Soarele şi Luna urmează o 
rânduială …” 

(Surat Ar-Rahman, 55:5) 
„El este Cel care a făcut Soa-

rele ca o lumină strălucitoare şi 
Luna ca o lumină şi El i-a orân-
duit treptele, pentru ca voi să 
cunoaşteţi numărul anilor şi 
socotirea [vremii]. (...)” 

(Surat Yunus, 10:5) 
Musulmanii au reguli bine 

stabilite, pe care le urmează, iar 
pentru a se înţelege acest lucru 
cât mai bine, trebuie să vă enu-
merăm care sunt regulile de 
bază. În primul rând, cuvântul 
de bază şi Îndrumătorul numă-
rul unu al musulmanilor este 
Coranul cel Nobil, ca apoi să fie 
urmat de explicaţii în detaliu de 
Sunna Profetului, salla Allahu 
aleihi wa sallam, care, la rândul 
ei, a fost detaliată de compani-
oni, radhi Allahu anhum, ur-
maţi de Ijma. Dacă nici atunci 
nu s-a găsit o explicaţie con-
cretă, se apelează la Qiyas. Deci, 

savanţii nu pot interpreta după 
voia lor Sharia, deoarece Sharia 
urmează Legile Creatorului, de 
către care a fost dată.  

 
Întrebarea 1: De ce 

musulmanii se bazează pe 
observarea Lunii Noi, pentru 
a determina începutul 
lunilor calendaristice? 

Atunci când companionii 
Profetului, salla Allahu aleihi 
wa sallam, l-au întrebat pe 
acesta despre modul în care 
poate fi determinat începutul şi 
sfârşitul lunii de Post, el, salla 
Allahu aleihi wa sallam, le-a 
recomandat să înceapă Postul 
lunii Ramadan prin observarea 
apariţiei Lunii Noi (în seara 
celei de a 29-a zile ale lunii 
Shaban) şi să încheie Postul 
odată cu apariţia Lunii Noi (din 
luna Shawwal).  

Ibn Omar, radhi Allahu 
anhu, a relatat că: 

„L-am auzit pe Profetul lui 
Allah spunând: 

«Când vedeţi semiluna (lu- 



nii Ramadan) începeţi Postul, 
iar când vedeţi semiluna (lunii 
Shawwal) încetaţi Postul, şi 
dacă cerul este acoperit (şi nu 
puteţi vedea semiluna), atunci 
lăsaţi până în a 30-a zi.»” 

(relatat de Bukhari) 
La acea vreme, beduinii nu 

ştiau nici să scrie, nici să nume-
re. Ei nu ştiau nimic despre 
astronomie, despre care nu e-
rau date disponibile. Erau 
obişnuiţi să observe poziţia 
stelelor, noaptea, pentru a se 
ghida în călătoriile lor prin de-
şert şi, de asemenea, să observe 
apariţia Lunii Noi, pentru a 
determina începutul lunii ca-
lendaristice. Recomandarea 
Profetului, salla Allahu aleihi 
wa sallam, se potrivea perfect 
cu situaţia lor.  

 
Întrebarea 2: De ce Luna 

Nouă, la apariţia sa, este viz-
ibilă numai în anumite părţi 
ale globului? 

Noua lună calendaristică 
începe, în plan astronomic, cu 
momentul în care se produce 
«conjuncţia» lunară, adică a-
tunci când Luna este situată pe 
o linie dreaptă între Pământ şi 
Soare. La acel moment, Luna 
este invizibilă.  

 Luna în creştere începe să  

fie vizibilă, în general, abia du-
pă circa 18 ore de la «conjun-
cţie» şi numai atunci când sunt 
îndeplinite condiţii favorabile 
de observare. Acestea includ 
numărul de ore scurse de la 
conjuncţie, poziţiile relative ale 
Soarelui, ale Lunii în creştere şi 
ale observatorului, altitudinea 
Lunii la apus, locul de unde se 
efectuează  observarea, unghiul 
format cu Soarele, în momentul 
apusului, limita de detecţie a 
ochiului uman. 

 În fiecare lună, Luna Nouă 
va fi, mai întâi, percepută în 
unele locaţii specifice ale lumii, 
înainte de a deveni vizibilă pes-
te tot, ulterior.  

 
 Întrebarea 3: Putem de-

termina dinainte locurile 
favorabile pentru observarea 
fiecărei Luni Noi? 

 Astronomi musulmani re-
numiţi, precum Ibn Tariq (sec. 
VIII), Al-Khawarizmi (780, 783-
863), Al-Battani (850-929), Al-
Bayruni (973-1048), Tabari 
(sec. XI), Ibn Yunus (sec. XI), 
Nassir Al-Din Al-Tusi (1201-
1274), au acordat o atenţie 
deosebită studiului criteriilor 
de vizibilitate ale Lunii Noi, în 
scopul de a dezvolta tehnici de 
predicţie fiabile, de la începutul  



unei noi luni calendaristice. 
 Însă, doar recent, astro-

nomi şi informaticieni renumiţi 
au reuşit, adunându-şi efor-
turile, să stabilească proceduri 
care să le permită să anticipeze, 
în fiecare lună, în ce părţi ale 
globului vor fi îndeplinite con-
diţiile optime pentru a observa 
Luna Nouă. Astfel, în anul 1984, 
un fizician din Malaezia, 
Mohammed Ilyas, a putut să 
traseze, la nivelul globului te-
restru, o linie de demarcaţie 
sau linie de dată lunară, la vest 
de locul unde Luna în creştere 
este vizibilă în seara din luna 
calendaristică nouă, astfel că 
Luna în creştere nu poate fi vă-
zută la est de această linie, 
decât în noaptea următoare. 
Astăzi, hărţile detaliate ale zo-
nelor de vizibilitate ale Lunii 
Noi sunt stabilite lunar, dinain-
te, şi publicate pe site-uri pre-
cum Moonsighting. 
 

 Întrebarea 4: Observa-
rea Lunii Noi, acolo unde ea 
se formează, nu ar trebui să 
marcheze începutul noii luni 
calendaristice pentru toţi 
musulmanii? 

 În teorie, atunci când Luna 
Nouă se observă undeva, acest 
lucru marchează începutul lunii 

calendaristice noi, pentru mu-
sulmanii aflaţi în toate regiu-
nile în care informaţia ajunge. 
În timpul Revelaţiei, atunci 
când comunicaţiile în spaţiu 
erau dificile, această regulă era 
aplicată numai în zone geogra-
fice limitate, aproape de locul 
de observare. Dar astăzi, cu aju-
torul mijloacelor de comunica-
ţie moderne, o informaţie poate 
fi difuzată în lumea întreagă 
aproape instantaneu. Domeniul 
de aplicare a regulii este mult 
mai larg.  

 Cu toate acestea, cu scopul 
de a-şi afirma suveranitatea, 
statele musulmane continuă, 
fiecare pe cont propriu, să ob-
serve lunar, pe cer, Luna Nouă 
(sau, în lipsa acesteia, aşteaptă 
finalizarea celei de a 30-a zile), 
înainte de a decreta începutul 
unei noi luni, pe teritoriul lor. 
Fiecare stat a definit propriii 
săi parametri şi proceduri în 
acest domeniu, complicând 
situaţia.  

 
 Întrebarea 5: Din mo-

ment ce luna lunară nu poate 
avea decât 29 sau 30 de zile, 
de ce există, uneori, un 
decalaj de două zile (şi 
uneori chiar de trei zile) la 
începutul lunii Ramadan sau 



la celebrarea Aid-ului Al-Fitr, 
în diferite ţări? 

 În mod normal, începutul 
lunii calendaristice noi nu ar 
trebui să difere decât cu 24 de 
ore între toate ţările planetei. 
Unele state ar putea observa 
Luna Nouă în seara zilei de 29 a 
lunii, în timp ce altele vor nu-
măra o lună de 30 de zile.  

 În practică, lucrurile stau 
altfel, deoarece ziua 1 Ramadan 
1428, de exemplu, corespun-
dea:  

- zilei de miercuri, 12 sep-
tembrie 2007, în 2 ţări;  

- zilei de joi, 13 septembrie, 
în 40 de ţări;  

- şi zilei de vineri, 14 sep-
tembrie, în 9 ţări.  

În mod similar, prima zi a 
lunii Shawwal 1428, zi de săr-
bătoare a Aid-ului Al-Fitr, 
corespundea 

- zilei de joi, 11 octombrie 
2007, într-o singură ţară,  

- zilei de vineri, 12 oc-
tombrie, în 33 de ţări,   

- zilei de sâmbătă, 13 oc-
tombrie,  în 23 de ţări  

- şi zilei de duminică,  14 oc-
tombrie, în 3 ţări.  

 Deoarece    diferite   state  
musulmane decretează zile di-
ferite pentru începutul acestei 
luni, acestea ajung la a 30-a zi a 

lunii în zile diferite. Conside-
raţii de ordin politic sau geo-
strategic, precum şi eşecurile 
umane în observarea Lunii Noi, 
explică, de asemenea, unele 
decalaje. 

 Astronomii musulmani au 
efectuat, în ultimii ani, studii 
aprofundate ale acestor proble-
me. Ei au ajuns la concluzia că 
începuturile de lună, decretate 
în ţările islamice de-a lungul 
mai multor decenii, erau ade-
sea eronate, din motive din cele 
mai diverse. 

 
 Întrebarea 6: Există un 

calendar lunar bazat pe cal-
cul? 

Calendarul lunar bazat pe 
calcule astronomice a existat 
din cele mai vechi timpuri. El 
era deja un instrument extrem 
de eficient încă din timpul babi-
lonienilor (sec. 18 î.Hr.).  

Luna lunară începe, după 
cum am văzut, în momentul  
«conjuncţiei», când Luna este 
situată pe o linie dreaptă între 
Pământ şi Soare.  

Luna calendaristică este de-
finită ca durata medie a unei 
rotaţii a Lunii în jurul Pămân-
tului (în jur de 29,53 zile).  

Lunaţia (perioada care se 
scurge între două conjuncţii) 



variază într-un interval ale 
cărui limite sunt de 29,27 zile, 
la solstiţiul de vară şi de 29,84 
zile, la solstiţiul de iarnă, ofe-
rind, pentru un an de 12 luni 
calendaristice, o durată medie 
de 354,37 zile. Pe plan astro-
nomic, lunile lunare nu au o 
durată de 30 sau de 29 de zile, 
alternativ. Există, uneori, serii 
scurte de 29 de zile, urmate de 
serii scurte de 30 de zile, după 
cum arată durata în zile de 24 
de luni lunare următoare, co-
respunzând perioadei 2007-
2008:  

«30, 29, 30, 29, 29, 30, 29, 
29, 30, 30, 29, 30, 30, 30, 29, 
30, 29, 29, 30, 29, 29, 30, 29, 
30». 

Astronomii au cerut, de sute 
de ani, o convenţie prin care 
lunile de 30 şi 29 de zile să se 
succeadă în alternanţă, în sco-
pul de a se potrivi durata de 
rotaţie a Lunii, pe 2 luni conse-
cutive, cu un număr de zile în-
tregi (59 zile). Acest lucru lăsa 
doar un mic decalaj lunar, de 
aproximativ 44 minute, care se 
cumula pentru a atinge 24 de 
ore (echivalent cu o zi) în 2,73  
ani.  

Pentru a rezolva această 
diferenţă, era suficient să se a-
dauge o zi la ultima lună a 

anului, aproximativ la fiecare 3 
ani, în acelaşi mod în care adă-
ugăm o zi, tot la 4 ani, în ca-
lendarul gregorian.  

«Calendarul tabular» astfel 
elaborat cuprinde 11 ani aşa-
zişi „grei”, cu o durată de 355 
zile fiecare, într-un ciclu de 30 
de ani (anii nr. 2, 5, 7, 10, 13, 
16, 18, 21, 24, 26 şi 29), în timp 
ce anii numiţi „comuni”, cu o 
durată de 354 de zile, sunt în 
număr de 19.  

 
Întrebarea 7: De ce mu-

sulmanii nu folosesc calen-
darul lunar bazat pe calcul? 

Coranul nu interzice utiliza-
rea calculului astronomic în 
elaborarea calendarului. El 
precizează doar că anul lunar 
are doar 12 luni. Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a recomandat bedui-
nilor începerea şi încheierea 
Postului lunii Ramadan, obser-
vând Noua Lună. Pentru că la 
consensul solid al savanţilor, 
calculul era fals, timp de 14 se-
cole doar câţiva oameni de şti-
inţă izolaţi cunoşteau şi puteau 
să determine, în acea perioadă 
a erei islamice, începutul şi 
sfârşitul lunii lunare.  

Pe plan instituţional, numai 
în Dinastia (shiită) Fatimidă, în 



Egipt, s-a utilizat un calendar 
bazat pe calcul, între secolele 
10-12, înainte de a cădea în ui-
tare la schimbarea regimului. 
Argumentul major, folosit pen-
tru a justifica această situaţie 
se bazează pe ipoteza savan-
ţilor conform căreia nu ar tre-
bui să meargă împotriva reco-
mandării Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam. Ei cred 
că este ilegal să se utilizeze cal-
culul pentru a stabili începutul 
lunilor lunare, deoarece 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, le-a recomandat obser-
varea vizuală.  

 
Întrebarea 8: Hadith-ul 

Profetului, salla Allahu aleihi 
wa sallam, asupra observării 
Lunii Noi pentru începutul 
Postului din luna Ramadan 
constituie o prescripţie reli-
gioasă neschimbătoare şi de 
neevitat? 

De la începutul secolului 20, 
tot mai mulţi gânditori islamici, 
ca şi câţiva savanţi de renume, 
pun în discuţie elementele pre-
zentate împotriva utilizării cal-
culului.  

În opinia lor, Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a reco-
mandat o procedură de obser-
vare a Lunii Noi, pentru a de-

temina începutul unei noi luni 
calendaristice. Observarea se-
milunii nu era decât un simplu 
mijloc, şi nu un scop în sine, un 
act de adorare (ibada). Hadith-
ul despre observaţie nu stabi-
lea o regulă neschimbătoare, 
nici nu interzicea utilizarea ca-
lendarului astronomic.  

Conform unor jurişti, 
hadith-ul nici măcar nu vorbeş-
te despre observare vizuală a 
Noii Luni, ci pur şi simplu de a 
primi informaţii, potrivit unor 
surse credibile că luna a înce-
put, aceasta lăsând deschis al-
tor perspective de a  discuta re-
feritor la această problemă.  

De altfel, în Arabia Saudită, 
calendarul lui Umm Al-Qura 
(doar pentru uz administrativ) 
este pregătit de mai mulţi ani, 
utilizând o procedură bazată pe 
calcule astronomice şi care nu 
are nimic de-a face cu obser-
varea Lunii Noi. Prin convenţie, 
dacă conjuncţia se produce în-
ainte de apusul Soarelui, după 
coordonatele din Mecca, în 
seara zilei de 29 a lunii în curs 
şi dacă Soarele apune înaintea 
Lunii, o nouă lună calendaris-
tică începe. În caz contrar, luna 
în curs va avea o durată de 30 
de zile. Putem de asemenea no-
ta faptul că musulmanii consi-



deră perfect legal să folosească 
calendarul gregorian în gestio-
narea tuturor afacerilor lor şi îl 
utilizează în mod obişnuit, de 
mai multe secole încoace, fără 
nici cea mai mică teamă că ar 
putea să încalce, astfel, precep-
tele religioase. Utilizarea calen-
darului solar gregorian, bazat 
pe calculul astronomic, ar fi, 
prin urmare, licit, în timp ce 
utilizarea calendarului lunar 
islamic, bazat pe acelaşi calcul, 
ar fi ilicit.  

 
Întrebarea 9: Care sunt 

argumentele juriştilor mu-
sulmani care susţin utiliza-
rea calculului? 

Ahmad Mohammed Shakir, 
un jurist eminent din prima 
jumătate a secolului 20, care a 
ocupat, la finalul carierei sale, 
funcţia de Preşedinte al Curţii 
Supreme a Shariei, în Egipt, es-
te un bun reprezentant al aces-
tei tendinţe. El a publicat, în 
1939, un studiu original, axat 
pe latura juridică a problema-
ticii calendarului islamic, sub 
numele de:  

„Începutul    lunilor    arabe...  
Sharia le poate determina 
utilizând calculul astronomic?”  

Potrivit Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi 

wa sallam, s-a ţinut cont de 
faptul că comunitatea musul-
mană (din acea epocă) era 
„analfabetă, neştiind nici să 
scrie, nici să numere”, înainte de 
a impune membrilor săi să se 
bazeze pe observarea Lunii Noi, 
pentru a-şi îndeplini obligaţiile 
religioase ale Postului şi Hajj-
ului.  

Dar, comunitatea musulma-
nă a evoluat considerabil de-a 
lungul secolelor următoare. 
Unii dintre aceşti membri au 
devenit chiar experţi şi inova-
tori în materie de astronomie. 

Shakir reaminteşte, de ase-
menea, principiul de drept 
Islamic, după care „ceea ce este 
relativ nu poate respinge abso-
lutul şi nu va fi el însuşi pre-
ferat, conform consensului sa-
vanţilor.” Dar, viziunea Lunii 
Noi de către martori oculari 
este relativă, putând fi eronată, 
în timp ce cunoaşterea începu-
tului de lună, bazată pe calculul 
astronomic, este absolută, rele-
vantă într-un anumit domeniu.  

El a menţionat, de aseme-
nea, că numeroşi jurişti musul-
mani de mare renume au luat 
în considerare datele calculului 
astronomic, în deciziile lor. 
Shakir subliniază, în concluzie, 
că nimic nu se opune, la nivelul 



Shariei, utilizării calculului, 
pentru a determina începutul 
lunilor lunare şi asta în toate 
împrejurările, nu doar ca o 
excepţie, cum au recomandat 
anumiţi ulemma. 

El observă, de asemenea, că 
nu poate fi decât o singură lună 
lunară pentru toate ţările de pe 
Pământ, bazată pe calcul, ceea 
ce exclude posibilitatea că 
începutul lunilor diferă de la o 
ţară la alta. Profesorul Yusuf Al-
Qaradawi, preşedintele Consi-
liului European pentru Fatwa şi 
Cercetare (CEFC), este un alt 
reprezentant al acestei tendin-
ţe. În 2004, el a publicat un 
studiu intitulat „Calcule astro-
nomice şi determinarea începu-
tului lunilor”, în care promo-
vează pentru prima dată, în 
mod deschis şi energic, utiliza-
rea calculului, pentru stabilirea 
calendarului islamic.  

El citează, în acest scop, cu 
aprobare, fragmente ample din 
argumentele juridice invocate 
de Shakir, în studiul său din 
1939. „Societatea Islamică din 
America de Nord” şi „Consiliul 
European pentru Fatwa şi Cer-
cetare”, aparţin, de asemenea, 
acum, acestei şcoli de gândire, 
anunţând, la rândul lor, în 2006 
şi 2007, decizia lor de a utiliza 

acum un calendar anual, bazat 
pe calculul astronomic. Ei justi-
fică decizia lor după aceleaşi 
linii de raţionament ca ale lui 
Shakir şi Al-Qaradawi. 

 
Întrebarea 10: Există 

eforturi din partea musulma-
nilor, de a dezvolta un calen-
dar islamic «universal»? 

În timpul ultimei jumătăţi 
de secol, Liga Arabă, Organi-
zaţia Conferinţei Islamice şi al-
te instituţii similare au prezen-
tat statelor membre mai multe 
propuneri în scopul de a dez-
volta un calendar islamic co-
mun. Deşi aceste propuneri nu 
au fost niciodată aprobate, pâ-
nă acum, eforturile în această 
direcţie continuă, în căutarea 
unei soluţii acceptabile pentru 
toate părţile implicate.  

La rândul său, Consiliul 
Fiqh al Americii de Nord 
(CFAN), care de ani de zile s-a 
simţit interpelat de această în-
trebare, a anunţat, în august 
2006, decizia sa deliberată de a 
adopta, de acum înainte, un ca-
lendar islamic bazat pe calcul, 
luând în considerare vizibilita-
tea semilunii, oriunde pe Pă-
mânt.  

Utilizând ca punct de refe-
rinţă convenţională, pentru sta-



bilirea calendarului islamic, li-
nia internaţională a datelor 
(International date line (IDL)) 
sau Greenwich Mean Time 
(GMT),  a declarat că acum, în 
ceea ce îl priveşte, noua lună 
lunară calendaristică islamică, 
în America de Nord, va începe 
la apusul Soarelui, în ziua când 
conjuncţia se produce înainte 
de 12:00 GMT. Dacă ea se pro-
duce după 12:00 GMT, atunci 
luna calendaristică va începe la 
apusul Soarelui, în ziua urmă-
toare.  

CFAN păstrează principiul 
unicităţii (principiul unicităţii 
de matali (orizonturi)), care 
afirmă că este suficient ca Luna 
Nouă să fie observată de oriun-
de de pe Pământ, pentru a de-
termina începutul noii luni 
pentru toate ţările planetei 
care ar primi informaţia. După 
ce s-au studiat cu atenţie hăr-
ţile de vizibilitate a semilunii 
lunare în diferite regiuni ale 
globului, s-a ajuns la următoa-
rea concluzie: 

Dacă conjuncţia se produce 
înainte de 12:00 GMT, aceasta 
oferă timp suficient pentru a 
face posibil să se observe Luna 
Nouă în numeroase părţi ale 
Pământului, unde apusul Soa-
relui are loc cu mult înainte de 

apusul Soarelui în America de 
Nord. Deoarece criteriile de vi-
zibilitate a Lunii Noi vor fi reu-
nite în aceste locuri, vom putea 
considera că ea va fi observată 
(sau ar fi putut fi, dacă con-
diţiile de vizibilitate ar fi fost 
bune) cu mult înainte de apusul 
Soarelui în America de Nord.  

Prin urmare, pe această 
bază, condiţiile de observare a 
Lunii Noi vor fi respectate, în 
conformitate cu interpretarea 
tradiţională a Shariei, iar noua 
lună calendaristică islamică va 
începe, în America de Nord, la 
apusul Soarelui, în aceeaşi zi. 
Dacă conjuncţia se produce 
după 12:00 GMT, atunci luna va 
începe, în America de Nord, la 
apusul Soarelui din ziua ur-
mătoare. 

Decizia din 2006, a Consi-
liului Fiqh din America de Nord 
(CFAN), a generat interes în 
multe ţări musulmane, în mă-
sura în care ea ţinea cont de 
exigenţele interpretării tradi-
ţionale a Shariei, permiţând, în 
acelaşi timp, să stabilească în 
avans un calendar islamic anu-
al, care să poată fi aplicat în 
întreaga lume musulmană. În-
ceputul lunilor acestui calendar 
va fi programat pe baza mo-
mentului (perfect previzibil, cu 



mult timp înainte), la care con-
juncţia se va produce în fiecare 
lună.  

Astronomi din numeroase 
ţări s-au reunit în Maroc, în 
noiembrie 2006, pentru a dis-
cuta posibilitatea adoptării u-
nui calendar islamic universal. 
Potrivit unui raport publicat de 
Moonsighting, în decembrie 
2006, cu o majoritate covâr-
şitoare, inclusiv Arabia Saudită, 
Egipt şi Iran, astronomii au 
estimat că calendarul adoptat 
de Consiliul Fiqh al Americii de 
Nord ar putea fi folosit ca şi 
calendar islamic universal.  

Dar CFAN şi-a schimbat po-
ziţia în 2007 şi a decis să 
adopte o decizie a Consiliului 
European pentru Fatwa şi Cer-
cetare (CEFC), care se alinia pe 
parametrii calendarului saudit 
al lui Umm Al-Qura, pentru a 
determina începutul lunilor 
musulmane (utilizând ca şi pa-
rametri faptul că «conjuncţia» 
se produce „înainte de apusul 
Soarelui, la coordonatele ora-
şului Mecca). 

În plan metodologic, substi- 
tuirea parametrilor calendaru-
lui lui Umm Al-Qura cu cel sta-
bilit de CFAN, în august 2006, 
are următoarele efecte: 

 Cerinţa   ca   «conjun- 

cţia» să se producă „înainte de 
apusul Soarelui, la coordona-
tele oraşului Mecca”, în loc de 
12:00 GMT, după cum se spe-
cifica mai devreme de către 
CFAN, mărirea cu 3 ore a gamei 
în timpul căreia conjuncţia va fi 
luată în considerare. Acest lu-
cru îmbunătăţeşte şansele pen-
tru ca prima zi a noii luni, de-
terminată după metodologia 
calendarului lui Umm Al-Qura, 
să nu fie decalată decât cu o zi 
faţă de calendarul lunar stabilit 
de observatoarele astronomice.  

 Din contră, parame-
trul conform căruia „apusul 
Lunii trebuie să aibă loc după 
apusul Soarelui, la coordona-
tele oraşului Mecca”, introduce 
o condiţie restrictivă, în raport 
cu parametrii stabiliţi de CFAN, 
în 2006. El implică faptul că 
Luna Nouă trebuie să fie poten-
ţial vizibilă la Mecca, în seara 
care urmează conjuncţiei, în 
timp ce CFAN îşi întemeia ra-
ţionamentul pe faptul că Luna 
Nouă va fi potenţial vizibilă 
„undeva pe Pământ”. 

Potrivit CFAN, datele calen- 
daristice astfel stabilite nu di-
feră decât într-o manieră mar-
ginală de cele obţinute prin a-
plicarea metodologiei sale, din 
august 2006. CFAN şi CEFR jus-



tifică adoptarea noilor parame-
tri din dorinţa de a dezvolta un 
consens între musulmanii din 
întreaga lume, pe probleme de 
interes comun, inclusiv cele 
referitoare la calendar.  

 
Deciziile CFAN şi CEFC au 

avut deja următoarele avantaje 
semnificative: 

 Principiul utilizării ca-
lendarului bazat pe calcul este 
sponsorizat oficial de către li-
deri religioşi, cunoscuţi şi res-
pectaţi de comunitatea musul-
mană; 

 Este adoptat oficial de 
organizaţii islamice, din care 
nimeni nu îi contestă legiti-
mitatea; 

 Comunităţile musul-
mane din Europa şi America 
sunt dispuse să îl utilizeze pen-
tru determinarea începutului 
fiecărei luni, inclusiv a celor a-
sociate ocaziilor cu caracter re-
ligios. 

Traducerea acestor decizii, 
la nivel practic, va fi influenţată 

semnificativ de atitudinea dife-
ritelor state musulmane faţă de 
ei, pentru că ei au ultimul cu-
vânt în materie, pe teritoriul 
lor.  

De exemplu, Arabia Saudită 
nu utilizează calendarul lui 
Umm Al-Qura decât pentru 
gestiunea afacerilor admi-
nistrative ale ţării. Ea afirmă că 
nu e în conformitate cu Sharia 
să îl utilizeze pentru deter-
minarea datelor cu caracter 
religios, cum ar fi începutul 
lunii Ramadan, Aid-ul Al-Fitr şi 
Aid-ul Al-Adha, datele asociate 
Hajj-ului, 1 Muharram etc. 

Iniţiativele CFAN şi CEFC ar 
putea, deci, aduce numeroase 
state musulmane să dezvolte 
progresiv un consens, în viitor, 
referitor la un „calendar islamic 
universal”, pentru a fi utilizat 
de toate statele musulmane, 
din întreaga lume.  

 
Allahu Alam 

 

 
 



 

Ruga celui care posteşte este  
întotdeauna primită 

~ Mariam Oana ~ 
 

 
„Trei sunt cei a căror supli-

caţii (dua-uri) nu vor fi refuza-
te: conducătorului drept, per-
soanei care posteşte până în-
trerupe Postul său şi a celui 
oprimat.” 

(relatat de Ibn Majah) 
Aceasta se datorează faptu-

lui că inima celui care posteşte 
şi-a învins toate ambiţiile necu-
viincioase, s-a supus şi s-a căit 
de dragul lui Allah subhanahu 
wa ta’ala. Drept-credinciosul a 
abandonat mâncarea şi băutura 
şi s-a îndepărtat de toate dorin-
ţele cu frica faţă de El, 
Preaînaltul, supunându-se po-
runcilor Lui, Unicul. 

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

„Dua este un act de ado-
rare.”  

(relatat de Abu Dawud) 
Companionii, radhi Allahu 

anhum, l-au întrebat pe Profet, 
salla Allahu aleihi wa sallam: 

O, Trimis al lui Allah, Dom-
nul nostru este atât de aproape 

încât putem să ne destăinuim 
Lui în secret sau El este atât de 
departe încât trebuie să stri-
găm? 

Atunci, Allah subhanahu wa 
ta’ala a revelat următorul ver-
set: 

„Şi dacă te vor întreba robii 
Mei despre Mine, [spune-le] Eu 
sunt aproape, răspund rugii ce-
lor care Mă cheamă, atunci 
când Mă cheamă, dar şi ei să-Mi 
răspundă şi să creadă în Mine. 
Poate că ei vor fi bine călă-
uziţi!” 

(Surat Al-Baqara, 2:186) 
Abu Musa, radhi Allahu 

anhu, a relatat că: 
„Am fost într-o călătorie în 

compania Profetului, şi ori de 
câte ori urcam pe un loc înalt, 
obişnuiam să spunem Takbir-ul 
cu voce tare. Profetul  a spus: 

«O, oameni, fiţi blânzi cu voi 
înşivă, pentru că voi nu vă 
adresaţi unui surd sau absent, 
ci Aceluia care Aude Totul şi 
Vede Totul.»” 



(relatat de Bukhari) 
Din     acest    motiv,    Allah  

subhanahu wa ta’ala ne în-
deamnă să Îl chemăm în Rugă-
ciunile noastre: 

„Chemaţi-L pe Domnul vos-
tru cu umilinţă şi într-ascuns! 
El nu-i iubeşte pe cei nelegiu-
iţi!” 

(Surat Al-’A’raf, 7:55) 
„Şi Domnul vostru zice: 

«Chemaţi-Mă şi Eu vă voi răs-
punde! Aceia care din prea 
multă trufie refuză să Mă adore 
vor intra în Gheena umiliţi».” 

(Surat Ghafir, 40:60) 
Abu Huraira, radhi Allahu 

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

„Domnul nostru, Cel care 
binecuvântează, Preaînaltul, 
coboară din ceruri pe pământ 
în ultima treime a nopţii şi spu-
ne:  

«Este cineva care Mă invocă 
(cere orice de la Mine) ca Eu să 
îi răspund invocării sale, este 
cineva care Îmi cere ceva ca Eu 
să-i pot da, este cineva care 
caută iertare la Mine ca Eu să îl 
pot ierta?»” 

(relatat de Bukhari) 
Luna Ramadan este o lună 

de supunere, de căinţă, de im-
plorări şi Rugăciune. Drept-

credinciosul căruia i s-au uscat 
buzele de sete, al cărui stomac 
râvneşte mâncarea, îl pomeneş-
te pe Allah subhanahu wa ta’ala 
în fiecare clipă şi cere iertare cu 
umilinţă în faţa Lui, Preaînaltul.  

Drept-credinciosul care 
posteşte trebuie să ştie că, a-
tunci când face dua, trebuie să 
aibă inima deschisă şi hotărâtă 
şi să îşi pună toată încrederea 
în Generozitatea şi Mila lui 
Allah subhanahu wa ta’ala. 

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

„Niciunul dintre voi nu tre-
buie să spună: 

 «O, Allah, iartă-mă dacă 
vrei. O, Allah, fi milostiv cu mi-
ne, dacă vrei.»  

Dar trebuie să cereţi cu ar-
doare, deoarece  nimeni nu Îl 
obligă pe Allah să facă ceva 
împotriva voinţei Sale.” 

(relatat de Bukhari) 
De asemenea, drept-cre-

dinciosul care posteşte trebuie 
să aducă mulţumiri lui Allah 
subhanahu wa ta’ala şi salutări 
Trimisului Său, salla Allahu 
aleihi wa sallam, atât la înce-
putul Rugăciunilor şi dua-urilor 
sale, cât şi la mijlocul şi la fina-
lul acestora. El cunoaşte foarte 
bine timpul în care Rugile sale 
sunt ascultate, aşa cum este în 



ultima treime a nopţii în timpul 
prosternării, între Adhan şi 
Iqama, la sfârşitul Rugăciunilor 
obligatorii, în ora binecuvân-
tată a zilei de vineri, după Ru-
găciunea Asr sau în ziua de 
Arafa. 

Atunci când cere de la Allah 
subhanahu wa ta’ala, drept-cre-
dinciosul trebuie să evite for-
mulările ample. Nu este permis 
a se cere în dua-uri lucrurile ca-
re duc spre păcat sau cele care 
ar putea afecta familia sau ru-
dele. 

În timpul Postului, ora di-
naintea apusului Soarelui este 
cea mai importantă din zi; este 
ora în care setea şi foamea sunt 
din ce în ce mai acute şi intense 
şi cu atât mai mult în acest timp 
trebuie să Îl implorăm pe Allah 
subhanahu wa ta’ala să ne mă-
rească dorinţa de a rămâne 
fermi în dua-urile noastre.  

Să nu uităm, de asemenea, 
de ora dinainte de revărsatul 
zorilor, atunci când ne pregă-
tim sufleteşte pentru o nouă zi 
de Post, cerând de la Allah 
subhanahu wa ta’ala putere să 
rămânem fermi şi drepţi pen-
tru încă o zi, pentru că toată 
puterea este numai la El, 
Preaînaltul, noi suntem săraci, 
iar El este Cel Înstărit de Ajuns 

(Al-Ghaniyy), noi suntem cei 
slabi, iar El este Atotputernicul 
(Al-’Aziiz), noi suntem trecă-
tori, iar El este Veşnicul (Al-
Qayyuum). 

Cel mai bun exemplu îl 
avem în Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
care obişnuia să facă dua astfel: 

„O, Allah, Domnul lui Jibril, 
Mikail şi Israfil. Tu eşti Crea-
torul cerurilor şi a pământului, 
Cunoscătorul nevăzutului şi 
văzutului. Tu eşti Judecătorul 
robilor Tăi, în ceea ce ei nu se 
înţeleg. O, Allah, călăuzeşte-mă 
spre Adevăr cu voia Ta, pentru 
că doar Tu eşti Cel care călău-
zeşti pe Calea cea Dreaptă!” 

(relatat de Nasa’i) 
Scopul şi marea realizare a 

actelor de adorare a unui 
drept-credincios este încrede-
rea pe care o capătă în Allah 
subhanahu wa ta’ala şi faptul că 
va fi mult mai supus poruncilor 
Lui, Preaînaltul. Atunci când 
robul lui Allah subhanahu wa 
ta’ala primeşte răspuns la dua-
urile sale, este fie ferit de un lu-
cru rău, fie asigurat de un lucru 
bun, iar această putere şi capa-
citate o are numai El, Unicul. 
Dacă nu a primit un răspuns la 
dua-urile sale, ele oricum sunt 
auzite, deoarece răsplata va fi 



primită, inshaAllah, în Viaţa de 
Apoi, iar acesta este unul din 
cele mai bune lucruri.  

Dua-urile sincere şi persis-
tente sunt exprimarea credinţei 
adevărate şi recunoaşterea în 
fiecare clipă că nu există alt 
dumnezeu în afară de Allah, 
Unicul, astfel îndepărtându-ne 
de dependenţa de tot ceea ce 
este lumesc şi trecător. 

O, Allah! Dă-ne bine atât în 
această lume, cât şi în Viaţa de 

Apoi şi fereşte-ne de Focul 
Iadului!  

Nu lăsa ca inimile noastre să 
o ia pe căi greşite, după ce ne-ai 
îndrumat spre Calea cea Dreap-
tă şi ne-ai arătat Mila Ta, căci 
cu adevărat Tu eşti Dăruitorul 
(Al-Jawaad)! 

Amin! 
 

Allahu Alam 

 
 
 
 

  
 

 



 

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. Sheikh 
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 Alam, Allah știe cel mai bine  
 
Adhan, chemarea la Salah (Rugăciune) 
 
Aid, Sărbătoare 
 
Aid Al-Adha, Sărbătoarea Sacrificiului, cea mai mare sărbătoare 

islamică 
 
Aid Al-Fitr, sărbătoare ce marchează sfârşitul Postului lunii 

Ramadan 
 

 



 
 
Aleihi sallam, Pacea fie asupra lui; această expresie se pronunță 

după ce menționăm numele oricărui Profet (în afară de Profetul 
Mohammed, când spunem „Salla Allahu aleihi wa sallam”) sau al 
vreunui Înger: Jibril (Gabriel), Mikail (Mihail) etc. 

 
Alhamdulilleh, mulțumiri lui Allah 
 
Al-Wisal, a lega mai multe zile unele după altele, fără 

întrerupere, atunci când se ține Post 
 
Amin, suplicaţie (dua), însemnând „O, Allah, răspunde la ceea ce 

s-a spus”. De obicei, este rostit cu voce tare în Rugăciuni 
 
Asr, semnifică după-amiază; de asemenea, este cea de-a treia 

Rugăciune obligatorie, care constă din patru unităţi (Salat Al-Asr) 
 
As-Siyam, Postul 
 
Audhu billehi minnu, Audhu billeh, caut adăpost la Allah de el 

(Sheitan) 
 
Bismilleh Ar-Rahman Ar-Rahim, În numele lui Allah Cel 

Milostiv, Îndurător 
 
Dawa, chemare la Islam 
 
Dua, suplicaţie, Rugăciune personală, adresată lui Allah 

subhanahu wa ta’ala 
 

 



 
 
Fajr, prima dintre cele cinci Rugăciuni obligatorii; este 

Rugăciunea de dinainte de răsăritul Soarelui 
 
Fatwa, verdict juridic, în conformitate cu legea islamică. Un 

savant sau un grup de savanţi emite o «fatwa» atunci când el/ei 
ajung la un verdict privind o problemă şi apoi urmaşii lor vor 
respecta verdictul dat de aceştia  

 
Hadith, plural ahadith, literal înseamnă relatare, spuse, discurs; 

reprezintă ceea ce a spus Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, și modalitatea în care el s-a comportat în anumite situații 

 
Hajj, Pelerinajul la Mecca; este cel de-al cincilea stâlp al 

Islamului 
 
Halal, permis; antonimul cuvântului Haram 
 
Hasanat, răsplăţi primite numai de la Allah Preaînaltul 
 
Iman, credinţă 
 
Inshallah, numai dacă Allah voiește 
 
Iqama, chemarea de începere a Rugăciunii 
 
Jahiliya, perioada preislamică 
 
Jazak Allahu Khair, plural Jazakom Allahu Khairan, cea mai 
 

 



 
 

bună şi cea mai frumoasă expresie, atunci când un musulman 
mulţumeşte altor musulmani, însemnând „Fie ca Allah să vă 
răsplătească cu mult bine!” 

 
Mumin, plural Muminin, toţi cei care cred în Unicitatea lui Allah 

subhanahu wa ta’ala, în trimişii Săi, în Îngerii Săi, în Cărţile Sale, în 
Ziua de Apoi, în Destin, se numesc musulmani. Cei care, pe lângă 
toate acestea, şi aplică ceea ce este scris în Coran şi în Sunnah 
Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, se numesc 
muminin 

 
Muhajirini, persoane care au fugit (siliţi să plece) din Mecca 

spre Medina, care era, în acel timp, locuită de politeişti 
 
Qiyas, proces de analogie deductivă, prin care învăţăturile 

hadith-urilor sunt comparate cu cele din Coran, cu scopul de a 
aplica cunoştinţe vechi la circumstanţe noi 

 
Radhi Allahu anha/u, fie ca Allah să fie mulțumit de ea/el 
 
Radhi Allahu anhum/anhunna, fie ca Allah să fie mulțumit de 

ei/ele 
 
Raka, plural rakaat, unitate de Rugăciune 
 
Sadaqa, caritate 
 
Salla Allahu aleihi wa sallam, Pacea şi binecuvântarea lui Allah  

 

 



 
 

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

 
Sharia, legea cu privire la comunitatea Islamică 
 
Sheikh, bătrân respectabil, savant 
 
SubhanAllah, expresie folosită la tot ce este extraordinar, la tot 

ce este ieşit din comun; înseamnă „Cât de Măreţ eşti Tu, Allah” 
 
Sunna, viaţa şi tradiţia Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi 

wa sallam 
 
Takbir, plural Takbiraat, a se rosti „Allahu Akbar” (Allah este 

Cel mai Mare) 
 
Tăfsir, explicaţii asupra versetelor din Coran 
 
Ulamma, plural Ulemma, derivat din cuvântul Alimm, 

însemnând învăţaţi musulmani, savanţi 
 
Umma, o comunitate sau un popor. Termenul este folosit cu 

referire la comunitatea de credincioşi musulmani din întreaga lume, 
deoarece aceştia sunt fraţi şi surori în Islam 

 
Umra, ritual islamic opţional, care se desfăşoară la Mecca, în 

orice moment al anului 
 
 

 



 
 
Zakat, dania, taxa islamică obligatorie, care constă în 2,5% din  

suma tuturor banilor deţinuţi anual de un musulman. Este al treilea 
stâlp al Islamului 

 
Zakat Al-Fitr, un tip de sadaqa ce trebuie plătit obligatoriu 

înainte de salat Al-Aid de fiecare musulman, tânăr sau bătrân, 
femeie sau bărbat, liber sau sclav, acesta făcând parte din Sunna 
Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam 

 
Ziua de Arafa, ziua a 9-a a lunii Dhu Al-Hijja 
 
 

 
 

 
 



 

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

(cu sukun) ج  scris - j - normal  

 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 - ‘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) 

 
 

 

 



 
 

 
(Medinită [87]; 286 versete) 

 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 

Cuvioşia nu stă în a vă întoarce feţele  

spre Răsărit sau spre Apus,  

ci cuvioşia este a crede în Allah şi  

în Ziua de Apoi, în Îngeri, în Carte şi în Profeţi,  

a da din avere – în pofida iubirii pentru ea – 

rudelor, orfanilor, sărmanilor, călătorului, 

cerşetorului şi pentru răscumpărarea robilor,  

a împlini Rugăciunea [As-Salat], a da Dania 

 [Az-Zakat], a-şi ţine legământul dacă s-a legat,  

a fi răbdător la nenorocire, la rău  

şi în momentele de primejdie.  

Aceştia sunt cei drepţi, aceştia sunt  

cei evlavioşi [Al-Mu’taqun]!
 

 
 
 



 


