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(Meccană [44]; 98 versete) 

 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 

 

„Spune: «Acelora care sunt în rătăcire,  

Cel Milostiv le va prelungi zilele pentru un timp,  

până ce ei vor vedea fie chinul,  

fie Ceasul [cu care ei sunt ameninţaţi].  

Atunci vor şti ei cine are loc mai rău  

şi cine este mai slab între oşteni. ~ 

Allah va spori călăuzirea celor care sunt  

bine călăuziţi, iar faptele bune care rămân 

 vor avea mai bună răsplată de la Domnul tău  

şi o mai bună urmare.»” 
 

 



 

 

Încă un număr nou la sfârşitul acestui an, 

 alhamdulilleh. Plăcerea de a fi alături de voi  

este la fel de mare ca şi speranţa  

că aceste articole vor aduce în inimile voastre 

 căldura de care fiecare dintre noi avem nevoie. 

 Sperăm, inshaAllah, să o simţiţi şi vă dorim  

ca binecuvântările pe care ele vi le aduc  

să cântărească în balanţa răsplăţilor voastre, 

 pentru motivul maiestuos al iubirii  

Religiei noastre. 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Cu adevărat, toată închinarea şi slăvirea 
  I se cuvin numai lui Allah subhanahu wa ta’ala,

numai pe El Îl adorăm, numai la El 
căutăm îndrumare şi numai Lui Îi cerem iertare;  

numai la El găsim scăpare şi adăpost 
împotriva răului din noi şi a răului 

din acţiunile noastre. 
Pe acela pe care Allah subhanahu wa ta’ala 

îl călăuzeşte, nimeni şi nimic nu îl  poate duce 
în rătăcire, iar pe acela pe care Allah  

subhanahu wa ta’ala îl rătăceşte, nimeni  
şi nimic nu îl poate aduce pe Calea cea Dreaptă. 

Mărturisim că nu I se cuvine adorarea 
decât numai lui Allah subhanahu wa ta’ala, 

Unicul şi Singurul şi că Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, este 

Robul şi Trimisul Său! 
 

 

Redacţia Annisaa 

 

 
 



 

 
 
 
 

 

Încurajaţi prin cuvinte frumoase, pentru  
a fortifica sufletul şi cereţi prin dua: 

„O, Allah! Îndepărtează această suferinţă! 
O, Stăpânul lumilor, adu însănătoşire, 

pentru că Tu eşti Vindecătorul! Nu există alt 
 leac, afară de puterea Ta. Redă-le sănătatea, 

fără să mai rămână urmă de boală!” 
Amin, Amin, Amin! 

Atunci când un om se plângea de un rău, Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, îi spunea: 

„Pune mâna pe locul care te doare şi spune 
«Bismilleh!» (de 3 ori), apoi spune: 

«Caut adăpost la Allah şi în Măreţia Lui de răul  
pe care-l simt şi care mă apasă!»”  (de 7 ori) 
Fie ca Allah Preaînaltul să îi vindece pe toţi  

fraţii şi surorile noastre care suferă  
de orice fel de durere! 

Amin! 
 

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

 
 
 
 



 
~ Femei demne de urmat ~ 

Fiicele Profetului Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam 

compilaţie după Women Around The Messenger 
~ de Gabriela Gharabli ~ 

 
 

Umm Kulthum, radhi 
Allahu anha, a fost a treia fiică 
a Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, iar ce-
ea ce a spus Allah Preaînaltul în 
Nobilul Coran: 

„Musulmanilor şi musulma-
nelor, drept-credincioşilor şi 
drept-credincioaselor, celor su-
puşi şi celor supuse, celor iubi-
tori de adevăr şi celor iubitoare 
de adevăr, celor statornici şi ce-
lor statornice, celor smeriţi şi 
celor smerite, celor ce dau mi-
lostenii şi acelora [dintre fe-
mei] care dau milostenii, celor 
care postesc şi acelora [dintre 
femei] care postesc, celor care 
îşi păzesc castitatea lor şi ace-
lora [dintre femei] care şi-o pă-
zesc, celor care-L pomenesc pe 
Allah mereu şi acelora [dintre 
femei] care-L pomenesc, Allah 
le-a pregătit iertare şi răsplată 
mare.” 

(Surat Al-’Ahzab, 33:35), 

 
a fost perfect valabil pentru 

această femeie minunată, Umm 
Kulthum, radhi Allahu anha, 
care a posedat toate aceste ca-
lităţi lăudabile, menţionate în 
verset. Ea, radhi Allahu anha, a 
avut o parte din „lumina” tată-
lui ei binecuvântat, Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, fapt care se confir-
mă cercetând cursul vieţii ei.  

Atunci când Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a fost binecuvântat 
cu primele două fete, Zaynab şi 
Ruqayya, radhi Allahu 
anhunna, cei din tribul Quraish 
şi-au bătut joc de el, salla 
Allahu aleihi wa sallam, 
spunând:  

„Mohammed are numai fe-
te!” 

În acele vremuri ale igno-
ranţei, mulţi oameni îşi îngro-
pau fiicele de vii, în mod bar-



bar, aşa cum Allah Preaînaltul a 
descris în Nobilul Coran: 

„Iar dacă vreunuia dintre ei 
i se vesteşte [naşterea] unei 
fiice, chipul lui devine negru şi 
el e plin de mânie, ~ Se ascun-
de de lume din pricina răului ce 
i s-a vestit. Să-l ţină el, în ciuda 
umilinţei, sau să-l îngroape în 
ţărână? Ce proastă judecată!” 

(Surat An-Nahl, 16:58-59)  
Oamenii pierduţi pe calea 

idolatriei au uitat că Allah 
Preaînaltul este Creatorul a Tot 
şi a Toate şi că numai prin 
Voinţa Lui, subhanahu wa 
ta’ala, se întâmplă toate: 

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

(Surat Aş-Şura, 42:49-50) 
În aceste condiţii, se naşte a 

treia fată a Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, Umm Kulthum, 
radhi Allahu anha. 

Aşa cum am menţionat în 
articolul precedent, Ruqayya şi 
Umm Kulthum, radhi Allahu 
anhunna, au crescut ca două 

gemene, apoi, când au atins 
vârsta căsătoriei, unchiul 
Profetului, salla Allahu aleihi 
wa sallam,  Abu Talib, a mijlocit 
pentru căsătoriile lor cu fiii lui 
Abu Lahab.  Acestea au avut loc, 
însă, ele nu au fost consumate, 
deoarece fiii lui Abu Lahab au 
fost constrânşi de părinţii lor să 
le trimită înapoi la casa părin-
tească,  ca o răzbunare, crezând 
că aceasta este o pedeapsă pen-
tru Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam. De fapt, 
a fost o binecuvântare pentru 
întreaga familie, fetele scăpând 
de o viaţă plină de răutăţi, din 
casa aceleia pe care Allah 
Preaînaltul a numit-o «aducă-
toarea de vreascuri». 

Atunci când Ruqayya, radhi 
Allahu anha, s-a căsătorit cu 
nobilul şi virtuosul Uthman ibn 
Affan, radhi Allahu anhu, Umm 
Kulthum, radhi Allahu anha, a 
rămas alături de sora ei mai mi-
că, Fatima, radhi Allahu anha, 
în casa lor din Mecca. Şi-a aju-
tat mama la treburile casnice şi 
a încercat să atenueze impactul 
persecuţiilor celor din tribul 
Quraish asupra familiei sale, 
prin compasiune şi iubire.  
 Ea, radhi Allahu anha, a 
trăit alături de tatăl ei, Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 



wa sallam, în cea mai grea pe-
rioadă, cea a persecuţiilor, în 
cele mai crude condiţii de che-
mare la Islam, pe Calea lui Allah 
subhanahu wa ta’ala, atunci 
când cei din neamul Quraish s-
au întrunit şi au hotărât rupe-
rea tuturor legăturilor cu mu-
sulmanii şi cu cei din tribul 
Hashim, din care făcea parte şi 
Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam. Aceas-
ta a fost cea mai puternică for-
mă de privaţiuni economice şi 
sociale ale acelor vremuri, iar, 
ca să se sublinieze fermitatea 
acestor hotărâri, s-au scris şi s-
au agăţat pe peretele interior al 
Ka’abei.  
 În aceste condiţii, Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, împreună cu familia 
sa şi cu cei care-l urmau din 
tribul Hashim, au fost forţaţi să 
se refugieze în valea lui Abu 
Talib, la marginea oraşului 
Mecca. În condiţii vitrege, cu un 
Soare dogoritor ziua şi cu nop-
ţile foarte reci, suferind de foa-
me şi sete, pe un pământ arid, 
unde şi-au construit propriile 
corturi, Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
alături de cei care-l urmau, au 
fost nevoiţi să trăiască aşa timp 
de trei ani. Această stare plină 

cu lipsuri şi-a pus amprenta 
asupra unora dintre musul-
mani, atât din punct de vedere 
fizic, cât şi psihic.  
 Din cauza condiţiilor vitre-
ge de trai, Khadija, radhi Allahu 
anha, se îmbolnăveşte, iar 
Umm Kulthum, radhi Allahu 
anha, este cea care, cu multă 
compasiune şi iubire, este ală-
turi de ea şi, în acelaşi timp, 
preia responsabilitatea îngriji-
rii surorii ei mai mici, Fatima, 
radhi Allahu anha.  

Umm Kulthum, radhi Allahu 
anha, a petrecut în această vale, 
în izolare, răbdătoare şi perse-
verentă, cu încredere totală în 
Allah subhanahu wa ta’ala, trei 
ani din tinereţea ei. 

Khadija, radhi Allahu anha, 
cu puţin timp după terminarea 
boicotului de către tribul Qura-
ish, moare, iar Umm Kulthum, 
radhi Allahu anha, slăbită de 
suferinţă, a fost nevoită să pre-
ia  responsabilităţile gospodări-
ei Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, şi 
educaţia Fatimei, radhi Allahu 
anha. 

Dacă urmărim cu atenţie a-
ceastă perioadă a vieţii lui 
Umm Kulthum, radhi Allahu 
anha, în care părinţii ei trăiau 
în tristeţe şi durere, mama ei, 



radhi Allahu anha, ducând o 
luptă cu moartea, sora ei, 
Zaynab, radhi Allahu anha, 
suferea de persecuţia necredin-
cioşilor şi ea nu putea face ni-
mic; Ruqayya, radhi Allahu 
anha, cu care avea o legătură 
puternică încă de la naştere, 
era pe pământ străin, precum şi 
povara îngrijirii surorii mai 
mici, Fatima, radhi Allahu anha, 
ne dăm seama de experienţa 
extrem de amară, trăită de 
această femeie demnă de urmat 
încă din frageda ei tinereţe. Cu 
toate acestea, ea a rămas răb-
dătoare, sperând la Răsplata lui 
Allah Preaînaltul, susţinându-şi 
tatăl, salla Allahu aleihi wa 
sallam, şi atenuând durerea şi 
tristeţea mamei ei binecuvân-
tate, Khadija, radhi Allahu 
anha, până la moarte, găsind 
mereu cuvinte dulci şi linişti-
toare. 

 
Emigrarea la Medina 
 
Musulmanii din Mecca au 

emigrat la Medina, iar Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a emigrat şi el, a-
ceasta fiind cea mai cunoscută 
emigrare din istoria omenirii, 
făcută pentru cauza lui Allah 
subhanahu  wa  ta’ala şi  pentru  

răspândirea Adevărului.  
Pentru siguranţă, la început, 

Umm Kulthum şi Fatima, radhi 
Allahu anhunna, au rămas în 
Mecca, până când Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, l-a trimis pe Zaid ibn 
Haritha, radhi Allahu anhu, să 
le aducă în Medina, să fie 
alături de el, salla Allahu aleihi 
wa sallam.  

 
Căsătoria 
 
Odată  ajunşi în Mecca, au 

urmat doi ani încărcaţi de 
evenimente importante în viaţa 
ei, în  care a fost martora reve-
nirii victorioase a tatălui ei, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
din Bătălia de la Badr, dar şi a 
morţii premature a surorii ei 
dragi, Ruqayya, radhi Allahu 
anha. Pierderea ei a fost o lovi-
tură cruntă pentru Umm 
Kulthum, radhi Allahu anha, 
inima ei fiind întunecată de du-
rere şi suferinţă. De asemenea, 
a fost de faţă atunci când 
Uthman, radhi Allahu anhu, 
călcând grav sub povara pier-
derii soţiei sale preţioase şi, cu 
lacrimi şiroind pe faţă, a venit 
să-şi exprime condoleanţele 
tatălui ei, Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam. 



Într-o zi, Omar ibn Al-
Khattab, radhi Allahu anhu, a 
venit la Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
plângându-se de refuzul lui 
Abu Bakr şi apoi al lui Uthman 
ibn Affan, radhi Allahu anhum, 
de a se căsători cu fiica lui ră-
masă văduvă, Hafsa, radhi 
Allahu anha. Mesagerul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, l-a ascultat cu atenţie 
pe companionul său, apoi i-a 
spus zâmbind:  

„Hafsa se va căsători cu un 
om mai bun decât Uthman, iar 
Uthman se va căsători cu o fe-
meie mai bună decât Hafsa.” 

Cu adevărat, Hafsa, radhi 
Allahu anha, s-a căsătorit cu un 
om mai bun decât Uthman, 
radhi Allahu anhu, şi anume cu 
Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, iar 
Uthman, radhi Allahu anhu, s-a 
căsătorit cu o femeie mai bună 
decât Hafsa, radhi Allahu anha, 
şi anume cu fiica Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, Umm Kulthum, 
radhi Allahu anha.  

Căsătoria a avut loc în anul 
4H., iar referitor la zestrea mi-
resei, avem următorul hadith 
relatat de Abu Huraira, radhi 
Allahu anhu:  

„Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, stătea 
în uşa moscheii şi a spus: 

«O, Uthman, Jibril mi-a spus 
că Allah vrea să te căsătoreşti 
cu Umm Kulthum pentru ace-
eaşi zestre ca a Ruqayyei şi să o 
tratezi cu aceeaşi bunătate.»” 

(relatat de Ibn Majah) 
Umm Kulthum a trăit ală-

turi de Uthman, radhi Allahu 
anhum, şase ani, fiind martoră 
la victoriile musulmanilor, con-
duşi de tatăl ei iubit, Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, în compania soţului 
ei, radhi Allahu anhu, un luptă-
tor curajos şi un om generos, 
care a luptat cu dârzenie, ris-
cându-şi viaţa şi care a cedat 
toată averea sa pe Calea lui 
Allah subhanahu wa ta’ala. 

 
O nouă încercare 
 
În luna Dhul-Qa’da a anului 

6H., Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, însoţit 
de un grup mare de musulmani, 
a plecat spre Mecca pentru a 
efectua Umra, având la ei doar 
săbiile în tolbe. Cei din tribul 
Quraish i-au acostat violent la 
Hudaybiya şi le-au interzis in-
trarea în Mecca. Atunci, Trimi-
sul lui Allah, salla Allahu aleihi 



wa sallam, i-a spus lui Uthman, 
radhi Allahu anhu: 

„Du-te şi spune-le că musul-
manii vin doar în vizită şi pen-
tru a aduce omagii Casei Sfinte, 
pentru a se prosterna (în Rugă-
ciune), neavând nici cea mai 
mică intenţie de a se lupta, iar 
după terminarea Pelerinajului, 
vor părăsi Mecca în linişte.” 

Inima lui Umm Kulthum, 
radhi Allahu anha, tremura de 
emoţie şi frică pentru soţul ei 
drag, Uthman ibn Affan, radhi 
Allahu anhu, temându-se de 
violenţa celor din neamul Qu-
raish, iar frica a sporit mai ales 
când aşteptarea reîntoarcerii 
lui s-a prelungit. Frica şi emoţia 
au atins apogeul atunci când 
printre oameni s-a răspândit 
zvonul că Uthman, radhi Allahu 
anhu, ar fi fost ucis. Din nou, a 
fost o experienţă dură, trăită de 
această femeie minunată şi răb-
dătoare, Umm Kulthum, radhi 
Allahu anha, dar care, numai 
prin Voia lui Allah subhanahu 
wa ta’ala, s-a terminat atunci 
când Uthman, radhi Allahu 
anhu, s-a întors din Mecca. Şi 
cât de fericită a fost când s-a 
întors soţul ei nevătămat din 
Mecca!  

Dragostea şi respectul ei, 
radhi Allahu anha, faţă de 

Uthman, radhi Allahu anhu, a 
crescut neîncetat, el fiind apre-
ciat şi recunoscut, de aseme-
nea, pentru credinţa lui pură, 
ca şi pentru poziţia lui fermă în 
faţa celor din tribul Quraish. 

 
Tratatul de la Hudaybiya 
 
Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a sem-
nat armistiţiul de la Hudaybiya 
cu tribul Quraish, însă Omar şi 
Uthman, radhi Allahu anhum, 
au fost nemulţumiţi de clauzele 
armistiţiului. Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, împre-
ună cu cei care-l însoţeau, a 
putut intra acum în Mecca. 

Când Trimisul lui Allah, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
oferit sacrificiul său la Ka’aba şi 
şi-a ras părul de pe cap, majori-
tatea musulmanilor l-a urmat, 
printre care şi Uthman ibn 
Affan, radhi Allahu anhu. A-
tunci când Umm Kulthum, 
radhi Allahu anha, şi-a auzit 
tatăl, pe Mesagerul lui Allah, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
spunând: 

„Fie ca Allah să-i binecuvân-
teze pe cei ce se rad!”, 

semne ale tristeţii au apărut 
pe faţa ei, însă a fost încântată 
când, Profetul Mohammed, 



salla Allahu aleihi wa sallam, a 
adăugat: 

„Şi pe cei ce-şi scurtează 
părul!” 

Şi aşa a fost hotărât! 
Atunci când musulmanii, 

conduşi de Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, au cucerit Mecca, în 
anul 8H., Umm Kulthum, radhi 
Allahu anha, a dorit foarte mult 
să meargă la mormântul mamei 
ei dragi, Khadija, radhi Allahu 
anha. A cerut părerea 
Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, şi a so-
ţului ei, Uthman, radhi Allahu 
anhu, care au fost de acord, în-
să Umm Kulthum, radhi Allahu 
anha, nu şi-a putut îndeplini 
această dorinţă, pentru că a 
murit în luna Shaban a anului 
9H. 

Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a în-
gropat-o pe Umm Kulthum, 
radhi Allahu anha, lângă iubita 
ei soră, Ruqayya, radhi Allahu 
anha. Firul vieţii acestor  două  

femei a fost împletit de la naş-
tere şi până la moarte; au cres-
cut ca două gemene, au fost 
căsătorite cu fiii lui Abu Lahab, 
apoi au fost trimise la casa pă-
rintească, amândouă; numai 
prin Voinţa lui Allah subhanahu 
wa ta’ala, a fost fiecare soţia lui 
Uthman ibn Affan, radhi Allahu 
anhu, şi acum în mormânt sunt 
aşezate una lângă cealaltă.... 

Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a stat la 
mormântul celor două fiice cu 
ochii plini de lacrimi şi sufletul 
îndurerat de pierderea lor. 

Allah Preaînaltul să fie mul-
ţumit de Umm Kulthum,  radhi 
Allahu anha, fiica celei mai 
nobile familii care a existat pe 
Pământ, femeia care a moştenit 
rafinamentul, caracterul bun şi 
cele mai curate sentimente de 
la Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, şi de la 
Khadija, radhi Allahu anha! 
Amin! 

 
 

Allahu Alam 
 



 

Tăfsir Surat Al-Fajr (versetele 15-30) 
de Ibn Kathir 

Capitolul 89 - revelat în Mecca 
~ tradus de Mariam Oana ~ 

 
 

                                      
 

تَلَٰٮهُ َزبُّهُ  ُي إَِذا َها ٱبإ ـٰ ًَس ِ ا ٱۡلإ َسَههُ  فَأَهَّ َوهُ  ۥ فَأَكإ َسَهِي ) ۥ َوًَعَّ ًٓ أَكإ  (٘ٔۥ فَيَقُىُل َزبِّ

قَهُ   ِه ِزشإ تَلَٰٮهُ فَقََدَز َعلَيإ آ إَِذا َها ٱبإ ٌَِي ) َوأَهَّ ـٰ ًٓ أَهَ  (ٙٔۥ فَيَقُىُل َزبِّ

يَتِ  َۖكّلَّ   ۡإ ِسُهىَى ٱ ۡإ ىىَ  َوََّ (١ٔيَن ) بَ  ََّّ ُُ ٓضُّ ـٰ ًٰ  ََُح ِۡييِ  طََعامِ  َعلَ ِوسإ ۡإ  (١ٔ) ٱ

ا )   َّّۡواً۬
ّلاً۬ ُڪلُىَى ٱۡتَُّساَث أَڪإ ا ) (١َٔوَُأإ ا َجّواً۬

َواَل ُحبّاً۬ ۡإ  (َٕٓوُُِحبُّىَى ٱ

ا ) 
ا َدّكاً۬

ُض َدّكاً۬ َزإ ٓ إَِذا ُدكَِّت ٱۡلإ ا صَ  (َٕٔكّلَّ
َولَُك َصفّاً۬ ۡإ ا )َوَجآَء َزبَُّك َوٱ

 (ٕٕفّاً۬

َهٮ ِِرِۭ بَِجهٌََّنَ   َسٰي ) َۚوِجآْيَء يَىإ كإ ًٰ َۡهُ ٱۡرِّ ُي َوأًََّ ـٰ ًَس ِ ُس ٱۡلإ َهٮ ِر ً۬ يَتََرڪَّ  (ٖٕ يَىإ

ُت َِۡحيَاًُِ )  هإ تًٌَِ قَدَّ لَيإ ـٰ ُب َعَرابَهُ  (ٕٗيَقُىُل يَ َهٮ ِر ً۬ ََّّ يَُعرِّ  (ٕ٘ۥۤ أََحد ً۬ ) فَيَىإ

َوٮ ٌَِّةُ ) (ٕٙۥۤ أََحد ً۬ ) هُ َوََّ يُىثُِق َوثَاقَ  
ُوطإ ۡإ ُس ٱ ٓأَيَّتُہَا ٱٌَّۡفإ ـٰ  (١ٕيَ

 ( 
ِضيَّةاً۬ سإ  هَّ

ًٰ َزبِِّك َزاِضيَةاً۬ ًٓ إَِۡ ِجِع ِدي ) (١ٕٱزإ ـٰ ُخلًِ فًِ ِعبَ  (١ٕفَٲدإ

ُخلًِ َجٌَّتًِ )  (َٖٓوٱدإ  
 
 

   Bismillehi_rrahmaani_rrahiim 
 
15. Fe emmee_linsaanu 

iidhaa mee_bteleehu rabbuhu 
feekramehu we ne’aa’aamehu 
feyequulu rabbii ekramen 

16. We emmee iidhaa 
mee_bteleehu feqadera 
’aaleyyhi rizqahu feyyequulu 
rabbii eheenen 

17. Kellee bel llee 
tukrimuune_lyyetiim 

18. We lee tehaadduune 
’aalaa ta’aaaami_lmiskiin 

19. We te’kuluune_ 
ltturaathe aakleellemee 

20. We tuhibbuune_lmeele 
hubbeen gemmee 

21. Kellee iidhaa 
dukketi_laardu dekeen deke 

22. We gee’a rabbuke 
we_lmeleku saffaan saffe 

23.We       giii’e       yeuume’ 
idhim_bigehennem yeuume’ 



idhi_yetedhekkeru_liinsaanu 
we eennee lehu_ldhdhikraa 

24. Yequulu yee leyytenii 
qaddemtu lihayaatii 

25. Feyeuume’idhi_lleyu’ 
aadhibu ’aadheebehu ahad 

26.We lee yuuthiqu we 
theeqahu ahad 

27. Yee eeyyetuhee_ 
nnefsu_lmutme’inneh 

28. Irgi’aiii iilaa rabbiki 
raadiyyete_mmerdiyyet 

29. Feedkhulii fii ’aibeedii 
30. We eedkhulii gennetii 

 
În numele lui Allah Cel 

Milostiv, Îndurător 
 
 15. Cât despre om, când 
Domnul său îl încearcă şi îl 
cinsteşte şi este îndurător cu el, 
atunci el zice: «Domnul meu m-
a cinstit!» 
 16. Însă când Domnul său 
îl încearcă şi-i micşorează lui 
înzestrarea, atunci el zice: 
«Domnul meu m-a umilit!»  
 17. Dar nu! Voi nu-l cinstiţi 
pe orfan 
 18. Şi nu vă îndemnaţi la 
hrănirea orfanului 
 19. Şi mâncaţi moştenirea 
cu lăcomie 
 20. Şi iubiţi averea cu o 
dragoste fără de margini! 
 21. Nu! Când Pământul va  

fi prefăcut în pulbere 
 22. Şi va veni Domnul tău, 
când Îngerii vor sta rânduri-
rânduri 
 23. Şi va fi adusă în Ziua 
aceea Gheena, în Ziua aceea 
omul îşi aminteşte. Dar cum să-
i mai fie lui de folos amintirea? 
 24. Şi va zice el: «Ce bine 
ar fi fost dacă aş fi făcut mai 
înainte [fapte bune] pentru 
viaţa mea!» 
 25. Dar în Ziua aceea 
nimeni nu va osândi aşa cum 
osândeşte El 
 26. Şi nimeni nu va lega 
aşa de strâns cum leagă El… 
 27. «O, tu suflet liniştit! 
 28. Întoarce-te la Domnul 
tău mulţumit şi împăcat 
 29. Şi intră între robii Mei 
 30. Şi intră în Raiul Meu!» 
 
 Bogăţia şi sărăcia sunt 
un test pentru robii lui Allah 
Preaînaltul şi nu un simbol al 
onoarei sau al ruşinii 
  
 Allah subhanahu wa ta’ala 
respinge credinţa omului con-
form căreia, dacă El, 
Preaînaltul, îi oferă bogăţie, 
este o formă de onorare a lui. 
Deci, nu poate fi vorba de aşa 
ceva, deoarece ceea ce Allah 
Atotputernicul oferă nu este 



altceva decât o încercare şi un 
test, aşa cum găsim scris în 
Nobilul Coran: 
 „Oare socotesc ei că ceea 
ce Noi le dăruim din bunuri şi 
copii ~ Sunt bunuri pe care Noi 
le dăm în grabă? Nu,  ei nu pri-
cep (69)!” 
 (Surat Al-Mu’minun, 
23:55-56) 
 
 Explicaţia numărului din 
paranteză, din verset: 
 69) Să nu creadă rătăciţii 
că bunurile cu care-i dăruim 
Noi în această viaţă sunt răs-
plată pentru ceea ce săvârşesc 
ei! Dimpotrivă, ei vor fi între-
baţi de ce nu au adus mulţumiri 
pentru ele şi vor fi pedepsiţi 
pentru nemulţumire şi pentru 
necredinţă. 
 
 De asemenea, o altă cre-
dinţă a omului este aceea că, 
dacă Allah Preaînaltul îi reduce 
din mijloacele sale de trai, a-
ceasta nu este altceva decât o 
formă de a îl umili, de a îi pro-
voca ruşinea. Însă, aşa cum 
Allah Preaînaltul spune: 
 „Dar nu! (…)”, 
 înseamnă că faptele nu 
sunt aşa cum le susţine omul, 
nici într-un caz, nici în celălalt.  
 Allah Preaînaltul poate o- 

feri bogăţie cui doreşte, atât ce-
lui pe care îl iubeşte, cât şi celui 
pe care nu îl iubeşte. De ase-
menea, El, Atotputernicul, poa-
te reduce mijloacele de trai atât 
ale celui pe care îl iubeşte, cât 
şi pe cele ale persoanei pe care 
nu o iubeşte. Însă, în ambele 
cazuri, Allah subhanahu wa 
ta’ala  trebuie ascultat şi ado-
rat.  Dacă cineva este bogat, 
trebuie să Îi mulţumească lui 
Allah Preaînaltul pentru acest 
lucru, iar dacă este sărac, a-
tunci trebuie să rămână răbdă-
tor, mulţumindu-I în continua-
re lui Allah subhanahu wa 
ta’ala. 
 
 Punctul de vedere greşit 
în care robii lui Allah 
Preaînaltul privesc bogăţia 
 
 Allah subhanahu wa ta’ala 
spune: 
 „Dar nu! Voi nu-l cinstiţi pe 
orfan.”, 
 acest verset conţinând Po-
runca lui Allah Preaînaltul de a 
îl cinsti pe orfan.  
 Sahl ibn Sa’id, radhi Allahu 
anhu, a relatat că Mesagerul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: 
 „«Fiţi păzitorii orfanilor şi  
veţi fi ca acestea două aproape  



de Paradis!», apoi şi-a apropiat 
degetul arătător de cel mij-
lociu.” 
 (relatat de Abu Dawud) 
 „Şi nu vă îndemnaţi la 
hrănirea sărmanului.”,  
 semnifică faptul că oame-
nii nu poruncesc ca cei săraci şi 
nevoiaşi să fie trataţi cu bună-
tate şi nici nu se încurajează 
reciproc să facă acest lucru. 
 „Şi mâncaţi moştenirea cu 
lăcomie.”, 
 înseamnă cheltuirea moş-
tenirii orfanilor. 
 „Şi mâncaţi (…) cu lăco-
mie.”, 
 înseamnă prin toate mij-
loacele prin care ei pot obţine 
averea orfanilor, fie pe cale 
legală, fie în mod ilegal. 
 „Şi iubiţi averea cu o dra-
goste fără de margini!”, 
 însemnând: în abundenţă. 
Acest lucru, însă, nu face altce-
va decât să le mărească gradul 
de răutate. 
 Allah subhanahu wa ta’ala 
spune cu privire la aceasta în 
Nobilul Coran: 
 „Nu! Când Pământul va fi 
prefăcut în pulbere ~ Şi va veni 
Domnul tău, când Îngerii vor 
sta rânduri-rânduri ~ Şi va fi 
adusă în Ziua aceea Gheena, în 
Ziua aceea omul îşi aminteşte. 

Dar cum să-i mai fie lui de folos 
amintirea? ~ Şi va zice el: «Ce 
bine ar fi fost dacă aş fi făcut 
mai înainte [fapte bune] pentru 
viaţa mea!» ~ Dar în Ziua aceea 
nimeni nu va osândi aşa cum 
osândeşte El ~ Şi nimeni nu va 
lega aşa de strâns cum leagă 
El… ~ «O, tu suflet liniştit! ~ În-
toarce-te la Domnul tău mulţu-
mit şi împăcat ~ Şi intră între 
robii Mei ~ Şi intră în Raiul 
Meu!»” 
 (Surat Al-Fajr, 89:21-30) 
 
 În Ziua Judecăţii, fiecare 
persoană va fi răsplătită în 
funcţie de ceea ce a făcut, 
bun sau rău 
 
 Allah Atotputernicul îi in-
formează pe oameni cu privire 
la ceea ce se va întâmpla în 
Ziua Judecăţii: 
 „Nu! (…)”, 
 însemnând: cu adevărat. 
 „Când Pământul va fi pre-
făcut în pulbere.”, 
 semnificând că Pământul 
şi munţii vor fi aplatizaţi şi ni-
velaţi, făcând posibil ca până şi 
oamenii din morminte să se 
ridice pentru Domnul lor. 
 „Şi va veni Domnul tău 
(…)”, 
 însemnând: pentru judeca- 



ta creaturilor Sale. Acest lucru 
se va întâmpla numai după ce 
oamenii vor cere ajutorul tutu-
ror celorlalţi Mesageri, aleihum 
sallam, unul după altul. Cu 
toate acestea, fiecare dintre ei 
va spune: 
 „Nu pot face nimic pentru 
voi.”  
 Acest lucru va continua pâ-
nă când implorarea oamenilor 
va ajunge până la cel mai bun 
dintre toţi oamenii, Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, iar el va spune: 
 „Voi interveni, voi interve-
ni.” 
 Astfel, atunci când Ziua 
Judecăţii va sosi, el, salla Allahu 
aleihi wa sallam, va merge la 
Allah Preaînaltul pentru a in-
terveni pentru întreaga Umma, 
iar Allah subhanahu wa ta’ala îi 
va permite ca el să mijlocească 
pentru ea. Aceasta va fi prima 
dintre mijlociri, fapt discutat 
mai pe larg în Surat Al-’Isra’.  
 Aşadar, Allah Atotputer-
nicul va veni în Ziua Judecăţii 
însoţit de Îngeri, aleihum 
sallam, care vor sta rânduri-
rânduri în faţa Lui, Preaînaltul.  
 Apoi, Allah subhanahu wa 
ta’ala a spus: 
 „Şi va fi adusă în Ziua ace- 
ea Gheena (…)” 

 Cu referire la aceasta, 
Abdullah ibn Mas’ud, radhi 
Allahu anhu, a relatat că 
Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
 „Iadul va fi adus aproape 
în acea Zi, iar acesta va avea 
şaptezeci de mii de lese, iar fie-
care dintre lese va avea şapte-
zeci de mii de  Îngeri, care le 
vor trage.” 
 (relatat de Muslim şi 
Tirmidhi) 
 Allah Preaînaltul spune 
apoi: 
 „(…) în Ziua aceea, omul îşi 
aminteşte. (…)”, 
 semnificând: îşi aminteşte 
faptele sale şi tot ceea ce a fă-
cut, din trecut şi până în pre-
zent.   
 „(…) Dar cum să-i mai fie 
lui de folos amintirea?”, 
 însemnând: cum ar putea 
amintirea să-i mai fie acum de 
vreun folos? 
 „Şi va zice el: «Ce bine ar fi 
fost dacă aş fi făcut mai înainte 
[fapte bune] pentru viaţa 
mea!»”, 
 semnificând: dacă a fost o 
persoană necredincioasă, va 
regreta acum fiecare act de ne-
supunere pe care l-a făcut, iar 
dacă a fost credincioasă, atunci 
va  regreta  că  nu a făcut şi  mai  



multe acte de adorare. 
 Imam Ahmad a relatat de 
la Mohammed ibn Abu Amira, 
radhi Allahu anha,care a spus: 
 „Chiar dacă un rob al lui 
Allah ar sta cu faţa în pământ 
(în prosternare) din momentul 
în care se naşte şi până când 
îmbătrâneşte şi moare, aflân-
du-se în supunere totală faţă de 
Allah Preaînaltul, i s-ar părea 
nesemnificative toate aceste ac-
te de adorare în Ziua Judecăţii. 
El îşi va dori să se poată reîn-
toarce la viaţă, pentru a face şi 
mai multe acte de supunere şi 
adorare.” 
 Allah Preaînaltul a spus: 
 „Dar în Ziua aceea nimeni 
nu va osândi aşa cum osân-
deşte El.”, 
 însemnând: nimeni nu 
poate pedepsi într-un mod mai 
sever şi mai puternic decât o va 
face Allah Atotputernicul cu cei 
care nu I s-au supus. 
 „Şi nimeni nu va lega aşa 
de strâns cum leagă El…”, 
 semnificând: nimeni nu va 
pedepsi şi nu va lega mai sever 
decât o va face El, Atotputer-
nicul, cu cei care au fost necre-
dincioşi în faţa Domnului lor. 
Acest lucru este valabil mai ales 
pentru criminali şi pentru cei 
care au făcut rău, mai mult de-

cât pentru toate celelalte Crea-
ţii ale lui Allah Preaînaltul.  
 Însă, în ceea ce priveşte 
sufletul pur şi liniştit, acestuia i 
se va spune: 
 „O, tu, suflet liniştit! ~ În-
toarce-te la Domnul tău (…)”, 
 însemnând: în apropierea 
Sa, Preaînaltul, primind Răspla-
ta Sa şi ceea ce El, Atotputer-
nicul, a pregătit pentru robii Săi 
drept-credincioşi în Paradisul 
Său. 
 „(…) mulţumit (…)”, 
 semnificând: cu Allah 
subhanahu wa ta’ala, care va fi 
mulţumit de robul Său şi îl va 
răsplăti. 
 „(…) şi împăcat.”, 
 însemnând: cu sine. 
 „Şi intră între robii Mei.”, 
 semnificând: în rândurile 
lor. 
 „Şi intră în Raiul Meu!”, 
 acest lucru va fi spus atât 
în momentul morţii, cât şi în 
Ziua Judecăţii. Vestea cea bună 
va fi dată celui credincios de 
către Îngeri, aleihum sallam, 
atât în momentul morţii, cât şi 
în momentul în care acesta se 
va ridica din mormântul său.  
 Ibn Abu Hatim a relatat de 
la Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, 
în ceea ce priveşte Cuvintele lui  
Allah Preaînaltul: 



 „«O, tu suflet liniştit! ~ 
Întoarce-te la Domnul tău mul-
ţumit şi împăcat.» 
 că au fost revelate în timp 
ce Abu Bakr, radhi Allahu anhu, 
stătea alături de Mesagerul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam. 
 El (Abu Bakr) a spus: 
 «O, Mesager al lui Allah! 
Nu am auzit nimic mai bun de-
cât aceasta!» 

 Atunci, Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, i-a 
spus: 
 «Cu adevărat, acest lucru 
va fi spus pentru tine.»” 
  
 Acesta este sfârşitul Tăfsir-
ului Surei Al-Fajr şi toate 
laudele şi mulţumirile I se cu-
vin lui Allah subhanahu wa 
ta’ala. 
 

   Allahu Alam 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
Înţelepciunea Profetului,  

salla Allahu aleihi wa sallam,  
în corectarea greşelilor oamenilor 

(continuare) 
~ tradus de Alya Iacob ~ 

 
 

A se evita a-l ajuta pe 
Şeitan, audhu billehi minnu, 
împotriva celui care face o 
greşeală 

 
Omar ibn Al-Khattab, radhi 

Allahu anhu, a relatat că:  
„Pe timpul Profetului, salla 

Allahu aleihi wa sallam, trăia 
un bărbat numit Abdullah, a că-
rui poreclă era himar (măgar), 
care obişnuia să îl facă pe 
Profet, salla Allahu aleihi wa 
sallam, să râdă. Într-o zi, 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a dat ordin ca acesta să 
fie biciuit, pentru că băuse (al-
cool). Unul dintre bărbaţii 
prezenţi a spus: 

«O, Allah, blestemă-l! De 
multe ori a fost adus pentru a fi 
biciuit (pentru băutură)!» 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

«Nu  îl  blestema,  pentru că,  

pe Allah, tot ceea ce ştiu despre 
el este că Îl iubeşte pe Allah şi 
pe Mesagerul Său.»” 

(relatat de Bukhari) 
Abu Huraira, radhi Allahu 

anhu, a spus: 
„Un bărbat care băuse, a 

fost adus la Profet, salla Allahu 
aleihi wa sallam, iar el a spus: 

«Bateţi-l.»  
Unii dintre noi l-am lovit cu 

mâinile, alţii cu pantofii sau 
hainele (răsucite sub formă de 
bici). Atunci când el a plecat, un 
bărbat a spus: 

«Care este problema sa? Fie 
ca Allah să îl facă de ruşine!» 

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

«Nu îl ajuta pe Şeitan împo-
triva fratelui tău musulman.»” 

(relatat de Bukhari) 
Învăţăm din aceste relatări 

că, dacă un musulman cade 
într-un păcat, acesta nu-l scoate 



în afara Islamului, el Îl iubeşte 
pe Allah subhanahu wa ta’ala şi 
pe Mesagerul Său, salla Allahu 
aleihi wa sallam, iar acest lucru 
nu trebuie să fie negat. Nu este 
permis să facem suplicaţii îm-
potriva lui, pentru a îl ajuta pe 
Şeitan, audhu billehi minnu, 
mai degrabă trebuie să facem 
suplicaţii pentru el şi să ne ru-
găm  lui Allah Preaînaltul să-l 
ghideze pe Calea cea Dreaptă, 
pentru a îl ierta şi a avea milă 
de el. 

 
A cere persoanei să nu 

mai greşească 
 
Este foarte important să de-

terminăm persoana care face 
greşeli să se oprească din a-
ceasta, pentru a nu agrava situ-
aţia şi pentru a opri răul. 

Omar, radhi Allahu anhu, a 
relatat că odată a spus: 

„«Nu, jur pe tatăl meu!» 
Mesagerul lui Allah, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
«Opreşte-te! Oricine jură pe 

altceva în afară de Allah, se face 
vinovat de shirk şi este kafir.»”  

(relatat de Ahmad) 
Tirmidhi a relatat că învăţa-

ţii nu agrează ideea ca cineva 
să „calce peste gâtul oamenilor” 
la Rugăciunea de vineri, şi sunt 

foarte stricţi cu privire la aceas-
ta. Abdullah ibn Busr, radhi 
Allahu anhu, a spus: 

„Un bărbat a venit într-o 
vineri în moschee, călcând pes-
te gâturile oamenilor, în timp 
ce Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, ţinea khutba. 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: 

«Stai jos! I-ai rănit pe oa-
meni şi i-ai deranjat.»” 

Aceste ahadith arată o adre-
sare directă, pentru ca cel care 
greşeşte să se oprească. 

 
A explica persoanei unde 

greşeşte şi a îndrepta 
lucrurile 

 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, obişnuia să facă 
aceasta în mai multe feluri, 
după cum urmează: 

 
 A atrage atenţia per-

soanei care greşeşte, pentru a îşi 
putea îndrepta greşeala 

Un exemplu în acest sens 
este hadith-ul relatat de Abu 
Sa’id Khudri, radhi Allahu anhu, 
care a spus că:  

„Eram împreună cu 
Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, atunci 
când am intrat în moschee şi 



am văzut un bărbat stând în 
mijloc, strângându-şi degetele 
şi vorbind singur. Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, i-a fă-
cut semn, dar acesta nu a ob-
servat. Atunci s-a întors spre 
mine şi mi-a spus: 

«Dacă unul dintre voi se 
roagă, el nu trebuie să îşi strân-
gă degetele, pentru că strân-
soarea vine de la Şeitan, iar voi 
sunteţi în stare de Rugăciune 
cât staţi în moschee şi până ie-
şiţi afară.»” 

(relatat de Ahmad)  
 
 A cere persoanei să-şi 

repare greşeala, dacă este po-
sibil 

Abu Huraira, radhi Allahu 
anhu, a relatat: 

„Un om a intrat odată în 
moschee, pe când Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, şedea în apropiere. 
El a făcut două rakaat şi apoi a 
venit la Profet, salla Allahu 
aleihi wa sallam, să îl salute. 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, îi răspunse la salut 
şi apoi spuse: 

 «Întoarce-te să te rogi, pen-
tru că nu te-ai rugat.» 

 Aşa că omul se întoarse, a 
făcut două rakaat, ca prima oa-
ră, apoi se întoarse la Trimisul 

lui Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, şi repetă salutul de pa-
ce. Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, răspunse la salut şi 
apoi spuse:  

«Întoarce-te să te rogi, pen-
tru că nu te-ai rugat.»  

El, salla Allahu aleihi wa 
sallam, spuse aceasta de trei 
ori, până ce, după a treia oară, 
omul spuse:  

«Pe Cel care te-a trimis cu 
adevărul, o, Trimis al lui Allah, 
nu ştiu mai bine de atât. Învaţă-
mă.»  

Atunci Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, spuse:  

«Când te ridici pentru Ru-
găciune, spui „Allahu Akbar.” 
Apoi reciţi ceea ce îţi este uşor, 
din Coran. Apoi te apleci, până 
când te simţi comod în plecă-
ciunea ta. Apoi te ridici, până 
când stai drept, în picioare. 
Apoi te prosternezi, până când 
te simţi comod în prosternarea 
ta. Apoi te aşezi, până când te 
simţi comod aşezat. Apoi te 
prosternezi, până când te simţi 
comod în prosternarea ta. 
Şi faci asta în întreaga ta Ru-
găciune.»” 

(relatat de Bukhari) 
Trebuie observat faptul că 

Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam,  obişnuia  să  acorde  a- 



tenţie oamenilor din jurul său,  
pentru a îi putea învăţa.  

Printre calităţile unui edu-
cator, este şi aceea că trebuie să 
fie atent la acţiunile celor din 
jurul său. 

a. Este o parte din înţe-
lepciunea învăţăturii să i se cea-
ră persoanei care greşeşte să re-
facă acţiunea, de data aceasta 
corect, să îşi corecteze greşeala, 
astfel învăţând din ea. 

b. Dacă persoana nu reali-
zează greşeala, trebuie să i se 
atragă atenţia şi să i se explice 
greşeala. 

c. Oferirea de informaţii unei 
persoane care este interesată 
este mai eficientă, decât dacă ar 
fi spuse unei persoane care nu 
este interesată de aceasta. 

Sunt multe metode de pre-
dare, iar cel care o face poate 
alege oricare dintre acestea, în 
funcţie de circumstanţele date. 

Kildah ibn Hanbal a relatat 
că: 

„Safwan ibn Umaya m-a 
trimis la Profet, salla Allahu 
aleihi wa sallam, cu puţin lapte, 
iaurt şi nişte castraveţi mici. 
Am intrat fără să cer permisiu-
nea şi fără să salut. El mi-a spus 
atunci: 

«Mergi înapoi şi spune:  
„As- salam  aleykum  (Pacea  

să fie cu tine). Pot să intru?”»” 
(relatat de Abu Dawud şi 

Tirmidhi)  
 
 A cere persoanei care 

a greşit să se corecteze, atât cât 
poate 

Ibn Abbas, radhi Allahu 
anhu, a relatat că: 

„L-am auzit pe Trimisul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, spunând:  

«Niciodată o femeie nu tre-
buie să fie singură în prezenţa 
unui bărbat, decât dacă acesta 
este mahram pentru ea. De 
asemenea, o femeie nu poate 
călători cu un bărbat, decât 
dacă acela este mahram pentru 
ea.»  

Atunci, un om care a auzit 
aceste cuvinte, s-a ridicat şi a 
spus: 

«O, Trimis al lui Allah, soţia 
mea a plecat la Hajj, în vreme 
ce eu eram plecat într-o expe-
diţie militară; ce ar trebui să 
fac?»  

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a răspuns:  

«Du-te şi alătură-te ei în 
Hajj.»” 

(relatat de Bukhari şi 
Muslim) 

 
 A sublinia consecinţele  



greşelii  

Nasa’i a relatat în Sunan-ul 
său, de la Abdullah ibn Amr, 
radhi Allahu anhu, că un bărbat 
a venit la Profet, salla Allahu 
aleihi wa sallam, şi a spus: 

„«Am venit să mă alătur 
vouă pentru hijra (migrare). 
Mi-am lăsat părinţii lăcri-
mând.» 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

«Mergi înapoi şi fă-i să 
zâmbească, aşa cum i-ai făcut 
să lăcrimeze.»” 

(Albani) 
 
 A oferi kafarah (ispă-

şire) pentru greşeală 
Dacă o greşeală nu poate fi 

corectată, în Islam sunt alte 
moduri pentru căinţă şi pentru 
a şterge efectele greşelii. Unul 
dintre acestea este ispăşirea, 
care este de mai multe tipuri, 
cum ar fi kafarat al-yamin (is-
păşirea pentru un jurământ 
neîndeplinit) şi ispăşirea pen-
tru zihar (o formă de divorţ, în 
care bărbatul îi spune soţiei sa-
le: „eşti pentru mine precum 
spatele mamei mele”), omuci-
dere, întreţinerea de relaţii 
intime în timpul zilei, în luna 
Ramadan şi aşa mai departe. 

A denunţa greşeala, fără a  
generaliza 

 
Denunţul trebuie să se limi-

teze doar la ceea ce este greşit 
şi este mai bine să nu se  ge-
neralizeze. Un exemplu în acest 
sens este hadith-ul relatat de 
Abu Husein, care a spus: 

„Ne aflam în Medina în ziua 
de Ashura, iar fetele au început 
să bată daff-ul şi să cânte. Am 
intrat  la Rubai’ bint 
Mu’awwidh şi i-am spus despre 
aceasta. Ea a răspuns: 

«Mesagerul lui Allah a intrat 
la mine în dimineaţa nunţii 
mele şi două fete care erau a-
colo cântau, menţionând calită-
ţile strămoşilor mei, care au 
fost ucişi în ziua Bătăliei de la 
Badr. Unul dintre lucrurile pe 
care ele le-au spus a fost: 

„Printre noi se află un 
Profet care ştie ce se va întâm-
pla mâine.” 

El, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: 

„Nu spuneţi aceasta, pentru 
că nimeni nu ştie ce se va în-
tâmpla mâine, cu excepţia lui 
Allah.”»” 

(relatat de Ibn Majah) 
 Nu există nicio îndoială că 

această modalitate de compor-
tament face ca o persoană, care 



se străduieşte să arate greşelile 
şi să le corecteze, să fie justă şi 
echitabilă şi, cel mai probabil, 
ca persoana care a greşit, să 
accepte sfatul.  

În unele cazuri, greşeala nu 
constă numai în cuvinte, ci şi în 
contextul sau ocazia cu care 
acestea sunt spuse. 

De exemplu, Ibn Omar, 
radhi Allahu anhu, a corectat 
un om care, atunci când a 
strănutat lângă el, a spus: 

„«Alhamdulilleh wa’l salam 
ala Rasul Allah.» 

Ibn Omar a spus: 
«Ai putea spune 

Alhamdulilleh wa’l salam ala 
Rasul Allah, dar nu este ceea ce 
ne-a învăţat  Mesagerul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam. El ne-a spus să spunem 
Alhamdulilleh ala kulli haal.»” 

(relatat de  Tirmidhi) 
 
Restabilirea şi 

consolidarea poziţiei de lider 
 
Imam Ahmad a relatat de la 

Awf ibn Malik Al-Ashja’i, care a 
spus: 

„Am mers într-o expediţie 
militară la graniţa cu Siria, iar 
Khalid ibn Walid a fost numit 
comandantul nostru. Un bărbat 
din Humair a venit împreună 

cu noi şi nu avea nicio altă 
armă în afară de o sabie. Unul 
dintre musulmani a sacrificat o 
cămilă şi omul a tot încercat să 
smulgă ceva până când a reuşit 
să rupă o bucată de piele în 
forma unui scut. A întins-o pe 
pământ până când s-a uscat, 
apoi a făcut un mâner la fel ca 
al unui scut. Ne-am confruntat 
cu inamicul, un grup mixt de 
romani şi arabi (din tribul) 
Quda’ah. Ne-am luptat cu în-
verşunare. Printre ei a fost un 
roman pe un cal palomino, cu o 
şa de culoare aurie, curea pla-
cată cu aur şi o sabie din mate-
rial asemănător. El a început să 
atace şi să provoace oamenii, 
iar un om din Madadi s-a în-
vârtit în jurul lui, până când s-a 
apropiat din spate şi a lovit ca-
lul cu sabia. Romanul a căzut, 
iar bărbatul l-a urmat şi, cu o 
lovitură de sabie, l-a ucis. A-
tunci când Allah le-a dat victo-
ria, omul a venit şi a întrebat 
despre pradă, iar oamenii au 
mărturisit că el este cel care l-a 
ucis (pe roman), astfel, Khalid 
i-a dat o parte din pradă, iar el 
şi-a oprit restul. Atunci când s-a 
întors la trupa lui Awf, i-a spus 
acestuia despre cele întâmpla-
te, iar Awf a spus: 

«Mergi înapoi şi spune-le să  



îţi dea şi restul.» 
Aşa că s-a întors, dar Khalid 

a refuzat. Apoi Awf a mers la 
Khalid şi a spus: 

«Nu ştii că Mesagerul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a ho-
tărât ca prada să meargă la cel 
care ucide?» 

El a spus: 
«Desigur.» 
Awf a spus: 
«Atunci ce te opreşte să îi 

dai prada lui?» 
El a răspuns: 
«Am crezut că este prea 

mult pentru el.» 
Awf a spus: 
«Când îl voi vedea pe 

Trimisul lui Allah, salla Allahu 
aleihi wa sallam, am să îi spun 
despre aceasta.» 

Atunci când a venit la Me-
dina, Awf a trimis un bărbat, 
care i-a povestit cele întâm-
plate Profetului, salla Allahu 
aleihi wa sallam. El, salla Allahu 
aleihi wa sallam, l-a chemat pe 
Khalid, în timp ce Awf era 
acolo, şi a spus: 

«Khalid, ce te-a oprit să îi 
dai acestui om prada lui de 
război?» 

El a răspuns: 
«Am crezut că este prea 

mult pentru el, Mesager al lui 
Allah.» 

Profetul, salla Allahu aleihi  
wa sallam, a spus: 

«Dă-i ce este al lui.» 
Khalid a trecut pe lângă 

Awf, iar Awf l-a tras de mantie 
şi a spus: 

«Nu a fost de ajuns pentru 
tine ceea ce ţi-am spus cu pri-
vire la învăţătura Mesagerului 
lui Allah?» 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, l-a auzit şi s-a întors 
supărat, spunând: 

«Nu îi da mantia, Khalid. De 
ce nu îmi laşi comandanţii în 
pace? Asemănarea dintre tine 
şi ei este ca aceea a unui om 
care este rugat să aibă grijă de 
cămile sau oi, şi are grijă de ele, 
dar atunci când vine timpul ca 
ele să fie adăpate, le ia la 
jgheab, ele beau apă curată şi 
lasă murdăria la fundul apei. 
Voi luaţi apă curată şi lăsaţi ce 
este pe fundul apei pentru ei 
(comandanţii).»” 

Se poate observa că atunci 
când Khalid a făcut o greşeală 
în decizia sa (ijtihad) de a 
păstra din pradă, Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a po-
runcit ca aceasta să fie înapo-
iată celui care o merita, dar s-a 
înfuriat atunci când l-a auzit pe 
Awf bătându-şi joc de Khalid, 
spunând: 



„Nu a fost de ajuns pentru 
tine ceea ce ţi-am spus cu privi-
re la învăţătura Mesagerului lui 
Allah?” 

şi trăgând mantia de pe el, 
aşa că Profetul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 

„Nu îi da mantia, Khalid.” 
Acest lucru a fost făcut 

pentru restabilirea şi consoli-
darea poziţiei de lider a lui 
Khalid, pentru că susţinerea 
poziţiei unui lider în faţa popo-
rului are un scop evident. 

 
A se adresa ambelor părţi, 

atunci când vina aparţine 
amândurora 

 
În multe cazuri, vina este 

împărţită, persoana care a gre-
şit este posibil să fi fost ne-
dreptăţită, în acest caz, vina se 
împarte, dar nu în mod egal. Cel 
care corectează o greşeală, tre-
buie să se adreseze celor două 
părţi implicate şi să le sfătu-
iască. 

 „Abdur-Rahman ibn Awf s-
a plâns Mesagerului lui Allah, 
salla Allahu aleihi wa sallam, cu 
privire la comportamentul lui 
Khalid. Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, i-a spus: 

«Nu-i supăra pe niciunii 
dintre cei care au fost prezenţi 

la Bătălia de la Badr, deoarece 
chiar dacă aţi primi o cantitate 
de aur egală cu mărimea mun-
telui Uhud, faptele voastre nu 
sunt egale cu ale lor.» 

Abdur-Rahman a spus: 
«Ei m-au jignit primii, aşa că 

am răspuns.» 
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
«Nu te supăra pe Khalid, 

deoarece el este una dintre să-
biile pe care Allah le-a trimis 
împotriva necredincioşilor.»” 

(Tabarani) 
 
A cere unei persoane să 

ierte  persoana care a 
nedreptăţit-o 

 
Anas ibn Malik, radhi Allahu 

anhu, a spus: 
„Arabii obişnuiau să se 

ajute între ei, atunci când se 
aflau în călătorie, iar Abu Bakr 
şi Omar aveau un sclav cu ei. 
Au adormit toţi trei şi când s-au 
trezit, mâncarea nu era pregă-
tită. Unul dintre ei a spus celui-
lalt: 

«Omul acesta doarme foarte 
mult.» 

L-au trezit şi i-au spus: 
«Mergi la Profet şi spune-i 

că Abu Bakr şi Omar îi transmit 
salutul lor de pace prin tine  şi  



cer de mâncare.»  
Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus: 
«Trimite-le salutările mele 

şi spune-le că au mâncat deja.» 
Auzind acestea, ei s-au în-

grijorat, au mers la Profet şi au 
spus: 

«Mesager al lui Allah, ţi-am 
trimis vorbă că avem nevoie de 
mâncare şi tu ne spui că deja 
am mâncat? Ce am mâncat?» 

El, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: 

«Carnea fratelui vostru. Pe 
Cel în Mâna căruia se află su-

fletul meu, pot vedea carnea 
între dinţii voştri.» (însemnând 
carnea celui despre care ei au 
bârfit) 

Ei au spus: 
«Cere iertare pentru noi.» 
El, salla Allahu aleihi wa 

sallam, a spus: 
«Să ceară el iertare pentru 

voi.»” 
 (As-Silsilat As-Sahihan) 

   
Allahu Alam 

 
~ inshaAllah, va continua ~ 

 
 

 

 
 

  



 
Supremaţia inconfundabilă 
Expuneri asupra Islamului 

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

(continuare) 
~ tradus de Alya Iacob ~ 

 
 

 Versetele Coranului cu 
privire la Atributele Divine, 
care trebuie luate în 
considerare 

 

Vechii învăţaţi au luat ver-
setele şi hadith-urile care fac 
referire la Atributele lui Allah 
subhanuhu wa ta’ala în zahir-ul 
lor (al cuvintelor) sau la va-
loarea lor, refuzând, însă, să 
spună ceva despre natura a-
cestora, – kayfiyyah, sau să le 
conceapă împreună cu modele 
umane – tasbih. 

Prin zahir, sensul aparent, 
ei vor să spună că acesta apar-
ţine Creatorului, nu creaţiei; 
dar, justificându-se, vor spune 
că zahir, ceea ce este al Creato-
rului, este într-adevăr zahir-ul 
acestor versete şi hadith-uri? 

Ibn Taymiyya a răspuns la 
această  întrebare şi  a  discutat  

înţelesul zahir-ului, mai pe larg. 
Persoana care a făcut acest 

jurământ, condiţionată de cre-
dinţa în versetul: 

 „Milostivul a urcat pe 
Tron”, 

înţelege prin aceasta că 
versetul este de înţeles în za-
hir-ul său, aşa cum oamenii în-
ţeleg din aceste cuvinte că  tre-
buie să ştie că acest «zahir» 
este un termen ambiguu. 

Aşa cum este cunoscut în 
natura umană (fitra) şi folosit 
în limba arabă, prin limba Cora-
nului şi limba folosită de vechii 
învăţaţi, termenul «zahir» în-
seamnă altceva decât înţelesul 
folosit de scriitorii de mai târ-
ziu. 

Dacă prin zahir, persoana 
care a făcut jurământul a vrut 
să facă referire la ceva a cărui 
parte de început implică o aşa 
zisă imperfecţiune a Divinităţii, 



aşa cum ar fi ideea că aşezarea 
pe Tron a Divinităţii este ca şi 
aşezarea unui corp pe un altul, 
sau aşezarea sufletului în trup, 
dacă sufletele nu sunt incluse 
în categoria de corpuri, în opi-
nia lor, atunci acea persoană se 
face vinovată de încălcarea pro-
priului jurământ. Din câte cu-
noaştem, niciun învăţat nu sus-
ţine acest punct de vedere, cu 
excepţia lui Bashri Dawud Al-
Jawaribi, Muqatil ibn Suleiman 
Al-Khurasani, Hisham ibn Al-
Hakam Ar-Rafidi, dacă aceasta 
este corect relatat de ei. 

În esenţă, trebuie să cre-
dem că Divinitatea este fără de 
egal, Atributele şi, de aseme-
nea, acţiunile, diferenţa dintre 
Creaţia şi Transcendenţa Sa, ca 
şi orice participare la ele este 
mai mare decât ceea ce îşi poa-
te imagina fiinţa umană. Tre-
buie să negăm orice Atribut ca-
re implică imperfecţiunea. Ori-
cine spune despre un învăţat al 
Sunnei că a fost convins de 
Atributele Divine, în conformi-
tate cu atributele create, minte 
sau se află în greşeală. 

Dacă prin zahir, persoana 
care a făcut un jurământ a vrut 
să facă referire la ceea ce este 
cunoscut drept zahir-ul naturii 
umane, înainte de a fi copleşit 

de dorinţe şi derutat de opinii 
contradictorii, acesta este za-
hir-ul care aparţine Divinităţii. 

De asemenea, este zahir-ul 
tuturor Numelor şi Atributelor 
Sale, ca şi al vieţii, cunoaşterii, 
puterii, auzului, vorbirii, văzu-
lui, dorinţei, dragostei, mâniei, 
plăcerii şi, de asemenea, al 
Atributelor folosite în versetul: 

„[Allah] a zis: «O, Iblis! Ce 
te-a împiedicat pe tine să te 
prosternezi dinaintea a ceea ce 
Eu am plămădit cu mâinile 
Mele? Te-ai semeţit tu ori te-ai 
socotit tu printre cei înalţi?»” 

(Surat Sad, 38:75) 
sau în hadith-ul:  
„Domnul nostru coboară la 

cel mai de jos cer, în fiecare 
seară.” 

(relatat de Bukhari în 
Sahih, Muslim în Sahih, Abu 
Dawud în Sunan, Tirmidhi în 
Sunan, Ibn Majah în Sunan, 
Ahmad în Musnad) 

Zahir-ul acestor cuvinte, 
atunci când sunt folosite în ca-
zul nostru, este un incident, 
aparţinând aceleiaşi categorii. 
Însă, atunci când se referă la 
Divinitate, sensul aparent, za-
hir, este numai ceea ce I se cu-
vine şi potriveşte exclusiv Divi-
nităţii. 

Cuvinte  aşa   cum  sunt  e- 



senţa (dhat), existenţa (wujud), 
realitatea (haqlqah), sensul, 
chiar din ceea ce cunoaştem, 
pentru a fi siguri că sensul 
aparent (zahir) al acestor cu-
vinte este în contextul Divin, nu 
au nimic în comun între ele, 
deoarece pot implica un defect 
din partea Divinităţii, indife-
rent dacă acestea sunt luate sau 
nu ca echivoce, neechivoce sau 
în general, în conotaţia lor, aşa 
cum vedem şi în Nobilul Coran: 

„Allah va fi martor pentru 
ceea ce ţi-a pogorât, căci l-a 
pogorât [Coranul] în deplină 
cunoştinţă.” 

(Surat An-Nisa’, 4:166) 
„Ci Allah este Întreţină-

torul [Ar-Razzaq], Stăpânul pu-
terii, Cel Statornic [Al-Matin].” 

(Surat Adh-Dhariyat, 
51:58) 

„[Allah] a zis: «O, Iblis! Ce 
te-a împiedicat pe tine să te 
prosternezi dinaintea a ceea ce 
Eu am plămădit cu mâinile Me-
le? Te-ai semeţit tu ori te-ai 
socotit tu printre cei înalţi?»” 

(Surat Sad, 38:75) 
„Cel Milostiv, care s-a aşe-

zat pe Tron” 
(Surat Ta-Ha, 20:5) 
Toate acestea sunt în ace-

eaşi categorie. 
Jahmii vechi au negat toate  

Atributele Divinităţii, care, în 
contextul nostru, sunt acţiuni, 
aşa cum sunt cunoaşterea, pu-
terea sau părţi ale corpului, aşa 
cum sunt faţa şi mâinile. Cu 
toate acestea,  Jahmii mai re-
cenţi au afirmat că multe 
Atribute, care sunt acţiuni în 
contextul nostru, cum ar fi cu-
noaşterea şi puterea, au negat 
celelalte Atribute, cum ar fi 
părţile corpului, în contextul 
nostru. Unii dintre ei chiar au 
mers mai departe, afirmând 
unele Atribute, cum sunt păr-
ţile corpului, în contextul nos-
tru. 

Pe de altă parte, Salafi, 
cum ar fi Al-Khattab, Abu Bakr 
Al-Khatib şi alţii, au afirmat că 
modul pe care îl folosesc vechii 
învăţaţi este de a lua versetele 
şi hadith-urile la valoarea lor şi 
le de a le aprecia în acelaşi 
timp, pentru că ei nu cunosc 
natura lor  (versetele şi hadith-
urile) şi nici nu le concep ca 
modele umane. Ei nu cred că 
„mâini” înseamnă putere sau că 
„aude” înseamnă cunoştinţă. Ca 
o regulă, opinia cuiva asupra 
Atributelor este un corolar al 
poziţiei altcuiva asupra Esenţei 
Divine; primul urmându-l pe 
celălalt în mod complet. Şi pen-
tru că a afirma Esenţa Divină 



înseamnă a afirma ceva care 
există, mai mult decât o simplă 
modalitate; afirmaţia asupra 
Atributelor trebuie, de aseme-
nea, să fie afirmarea unei exis-
tenţe, mai mult decât o mo-
dalitate. 

Scriitorii contemporani, 
care susţin că scriitorii vechi nu 
au spus că acesta a fost sensul 
aparent (zahir), care a fost in-
tenţionat, ar fi trebuit să spună, 
cu tot respectul, că zahir-ul pe 
care l-au făcut nu afirmă că a 
fost sensul aparent, care se cu-
vine Creaţiei şi nu Creatorului. 
Fără îndoială, acest zahir nu 
este cel cuvenit, şi oricine ar 
susţine aceasta, trebuie să fie 
declarat ca fiind necredincios 
(kafir), după ce subiectul i-a 
fost explicat pe deplin.  

Aici sunt de explicat două 
aspecte, cel lingvistic şi cel fi-
lozofic.  

În opinia scriitorilor de 
mai târziu, sunt trei puncte de 
vedere cu privire la istawa. De 
exemplu, în versetul:  

„Cel Milostiv, care s-a aşe-
zat pe Tron”, 

(Surat Ta-Ha, 20:5) 
unul este că istawa Divini-

tăţii este ca şi istawa unei cre-
aţii, sau ceva similar, care im-
plică contingenţa sau imperfec- 

ţiunea Divinităţii.  
Aceasta este opinia mus-

tabbihah-ilor şi a mujassimah-
ilor, antropomorfişti care con-
cep Divinitatea ca pe un corp şi 
acest lucru este absolut greşit, 
în lumina Coranului.  

A doua opinie este aceea 
că nu există istawa în sensul 
real, nici nu este o Divinitate pe 
un tron, sau un Domn peste 
ceruri. Aceasta este o altă opi-
nie greşită, a grupului Jahmi, 
care neagă Atributele Divine. 
De asemenea, este o mare gre-
şeală, deoarece este o opinie 
diametral opusă cu ceea ce ştim 
din învăţăturile profetice ale 
Islamului, ca şi condamnarea 
cu privire la Creator, moştenită 
în natura umană, cu care 
Domnul Său l-a creat pe om. 

Ibn Qutaybah mărturiseşte 
acest adevăr atunci când se 
adresează tuturor naţiunilor, 
arabe şi nearabe, înainte de 
Islam şi în Islam, cu credinţa că 
Allah subhanahu wa ta’ala este 
în ceruri, iar El, Preaînaltul, 
este deasupra lor. 

A treia opinie este că Allah 
Preaînaltul este stabilit pe Tron 
într-o manieră ce aparţine 
Măreţiei şi Gloriei Sale; El, 
Preaînaltul, este deasupra Tro-
nului, transcendând lumea, 



chiar dacă El, subhanahu wa 
ta’ala, este pe Tron şi Purtător 
al Tronului.  

Noi ştim ce este istawa, 
chiar dacă nu cunoaştem moda-
litatea acesteia. Noi trebuie să 
credem în ea şi să considerăm 
toate întrebările referitoare la 
aceasta ca fiind bid’a, aşa cum 
au spus Umm Salama, Rabi’a 
ibn Abu Abdur-Rahman şi 
Malik ibn Anas. Aceasta este 
credinţa musulmanilor şi a-
cesta este sensul aparent (za-
hir) al istawei în ochii musul-
manilor în general, a cărei ori-
gine nu a fost coruptă de nega-
rea Atributelor Divine sau de 
antropomorfism. 

Pentru a susţine acest 
punct de vedere, avem un nu-
măr de relatări ale Profetului, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
companionilor, radhi Allahu 
anhum, şi ale numeroşilor în-
văţaţi din Umma, care au ajuns 
la noi din generaţie în gene-
raţie, care au fost notate în 
cuvinte mari şi mici. Cei experi-
mentaţi în cunoaşterea relată-
rilor sunt de acord că nici mă-
car un cuvânt nu este relatat de 
cineva care să fie împotriva a-
cestora. Toţi sunt uniţi în a-
ceastă privinţă şi au aceeaşi 
credinţă. Niciunul nu a spus 

niciodată că sensul aparent al 
acestor cuvinte nu este inten-
ţionat sau că anumite versete 
sau hadith-uri nu trebuie să fie 
luate la această valoare. Dacă 
acest lucru nu a fost intenţionat 
(zahir), în ochii musulmanilor, 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, şi învăţaţii vechi ai 
Ummei ar fi spus musulmanilor 
că ceea ce ei înţeleg este sensul 
aparent (zahir) şi nu ceea ce a 
fost intenţionat. 

A cunoaşte că ceva condu-
ce spre nicăieri şi este cu sigu-
ranţă ceva confuz, care nu se 
înţelege prin cuvinte, neconşti-
entizând sensul acelui cuvânt 
sau a acelei propoziţii, fiind de-
terminat de baza etimologiei 
sau utilizat în limbajul comun 
sau în shar’, care uneori în con-
struirea unei propoziţii schim-
bă sensul original al unui cu-
vânt şi indiciile lingvistice au 
interpretări metaforice, şi une-
ori circumstanţele oratorului, 
publicului şi subiectul despre 
care se vorbeşte, toate acestea 
pot afecta, de asemenea, semni-
ficaţia. Vom discuta, mai apoi, 
despre motivele care contri-
buie la susţinerea noastră ca 
sens aparent (zahir) din dife-
rite posibile sensuri ale unui 
cuvânt, sau pentru interpreta-



rea lui metaforică.  Pentru a fi 
siguri, în cazul în care cuvintele 
nu dau niciun indiciu despre 
ceea ce oratorul vrea să vor-
bească şi intenţia lui este doar 
aceea ca el să fie numit cunos-
cător al cuvintelor menţionate 
în anumite locuri, atunci sensul 
aparent nu este intenţionat, 
cum ar fi, spre exemplu, o de-
claraţie generală, calificată pe 
motivul unor argumente neaso-
ciate, chiar şi din considerente 
pur raţionale. Cu toate acestea, 
în baza principiilor de jurispru-
denţă, scriitorii au opinii dife-
rite cu privire la faptul dacă 
sensul este aparent sau nu. 

În general, cei care neagă 
istawa şi alte atribute de ace-
laşi fel au găsit în cercetările lor 
pentru înţelegerea istawei mo-
delul uman sau sensul care 
arată contingenţa sau defectul 
Divinităţii. După ce ei au conce-
put istawa în acest mod, au 
atribuit-o oponenţilor lor, adu-
când cu îndârjire argumente 
pentru respingerea acesteia. În 
final, ei ajung la concluzia că 
poate fi înţeleasă numai în sen-
sul de dominaţie şi control, ma-
nifestare şi iluminare, binecu-
vântare şi favoare sau supre-
maţie în statut şi autoritate. 

O persoană care susţine că  

sensul aparent (zahir) din 
istawa este sensul contextului 
uman exprimat prin cuvintele 
sunt de două tipuri nu are drep-
tate. Ele sunt folosite pentru 
ceva  simplu, cum ar fi de exem-
plu leul, măgarul, câinele, ocea-
nul; atunci când le folosim spu-
nem: „X este leul lui Dumnezeu 
şi leul Profetului Său”, sau 
atunci când spunem despre ci-
neva că este „prost ca un mă-
gar” sau „este un ocean”, folosit 
pentru un mare învăţat sau un 
filantrop eminent, sau când 
facem referire la un leu ca fiind 
câine. În aceste cazuri, folosim 
metafore. În cazul în care nu 
este niciun indiciu, atunci in-
tenţia va fi mai clară. Exemple 
în acest sens sunt cuvintele 
Profetului, salla Allahu aleihi 
wa sallam, despre calul lui Abu 
Talha, radhi Allahu anhu: 

„Cu siguranţă, este un o-
cean.”  

(relatat de Bukhari) 
sau despre Khalid ibn Al-

Walid, radhi Allahu anhu: 
„Cu adevărat, Khalid este 

una dintre săbiile lui Allah, pe 
care El a scos-o din teaca de 
politeişti.”  

(relatat de Bukhari) 
sau despre Uthman, radhi 

Allahu anhu: 



„Allah va pune pe tine o că- 
maşă...”. 

(relatat de Ibn Majah) 
Avem un alt exemplu în 

spusele şi relatările lui Ibn 
Abbas, radhi Allahu anhu: 

„Piatra Neagră este Mâna 
dreaptă a lui Allah pe Pământ, 
iar cel care o atinge este ca şi 
cum L-ar atinge pe Allah.” 

(Al-Ajluni, Ismail ibn 
Mohammed a scris în cartea sa, 
Kashf Al-Khifa, că Tabarani a 
notat acest hadith în Mu’jam) 

Aici cuvintele au fost folo-
site într-un sens extins, dar in-
tenţia oratorului a fost clară. 
Oricine va auzi aceste cuvinte, 
le va înţelege cu siguranţă şi 
mintea lui va primi cu uşurinţă 
sensul intenţionat şi nu cuvin-
tele cu care au fost schimbate 
pentru a fi transmise. Nu este 
doar un sens posibil, ci sensul 
intenţionat (nass) pentru a in-
terpreta cuvintele acestea, nu 
este un fel de ta’wil, care este 
folosit pentru a lua un cuvânt 
într-un sens mai puţin probabil 
decât mai mult probabil.  

Acesta este unul dintre lo-
curile în care mulţi oameni s-au 
rătăcit. Ei au greşit considerând 
că înţelesul acestor cuvinte nu 
are sensul de zahir şi că o per-
soană  nu   poate  dispensa  de  

ta’wil în cazul lor. 
Al doilea tip de cuvinte es-

te acela care susţine unele rela-
ţii, pure şi simple, ca fiind mai 
mari sau mai mici, mai sus sau 
mai jos, însemnând ceva pozi-
tiv, care implică o relaţie, aşa 
cum sunt cunoştinţa şi dragos-
tea, capacitatea şi incapacita-
tea, auzul şi văzul. Aceste cu-
vinte nu înseamnă nimic în 
mod izolat, ele au o semnifica-
ţie doar în legătură cu subiecte-
le la care se referă. Acest lucru 
are loc pentru două motive: în 
primul rând, ele nu sunt folo-
site în mod izolat şi, în al doilea 
rând, ele pot fi folosite drept a-
tribut comun sau metaforă, 
chiar dacă sensul lor poate fi 
identificat cu un element co-
mun obiectelor. 

Cuvântul în discuţie, ista-
wa, nu a fost folosit de arabi în 
mod special pentru un om care 
se aşează, de exemplu, pe un 
pătuţ, deci în acest caz, trebuie 
luat ca o metaforă. 

Similar, cuvântul ’ilm – cu-
noaştere, nu a fost folosit în 
mod special pentru ceea ce e-
xistă în inima omului, ci pentru 
ceva care este necesar, dobân-
dit, astfel încât folosirea sa în 
acest context poate fi numită 
literal şi în alte contexte meta-



forice. Dimpotrivă, acesta a fost 
folosit uneori într-o formă in-
tranzitivă, aşa cum este în ver-
setul: 

„Şi când a ajuns el la vârsta 
bărbăţiei şi era pe deplin for-
mat, i-am dat lui înţelepciune şi 
ştiinţă. Astfel îi răsplătim Noi 
pe făcătorii de bine.” 

(Surat Al-Qasas, 28:14) 
şi uneori cu prepoziţia ila, 

aşa cum este în versetul: 
„Apoi s-a întors către cer –  

care era un fum – şi i-a zis lui şi 
Pământului: «Veniţi amândouă, 
de voie sau fără de voie!» Şi au 
răspuns ele: «Venim, supunân-
du-ne de bunăvoie!»” 

(Surat Fussilat, 41:11)  
şi câteodată cu prepoziţia 

ala, în ambele cazuri cu sensul 
de Dumnezeu şi om. Pentru 
niciun motiv, o persoană nu ar 
trebui să ia istawa ca fiind lite-
ral într-un caz, iar în altul meta-
foră. Nu este corect să atribuim 
istawei Divinităţii proprietăţi 
pe care cineva le atribuie crea-
ţiilor lui Allah subhanahu wa 
ta’ala, deoarece El, Preaînaltul a 
spus: 

„Iar cerul l-am înălţat cu 
Puterea Noastră şi Noi îl lăr-
gim.” 

(Surat Adh-Dhariyat, 
51:47) 

sau 
 „Oare ei nu văd că Noi le-

am făcut lor, printre cele pe ca-
re le-au creat mâinile Noastre, 
vite, cărora ei le sunt stăpâni?” 

(Surat Ya-Sin, 36:71) 
sau 
„Şi Noi i-am scris pe table 

îndemnare despre toate lucru-
rile şi  tâlcuire despre toate lu-
crurile. «Ţine-le, aşadar, cu pu-
tere şi porunceşte neamului tău 
să primească ce e mai bun în 
ele! Apoi vă voi arăta vouă să-
laşul celor abătuţi din drum.»” 

(Surat Al-’A’raf, 7:145). 
În baza acestor versete, 

musulmanul trebuie să descrie 
Abilităţile Domnului său ca fi-
ind ca cele ale unui creator, au-
tor, scriitor, lucrător sau trebu-
ie să Îi nege realitatea Creaţiei, 
deoarece aceasta este de dato-
ria Lui?  

Trebuie să spună că aces-
tea este necesar să fie luate în 
sensul aparent (zahir) sau tre-
buie să spună că munca fiecă-
ruia are abilităţi proprii?  

Aşa cum Esenţa Divinităţii 
nu este ca esenţa creaţiei, simi-
lar, Acţiunile şi Creaţia Lui nu 
sunt ca şi cele ale omului. A-
tunci când spunem „X a făcut 
sau a scris”, nu înţelegem ce 
acţiune sau reacţie implică a-



ceste cuvinte, decât în baza 
cunoştinţelor pe care le avem 
despre X şi nu în baza acestor 
termeni singuri. Aceşti termeni 
susţin unele acţiuni şi au sens 
în relaţie cu agenţii speciali.  

Dacă aţi înţeles acest 
punct, acesta va clarifica multe 
probleme pe care majoritatea 
oamenilor nu le înţelege şi este 

de înţeles de ce au fost multe 
confuzii cu privire la acest su-
biect. 

[Fatawa 33:175-186] 
 

Allahu Alam 
 

     ~ inshaAllah, va continua ~ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Numele şi Atributele lui Allah 

subhanahu wa ta’ala 
Al-Baar’i (البارئ) –  Creatorul 

Al-Musawwir (المصور) –  Dătătorul de chipuri 
~ de Ionela Noour ~ 

 
 

„El este Allah: Făcătorul [Al-
Khaaliq], Creatorul [Al-Baar’i], 
Dătătorul de chipuri [Al-
Musawwir]. Ale Lui sunt nu-
mele cele mai frumoase. Pe El Îl 
laudă cele din ceruri şi cele de 
pre Pământ. El este Cel Puter-
nic [şi] Înţelept [Al-’Aziz, Al-
Hakim].” 

(Surat Al-Haşr, 59:24) 
Aşa cum am menţionat în 

numărul anterior al revistei, 
aceste trei Nume Divine, Al-
Khaaliq (Făcătorul), Al-Baar’i 
(Creatorul/Inventatorul) şi Al-
Musawwir (Dătătorul de chi-
puri) sunt inseparabile, deoare-
ce ele toate elaborează proce-
sul de creare a lucrurilor de că-
tre Allah subhanahu wa ta’ala: 
crearea, invenţia şi modelarea. 
Procesele de creare, de invenţie 
şi de modelare sunt doar teo-
retic separabile, deoarece, 
practic, ele au loc în acelaşi 
timp.  

Universul are la bază echili-
brul şi armonia. Pe măsură ce 
evoluţia ştiinţei ne dezvăluie 
tainele sale, aflăm cât mai mul-
te despre acest echilibru şi des-
pre această armonie. Este evi-
dent faptul că fiecare sistem 
din Univers a fost proiectat de 
o inteligenţă superioară, Crea-
torul a Toate, într-un mod ui-
mitor. De miliarde de ani, a-
ceastă armonie perfectă şi 
această ordine au existat între 
un număr infinit de fiinţe vii şi 
alte lucruri fără viaţă. De e-
xemplu, oxigenul consumat de 
oameni şi animale este înlocuit 
cu cel provenit de la plante, un 
proces care păstrează acest e-
chilibru al naturii. 

Mulţi se întreabă de ce este 
nevoie de aceste analize şi stu-
dii privitoare la Numele şi 
Atributele lui Allah Preaînaltul. 
Răspunsul este: dacă ştim că 
Allah Preaînaltul este Unicul 



Creator, nu aducem nimic nou 
în ceea ce oamenii ştiu şi cred. 
Cu alte cuvinte, dacă îl între-
băm pe un musulman „Cine a 
creat Universul?”, el va răspun-
de imediat: „Allah Preaînaltul.” 
Dar dacă îl întrebăm „Ce ştii tu 
despre Allah subhanahu wa 
ta’ala?”, mulţi dintre ei nu ar a-
vea nimic de spus. De aceea es-
te necesar să studiem Numele 
şi Atributele lui Allah 
Preaînaltul. Trebuie să cunoaş-
tem cât mai multe despre ele, 
nefiind suficient să ştim că 
Allah subhanahu wa ta’ala a 
creat întregul Univers, lucru 
mărturisit chiar şi de Şeitan, 
audhu billehi minnu, care a 
spus aceasta jurând pe Allah 
Atotputernicul, după cum 
confirmă versetul Coranic: 

„A zis [Iblis]: «Pe puterea Ta 
[jur]! Eu îi voi duce în ispită pe 
toţi.»” 

(Surat Sad, 38:82) 
Şeitan, audhu billehi minnu, 

a mărturisit că Allah 
subhanahu wa ta’ala este Dom-
nul Cel Atotputernic, care a cre-
at toate lumile, însă această 
mărturie nu este suficientă. 

Să continuăm, aşadar, mi-
nunata cercetare a Numelor 
complexe ale lui Allah 
subhanahu wa ta’ala, încercând 

ca, pe lângă cunoştinţele acu-
mulate, să ne îmbogăţim şi su-
fletul cu această comoară de 
nepreţuit să dobândim un ca-
racter pe măsura aşteptărilor 
Marelui nostru Creator, Allah 
subhanahu wa ta’ala.  

 
Al-Baar’i (Creatorul) 
 
Acest Nume al lui Allah 

subhanahu wa ta’ala are nume-
roase conotaţii, cum ar fi: Cre-
atorul, Inovatorul, Producăto-
rul, Cel care reînnoieşte în fie-
care zi creaţia (se foloseşte cel 
mai adesea pentru noi, oame-
nii, creaturile dotate cu suflet), 
Cel care creează din nimic, fără 
model şi similitudini, Cel care 
evoluează şi recreează atât 
fizic, cât şi spiritual, Cel care 
trimite noi forme în existenţă, 
Cel care manifestă ceea ce este 
în armonie şi proporţie per-
fectă, fără cusur sau defect. 

Cuvântul «baar» (invenţie) 
înseamnă Actul Divin de a adu-
ce aceste lucruri din non-exis-
tenţă la existenţă.  

De la rădăcina b-r a cuvân-
tului baar, aflăm următoarele 
conotaţii clasice, în limba ara-
bă:  

- a crea, a forma din nimic, a 
manifesta; 



- a crea folosind materie 
preexistentă, a evolua; 

- a fi individual, liber şi clar 
faţă de un alt lucru; 

- a fi liber şi curat de orice 
vină. 

Al-Baydawi, comentând a-
supra Coranului, spune că 
sensul primar al rădăcinii b-r 
este de a desemna un lucru să 
devină liber şi independent faţă 
de un altul.  

Allah subhanahu wa ta’ala i-
a provocat pe aceia care ur-
mează pe altcineva în afară de 
El, Preaînaltul, ori care cred în 
altcineva în afară de El, 
Atotputernicul, contestându-i:  

„O, voi oameni! Vi s-a dat 
vouă o pildă, auziţi-o: Aceia pe 
care voi îi chemaţi în locul lui 
Allah nu vor putea crea nici 
măcar o muscă, chiar de s-ar 
uni ei pentru aceasta! Iar dacă 
musca le răpeşte un lucru, ei 
nu-l vor putea lua înapoi! Slabi 
sunt şi cel care cere şi cel de la 
care se cere!” 

(Surat Al-Hajj, 22:73) 
Astfel, în acest verset, Allah 

subhanahu wa ta’ala spune că 
nimeni nu are puterea de a cre-
a, în sensul de a aduce la viaţă 
din nimic, din non-existenţă, în 
afară de El, Atotputernicul. 
Chiar şi atunci când El, 

Preaînaltul, ne permite să fa-
cem anumite lucruri, să con-
struim, acestea toate se întâm-
plă numai cu voia Lui, 
Preaînaltul.  

Allah subhanahu wa ta’ala 
este Cel mai bun dintre creatori 
şi aceasta nu înseamnă nicide-
cum a compara Creaţia Lui, 
Preaînaltul, cu creaţia creatu-
rilor Sale, atunci când ele fac 
anumite lucruri sau fabrică ce-
va anume.  

În capitolul al doilea al No-
bilului Coran, există o dezbate-
re importantă, foarte frumoasă, 
între Profetul Avraam, aleihi 
sallam, şi un rege tiran care 
pretindea domnia. Profetul 
Avraam, aleihi sallam, a spus:  

„Domnul meu este Cel care 
dă viaţa şi ia viaţa.” 

 Regele tiran a spus: 
„Şi eu pot să dau viaţa şi să 

iau viaţa!” 
El încerca să dovedească 

faptul că poate face acestea, 
prin a omorî persoane ne-
vinovate. A spus:  

„Uite, sunt capabil de a uci-
de.”  

Fiind rege, a ordonat ca o 
persoană condamnată la moar-
te să fie lăsată liberă. Apoi a zis:  

„Uite, eu dau viaţă, de ase-
menea.” 



Profetul Avraam, aleihi 
sallam, a contestat cuvintele 
regelui, spunând:  

„Allah face ca Soarele să vi-
nă de la Răsărit, deci fă-l tu să 
vină de la Apus!” 

Iar Nobilul Coran încheie 
povestea spunând:  

„Deci, necredinciosul a fost 
înfrânt.” 

Din păcate, necredincioşii 
sunt complet inconştienţi de 
Măreţia şi Puterea lui Allah 
Preaînaltul. În acest sens, Allah 
subhanahu wa ta’ala spune: 

„[Noi trimitem Mesageri] 
pentru ca, dacă se abate asupra 
lor o nenorocire, pentru ceea ce 
au făcut mâinile lor mai înainte, 
să nu zică ei: «Doamne, de ce 
nu ai trimis Tu un Profet la noi, 
ca să urmăm semnele Tale şi să 
fim noi printre drept-cre-
dincioşi?»” 

(Surat Al-Qasas, 28:47) 
Omul ar trebui să vadă cu 

propriii lui ochi că întregul Uni-
vers este Creaţia lui Allah 
Atotputernicul, El este Cel care 
le-a făcut şi tot El, subhanahu 
wa ta’ala, le poate face să dis-
pară, iar acestea nu se întâmplă 
decât din Dorinţa şi prin 
Puterea Lui, Preaînaltul. 

  
Al-Musawwir (Dătătorul  

de chipuri) 
 
Acest Frumos Nume al lui 

Allah subhanahu wa ta’ala de-
rivă de la cuvântul «Taswir» 
(modelare), care înseamnă Ac-
tul Divin de a da lucrurilor o 
anumită formă. 

Omul trebuie să Îi mulţu-
mească lui Allah Preaînaltul 
pentru că i-a dat o statură per-
fectă, oferindu-i totul, iar acest 
lucru este doar o parte din 
infinita Favoare a lui Allah Cel 
Milostiv. Şi atunci când avem 
un copil nou-născut, perfect să-
nătos, trebuie, de asemenea, să 
ne reamintim că aceasta este 
una dintre Favorurile infinite 
ale lui Allah subhanahu wa 
ta’ala. Acestea fac parte din Al-
Musawwir (Dătătorul de chi-
puri), adică Cel care dă lucru-
rilor formele cele mai frumoa-
se. Dacă faţa unei persoane este 
de om bun, ea va fi un om bun. 
Iar dacă faţa acesteia este de 
om rău, atunci această persoa-
nă va fi un om rău.  

Numele Al-Musawwir în-
seamnă că Allah subhanahu wa 
ta’ala dă tuturor lucrurilor nu 
numai forma lor exterioară, ci, 
de asemenea, statura lor depli-
nă. În acest sens, Allah 
Preaînaltul spune: 



„Noi l-am creat pe om cu 
cea mai frumoasă înfăţişare,” 

(Surat At-Tin, 95:4) 
„Allah este Cel care v-a dat 

vouă Pământul, ca să trăiţi pe el 
şi cerul, ca acoperiş, şi v-a dat 
vouă chip – şi ce chip minunat 
v-a dat! – şi v-a înzestrat pe voi 
cu lucruri bune. Acesta este 
Allah, Domnul vostru! Binecu-
vântat fie Allah, Stăpânul lu-
milor!” 

(Surat Ghafir, 40:64) 
În acest context, a da chi-

puri înseamnă că Allah 
Preaînaltul dă lucrurilor formă 
completă: lungime, lăţime, înăl-
ţime şi adâncime. De exemplu, 
un embrion în pântecele mamei 
sale: atunci când ochii şi ure-
chile sale sunt deschise, iar 
capul şi corpul ajung la anu-
mite dimensiuni, şi când îi sunt 
date piele, organe şi mişcări, 
acestea fac parte, de asemenea, 
din modelarea lucrurilor de 
către Allah Preaînaltul.  

 O furnică, de exemplu, are 
o anumită formă şi, de aseme-
nea, şi o balenă, ca şi alte fiinţe 
necuvântătoare, de altfel. Allah 
este Dătătorul de chipuri, iar El,  
subhanahu wa ta’ala, spune: 

„El este Acela care vă plă-
mădeşte în mitre, precum vo-

ieşte. Nu este altă divinitate în 
afara Lui, Atotputernicul, Înţe-
leptul [Al-’Aziz, Al-Hakim].” 

(Surat ’Al-’Imran, 3:6) 
Pe lângă toate acestea, Allah 

subhanahu wa ta’ala i-a dat o-
mului putere de judecată, care 
să îl ajute să se întoarcă la 
Domnul său, cu deplină ascul-
tare şi, de asemenea, a implan-
tat omului dorinţe şi pofte. Da-
că domină chemarea poftelor şi 
a dorinţelor, atunci omul a e-
şuat şi va duce o viaţă plină de 
probleme. Dacă va predomina 
raţiunea, iar credinţa lui în 
Allah subhanahu wa ta’ala este 
suficient de fermă pentru a as-
culta de El, Preaînaltul, şi pen-
tru a rămâne în Religia Sa Divi-
nă, aceasta înseamnă că omul 
este în siguranţă. 

Doar atunci când vom fi ca-
pabili să ne întoarcem spre 
Allah subhanahu wa ta’ala cu 
dragoste şi devoţiune, Allah Cel 
Milostiv va revărsa asupra 
noastră dragoste, devoţiune, 
pace, siguranţă, lumină şi li-
nişte şi doar atunci Îl vom ve-
dea pe El, Preaînaltul, în toate 
lucrurile şi acţiunile.  

 
Allahu Alam 

 
 



 
Miracolele Coranului 

~ de Yasmin Dorina ~ 
 

 
Miracolele numerologice 

ale Coranului 
 
Urmărirea atentă a versete-

lor Nobilului Coran a condus la 
descoperirea faptului că unele 
dintre acestea menţionează că 
un lucru este egal cu altul. Ceea 
ce este surprinzător este faptul 
că această egalitate apare şi din 

punct de vedere matematic, cu-
vântul „bărbat” aparând scris în 
Coran de 24 de ori, iar cuvântul 
„femeie”  tot de 24 ori.  

După mai multe cercetări 
atente asupra unor versete, s-a 
descoperit că sunt mult mai 
multe astfel de egalităţi pe în-
tregul cuprins al Nobilului Co-
ran: 

 
Dunya (viaţa lumească) – 115 
ori 

Akhira (viaţa de Apoi) –115 ori 

Malaika (Îngeri) – 88 ori Şeitan (diavol) – 88 ori 
Viaţă – 145 ori Moarte – 145 ori 
Oameni – 50 ori Mesageri – 50 ori 
Beneficiu – 50 ori Corupţie – 50 ori 
Iblis – 11 ori A căuta refugiu de Iblis – 11 ori 
Musibah (calamitate) – 75ori Mulţumesc – 75 ori 
Sadaqa (caritate) – 73 ori Satisfacere – 73ori 
Oamenii îndrumaţi greşit – 17 
ori 

Oameni morţi – 17 ori 

Musulmani – 41 ori Viaţa uşoară – 8 ori  
Magie – 60 ori Fitna (testarea credinţei unui 

musulman) – 60 ori  
Zakat (dania) – 32 ori Baraka (binecuvântare) – 32 ori  
Mind (noapte, întuneric) – 49 
ori 

Noor (lumină) – 49 ori 



Limbă – 25 ori Predică – 25 ori 
Nenorocire – 114 ori Răbdare – 114 ori 
Mohammed (salla Allahu aleihi 
wa sallam) – 4 ori 

Sharia (legislaţia Islamică) – 4 
ori 

Bărbat - 24 ori Femeie – 24 ori 
Salat (Rugăciune) – 5 ori Lună (în sensul de lună a anului) 

– 12 ori ~ Zi 365 ori  
Mare (în sensul de apă) – 32 ori Pământ – 13 ori 

 
Luând ultima egalitate dată 

ca exemplu, în urma unor cal-
cule matematice, putem să ve-
dem natura unui miracol im-
portant: 

Mare+Pământ=32+13=45  
Mare=32/45*100q=71.111

11111% 
Pământ=13/45*100=28.88

88889% 
Mare+Pământ=100%  
Ştiinţa modernă a descope-

rit de curând că apa acoperă  
71.111% din suprafaţa Pămân-
tului, în timp ce pământul 
acoperă 28.889% din suprafaţa 
globului pământesc. Este aceas-
ta doar o simplă coincidenţă? 

 Întrebarea care se naşte 
este:  

„Cine l-a învăţat pe Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, toate acestea?”  

 Răspunsul ne vine auto-
mat în minte: numai  la Allah 
Preaînaltul este toată ştiinţa. 

 

Miracolele Coranului în 
astronomie 

 
Originea Universului 
 
Originea Universului este 

descrisă în Nobilul Coran de ur-
mătorul verset: 

„Făcătorul desăvârşit [Badi’] 
al cerurilor şi al Pământului! 
(…)” 

(Surat Al-’An’am, 6:101) 
Concluzia la care au ajuns 

astrofizicienii este aceea că 
Universul, împreună cu materia 
şi timpul, există datorită unei 
mari explozii. Acest fapt, cu-
noscut şi sub denumirea de Big 
Bang, a demonstrat că Univer-
sul a fost creat din nimic şi este 
rezultatul unei explozii apărute 
la un moment dat. Oamenii de 
ştiinţă moderni au căzut de 
acord că această explicaţie este 
singura raţională şi dovedită, 
privind începutul Universului şi 
felul cum el s-a „născut” şi 



evoluat. Înainte de Big Bang, 
nu exista nimic care să denu-
mească conceptul de materie. 
Dintr-o non-existenţă, în care 
nici materia, nici energia şi nici 
timpul nu existau, toate acestea 
trei au fost create. Acest lucru a 
fost descoperit recent, iar nouă 
ni s-a revelat în Nobilul Coran 
încă de acum 1.400 de ani. 

 
Expansiunea Universului 
 
Expansiunea Universului a 

fost revelată acum 14 secole, 
într-un timp în care astrologia 
era încă în stadiu primitiv. În 
Nobilul Coran, este descrisă 
astfel: 

„Iar cerul l-am înălţat cu pu-
terea Noastră şi Noi îl lărgim.” 

(Surat Adh-Dhariyat, 51:47) 
Cuvântul „cerul”,  care apare 

în acest verset, este folosit în 
diferite capitole ale Coranului 
cu semnificaţia de spaţiu şi Uni-
vers. Şi în acest verset, cuvântul 
este folosit cu acelaşi sens. Cu 
alte cuvinte, în Nobilul Coran 
este revelat faptul că Universul 
se extinde şi aceasta este con-
cluzia la care au ajuns şi oame-
nii de ştiinţă, în zilele noastre. 

La începutul secolului al 
douăzecilea, singura perspecti-
vă susţinută  de oamenii  de şti- 

inţă a fost aceea că: 
 „Universul are o natură con-

stantă şi există de un timp infi-
nit.”  

Cercetările, observaţiile şi 
calculele, datorate tehnologiei 
moderne, au relevat faptul că 
într-adevăr Universul are un 
început şi este într-o continuă 
expansiune. 

  La începutul secolului al 
douăzecilea, rusul Alexander 
Friedman şi belgianul Georges 
Lemaitre au demonstrat faptul 
că Universul se află într-o con-
tinuă mişcare şi expansiune. 
Acest lucru a mai fost dovedit şi 
prin informaţiile din anul 1929. 
În timp ce analiza cerul cu un 
telescop, Edwin Hubble, un as-
tronom american, a descoperit 
că stelele şi galaxiile sunt într-o 
continuă mişcare unele faţă de 
celelalte. Observaţiile din anii 
următori au dovedit faptul că 
Universul se extinde constant. 
Acest lucru îl găsim explicat în 
Nobilul Coran, pe când era un 
lucru necunoscut de nimeni; 
aceasta pentru că el (Coranul) 
este Cuvântul lui Allah 
Preaînaltul, Creatorul şi Stăpâ-
nul întregului Univers. 

 
Separaţia cerurilor şi a 

Pământului 



Un alt verset despre crearea 
cerurilor şi a Pământului este 
următorul: 

„Oare nu văd cei care nu 
cred că cerurile şi Pământul au 
fost împreună şi că Noi le-am 
despărţit şi din apă am făcut tot 
ce este lucru viu? Şi oare tot nu 
cred ei?” 

(Surat Al-’Anbiya, 21:30) 
Cuvântul „ratq”, tradus ca şi 

„cusut”, înseamnă „împreunat, 
amestecat”, iar în dicţionarele 
arabe este folosit ca referinţă a 
două substanţe diferite, care 
formează un întreg. Versetul:  

 „Noi le-am despărţit”  
 se apropie ca sens de ver-

bul „fataqa” din arabă şi în-
seamnă ceva ce se formează 
prin distrugerea structurii 
ratq-ului. Încolţirea unei se-
minţe din sol este una dintre 
acele acţiuni la care acest verb 
face referire.  

Haideţi să ne uităm la verset 
încă o dată, având această cu-
noştinţă în minte. În verset, ce-
rurile şi Pământul sunt la în-
ceput subiectul stării de ratq, 
fiind separate (fataqa) prin ie-
şirea unuia din celălalt. Deci, 
dacă ne amintim de primele 
momente ale Big Bangului, ve-
dem că un singur punct include 
toată materia din Univers. Cu 

alte cuvinte, totul, inclusiv „ce-
rurile şi Pământul”, care nu 
fuseseră create încă, erau inclu-
se în acest punct într-o stare de 
ratq. Acest punct a explodat vi-
olent, conducând materia spre 
fataqa şi în acest proces s-a 
creat structura întregului Uni-
vers. Dacă comparăm versetele 
cu descoperirile ştiinţifice, ob-
servăm că sunt într-o perfectă 
„concordanţă” una cu cealaltă. 
Totuşi, aceste descoperiri nu s-
au realizat până în secolul al 
douăzecilea. 

 
Orbitele 
 
În Coranul cel Glorios se ac-

centuează ideea că Soarele şi 
Luna se mişcă fiecare pe o orbi-
tă foarte bine definită: 

„El este acela care a creat 
noaptea şi ziua, Soarele şi Luna; 
şi fiecare pluteşte pe cercul 
său.” 

(Surat Al-’Anbiya, 21:33) 
De asemenea, este menţio-

nat în alt verset că Soarele nu 
este static, ci se mişcă pe o or-
bită bine definită: 

„Iar Soarele aleargă către un 
sălaş al lui. Aceasta este rându-
iala Celui Atotputernic [şi] 
Atoateştiutor [Al-’Aziz, Al-
’Alim]!” 



(Surat Ya-Sin, 36:38) 
Aceste lucruri revelate în 

Nobilul Coran au fost desco-
perite prin observaţii astrono-
mice, în zilele noastre. Conform 
calculelor, experţii astronomi 
au găsit că Soarele călătoreşte 
cu fabuloasa viteză de 720.000 
km/h în direcţia Stelei Vega, pe 
o orbită particulară, numită 
„Solar Apex”. Aceasta înseamnă 
că Soarele călătoreşte cu 
17.280.000 km/zi. Odată cu 
Soarele, şi toate celelalte plane-
te şi sateliţi din sistemul gravi-
taţional al Soarelui călătoresc, 
de asemenea, pe aceeaşi distan-
ţă. În plus, toate Stelele din Uni-
vers sunt într-o mişcare simila-
ră. Faptul că întregul Univers 
este plin de „drumuri” şi orbite, 
îl găsim scris în Sfântul Coran 
astfel: 

„Pe cerul cel bine întocmit!” 
(Surat Adh-Dhariyat, 51:7) 
Galaxiile, de asemenea, călă-

toresc cu viteze fantastice pe 
orbite precise. În timpul aces-
tor mişcări, niciunul dintre 
corpurile cereşti nu se inter-
sectează cu alte „drumuri”, nici 
nu se lovesc unele de altele. Si-
gur, în timpul în care Coranul a 
fost revelat, omenirea nu avea 
telescoapele de astăzi sau teh-
nologia avansată pentru obser-

varea a milioane de kilometri în 
spaţiu şi nici cunoştinţe moder-
ne de fizică sau astronomie. 
Deci, la acel moment, nu era 
posibil să se determine ştiin-
ţific faptul că spaţiul este plin 
de orbite şi „drumuri”. Toate 
acestea ni s-au revelat nouă 
musulmanilor, în Nobilul Co-
ran. Toate corpurile cereşti, 
incluzând planetele, sateliţii 
acestor planete, galaxiile şi 
chiar stelele, au propriile lor 
orbite, bine stabilite. Cel care a 
realizat această perfecţiune es-
te Allah Preaînaltul, Creatorul 
întregului Univers. 

 
Pământul este rotund! 
 
„El a creat cerurile şi Pămân-

tul întru adevăr. El înfăşoară 
noaptea peste zi şi ziua peste 
noapte. El a supus Soarele şi 
Luna şi fiecare grăbeşte până la 
un termen hotărât. El este Cel 
Puternic [şi] Atoateiertător [Al-
’Aziz, Al-Ghaffar].” 

(Surat Az-Zumar, 39:5) 
În Nobilul Coran, cuvântul 

folosit pentru descrierea Uni-
versului este „tawkir”. În dic-
ţionarele limbii arabe, acest cu-
vânt, care înseamnă «a înfă-
şura» este folosit pentru acţiu-
nea înfăşurării unui lucru peste 



celălalt, aşa cum se face un tur-
ban.  În acest verset, este vorba 
despre zi şi noapte, care se 
„înfăşoară” una peste cealaltă. 
Afirmaţia poate fi adevărată 
numai dacă Pământul este 
rotund. Aceasta înseamnă că în 
Coran se face aluzie la rotun-
jimea Pământului. Trebuie a-
mintit faptul că oamenii acelor 
timpuri au perceput astrono-
mia într-un mod diferit. Atunci 
se credea că Pământul este o 
întindere plată şi toate calcu-
lele ştiinţifice şi explicaţiile s-
au bazat pe această teorie, însă 
versetele Coranului conţin a-
ceste informaţii, pe care noi le-
am avut numai din secolul 
trecut. Din moment ce Coranul 
este Cuvântul lui Allah 
subhanahu wa ta’ala, au fost fo-
losite cele mai corecte cuvinte 
pentru a descrie Universul. 

În versetul 11 al Surei At-
Tariq din Nobilul Coran, se face 
referire la funcţia de „întoar-
cere” a cerului: 

„Pe cerul cel cu revenirea 
[ploii]” 

(Surat At-Tariq, 86:11) 
Cuvântul interpretat ca „cic-

lic” în „Traducerea sensurilor 
Sfântului Coran” are de aseme-
nea sensul de „a se întoarce”, „a 
întoarce”. Aşa cum se ştie, at-

mosfera care înconjoară Pă-
mântul conţine şapte straturi. 
Fiecare strat are un rol impor-
tant în desfăşurarea propice a 
vieţii. Cercetările au relevat că 
aceste şapte straturi au funcţia 
de a refracta razele dăunătoare 
în spaţiu, la care suntem  „ex-
puşi”, lăsând numai ceea ce es-
te benefic să ajungă pe Pământ. 
Acestea au fost scrise în Nobilul 
Coran, iar abia recent a fost 
demonstrat acest lucru.  

 
Coranul este Cuvântul lui 

Allah Preaînaltul 
 
„El este acela care a creat 

noaptea şi ziua, Soarele şi Luna; 
şi fiecare pluteşte pe cercul 
său.” 

(Surat Al-’Anbiya, 21:33) 
„Nici Soarele nu se cuvine să 

ajungă Luna, nici noaptea nu 
poate să o ia înaintea zilei şi 
toate plutesc pe orbite (pro-
prii).” 

(Surat Ya-Sin, 36:40) 
 
„Acoperişul” protector 
 
În Sfântul Coran, Allah 

subhanahu wa ta’ala ne atrage 
atenţia asupra unui foarte inte-
resant atribut al cerului: 

„Şi Noi am făcut cerul ca un  



acoperiş bine păzit şi totuşi ei 
sunt fără băgare de seamă la 
minunile Lui.” 

(Surat Al-’Anbiya, 21:32) 
 Acest atribut minunat al ce-

rului este dovedit prin cerce-
tările ştiinţifice recente, deci, a-
le secolului al douăzecilea. 

 Atmosfera filtrează razele 
de lumină ultraviolete, care vin 
din spaţiu şi care sunt dău-
nătoare vieţii. Din aceste raze, 
numai o parte sunt lăsate să 
intre în atmosferă, fiind impor-
tante pentru fotosinteza plan-
telor, deci pentru supravieţu-
irea vieţii pe Pământ. Majorita-
tea razelor ultraviolete intense, 
emise de Soare, sunt filtrate 
deasupra stratului de ozon al 
atmosferei, ajungând la noi 
numai o parte limitată şi esen-
ţială a spectrului. Funcţia de 
protecţie a atmosferei este 
mult mai largă. De asemenea, 
atmosfera mai protejează Pă-
mântul de „frigul” glacial al 
spaţiului, unde se ajunge până 
la minus 270 grade C, însă nu 
numai atmosfera este cea care 
protejează Pământul de efec-
tele dăunătoare. Pe scurt, există 
un întreg sistem perfect, care 
se află deasupra Pământului. 
Allah subhanahu wa ta’ala ne 
spune despre toate acestea în 

miraculoasa Lui Carte: Sfântul 
Coran. 

 
Coranul şi fizica 
 
Secretul fierului 
 
Fierul este adesea prezentat 

în Nobilul Coran. În Surat Al-
Hadid ni se spune: 

„Noi i-am trimis pe Trimişii 
Noştri cu semnele cele limpezi, 
am făcut să pogoare cu ei Scrip-
tura şi Balanţa, pentru ca oa-
menii să fie cu dreptate şi am 
făcut să pogoare fierul, în care 
se află putere mare şi foloase 
pentru oameni şi pentru ca 
Allah să ştie cine Îl ajută pe El şi 
pe Trimişii Săi, fără ca ei să fie 
văzuţi! Allah este Cel Tare [şi] 
Puternic [Qawiyy, ’Aziz].” 

(Surat Al-Hadid, 57:25) 
Cuvântul „pogorât” se poate 

considera ca fiind unul cu sens 
metaforic, ce explică faptul că 
fierul a fost „pogorât” în bene-
ficiul omului. Însă, când luăm în 
considerare sensul literal, care 
este „a fi coborât (fizic) din 
cer”, realizăm că versetul im-
plică un foarte important mira-
col ştiinţific, aceasta pentru că 
descoperirile astronomice au 
arătat ca fierul găsit pe Pământ 
provine  din  Stelele  gigant  ale  



spaţiului. 
Fierul poate fi produs 

numai în Stele mai mari decât 
Soarele, unde temperatura a-
tinge câteva sute de milioane 
de grade. Când cantitatea de 
fier depăşeşte un anumit nivel 
într-o stea, steaua nu îl mai 
poate „găzdui” şi explodează, 
numindu-se „Nova” sau „Super-
nova”. Ca rezultat al acestei 
explozii, meteoriţii care conţin 
fier sunt împrăştiaţi în Univers, 
unde se mişcă în gol până când 
sunt atraşi de forţa gravitaţio-
nală. Toate acestea arată că 
fierul nu s-a format pe Pământ, 
ci a venit din Stelele care au 
explodat în spaţiu,  prin meteo-
riţi, fiind „pogorât” exact aşa 
cum ni se prezintă în versetul 
de mai sus. 

 
Cerul şi stelele au fost un 

fum 
 
Cercetătorii au admis re-

cent că toate stelele au fost 
create din fum, aducând o do-
vadă categorică în acest sens, în 
urma lansării navei cosmice 
americane, în anul 1967 şi au 
constatat că distanţa dintre un 
capăt şi celălalt al Nebuloasei 
(fumului) este de milioane de 
ani lumină. Stelele au fost fum 

şi asemenea şi cerul a fost fum. 
Or, nouă, Allah Preaînaltul ne-a 
spus: 

„Apoi s-a întors către cer – 
care era un fum –  şi i-a zis lui şi 
Pământului: «Veniţi amândouă, 
de voie sau fără de voie!» Şi au 
răspuns ele: «Venim, supunân-
du-ne de bună voie.»” 

(Surat Fussilat, 41:11) 
Coranul cel Sfânt vorbeşte 

despre începutul şi despre sfâr-
şitul Universului material. A-
ceastă idee nu i-a fost cunos-
cută omului modern decât cu 
un veac în urmă, iar în ceea ce îl 
priveşte pe omul din trecut, cu 
atât mai puţin se poate presu-
pune că el ar fi putut avea astfel 
de idei. Dar a venit ştiinţa mo-
dernă pentru a vorbi despre 
lucruri care, în secolul 7 e.n., au 
fost deja amintite în  Sfântul 
Coran.  

 În Nobilul Coran, găsim 
referiri cu privire la începutul 
Universului, după cum a spus 
Allah subhanahu wa ta’ala: 

„Oare nu văd cei care nu 
cred că cerurile şi Pământul au 
fost împreună şi că Noi le-am 
despărţit?[...]” 

(Surat Al-’Anbiya, 21:30) 
Iar în privinţa sfârşitului 

Universului, Allah Preaînaltul a 
spus: 



„În ziua aceea vom închide 
Noi cerul, aşa cum se închid 
sulurile cu scripturi.” 

(Surat Al-’Anbiya, 21:104) 
În conformitate cu expli-

carea acestor versete, Univer-
sul a fost compact şi, ulterior, a 
început să se întindă în Cos-
mos, dar în pofida acestei în-
tinderi este posibil ca el să fie 
din nou adunat într-o sferă 
mică. Savanţii consideră că cer-
cul materiei a avut dimensiu-
nile de o mie de milioane de ani 
lumină la început, iar în mo-
mentul de faţă acest cerc s-a 
dilatat – în opinia cercetăto-
rilor astronomi –  de zece ori şi 
acest proces continuă să se am-
plifice fără întrerupere, stelele 
şi constelaţiile părând ca nişte 
desene imprimate pe suprafaţa 
unui balon de cauciuc, care se 
umflă fără încetare. Astfel, toa-
te corpurile cosmice se înde-
părtează unele de altele printr-
o mişcare proprie, în cadrul 
procesului de expansiune cos-
mică. 

Allah subhanahu wa ta’ala a 
spus: 

„Iar cerul l-am înălţat cu pu-
terea Noastră şi Noi [îl] lărgim.” 

(Surat Adh-Dhariyat, 51: 
47) 

Astronomii    apreciază    că,  

dacă am strânge toate corpurile 
din Cosmos, fără să lăsăm dis-
tanţă între particulele lor, volu-
mul întregului Univers ar fi de 
treizeci de ori mai mare decât 
volumul Soarelui. Allah 
Preaînaltul a spus aceasta, ast-
fel descriindu-ne Universul: 

„În ziua aceea, vom închide 
Noi cerul aşa cum se închid su-
lurile cu scripturi. Aşa cum am 
făcut Noi prima creatură, o vom 
face din nou. Aceasta este o 
promisiune pe care Noi am fă-
cut-o şi pe care o îndeplinim.” 

(Surat Al-’Anbiya, 21:104) 
 
Relativitatea timpului 
 
În zilele noastre, relativita-

tea timpului este dovedită şti-
inţific, fiind demonstrată de 
teoria relativităţii a lui Einstein, 
la începutul secolului 20. Până 
atunci, oamenii nu ştiau că tim-
pul este un concept relativ şi că 
se poate schimba în funcţie de 
mediul înconjurător. Acest fapt 
a demonstrat că timpul este 
dependent de masă şi viteză. În 
istoria umanităţii, niciunde nu 
s-a expus aceasta clar, cu ex-
cepţia Nobilului Coran, care 
are toate informaţiile despre 
relativit atea timpului. Iată câ-
teva versete în acest sens: 



„El cârmuieşte toate lucru-
rile din cer şi de pre Pământ. 
Apoi vor urca ele la el într-o zi a  
cărei măsură este de o mie de 
ani, după cum număraţi voi.” 

(Surat As-Sajda, 32:5) 
„Ei te grăbes 

c [să vii] cu pe-deapsa! Allah 
nu-Şi încalcă făgăduinţa Sa! 
Însă o zi la Dom-nul tău este cât 
o mie de ani, aşa cum număraţi 
voi.” 

(Surat Al-Hajj, 22:47) 
„Îngerii şi Duhul se vor înăl-

ţa la El într-o Zi a cărei durată 
este cât cincizeci de mii de ani.” 

(Surat Al-Ma’arij, 70:4) 

În unele versete, este indi-
cat faptul că oamenii percep 
timpul diferit: 

„El va zice: «Câţi ani aţi ră-
mas voi pe Pământ?» Vor răs-
punde ei: «Am rămas o zi sau 
doar o parte dintr-o zi. Întrea-
bă-i pe cei care ţin numărul!» El 
va zice: «Nu aţi rămas voi decât 
puţin [timp]! Măcar dacă aţi şti 
voi!»” 

(Surat Al-Mu’minun, 
23:112-115) 

 
Allahu Alam 

 
~ inshaAllah, va continua ~ 

 
 
 

 



 
Profetul Avraam, aleihi sallam 

(continuare) 
~ de Amar Aisha~  

 
 

Naşterea lui Ismail, aleihi 
sallam 

 
 Oamenii Cărţii spun că 

Avraam, aleihi sallam, s-a rugat 
lui Allah subhanahu wa ta’ala 
să-i dea lui copii buni şi Allah 
Preaînaltul l-a binecuvântat cu 
vestea minunată pentru a-
ceasta.  

 În vremea în care Avraam, 
aleihi sallam, trăise în Palestina 
timp de aproape 20 de ani, Sara 
îi spusese: 

 „Domnul m-a lipsit de copii, 
aşa că ia această roabă, Hagar, 
poate Allah îţi va dărui copii de 
la ea.” 

 Când aceasta s-a dăruit lui 
Avraam, aleihi sallam, şi a dor-
mit cu el, a rămas grea. Se spu-
ne că atunci când şi-a dat sea-
ma că va avea un copil, s-a sim-
ţit plină de însemnătate şi a în-
ceput să o dispreţuiască pe stă-
pâna sa. Sara s-a mâniat tare şi 
i s-a plâns lui Avraam, aleihi 
sallam. Acesta a spus:  

 „Fă cu ea ce-ţi place!” 
  Hagar s-a înspăimântat a-

tunci şi a fugit la un izvor de 
apă, în pustiu. Un Înger, aleihi 
sallam, a venit şi i-a spus:   
 „Nu te teme. Allah va bine-
cuvânta acest copil zămislit.”  

El, aleihi sallam, i-a cerut să 
se întoarcă şi i-a spus că va da 
naştere unui băiat, pe care tre-
buie să îl numească Ismail: 

  „Acela va fi ca un asin săl-
batic între oameni; mâinile lui 
vor fi asupra tuturor şi mâinile 
tuturor asupra lui, dar el va sta 
dârz în faţa tuturor fraţilor lui.”  

 (Biblia – „Facerea”, 16:12) 
 Şi i-a mulţumit Hagar pen-

tru această veste îmbucură-
toare. 

 Această veste minunată se 
referă de fapt la fiul său, 
Mohammed, fiindcă el este cel 
prin intermediul căruia arabii 
au condus şi au cucerit toate ţi-
nuturile dinspre Răsărit şi A-
pus. Şi Allah Preaînaltul i-a dă-
ruit lui cea mai bună cunoaş-



tere şi nicio altă naţiune nu a 
primit acest dar mai înainte. 

 Când s-a întors, Hagar i-a 
dat naştere lui Ismail, aleihi 
sallam. În vremea în care s-a 
născut Ismail, Avraam, aleihum 
sallam, avea 86 de ani; iar a-
cestea se întâmplau cu 13 ani 
mai înainte ca Isaac, aleihi 
sallam, să se nască.  

 Când Ismail, aleihi sallam, 
s-a născut, Allah subhanahu wa 
ta’ala  i-a dezvăluit lui Avraam, 
aleihi sallam, vestea minunată 
a naşterii unui alt fiu, Isaac, 
aleihi sallam, de la Sara. 
Avraam, aleihi sallam, s-a 
prosternat în faţa lui Allah 
Preaînaltul. Allah subhanahu 
wa ta’ala a spus: 

 „Am răspuns rugilor tale 
prin Ismail, l-am binecuvântat şi 
urmaşi mulţi va avea el. El va fi 
părintele a doisprezece cârmui-
tori şi îi voi dărui lui o naţiune 
măreaţă.” 

 Aceasta a fost o veste îm-
bucurătoare pentru această 
comunitate. Aceşti doisprezece 
cârmuitori au fost douăspre-
zece căpetenii cucernice, des-
pre care Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a spus în acest 
hadith, relatat de Abdul-Malik 
ibn Umair, care a relatat de la 
Jabir ibn Samura:  

 „«Vor fi doisprezece câr-
muitori» 

  şi apoi a spus ceva ce n-
am înţeles. L-am întrebat pe 
tatăl meu:  

 «Ce a spus?»  
 Acesta mi-a răspuns: 
  «Toţi vor fi din neamul 

Quraish.»” 
  (hadith convenit) 
 Într-o altă relatare, se 

spune: 
  „Această credinţă  va ră-

mâne înfloritoare şi puternică 
până ce vor veni doisprezece 
cârmuitori, toţi din neamul 
Quraish. Şi dintre aceştia doi-
sprezece, patru sunt califi – 
Abu Bakr, Omar, Uthman şi Ali. 
Printre aceştia se numără, de 
asemenea, şi Omar ibn Abdul-
Aziz şi unii conducători abasizi. 
Nu s-a spus că toţi aceştia vor 
veni succesiv. Printre cei doi-
sprezece nu se numără şi ceea 
ce şiiţii pretind pentru ei. Din-
tre aceştia, primul este Ali ibn 
Abu Talib, iar ultimul este cel 
ce este aşteptat în Samra; aces-
ta este Mohammed Al-Hasan 
Al-Askari.” 

 Când Hagar l-a născut pe 
Ismail, aleihi sallam, Sara nu a 
fost mulţumită şi l-a rugat pe 
Avraam, aleihi sallam, să o 
ascundă, astfel încât să nu o 



mai vadă. Atunci el i-a luat pe 
Hagar şi pe fiul ei, Ismail, aleihi 
sallam, şi au călătorit spre locul 
în care este astăzi situată 
Mecca. Se spune că la acea vre-
me copilul ei era încă foarte 
mic. Avraam, aleihi sallam, i-a 
lăsat acolo şi a dat să se întoar-
că, însă Hagar a spus:  

 „Ce faci, Avraam? Ne laşi 
aici singuri? Nu avem nici apă, 
nici provizii suficiente.”  

 Însă Avraam, aleihi sallam, 
nu i-a răspuns. Ea a continuat 
să-l întrebe acelaşi lucru, dar 
nu a primit niciun răspuns. 
Apoi, ea a întrebat:  

 „Allah a poruncit aceasta?”  
 Şi atunci Avraam, aleihi 

sallam, i-a răspuns:  
 „Da.”  
 Hagar a spus atunci:  
 „Atunci Allah nu ne va lăsa 

să pierim!” 
 
 Hagar şi Ismail, aleihi 

sallam, în Mecca 
  
 Imamul Bukhari a relatat 

de la Ibn Abbas, radhi Allahu 
anhu:  

 „Avraam a luat-o pe Hagar 
şi pe fiul ei, Ismail, într-o că-
lătorie, pe vremea când acesta 
era încă sugar. I-a adus în Casă, 
în apropierea unui copac de 

lângă fântâna ZamZam-ului. În 
acele vremuri nu se afla nimeni 
în Mecca şi nu se găsea nici apă. 
Avraam i-a lăsat acolo, alături 
de o traistă de piele ce avea 
câteva curmale şi un burduf în 
care era puţină apă. 

 Avraam a dat apoi să ple-
ce, dar mama lui Ismail l-a ur-
mat, spunând: 

 «Încotro te îndrepţi? Ne 
laşi în această vale unde nu se 
află nicio fiinţă?» 

  Ea a repetat această între-
bare de mai multe ori, însă 
Avraam nu i-a dat niciun răs-
puns. Apoi a spus:  

 «Allah ţi-a poruncit să faci 
aceasta?» 

  El i-a răspuns:  
 «Da.»  
 Atunci Hagar a spus: 
  «El nu ne va lăsa să pierim 

aici!» 
 Şi spunând aceasta, s-a 

întors. 
 Avraam a mers până ce a 

ajuns la o trecătoare îngustă a 
muntelui, de unde abia putea fi 
zărit de către aceştia. S-a oprit 
şi s-a îndreptat cu faţa spre 
Casă. A înălţat mâinile şi a spus 
această Rugăciune: 

 «Doamne, eu am aşezat o 
parte din urmaşii mei într-o va-
le fără verdeaţă, în apropiere 



de Casa Ta cea Sfântă. Doamne, 
pentru a împlini ei Rugăciunea 
[As-Salat]! Şi fă inimile unor 
oameni să încline cu dragoste 
către ei şi dă-le lor din roade 
spre vieţuire, poate că ei vor fi 
mulţumitori.» 

 (Surat Ibrahim, 14:37) 
 Mama lui Ismail a conti-

nuat să-şi hrănească fiul şi să 
bea din apă. Când toată apa pe 
care o avea s-a sfârşit, atât ei, 
cât şi fiului ei li s-a făcut sete. A 
început să-l privească cu dure-
re în suflet. L-a lăsat acolo, căci 
nu mai putea să-l privească. Şi-
a dat seama că Safa este cel mai 
apropiat munte pe care se pu-
tea urca pentru a cere ajutor. A 
urcat pe munte şi s-a uitat de 
jur-împrejur, pentru a putea 
vedea pe cineva. Însă nu a 
văzut pe nimeni. Ea a coborât 
de pe muntele Safa, iar când a 
ajuns la poale, şi-a îndoit veş-
mântul şi a alergat în acea vale 
precum o persoană ce se află în 
mare primejdie. A alergat până 
a traversat întreaga vale şi a 
ajuns la un alt munte, Marwa. A 
urcat pe munte şi a început să 
se uite de jur-împrejur, în spe-
ranţa că va găsi pe cineva. Însă 
nu a găsit pe nimeni. Şi a re-
petat acest lucru de şapte ori.” 

 Ibn  Abbas,  radhi  Allahu  

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

 „Acela este traseul dintre 
aceşti doi munţi.” 

 Când a ajuns la muntele 
Marwa, a auzit o voce. Atunci a 
spus:  

 „Nu sufla o vorbă!”,  
 referindu-se la ea însăşi. 

Apoi a încercat să asculte cu 
mare atenţie şi a auzit din nou. 
Ea a spus:  

 „Te-am auzit (oricine-ai fi), 
însă ai tu oare vreun sprijin pen-
tru mine?”  

 Deodată, a văzut un Înger, 
aleihi sallam, la fântâna 
ZamZam-ului, săpând în pă-
mânt cu călcâiul – sau cu aripile 
sale – până ce apa a ţâşnit din 
acel loc. Ea a început să facă un 
fel de bazin în jurul izvorului, 
folosindu-şi mâinile în acest 
scop. Şi-a umplut apoi burduful 
cu apă. 

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

 „Fie ca Allah să trimită 
binecuvântarea Sa asupra ma-
mei lui Ismail. Dacă ar fi lăsat 
ea apa ZamZam-ului să curgă 
(sau a spus: «Dacă nu ar fi 
strâns apa»), atunci ZamZam-ul 
ar fi fost o apă curgătoare.”  

 A băut din acea apă şi apoi  



i-a dat copilului să sugă. Înge-
rul, aleihi sallam, i-a spus: 

  „Nu te teme! Aici se află o 
Casă a lui Allah, pe care acest 
copil împreună cu tatăl său o 
vor înălţa. Allah cu adevărat nu-
i părăseşte pe oamenii Săi.” 

 La acea vreme, Casa se afla 
pe un loc înalt, precum un de-
luşor. Ea a rămas acolo până ce 
cei din tribul Jurhum au trecut 
pe lângă ei, în timp ce se întor-
ceau din Kada, în Mecca. Aceş-
tia au poposit în partea de jos a 
Meccăi şi au văzut acolo o pasă-
re în zbor. Au zis:  

 „Această pasăre trebuie să 
zboare în jurul unei ape, cu toa-
te că ştim că în această vale nu 
se găseşte strop de apă.”   

 Au trimis un om sau doi şi 
aceştia au văzut cursul de apă. 
Când s-au reîntors, şi-au înşti-
inţat oamenii că găsiseră apă şi 
cu toţii au mers într-acolo. Ma-
ma lui Ismail şedea în apro-
pierea apei şi atunci ei au spus: 

  „Ne permiţi să stăm alături 
de tine?”  

 Ea a răspuns:  
 „Da. Însă nu aveţi dreptul 

să puneţi stăpânire pe apa noas-
tră!” 

  Ei au fost de acord. 
 În Biblie se spune:  
 „Dumnezeu i-a poruncit lui  

Avraam să taie împrejur pe 
Ismail, pe toţi cei născuţi în casa 
sa, pe toţi cei cumpăraţi cu 
argintul său şi pe toţi oamenii 
de parte bărbătească din partea 
lui Avraam şi i-a tăiat împrejur.”  

 (Biblia – „Facerea”, 17:23) 
  El a fost tăiat împrejur 

după vârsta de 99 de ani. 
Ismail, aleihi sallam, avea 13 
ani. A îndeplinit Porunca lui 
Allah Preaînaltul, referitoare la 
familia sa. 

 Acest lucru indică faptul că 
tăierea împrejur era obligatorie 
pentru el şi, datorită acestui 
lucru, învăţaţii au spus că era 
obligatorie pentru toţi bărbaţii. 

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

 „Avraam s-a tăiat împrejur 
la 80 de ani, folosind o secure.”  

 (relatat de Bukhari) 
  
 Sacrificiul 
 
 Allah Preaînaltul a spus în 

Coranul cel Glorios: 
 „Şi a zis el, apoi: «Eu mă 

duc la Domnul meu care mă va 
călăuzi. ~ Doamne, dă-mi mie 
pe unul dintre cei evlavioşi!» ~ 
Şi Noi i-am dat bună veste des-
pre un flăcău blând. ~ Şi când 
[fiul său] a ajuns la vârsta la 



care putea lucra împreună cu 
el, a zis: «O, fiul meu! Am văzut 
în vis că te voi jertfi. Vezi cum ţi 
se pare?» I-a răspuns: «O, tată! 
Fă după cum ţi se porunceşte, 
căci mă vei afla pe mine – dacă 
va voi Allah – printre cei răb-
dători!» ~ Şi când s-au supus 
amândoi şi l-a întins pe el pe o 
tâmplă, ~ Am strigat Noi la el: 
«O, Avraam! ~ Tu ai împlinit 
vedenia! Astfel îi răsplătim Noi 
pe cei care săvârşesc bine!» ~ 
Aceasta a fost, neîndoielnic, o 
încercare răzvedită ~ Şi l-am 
răscumpărat pe el printr-o jert-
fă minunată ~ Şi am lăsat Noi 
pentru neamurile care au venit 
după el [această binecuvân-
tare]: ~ «Pace asupra lui 
Avraam!» ~ Astfel îi răsplătim 
Noi pe cei care săvârşesc bine; 
~ Fiindcă el a fost dintre robii 
Noştri drept-credincioşi. ~ Şi i 
l-am vestit lui pe Isaac ca 
Profet, dintre oamenii cei evla-
vioşi. ~ Şi l-am binecuvântat pe 
el şi pe Isaac. Dar printre ur-
maşii lor s-au aflat unii făcători 
de bine şi alţii lămurit nedrepţi 
faţă de ei înşişi.” 

 (Surat As-Saffat, 99-113) 
 Aşa cum reiese şi din ver-

setele de mai sus, atunci când 
şi-a părăsit ţinutul şi neamul, 
Avraam, aleihi sallam, i-a cerut 

lui Allah Preaînaltul să-i dea un 
fiu evlavios. Şi Allah subhanahu 
wa ta’ala i-a dat o veste minu-
nată, despre un fiu bun, pe nu-
me Ismail, aleihi sallam. Acesta 
a fost primul său născut şi a 
fost născut după ce Avraam, 
aleihi sallam, ajunsese la vârsta 
de 86 de ani. Nu a existat nici 
cea mai mică urmă de îndoială 
cu privire la acest fapt, indi-
ferent de religie. 

  „Şi când [fiul său] a ajuns 
la vârsta la care putea lucra îm-
preună cu el (…)”  

 însemnând la vârsta tine-
reţii, când a început să se con-
frunte cu lucruri de interes 
propriu, la fel ca şi tatăl său sau 
ca un oarecare alt adult.  

 Mujahid a spus:  
 „În tinereţe a călătorit şi 

era în stare să aibă grijă şi de 
treburile tatălui său.” 

 Când Ismail, aleihi sallam, 
era tânăr, tatăl lui a avut un vis 
în care i se poruncea să-şi sa-
crifice fiul.  

  Ibn Abbas, radhi Allahu 
anhu, a relatat: 

 „Visurile Profeţilor, 
aleihum sallam, reprezintă re-
velaţii.” 

 Aceasta a fost o grea încer-
care ce a venit de la Allah 
Preaînaltul, aceea de a-şi sacri-



fica unicul fiu, născut când el 
ajunsese la vârsta bătrâneţii, 
după ce mai înainte i se po-
runcise să-şi lase fiul şi pe ma-
ma acestuia în deşert. Se supu-
sese poruncii lui Allah 
Atotputernicul prima dată, lă-
sându-i în pustietate. Cu toate 
acestea, Allah Preaînaltul a 
avut grijă de ei şi nu i-a lăsat să 
piară. 

 Apoi, când i s-a poruncit 
să-şi ofere unicul fiu drept 
sacrificiu, el nu a şovăit niciun 
moment şi a dorit să îndepli-
nească Porunca Divină cât mai 
repede cu putinţă. 

 I-a vorbit fiului său despre 
acest vis, astfel ca Ismail, aleihi 
sallam, să fie pregătit sufleteşte 
şi să îndeplinească această 
Poruncă, spunând: 

 „O, fiul meu! Am văzut în 
vis că te voi jertfi. Vezi cum ţi se 
pare?”  

 Acest flăcău blând şi-a fă-
cut tatăl foarte fericit când a 
spus:  

 „O, tată! Fă după cum ţi se 
porunceşte, căci mă vei afla pe 
mine – dacă va voi Allah – prin-
tre cei răbdători!”   

Acesta este răspunsul unui 
om care este cu desăvârşire su-
pus atât părintelui său, cât şi 
Domnului   său,  Allah  Atotpu- 

ternicul. 
 „Şi când s-au supus amân-

doi şi l-a întins pe el pe o tâm-
plă”,  

 înseamnă că erau gata să 
îndeplinească Porunca lui Allah 
Preaînaltul.  

 „L-a atins pe el pe o tâm-
plă”  

 înseamnă fiind cu faţa în 
jos.  

 Ibn Abbas, radhi Allahu 
anhu, Mujahid şi Qatada au 
spus că Avraam, aleihi sallam, a 
dorit să facă sacrificiul stând în 
spatele său, pentru ca fiul lui să 
nu vadă.  

 Într-o altă versiune, se 
spune: 

 „Avraam l-a întins în pozi-
ţia pe care o are orice animal 
jertfit.” 

 însemnând că o parte a 
frunţii sale a atins însă pă-
mântul.  

 „S-au supus amândoi”, 
  înseamnă că Avraam, 

aleihi sallam, a rostit Numele 
lui Allah Preaînaltul şi L-a 
slăvit, iar Ismail, aleihi sallam, 
şi-a declarat intenţia de a fi ucis 
întru Numele lui Allah, Unicul. 
 Suddi a spus: 

  „Avraam, aleihi sallam, a 
încercat să-i taie gâtul cu cuţi-
tul, însă acesta nu tăia deloc.” 



 Apoi, Allah Preaînaltul a 
spus:  

 „O, Avraam! ~ Tu ai împli-
nit vedenia!”, 

 ceea ce înseamnă că sco-
pul acestei încercări a fost deja 
îndeplinit şi anume supunerea 
ta în faţa lui Allah subhanahu 
wa ta’ala şi răspunsul în faţa 
unei asemenea porunci ce vine 
de la Domnul tău, jertfirea 
unicului fiu.  

 „Aceasta a fost, neîndo-
ielnic, o încercare răzvedită! ~ 
Şi l-am răscumpărat pe el prin-
tr-o jertfă minunată.”   

Majoritatea învăţaţilor este 
de părere că jertfa a fost o oaie 
albă, care avea ochi şi coarne 
mari. Aceasta este o dovadă că 
cel sacrificat a fost Ismail, aleihi 
sallam. El este cel ce a trăit în 
Mecca şi nu avem nicio dovadă 
că Isaac, aleihi sallam, a venit 
sau nu vreodată, în timpul co-
pilăriei, la Mecca. 

 Această opinie este de ase-
menea susţinută în Nobilul Co-
ran. De fapt, este specificat 
faptul că cel sacrificat a fost 
Ismail, aleihi sallam. Coranul 
cel Glorios menţionează poves-
tea sacrificiului şi apoi spune:  

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

 Versiunea care susţine că 
Isaac, aleihi sallam, a fost cel 
sacrificat provine din tradiţiile 
iudaice şi noi suntem conştienţi 
de faptul că aceştia sunt nişte 
falsificatori; şi nu avem nicio 
îndoială asupra acestui fapt. 

 În Tora se spune că Dum-
nezeu i-a poruncit lui Avraam, 
aleihi sallam, să-şi ofere unicul 
fiu drept sacrificiu, iar într-o 
altă versiune a acesteia se spu-
ne că unicul său fiu era Isaac, 
aleihi sallam, ceea ce este o 
minciună. Era Ismail, aleihi 
sallam. Singurul lucru care i-ar 
fi putut face să falsifice acest 
lucru este invidia lor faţă de 
arabi. Ismail, aleihi sallam, este 
părintele arabilor ce trăiau în 
ţinutul Hijazului, din provine şi 
Profetul nostru, Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam. 
Isaac, aleihi sallam, este părin-
tele lui Iacob, aleihi sallam – ca-
re era numit Israel – şi cu el se 
înrudesc aceştia. Au vrut să le 
ia arabilor această onoare şi 
astfel au falsificat Cartea lui 
Allah Preaînaltul cu omisiuni şi 
adăugiri. Există mulţi învăţaţi 
musulmani care susţin părerea 
acestora, că Isaac, aleihi sallam, 
a fost oferit drept jertfă. Aceştia 
probabil au preluat această 
variantă de la Ka’b ibn Ahbar  



sau din izvoarele iudaice. 
 Ibn Ka’b Al-Qurazi, refe-

rindu-se la acest verset: 
 „Noi i l-am vestit pe Isaac, 

iar după el pe Iacob.”, 
  a spus: 
  „Cum ar putea fi această 

veste bună pentru Isaac, aleihi 
sallam, de vreme ce Isaac, aleihi 
sallam, va fi urmat de Iacob, 
aleihi sallam? Atunci lui 
Avraam, aleihi sallam, i s-a po-
runcit să-l ofere pe Isaac, aleihi 
sallam, drept sacrificiu, mai îna-
inte ca acesta să fi fost născut? 
Acest lucru este imposibil, căci 

contrazice vestea bună despre 
care se vorbeşte.” 

 Aceasta este părerea în-
văţaţilor musulmani; cel sacri-
ficat a fost Ismail, şi nu Isaac, 
aleihum sallam. 

Allahu Alam 
 
~  inshaAllah, va continua ~ 
 
Sursa: Ibn Kathir 
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Uthman ibn Affan, radhi Allahu anhu, 

al treilea calif al Islamului 
(continuare) 

~ de Gabriela Gharabli ~ 
 
 

Alegerea lui Uthman, 
radhi Allahu anhu  

 
Omar, radhi Allahu anhu, pe 

patul său de moarte a format 
un comitet din  şase persoane, 
dintre care să fie ales urmă-
torul calif al Islamului. Cei şase 
au fost: Ali ibn Abu Talib, 
Uthman ibn Affan, Abdur-
Rahman ibn Awf, Sa’d ibn Abi 
Waqqas, Az-Zubair ibn Al-
Awwam şi Talha ibn 
Ubaidullah, radhi Allahu 
anhum.  

Omar, radhi Allahu anhu, le-
a cerut ca, după moartea sa, în 
termen de 3 zile să fie ales ur-
mătorul calif şi acesta să depu-
nă jurământul în cea de a patra 
zi.  Pentru că Talha, radhi 
Allahu anhu, nu se afla atunci în 
Medina, s-a pus condiţia ca nu-
mai în cazul revenirii sale la 
timp, să poată participa la ale-
geri, în caz contrar ceilalţi 
trebuie să delibereze în absen- 

ţa sa.  
Abdur-Rahman ibn Awf, 

radhi Allahu anhu, a dorit să 
participe la aceste alegeri ca 
moderator şi nu ca eligibil, în-
cepându-şi imediat misiunea, 
întrebând, pe fiecare separat, 
cui îi va acorda votul său.  
 Ali, radhi Allahu anhu, a 
spus că-l votează pe Uthman, 
radhi Allahu anhu, iar Uthman, 
radhi Allahu anhu, a spus că 
votează pentru Ali, radhi Allahu 
anhu, Zubair a spus că Ali sau 
Uthman, radhi Allahu anhum, 
iar Sa’d a spus că votează 
pentru Uthman, radhi Allahu 
anhum. 

  Abdur-Rahman, radhi 
Allahu anhu, a continuat să în-
trebe şi alţi lideri ai opiniei pu-
blice din Medina, care îl favo-
rizau pe Uthman, radhi Allahu 
anhu, şi a ajuns la concluzia că 
majoritatea oamenilor se decla-
ră pentru alegerea lui Uthman, 
radhi Allahu anhu, pentru a fi 



succesorul lui Omar, radhi 
Allahu anhu. Astfel, la patru zile 
după moartea lui Omar, radhi 
Allahu anhu, pe 11 noiembrie 
644, adică 5 Muharram a anului 
23 H., Uthman, radhi Allahu 
anhu, este ales ca succesor al 
lui Omar, radhi Allahu anhu, şi 
numit al treilea calif al Isla-
mului, primind titlul nobil de 
„Amir Al-Muminin”. 

 
Califatul (644–656) 
 
Imediat după preluarea 

funcţiei, Uthman, radhi Allahu 
anhu, a emis o serie de norma-
tive, pentru ca toţi funcţionarii 
să implementeze de urgenţă 
toate legile emise de predece-
sorul său, Omar ibn Al-Khattab, 
radhi Allahu anhu. 

Teritoriile deţinute acum s-
au extins în vest până la Maroc, 
în est până la partea de sud-est 
a Pakistanului de astăzi, iar în 
nord până în Armenia. Pe tim-
pul califatului, a fost întemeiată 
prima forţă navală Islamică, 
diviziunile administrative ale 
statului  au fost revizuite şi 
multe proiecte publice au fost 
extinse şi terminate. 

Uthman, radhi Allahu anhu, 
a trimis cei mai marcanţi dintre 
companionii Profetului 

Mohammed, radhi Allahu 
anhum, ca reprezentanţii săi 
personali, în diferite provincii, 
pentru a controla conduita 
funcţionarilor şi starea socială 
a poporului. 

În cei doisprezece ani de ca-
lifat ai lui Uthman, radhi Allahu 
anhu, primii şase au fost mar-
caţi de pace şi linişte internă, 
iar următorii ani, de revolte. 

 
Reformele din perioada 

lui Uthman, radhi Allahu 
anhu 

 
 Reformele economice 
 
Monedelor persane, care 

conţineau imaginea ultimului 
împărat persan, folosite în acea 
perioadă, li s-a adăugat ex-
presia „Bismilleh”.  

Uthman, radhi Allahu anhu, 
încă din tinereţe a fost un om 
abil şi un comerciant de succes, 
care a contribuit şi cu averea sa 
la dezvoltarea Imperiului Is-
lamic. 

  Omar, radhi Allahu anhu, 
a interzis vânzarea şi cumpă-
rarea terenurilor agricole, de 
pe teritoriile cucerite însă 
Uthman, radhi Allahu anhu, a 
anulat această restricţie, pen-
tru prosperarea schimburilor 



comerciale. De asemenea, a 
permis oamenilor să facă îm-
prumuturi de la Trezoreria 
publică.  

În anul 651, pe timpul ca-
lifatului lui Uthman, radhi 
Allahu anhu, se bat primele mo-
nede Islamice, dirhamul per-
san, având imprimată imaginea 
împăratului persan Yazgerd III 
şi expresia „Bismilleh”.  

Reformele economice intro-
duse de Uthman, radhi Allahu 
anhu, au adus bunăstare în rân-
dul populaţiei musulmane, ca şi 
nemusulmane, contribuind la 
prosperitatea Imperiului.  

 
Lucrările publice 
 
Odată cu îmbunătăţirea si-

tuaţiei economice, oamenii au 
început să-şi investească banii 
în construcţia de clădiri şi 
datorită acestui lucru, de-a 
lungul întregului Imperiu au 
apărut clădiri mari şi noi. Au 
fost construite mai mult de 
cinci mii de moschei, iar 
Uthman, radhi Allahu anhu, a 
extins şi înfrumuseţat Mos-
cheea Profetului (Masjid An-
Nabawi). 

Odată cu mărirea armatei, 
şi cantonamentele au fost ex-
tinse, construindu-se mai multe 

barăci pentru soldaţi şi grajduri 
pentru cai.  

În principalele oraşe, au 
fost construite spaţii speciale, 
aşa-zise «case de oaspeţi», pen-
tru a asigura necesarul comer-
cianţilor care soseau din de-
părtări. De asemenea, au fost 
deschise mai multe pieţe, unde 
existau şi oameni care se ocu-
pau de pază şi ordine. 

În Irak, Egipt şi Persia au 
fost săpate canale de irigare, 
pentru dezvoltarea agriculturii. 

În oraşe, o atenţie deosebită 
a fost îndreptată spre asigu-
rarea alimentării cu apă. Au 
fost săpate sonde în Medina, 
pentru furnizarea apei potabile, 
şi în Mecca, de asemenea, fur-
nizarea de apă a fost mult îm-
bunătăţită. De asemenea, prin 
canale, apa a fost irigată spre 
Kufa şi Basra, iar portul prin-
cipal a fost plasat în Jeddah, în 
loc de Shuaibia, deoarece aces-
ta din urmă nu era uşor acce-
sibil. 

 
 Administraţia 
 
Omar, radhi Allahu anhu, a 

lăsat scris în testamentul său ca 
timp de un an după moartea sa 
să nu se facă nicio schimbare 
administrativă. De aceea, timp 



de un an, Uthman, radhi Allahu 
anhu, a menţinut modelul de 
administrare politică, făcând 
mai târziu unele amendamente. 

Sub conducerea lui Omar, 
radhi Allahu anhu, Egiptul a 
fost împărţit în două provincii, 
partea Superioară şi partea 
Inferioară, iar Uthman, radhi 
Allahu anhu, a lăsat Egiptul 
într-o singură provincie, cre-
ând, astfel, o provincie separată 
pentru Efriqya (literal Africa, 
însemnând Nordul Africii). 
Omar, radhi Allahu anhu, a îm-
părţit Siria în două provincii, 
dar Uthman, radhi Allahu anhu, 
a lăsat una singură.  

 În timpul califatului lui 
Uthman, radhi Allahu anhu, 
Imperiul a fost împărţit în do-
uăsprezece provincii, după cum 
urmează:  

-  Medina, Mecca, Yemen, 
Kufa, Basra, Jazira, Faris, 
Azerbaidjan, Khorasan, Siria, 
Egipt şi Efriqya. 

Provinciile au fost împărţite 
pe districte, în Imperiu exis-
tând mai mult de 100 de dis-
tricte, fiecare cu un oraş „capi-
tală”, având propriul guverna-
tor, judecător şi «Amil» (colec-
tor de impozite). Toţi guver-
natorii au fost numiţi personal, 
în scris, de către Uthman, radhi 

Allahu anhu, care în momentul 
alegerii lor, le înmâna un act ju-
ridic, prin care era reglementat 
dreptul, ca şi obligaţia fiecărui 
guvernator. La preluarea func-
ţiei, guvernatorul era obligat să 
adune oamenii în moscheea 
principală şi să le citească actul 
juridic. 

Odată cu extinderea Impe-
riului, Uthman, radhi Allahu 
anhu, a avut nevoie de oameni 
de încredere pentru a putea 
guverna. Unele surse vorbesc 
despre unele favoritisme ale lui 
Uthman, radhi Allahu anhu, în 
favoarea rudelor sale, la numi-
rea guvernatorilor în patru 
provincii, Egipt, Siria, Basra şi 
Kufa, ei ţinând frâiele puterii, 
acest lucru conducând la ne-
mulţumiri, proteste şi chiar la 
revoltă din partea celor care 
vedeau acest lucru ca pe o for-
mă de nepotism.  

 
Coranul 
 
Uthman, radhi Allahu anhu, 

este, probabil, cel mai cunoscut  
pentru înfiinţarea comisiei care 
a furnizat cele mai multe copii 
ale Coranului, sub forma în care 
există astăzi. Necesitatea înfiin-
ţării acestei comisii a fost dată 
de faptul că diferite centre, cum 



ar fi Kufa şi Damasc, au început 
să dezvolte propriile tradiţii în 
recitarea Coranului şi notarea 
lui cu diferenţele stilistice. 

În timpul lui Uthman, radhi 
Allahu anhu, odată cu răspân-
direa Islamului, au apărut dife-
renţe tot mai evidente în reci-
tarea Coranului, datorită dia-
lectelor diferite ale limbii ara-
be. Un grup de companioni, în 
frunte cu Hudhaifa ibn Al-
Yaman, radhi Allahu anhum, 
care, fiind alarmat de diferen-
ţele de recitări ale Coranului, a 
venit la Uthman, radhi Allahu 
anhu, şi i-a spus: 

„O, Amir Al-Muminin,  sal-
vează această Umma, înainte să 
se deosebească cu privire la Car-
te, la fel cum au făcut evreii şi 
creştinii!” 

Uthman, radhi Allahu anhu, 
i-a trimis vorbă Hafsei, radhi 
Allahu anha, soţia Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, la care se afla ma-
nuscrisul complet, compilat în-
că de pe timpul lui Abu Bakr, 
radhi Allahu anhu, spunând: 

„Trimite-ne manuscrisul, 
astfel încât să putem face copii 
ale acestuia, apoi ţi-l vom retur-
na.”  

Astfel, Hafsa, radhi Allahu 
anha, a trimis manuscrisul lui 

Uthman, radhi Allahu anhu, 
care a ordonat lui Zaid ibn 
Thabit, Abdullah ibn Az-
Zubayr, Sa’id ibn Al-’As şi 
Abdur-Rahman ibn Al-Harith 
ibn Hisham, radhi Allahu 
anhum, să facă copii. 

Zaid, radhi Allahu anhu, a 
fost numit responsabil de acest 
proiect, iar dialectul folosit a 
fost cel al tribului Quraish, din 
care făcea parte şi Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam. Atunci când au ter-
minat, o mare parte a copiilor 
Coranului au fost trimise comu-
nităţilor musulmane, iar copiile 
fragmentare au fost distruse, 
pentru a eradica greşelile scrip-
turale şi diferenţele de dialect.  

Califul Uthman, radhi 
Allahu anhu, a păstrat o copie 
pentru el, iar manuscrisul ori-
ginal a fost trimis înapoi la 
Hafsa, radhi Allahu anha. 

 
Expansiunea militară 
 
În perioada califatului lui 

Omar, radhi Allahu anhu, Im-
periul Islamic s-a extins într-un 
mod fără precedent, iar după 
moartea lui şi până la asasina-
rea ultimului lor împărat, în 
anul 650, au existat revolte a-
proape pe tot teritoriul fostului  



Imperiu Sasanid.  
Califul Uthman, radhi 

Allahu anhu, a organizat expe-
diţii militare pentru a înnăbuşi 
revoltele şi a recâştiga terito-
riul Persiei şi alte teritorii din 
regiune. 

Între anii 647-651, ofensive 
majore au fost lansate în Ca-
ppadocia, Caesarea Mazaca, 
Cilicia şi Isauria, iar între anii 
650-651 împăratul Bizantin a 
fost forţat să intre la negocieri 
pentru armistiţiu.  

A fost construită o puter-
nică forţă navală, iar în anul 
649 au fost capturate insulele 
Creta şi Rhodos. După victoria 
navală împotriva flotei bizan-
tine, a fost de asemenea captu-
rată şi o parte a Siciliei. 

În anul 652, a fost invadată 
regiunea Nubia, iar capitala ei, 
Dongola, a fost cucerită. 

Între anii 652-653, Penin-
sula Iberică a fost invadată, la 
fel ca şi zonele de coastă ocu-
pate. 

 Între anii 654-655, 
Uthman, radhi Allahu anhu, a 
ordonat pregătirea unei expe-
diţii militare pentru capturarea 
Constantinopolului, însă îna-
inte de începerea expediţiei, 
Uthman, radhi Allahu anhu, a 
fost ucis.  

 Sentimente anti-Uthman 
 
Potrivit unor surse Islamice, 

spre deosebire de Omar, radhi 
Allahu anhu, care a menţinut 
ordinea şi disciplina cu o mână 
de fier, Uthman, radhi Allahu 
anhu, a fost mai puţin aspru, 
concentrându-se mai mult pe 
prosperitatea economică. În 
timpul califatului lui Uthman, 
radhi Allahu anhu, oamenii au 
prosperat din punct de vedere 
economic, iar pe plan politic s-
au bucurat de mai multă liber-
tate. Nu au existat instituţii ca-
re să canalizeze activităţile 
politice, iar în lipsa lor, invidiile 
preislamice şi rivalităţile triba-
le, suprimate până atunci, au 
erupt, culminând cu asasinarea 
lui Uthman, radhi Allahu anhu. 

În anul 655, Uthman, radhi 
Allahu anhu, a îndrumat oame-
nii care aveau nemulţumiri 
împotriva administraţiei sale, 
să se adune la Mecca pentru a 
efectua Hajj-ul, promiţându-le 
că toate plângerile legitime vor 
fi rezolvate. Ca răspuns la ape-
lul lui Uthman, radhi Allahu 
anhu, opoziţia a venit cu dele-
gaţii  mari, din diverse oraşe, 
pentru a prezenta plângerile 
lor în faţa adunării. 

Uthman, radhi Allahu anhu,  



s-a adresat poporului său, 
răspunzând pe larg criticilor 
adresate lui şi administraţiei 
sale, apoi a adăugat: 

„Am spus ce am avut de 
spus... acum sunt pregătit să vă 
ascult... Dacă cineva dintre voi 
are o plângere legitimă împotri-
va mea sau a administraţiei 
mele, este liber să-şi prezinte 
plângerea şi vă asigur că voi 
face tot ce este mai bine pentru 
a o soluţiona.” 

 Cu această ocazie, rebelii 
şi-au dat seama că oamenii din 
Mecca îl susţin pe Uthman, 
radhi Allahu anhu, şi că nu 
există şanse ca ei să aibă câştig 
de cauză, aceasta fiind o mare 
victorie psihologică pentru 
Uthman, radhi Allahu anhu. 

Conform învăţaţilor sunniţi, 
înainte de întoarcerea în  Siria, 
guvernatorul Mu’awiya, verişo-
rul lui Uthman, radhi Allahu 
anhum, i-a sugerat că ar trebui 
să meargă în Siria, unde atmo-
sfera era paşnică, însă Uthman, 
radhi Allahu anhu, a refuzat 
acest lucru, spunând că el nu 
vrea să părăsească oraşul lui 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, Medina.  

Apoi, Mu’awiya, radhi 
Allahu anhu, apoi i-a cerut să-i 
permită trimiterea unei forţe 

armate din Siria, pentru apă-
rarea lui Uthman, radhi Allahu 
anhu, împotriva oricărei încer-
cări a rebelilor de a-i face rău. 
Uthman, radhi Allahu anhu, a 
respins şi aceasta, spunând că 
forţele siriene în Medina nu ar 
face altceva decât să incite la 
un război civil. 
 

Agitaţie în Medina 
 
După efectuarea Pelerinaju-

lui, în anul 655, lucrurile s-au 
mai liniştit un timp, însă, într-o 
zi a anului 656, Medina, «capi-
tala» lui Uthman, radhi Allahu 
anhu, a devenit un focar de in-
trigi şi de nelinişte.  

Atunci când criza s-a adân-
cit în Medina, Uthman, radhi 
Allahu anhu, s-a adresat con-
gregaţiei din Moscheea 
Profetului, explicând şi în ace-
laşi timp respingând toate ata-
curile la adresa lui. Oamenii au 
fost din nou mulţumiţi de cali-
ful lor, astfel, Uthman, radhi 
Allahu anhu, a sperat ca după 
discursul său, în care, de ase-
menea, a explicat poziţia sa şi 
toate acţiunile sale,  propagan-
da falsă împotriva lui să înce-
teze.  

 
Revolta armată împotriva  



lui Uthman, radhi Allahu 
anhu  

 
 Situaţia politică din Egipt a 

jucat un rol important în răz-
boiul propagandistic dus îm-
potriva califatului, aşa că 
Uthman, radhi Allahu anhu, l-a 
convocat pe Abdullah ibn Sa’ad, 
guvernatorul Egiptului la Medi-
na, să se consulte cu el în legă-
tură cu situaţia creată şi cu 
acţiunile viitoare care trebuie 
adoptate. În lipsa lui Abdullah 
ibn Sa’ad, radhi Allahu anhu, 
adjunctul său, Mohammed ibn 
Abu Hudhaifa, a organizat o lo-
vitură de stat şi a preluat pute-
rea. Tot în acelaşi an, guver-
natorul de Kufa, Abu Musa Al-
Ash’ari, radhi Allahu anhu, a 
ajuns în imposibilitatea de a 
putea controla provincia, iar în 
Basra, guvernatorul Abdullah 
ibn Amir a plecat să efectueze 
Hajj-ul, iar în lipsa lui, în pro-
vincie s-a instalat o stare de 
confuzie. Astfel, cele trei pro-
vincii principale din Egipt au 
devenit independente de califat 
şi centrul revoltelor. 

 
Rebelii în Medina 
 
Din Egipt, un contingent de 

o mie de persoane a fost trimis 

în Medina cu instrucţiuni clare 
de a răsturna conducerea şi de 
a-l asasina pe Uthman, radhi 
Allahu anhu. Asemenea contin-
gente au mărşăluit de la Basra 
şi Kufa spre Medina. De aseme-
nea, rebelii şi-au trimis repre-
zentanţii pentru a lua legătura 
cu liderii opiniei publice din 
Medina. 

Reprezentanţii contingentu-
lui din Egipt i-au propus lui Ali, 
radhi Allahu anhu, să preia ca-
lifatul de la Uthman, radhi 
Allahu anhu, însă, el a refuzat. 
Cei din Kufa i-au propus acelaşi 
lucru lui Az-Zubair, radhi 
Allahu anhu, iar cei din Basra 
lui Talha, radhi Allahu anhu, 
ambele propuneri fiind res-
pinse. 

Uthman, radhi Allahu anhu, 
a fost susţinut de cei din clanul 
Umayya ai tribului Quraish, şi 
de câţiva oameni din Medina, 
însă cea mai mare parte a oa-
menilor a ales să fie neutră. 

 
Asedierea lui Uthman, 

radhi Allahu anhu 
 
Situaţia din Medina a fost 

de partea rebelilor, datorită 
faptului că oamenii nu au opus 
nicio rezistenţă. Astfel, au in-
trat în Medina şi au ocupat casa 



lui Uthman, radhi Allahu anhu, 
însă el avea libertate de miş-
care, neimpunându-i restricţii. 

Deşi mulţi dintre susţină-
torii lui Uthman, radhi Allahu 
anhu, au dorit să lupte împo-
triva rebelilor, el, radhi Allahu 
anhu, a interzis categoric acest 
lucru.  

Uthman, radhi Allahu anhu, 
îşi făcea Rugăciunile la Mos-
cheea Profetului, iar rebelii se 
rugau chiar sub conducerea lui. 
În timp ce Uthman, radhi 
Allahu anhu, se adresa oameni-
lor din moschee, a fost aspru 
criticat de către adversari, iar 
susţinătorii săi au sărit în apă-
rarea lui. S-a ajuns la un schimb 
de vorbe dure şi chiar la arun-
carea pietrelor unora împotriva 
celorlalţi. O piatră l-a nimerit 
pe Uthman, radhi Allahu anhu, 
iar el a căzut inconştient, şi 
chiar după ce l-au ridicat şi l-au 
dus acasă, starea lui a rămas 
neschimbată.  

Cele întâmplate în moschee 
au subliniat faptul că cei mai 
mulţi dintre oamenii din Medi-
na au preferat să nu lupte de 
nicio parte, astfel rebelii şi-au 
schimbat strategia, împiedicân-
du-l pe Uthman, radhi Allahu 
anhu, să mai iasă din casă. 

Odată cu trecerea timpului,  

rebelii au intensificat presiunea 
lor asupra lui Uthman, radhi 
Allahu anhu. Au interzis, la în-
ceput, aprovizionarea cu ali-
mente, ca mai apoi şi alimen-
tarea cu apă. Atunci când 
Ramla bint Abu Sufiyan, radhi 
Allahu anha, văduva Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a venit să-l vadă pe 
Uthman, radhi Allahu anhu, 
aducându-i provizii, nu i s-a 
permis să intre. De un trata-
ment similar a avut parte şi 
Aisha, radhi Allahu anha, vădu-
va Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, şi fiica 
lui Abu Bakr, radhi Allahu 
anhu, la încercarea ei de a-i 
aduce alimente lui Uthman, 
radhi Allahu anhu. 

În timpul asediului, susţi-
nătorii lui Uthman, radhi Allahu 
anhu, care erau mai numeroşi 
decât rebelii, i-au cerut acordul 
să lupte împotriva rebelilor, 
însă califul, radhi Allahu anhu, 
a interzis acest lucru, pentru a 
evita vărsarea de sânge a unui 
musulman de către alt musul-
man, spunând: 

„Nu vreau vărsare de sânge 
printre musulmani, pentru a-mi 
salva gâtul.” 

Din nefericire pentru 
Uthman, radhi Allahu anhu, 



confruntarea totuşi a avut loc, 
fiind ucişi câţiva dintre rebeli, 
iar dintre susţinătorii săi, au 
fost răniţi Hassan ibn Ali, care a 
luptat alături de fratele lui 
Husein, şi Marwan, radhi 
Allahu anhum. Aisha, radhi 
Allahu anha, de asemenea, a 
participat, prin incitarea popo-
rului la luptă pentru eliberarea 
lui Uthman, radhi Allahu anhu. 

Odată cu începerea Peleri-
najului şi părăsirea de către 
oameni a oraşului Medina pen-
tru a pleca spre Mecca, criza s-a 
adâncit în continuare, însă re-
belii au înţeles că musulmanii, 
odată strânşi la Mecca din toate 
părţile lumii, şi-ar putea în-
drepta paşii spre Medina pen-
tru a-l salva pe Uthman, radhi 
Allahu anhu. Prin urmare, au 
decis să ia măsuri capitale îm-
potriva lui Uthman, radhi 
Allahu anhu, înainte de termi-
narea Hajj-ului.  

 
Asasinarea lui Uthman, 

radhi Allahu anhu 
 
Rebelii s-au întors la casa 

lui Uthman, radhi Allahu anhu, 
şi au găsit căile de intrare foar-
te bine păzite de către susţină-
torii califului, radhi Allahu 
anhu, însă au escaladat perete-

le din spatele casei, astfel stre-
curându-se în interiorul ei. 
Odată ajunşi la Uthman, radhi 
Allahu anhu, l-au lovit puternic 
în cap. Na’ilah, soţia acestuia, 
radhi Allahu anha, a sărit să-l 
protejeze cu propriul corp, însă 
şi ea a fost tăiată la degete, a-
tunci când şi-a ridicat mâna 
spre protejarea lui. Rebelii i-au 
aplicat mai multe lovituri, până 
când l-au omorât.  

La muzeul din Tashkent, se 
află Coranul pătat cu sângele 
lui Uthman, radhi Allahu anhu. 

Rebelii au încercat să muti-
leze corpul neînsufleţit al lui 
Uthman, radhi Allahu anhu, 
însă, alertaţi de strigătele lui 
Na’ilah şi ale Ramlei bint 
Shaibah, văduvele lui, radhi 
Allahu anhunna, susţinătorii lui 
au intrat în casă, ucigându-i pe 
criminali, însă pentru califul 
Uthman, radhi Allahu anhu, a 
fost prea târziu. 

Chiar şi după moartea aces-
tuia, radhi Allahu anhu, rebelii 
au rămas în jurul casei, neper-
miţând înmormântarea lui. 

 
Înmormântarea 
 
În ziua morţii, un număr de 

companioni, radhi Allahu 
anhum, a venit pentru a-l în-



mormânta pe Uthman, radhi 
Allahu anhu, iar din cauza si-
tuaţiei tensionate de pe străzile 
Medinei, corpul lui a fost îngro-
pat după asfinţitul Soarelui. Az-
Zubair ibn Awwam, radhi 
Allahu anhu, a oferit Rugăciu-
nea de înmormântare şi l-a aşe-

zat în mormânt, respectând 
astfel, dorinţa lui Uthman, 
radhi Allahu anhu. 

Allah subhanahu wa ta’ala 
să fie mulţumit de el! Amin! 

 
Allahu Alam

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



 
Povestiri Coranice 

de Ibn Kathir 
~ tradus de Umm Mariya ~ 

 
 

Povestea lui Saba’(Sheba) 
 
Allah Atotputernicul spune 

în Nobilul Coran: 
„Şi a avut [neamul din] 

Saba’ în sălaşul lui(1) un 
semn(2): două grădini, în drea-
pta şi în stânga.(3) «Mâncaţi 
din darul Domnului vostru şi 
aduceţi-I Lui mulţumire! O ţară 
bună(4) şi un Stăpân Iertător 
[Ghafur]!»  ~ Însă ei s-au în-
tors(5) şi Noi am trimis asupra 
lor înecul de la Al-’Arim(6) şi 
le-am schimbat amândouă gră-
dinile lor cu două grădini cu 
roade amare(7), tamarisc(8) şi 
câţiva jujubieri(9). ~ Aceasta 
le-am dat-o ca răsplată pentru 
că ei au fost necredincioşi. Şi 
oare răsplătim Noi [astfel pe 
altcineva] afară de cel necre-
dincios(10)? ~ Şi Noi am aşezat 
între ei şi între cetăţile pe care 
le-am binecuvântat alte cetăţi 
cunoscute şi am hotărât distan-
ţele dintre ele: «Mergeţi între 
ele nopţi şi zile, în sigu-

ranţă!»(11) ~ Însă ei au zis: 
«Doamne, depărtează mai mult 
distanţele noastre!» Însă ei au 
fost nedrepţi faţă de ei înşişi, 
aşa încât Noi i-am făcut [su-
biecte de] legende(12) şi i-am 
risipit pe ei, despărţindu-i. În-
tru aceasta se află semne(13) 
pentru cel răbdător şi mulţu-
mitor(14)!” 

(Surat Saba’, 34:15-19) 
 

Explicaţia numerelor din 
paranteză, din versete: 
 1) În locurile în care trăiau 
ei, în zona barajului de la 
Ma’rib. 

 2) Al Atotputerniciei lui 
Allah şi al modului în care El îi 
răsplăteşte, pe cei care fac rău. 

3) În partea dreaptă şi în 
partea stângă a ţării lor sau fie-
care dintre ei aveau două gră-
dini – una în dreapta şi cealaltă 
în stânga locuinţei sale. 

4)  Binecuvântată. 
5) Şi nu au mai adus mul-

ţumire Domnului lor, socotin- 



du-i pe Profeţii lor mincinoşi. 
6) Al-’Arim era numele ba-

rajului de la Ma’rib, care reţi-
nea apa de ploaie, formând un 
lac mare. Când acest neam a 
devenit nelegiuit, Allah 
subhanahu wa ta’ala a distrus 
barajul, apele au inundat ţara, 
distrugând totul în calea lor, iar 
locuitorii care au mai scăpat cu 
viaţă au părăsit zona res-
pectivă. 

7) Necomestibile. 
8) Arbust deşertic cu fructe 

mici, necomestibile. 
9) Pomi de deşert cu spini, 

cu mici fructe comestibile, dar 
fără gust şi fără nicio valoare 
nutritivă. 

10) Care nu aduc mulţumire 
lui Allah subhanahu wa ta’ala şi 
nu-i urmează pe Profeţi, 
aleihum sallam.  

11) Noi am orânduit astfel 
etapele între ţinutul pustiit al 
regatului Saba’ şi ţara binecu-
vântată (a Shamului), încât cei 
care pornesc dimineaţa dintr-
un oraş, să fie la vremea amie-
zii în oraşul următor, iar cei 
care pornesc la amiază, să ajun-
gă la vremea asfinţitului în o-
raşul următor, mergând astfel 
atât ziua, cât şi noaptea, fără 
teamă şi fără să aibă nevoie să 
poarte cu ei provizii. 

12) Pe care le povestesc oa-
menii, minunându-se de ele. 

13) Pilde. 
14) În istoria lor şi în neno-

rocirea care s-a abătut asupra 
lor. 

 
Genealogii – printre care şi 

Mohammed ibn Ishaq – au 
spus:  

„Numele de Saba’ se referă 
la  Abd Shams ibn Yashjub ibn 
Ya’rub ibn Qahtan. A fost primul 
care a luat prizonieri şi era un 
om foarte generos.” 

 As-Suhaili a spus:  
„Se spune că a fost primul 

om care a fost încoronat”,  
în timp ce alţi învăţaţi spun 

că:  
„El era musulman şi a com-

pus poezii prin care vestea veni-
rea Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam.”  

Această ultimă variantă îi 
este atribuită lui Ibn Didya, în 
cartea sa, intitulată At-Tanwir fi 
Maulid Al-Bashir An-Nadhir. 

Imam Ahmad a spus:  
„Abu Abdur-Rahman mi-a 

spus, după Abdullah ibn 
Luhai’ah, după Abdullah ibn 
Da’lah, care spunea:  

«L-am auzit pe Abdullah ibn 
Abbas spunând:  

„Un  bărbat  l-a întrebat  pe  



Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, dacă 
Saba’ a fost un bărbat, o femeie 
sau numele unui ţinut. 

El, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: 

«Cu adevărat, era un bărbat 
care a avut zece fii. Şase dintre 
ei au locuit în Yemen şi patru în 
Sham (Siria). Cei din Yemen au 
fost: Madhhaj, Kindah, Al-Azd, 
Al-Ash’ariyun, Anmar şi 
Himyar. Iar cei care au locuit în 
Siria au fost: Laghm, Judham, 
’Amilah şi Ghassan.»  

Cel care a întrebat era 
Farwah ibn Musaik Al-
Ghatifi.”»” 

Aceasta înseamnă că terme-
nul de «Saba’» cuprinde toate 
aceste triburi; printre cei din 
Yemen era de asemenea şi At-
Tababiah (sing. Tubba’). Regii 
lor purtau coroane pe cap, ase-
meni regilor din Persia. Arabii 
obişnuiau să-i numească pe cei 
care conduceau Yemen-ul Ha-
dramaut «Tubba’», tot aşa cum 
obişnuiau să-i cheme pe cei 
care conduceau Sham (Siria) şi 
Peninsula Arabă «Caesar», iar 
pe conducătorul Persiei  
«Khusrau», pe conducătorul 
Egiptului «Fir’aun (Faraon)», 
conducătorul Abissiniei «Ne-
gus», pe conducătorul Indiei 

«Ptolemes», iar Bilqis era for-
ma de adresare către regii din 
Himyar, care conduceau peste 
Yemen. Ei au trăit fericiţi, lipsiţi 
de griji şi plini de tot felul de 
bogăţii: fructe, plante etc., fiind 
oameni corecţi, care urmau Ca-
lea cea Dreaptă, dar când au 
negat Puterea lui Allah 
subhanahu wa ta’ala, acest 
lucru a dus, în mod inevitabil, la 
distrugerea lor.  

Mohammed ibn Ishaq a 
relatat de la Wahb ibn 
Munabah, care a spus:  

„Allah Atotputernicul le-a 
trimis treisprezece Profeţi.”,  

în timp ce As-Sadi pretinde 
că:  

„Allah le-a trimis doispre-
zece mii de Profeţi.”  

Allah ştie cel mai bine!  
Ideea este că oamenii au în-

ceput să înlocuiască Calea cea 
Dreaptă cu o cale greşită, închi-
nându-se în faţa Soarelui, în loc 
să se prosterneze în faţa lui 
Allah Atotputernicul, începând 
din timpul strămoşilor lui Bil-
qis, fapt ce a durat până când 
Allah subhanahu wa ta’ala a 
trimis asupra lor inundaţii din 
baraj.  

Allah Atotputernicul ex-
plică:  

„Însă  ei  s-au  întors  şi  Noi  



am trimis asupra lor înecul de 
la Al-’Arim şi le-am schimbat 
amândouă grădinile lor cu două 
grădini cu roade amare, tama-
risc şi câţiva jujubieri. ~ Aceas-
ta le-am dat-o ca răsplată pen-
tru că ei au fost necredincioşi. 
Şi oare răsplătim Noi [astfel pe 
altcineva] afară de cel necre-
dincios?”  

(Surat Saba’, 34:16-17) 
Mulţi învăţaţi susţin că ba-

rajul din Ma’rab a fost construit 
pentru a reţine apa în spatele a 
doi munţi înalţi, iar atunci când 
nivelul apei a crescut, oamenii 
au început să planteze livezi cu 
pomi fructiferi şi diferite feluri 
de legume. Se spune că, cel care 
a construit digul a fost Saba’ 
ibn Ya’rub, cel care a schimbat 
cursul a şaptezeci de râuri, for-
ţându-le să-şi verse apa în acel 
loc. Pe deasupra, a forţat apa să 
iasă din treizeci de izvoare, dar 
a murit înainte să termine. 
Deci, tribul din Himyar l-a ter-
minat şi perfecţionat, pe o su-
prafaţă de o leghe (4.83 km) 
pătrată. În acel loc, au trăit fe-
riciţi şi îndestulaţi.  

Qatada şi alţii au spus:  
„Dacă o femeie (dintre ei) şi-

ar fi pus un coş pe cap, acesta s-
ar fi umplut cu fructe coapte şi 
proaspete; iar aerul pe care îl 

respirau, spuneau ei, era atât de 
pur, încât niciun germen dăună-
tor nu se găsea pe pământul 
lor.”   

Allah Atotputernicul a spus:  
„Şi a avut [neamul din] 

Saba’ în sălaşul lor un semn: 
două grădini, în dreapta şi în 
stânga. «Mâncaţi din darul 
Domnului vostru şi aduceţi-I 
Lui mulţumire! O ţară bună şi 
un Stăpân Iertător [Ghafur]!»”  

(Surat Saba’, 34:15)  
De asemenea, a spus Allah 

Preaînaltul: 
„Şi când Domnul vostru a 

vestit: «Dacă veţi fi mulţumi-
tori(15), vă voi înmulţi [binefa-
cerile Mele], iar de veţi fi ne-
mulţumitori(16), pedeapsa 
Mea va fi aspră!»”  

(Surat Ibrahim, 14:7) 
 
Explicaţia numerelor din pa-

ranteză, din verset: 
15) Pentru binefacerile Me-

le. 
16) Dacă nu veţi recunoaşte 

binefacerile Mele. 
 
Însă, ei au adorat pe altci-

neva în locul lui Allah 
Atotputernicul şi L-au tratat cu 
igno-ranţă în Preamăreţia Sa, 
atunci când I-au cerut ca dis-
tanţa dintre cetăţile lor, care 



putea fi parcursă în siguranţă 
atât ziua, cât şi noaptea, să fie 
mărită şi greu de parcurs. Ast-
fel, ei au cerut ca ceea ce este 
bun să se transforme în ceva ce 
este rău, la fel cum au făcut fiii 
lui Israel atunci când au cerut 
transformarea manei şi a pre-
peliţelor în ierburi, castraveţi, 
linte şi ceapă. Prin urmare, ei 
au fost privaţi de o mare Bine-
cuvântare, pământul lor a fost 
distrus, iar ei au fost împrăş-
tiaţi peste tot în lume.  

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune: 

„Însă ei s-au întors şi Noi 
am trimis asupra lor înecul de 
la Al-’Arim.” 

Un mare număr de învăţaţi 
musulmani a spus:  

„Allah Atotputernicul a tri-
mis şoareci sau şobolani să sape 
la bazele digului, iar când ei au 
descoperit lucrul acesta, au adus 
pisici ca să îi mănânce, dar totul 
a fost în van. Bazele au devenit 
foarte slabe şi în final au cedat, 
apa inundând tot. Pomii lor 

fructiferi s-au transformat – 
după cum arată Allah 
Atotputernicul – în jujubieri:  

«(…) le-am schimbat amân-
două grădinile lor cu două gră-
dini cu roade amare, tamarisc 
şi câţiva jujubieri.»”,  

în care creştea Nabk, o 
plantă care are foarte puţine 
fructe, în comparaţie cu numă-
rul mare de spini.  

Allah Atotputernicul a spus: 
 „Aceasta le-am dat-o ca răs-

plată pentru că ei au fost necre-
dincioşi. Şi oare răsplătim Noi 
[astfel pe altcineva] afară de cel 
necredincios?”,   

adică doar Noi pedepsim 
(cu o pedeapsă aşa de aspră) pe 
necredincioşii, care nu cred în 
Mesagerii Noştri, care nesoco-
tesc Ordinele Noastre şi care nu 
ţin cont de Voinţa Noastră. 

 
Allahu Alam 

 
~ inshaAllah, va continua ~ 

 
 

 



 
Ştiinţele hadith-ului 

(continuare) 
~ de Mariam Oana ~ 

 

 

Urmarea Sunnei şi 
însemnătatea acestui lucru 
 
 Sunna Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, are o importanţă 
deosebită pentru fiecare mu-
sulman, fiind a doua sursă de 
cunoaştere, imediat după No-
bilul Coran. Versetele acestuia 
conţin sensuri ascunse, care ar 
putea fi interpretate în mod 
diferit, fără acest sistem definit 
de interpretare a lor. 
 Urmarea Sunnei este obli-
gatorie pentru toţi musulmanii, 
acest lucru fiind dovedit atât de 
Coranul cel Glorios şi de rela-
tările Profetului Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
cât şi de faptele primelor gene-
raţii de musulmani şi de accep-
tul unanim al comunităţii Isla-
mice. 
 Allah subhanahu wa ta’ala  
spune în Nobilul Coran: 
 „Cel ce se supune Trimi-
sului, se supune, neîndoielnic, 

şi lui Allah. Cât despre cei care 
întorc spatele, Noi nu te-am 
trimis să fii peste ei păzitor!” 
 (Surat An-Nisa’, 4:80) 
 De asemenea, găsim: 
 „Nu se cuvinte ca un drept-
credincios şi nicio drept-cre-
dincioasă să mai aleagă, dacă 
Allah şi Trimisul Său au hotărât 
în privinţa lor un lucru. Iar ace-
la care se răzvrăteşte împotriva 
lui Allah şi a Trimisului Său se 
află în rătăcire învederată.”  
 (Surat Al-’Ahzab, 33:36  
 În Pelerinajul de Adio, 
Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
 „V-am lăsat vouă două lu-
cruri: Coranul şi Tradiţia mea 
(Sunna); dacă vă veţi ţine de 
ele, nu veţi rătăci niciodată.” 
 (relatat de Bayhaqi) 
 Sunt binecunoscute, de 
asemenea, cuvintele Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, care spun: 
 „Oricine reînvie un aspect 
din Sunna mea, care a fost uitat 



după moartea mea, va avea o 
răsplată echivalentă cu cea a 
oamenilor care o urmează, fără 
a diminua din răsplata lor.” 
 (relatat de Tirmidhi)  
 Într-o altă relatare, se 
afirmă că Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a spus: 
 „Oricine reînvie Sunna 
mea mă iubeşte şi oricine mă 
iubeşte pe mine va ajunge în 
Paradis.” 
 (relatat de Tirmidhi) 
  
 Care dintre musulmanii ce 
cunosc aceste cuvinte ale 
Profetului, salla Allahu aleihi wa 
sallam, nu îşi doresc să urmeze 
calea lui, pentru a fi în Paradis, 
alături de el? 
  
 Noi, musulmanii, ştim că 
urmarea Sunnei Profetului, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
este obligatorie, pentru că ceea 
ce Allah subhanahu wa ta’ala a 
decretat şi a întărit prin cu-
vintele Trimisului Său, 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, este ceea ce este cel 
mai bine pentru noi, indiferent 
dacă vedem sau nu acest lucru, 
fapt care ne aduce nenumărate 
beneficii. În Nobilul Coran este 
scris: 
 „Acestea sunt orânduielile  

lui Allah, iar acela care este 
supus lui Allah şi Trimisului 
Său, pe acela îl va face [Allah] 
să intre în Grădini pe sub care 
curg pâraie, pentru a rămâne 
veşnic în ele, iar aceasta este 
mare izbândă.” 
 (Surat An-Nisa’, 4:13) 
 Profetul însuşi, salla Allahu 
aleihi wa sallam, ne îndemna să 
îi urmăm tradiţia, să observăm 
ritualurile de adorare şi să le 
urmăm, să îl ascultăm, să me-
morăm şi să transmitem mai 
departe învăţăturile sale. 
Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
 „Urmaţi tradiţia mea şi 
tradiţia califilor bine-călăuziţi 
care vor veni după mine.” 
 (relatat de Tirmidhi şi Abu 
Dawud) 
 Prin Sunna Profetului, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
Religia noastră devine com-
pletă, alhamdulilleh. Nobilul 
Coran este Revelaţia Divină, 
prin care ni se cere să Îl ado-
răm pe Allah subhanahu wa 
ta’ala prin Rugăciune, Post, 
caritate, însă pot exista inter-
pretări diferite în ceea ce pri-
veşte modalităţile de a face 
acest lucru. De aceea, prin Mila 
Sa nemărginită, Allah 
Preaînaltul ne-a trimis ca e-



xemplificare pe Profetul Său, 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, care practica învă-
ţăturile aduse prin Coranul cel 
Glorios în cel mai exemplar 
mod cu putinţă, fapt care a de-
terminat-o pe Aisha, mama cre-
dincioşilor, radhi Allahu anha, 
să afirme: 
 „Caracterul său a fost Co-
ranul.” 
 (relatat de Ahmad şi 
Muslim)  
 Cu privire la aceasta, Ibn 
Kathir a spus în Tăfsir: 
 „Aceasta înseamnă că 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, acţiona în conformitate 
cu poruncile şi interdicţiile din 
Coran. Natura şi caracterul său 
au fost modelate în funcţie de 
Coran. Deci, el, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a făcut tot ce-
ea ce este poruncit în Coran şi a 
evitat tot ceea ce este interzis în 
Coran; şi acest lucru a fost posi-
bil pentru că Allah subhanahu 
wa ta’ala l-a înzestrat pe 
Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, cu 
calităţi măreţe, precum genero-
zitatea, curajul, iertarea, tole-
ranţa şi multe alte calităţi fru-
moase.” 
 Astfel, cine se supune 
Trimisului lui Allah, salla 

Allahu aleihi wa sallam, se su-
pune lui Allah subhanahu wa 
ta’ala, iar cine îi tăgăduieşte 
învăţăturile, Îl tăgăduieşte pe 
Allah Preaînaltul: 
 „Între noi şi voi se află 
Cartea lui Allah; ceea ce găsim 
în ea permis, permitem, iar ce-
ea ce găsim în ea interzis, 
interzicem; cu siguranţă că ce-
ea ce a interzis Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, este la 
fel ca interdicţia venită de la 
Allah.”  
 (relatat de Ibn Majah) 
 Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, ne-a 
interzis să adăugăm ceva învă-
ţăturilor sale şi să minţim în 
ceea ce priveşte cuvintele sale, 
spunându-ne: 
 „Cine minte în ceea ce mă 
priveşte, nu se poate compara 
cu minciuna asupra altuia, cine 
minte despre mine intenţionat, 
să-şi pregătească sălaşul în 
Foc.” 
 (relatat de Ahmad) 
 De asemenea, Allah 
Preaînaltul spune în Nobilul 
Coran: 
 „În ziua aceea îşi va muşca 
nelegiuitul mâinile şi va zice: 
«Ce bine ar fi fost dacă aş fi 
urmat calea cu Trimisul.»” 
 (Surat Al-Furqan, 25:27) 



 Toţi musulmanii ar trebui 
să urmeze exemplul compa-
nionilor, radhi Allahu anhum, 
care arătau supunere tuturor 
faptelor pe care le poruncea 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, ascultau toate cuvintele 
sale şi le urmau întocmai, evi-
tând tot ceea ce el, salla Allahu 
aleihi wa sallam, interzicea. Ei 
îl urmau pe Trimisul lui Allah, 
salla Allahu aleihi wa sallam, în 
toate acţiunile, fără a întreba 
motivul pentru care el, salla 
Allahu aleihi wa sallam, făcea 
acel lucru, deoarece ştiau că ce-
ea ce Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, obiş-
nuia să facă era exact după cum 
poruncise Allah subhanahu wa 
ta’ala. Un exemplu în acest sens 
îl găsim în următoarea relatare: 
  „Odată, Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, s-a dus 
să-şi îndeplinească Rugăciunea 
împreună cu companionii săi, 
radhi Allahu anhum, iar când a 
intrat în moschee, s-a descălţat 
şi şi-a pus încălţările în stânga. 
Când au văzut aceasta, compa-
nionii, radhi Allahu anhum, au 
făcut şi ei la fel. După ce au 
terminat Rugăciunea, Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, i-a 
întrebat:  
 «Ce  v-a făcut  să vă descăl- 

ţaţi?» 
 Ei au răspuns:  
 «Te-am văzut că te-ai des-
călţat, aşa că ne-am descălţat şi 
noi.»  
 Atunci Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus:  
 «A venit Îngerul Jibril, 
aleihi sallam, la mine şi mi-a 
spus că am murdărie pe talpa 
încălţămintei. »” 
 (relatat de Abu Dawud)  
 Companionii, radhi Allahu 
anhum, urmaşii lor, ca şi învă-
ţaţii musulmani din toate tim-
purile sunt de acord cu privire 
la faptul că urmarea Sunnei 
Profetului, salla Allahu aleihi 
wa sallam, este obligatorie şi că 
tot ceea ce a spus sau a făcut 
Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, este 
adevărata cale a unui credin-
cios. Sheikh-ul Islamului, Ibn 
Taymiyya, a spus: 
 „Se ştie că nu există vreun 
imam acceptat de comunitatea 
Islamică, în general, care să con-
trazică intenţionat tradiţia 
Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam. Ba 
chiar ei sunt de acord că este 
obligatoriu să urmăm tradiţia 
Profetului, salla Allahu aleihi wa 
sallam, şi că afirmaţia oricăruia 
dintre noi poate fi acceptată sau 



respinsă, în afară de cea a 
Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam.” 
 Sunna Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, este deosebit de 
vastă, cuprinzând învăţături cu 
privire la toate domeniile vieţii, 
producând beneficii atât mora-
le, cât şi fizice, pentru toţi cei 
care o urmează. Ea este ase-
menea unei comori de preţ, ca-
re va aduce cu sine, inshaAllah, 
fericirea supremă, reprezen-
tând singura explicaţie validă a 
învăţăturilor Coranice şi singu-
ra modalitate de a evita greşe-
lile în orice privinţă. Allah 
subhanahu wa ta’ala spune în 
Coranul cel Glorios: 
 „(…) dacă aveţi neînţele-
geri într-o chestiune, aduceţi-o 
[întru judecare] la  Allah  şi  la  
 
 

Trimis, dacă voi credeţi în Allah 
şi în Ziua de Apoi! Aceasta este 
mai bine şi cu mai bune ur-
mări.” 
 (Surat An-Nisa’, 4:59) 
 Imam Malik a spus: 
 „Sunna este ca şi Arca lui 
Noe, aleihi sallam. Oricine se 
îmbarcă găseşte salvarea şi cine 
o respinge, se va îneca.” 
  
 InshaAllah să păstrăm me-
reu vie în inimile noastre 
Sunna Profetului Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, să 
o aplicăm întotdeauna în vieţile 
noastre, pentru ca frumoasa 
noastră Religie să fie completă 
şi să evităm umilirea şi degra-
darea noastră, atât în această 
lume, cât şi în Viaţa de Apoi. 
 

 Allahu Alam 
 
 

 

  



 
Faraonii „Exodului” 

(continuare) 
~ de Munir Karim ~ 

 
 

 Aşa cum se întâmplă întot-
deauna, sunt  destui şi printre 
cercetători care sunt sceptici şi 
refuză cu înverşunare să acor-
de naraţiunii biblice marja ei de 
adevăr, considerând, astfel, că 
tot ceea ce se afirmă acolo  în 
privinţa „Exodului” este doar o 
pură fantezie. 
  Şi totuşi… am să încerc în 
continuare să creionez, 
inshaAllah, un tablou cât mai 
veridic, făcând apel la acele da-
te şi fapte prezente atât în na-
raţiunea biblică a Exodului, cât 
şi în alte scrieri colaterale cu 
trimitere către acest subiect, 
precum şi unele date arheo-
logice  adunate de-a lungul 
timpului. 
 Am să încep cu marcarea 
existenţei lui Moise, aleihi 
sallam. Sunt foarte mulţi aceia 
care contestă existenţa acestui 
om extraordinar,  la curtea re-
gelui Ramses al II-lea. Însă, 
însuşi numele de Moise, aleihi 

sallam, este un derivat al nu-
melui egiptean Mo’ses („fiu 
născut”), pe care cred că l-am 
putea traduce şi ca fiu gata năs-
cut, fiu înfiat.  
 Naraţiunea biblică ne spu-
ne că Moise, aleihi sallam, a fost 
înfiat de către una dintre soţiile 
faraonului Seti I. Dacă acest om 
nu ar fi existat, iar totul nu este 
decât o legendă, atunci de ce 
poartă el acest nume cu ră-
dăcini egiptene atât de evi-
dente?  
 Un alt fapt care vine să ne 
arate că, totuşi, în naraţiunea 
biblică s-au mai păstrat unele 
urme de adevăr incontestabil,  
sunt acele referiri la modul de 
construcţie a caselor şi chiar a 
palatelor, specific doar în zona 
Egiptului şi mai ales în zona 
ţinutului Gosen, din Delta 
Nilului. 
 Cei care contestă cu vehe-
menţă prezenţa grupurilor de 
nomazi semiţi (fie ei evrei sau 



canaaniţi) în acel areal, la acea 
dată, trebuie să ţină cont de 
faptul că acel model de cons-
trucţie, prin fabricarea de chir-
pici din pământ (cărămizi de 
lut) nu se folosea nicăieri alt-
undeva  în zona Orientului Mij-
lociu.  
 Atât în Canaan, cât şi mai 
departe, în Imperiul Babilo-
nian,  se folosea cu predilecţie 
piatra ca element de construc-
ţie. Acest material de construc-
ţie şi tehnica fabricării lor nu 
putea fi cunoscut decât de ci-
neva care a trăit acolo şi cel pu-
ţin a văzut, dacă nu chiar a şi 
participat la clădirea acelor o-
raşe. 
 Tot în acest context, unii 
cercetători au contestat, la în-
ceputul secolului al XX-lea e.n. 
existenţa oraşelor Ramses şi 
Pitom, la care se face referire în 
textul biblic. S-a crezut mult 
timp că, de fapt, era vorba des-
pre oraşele Tanis şi Avaris –
fostă capitală – de pe vremea 
stăpânirii hiksoşilor. Acestea 
au fost localizate de către egip-
tologul egiptean Labib Habachi,  
în anul 1942. Totuşi, s-a dove-
dit că Pi-Ramses Aa-nakhtu nu 
era unu si acelaşi oraş cu Ava-
ris, deoarece ruinele acestuia 
se aflau ceva mai la sud şi nici 

cu Tanis, care se afla la cca. 30 
de kilometri de el...  
  După mulţi ani de căutări 
şi cercetări amănunţite, s-a 
descoperit enigma oraşelor 
(conform surselor ebraice – 
oraşe hambar), construite pe 
vremea lui Ramses al II–lea. 
De-a lungul timpului, arheologii 
au descoperit în Delta Nilului  
urme constând  în socluri de pi-
loni,  părţi din zidul unor tem-
ple, tălpile imense ale unei sta-
tui aparţinând lui Ramses al II-
lea,  precum şi părţi din cons-
trucţiile civile aparţinând mă-
reţului oraş, care a devenit 
capi-tala Egiptului pe vremea 
lui Ramses al II-lea. 
 Totuşi, acel oraş nu era a-
şezat acolo unde îl consemnau 
scrierile Antice, ci în altă parte. 
S-a crezut mult timp că este 
vorba de un alt oraş,  despre 
existenţa căruia nu se speci-
ficase nicăieri. Abia mai târziu 
s-a înţeles  că,  de fapt, este vor-
ba de oraşul Pi-Ramses, despre 
construcţia căruia se vorbeşte 
şi în textul biblic. Chiar şi în 
această situaţie, tot rămânea un 
mare semn de întrebare asupra 
poziţionării acestuia în teren.  
Abia în anul 2010 e.n.,  datorită 
cercetărilor fotografice făcute 
cu ajutorul sateliţilor, s-a reuşit 



dezlegarea enigmei ce învăluia  
această necunoscută. Răspun-
sul  a fost uluitor. Astfel s-a des-
coperit că în zona unde se va 
ridica viitorul oraş Pi-Ramses, 
faraonul Seti I a pus să  se cons-
truiască  la Qantir  un palat de 
vară,  pe malul unuia dintre 
braţele Nilului.  
 În jurul anului 1250 î.e.n., 
fiul său, faraonul Ramses al II-
lea, decide să mute capitala de 
la Teba  într-o zonă din Delta 
Nilului şi alege ca aceasta să fie 
construită în preajma „pala-
tului de vară” al tatălui său,  
Seti I. Decizia de mutare a ca-
pitalei de la Teba a venit pe 
fondul unor dispute apărute 
între faraon pe de o parte şi 
casta preoţească pe de altă par-
te, aceasta din urmă dorind să 
obţină un control  mult mai ma-
re în privinţa conducerii ţării şi, 
mai ales, asupra resurselor şi 
politicii interne. 
  După aproximativ 200 de 
ani de la terminarea construc-
ţiei oraşului Pi-Ramses, în jurul 
anului 1050 î.e.n., acel braţ al 
Nilului pe care era situat a se-
cat. În această situaţie, măreţul 
oraş risca să se depopuleze şi 
să cadă în ruină.  
 Dornic  să îşi arate forţa  
prin realizări cel puţin tot atât 

de măreţe ca şi predecesorul 
lui, unul dintre faraonii din 
prima parte a dinastiei a XXI-a 
a luat decizia ca oraşul  să fie 
demontat casă cu casă şi mutat 
în altă locaţie. De asemenea, a 
fost demontat palatul faraonu-
lui, care servise ca reşedinţă a 
faraonului Ramses al II-lea, cu 
statuile lui imense şi cu tem-
plele aferente.  Totul a   fost 
mutat  într-o altă locaţie, pe un 
alt braţ al Nilului. Aici, oraşul a 
fost reconstruit, însă păstrând 
planul lui anterior.  
 Uluitor şi de neimaginat de 
câtă tenacitate  şi de câtă forţă 
dădea dovadă acel popor, pen-
tru a putea să realizeze aseme-
nea lucruri!  
 În acest demers, se poate 
vedea şi ambiţia  faraonilor ce-
lei de a XXI-a dinastii de a păs-
tra acel oraş care purta  am-
prenta marelui faraon Ramses 
al II-lea, chiar dacă între timp 
capitala se mutase iar la Teba. 
Putem avansa ideea că  poate a 
fost şi dorinţa mult mai prag-
matică şi anume aceea de a eco-
nomisi timpul şi banii necesari 
pentru construcţia unui nou 
oraş care ar fi necesitat alte 
materiale şi mult mai multă 
forţă de muncă supercalificată 
şi  deci  foarte  scumpă,  iar  vis- 



teria Egiptului se cam golise.  
 Cei care afirmă că toată 
această muncă se făcea forţat 
sau folosind sclavi sunt fie rău 
intenţionaţi, fie neinformaţi. 
Chiar dacă în textele biblice se 
afirmă de către cei care le-au 
scris că evreii erau folosiţi ca 
sclavi pentru  fabricarea cără-
mizilor de lut (a chirpicilor),  
ne putem da seama că aceasta 
era una dintre muncile cele mai 
uşoare din întregul ansamblu 
de munci, care presupunea o 
asemenea lucrare. Nu contest 
prezenţa evreilor pe şantier, 
dar nu în postura de sclavi care 
prestează o muncă forţată şi nu 
într-o prezenţă considerabilă 
ca număr.  
 Încă de la construcţia pri-
mei piramide,  aceea a lui Zo-
ser, şi apoi la construcţia pala-
telor, a templelor de la Karnak 
şi Abu Simbel, a mormintelor 
din „Valea Regilor”, dar şi a ce-
lor trei magnifice piramide de 
la Al-Giza ale lui Khufu, Khafre 
şi Menkaure, totul şi toate au 
fost construite cu forţa, inteli-
genţa şi tenacitatea acelui po-
por fantastic, care s-a numit 
„poporul egiptean”: ridicarea 
acelor construcţii a fost făcută 
la comanda faraonului din acea 
vreme, iar forţa de muncă a fost  

plătită din visteria acestuia.  
 Prin munca forţată sau 
voluntară ar fi fost imposibil să 
se fi putut ridica acele minuni 
ale lumii antice. Cu aceste me-
tode punitive, puteai construi 
la acea vreme cel mult un coteţ 
de găini, nu un palat  sau un 
templu, nemaivorbind de o pi-
ramidă.  Odată cu trecerea tim-
pului, oamenii au uitat că sunt 
toţi Creaţia lui Allah subhanahu 
wa ta’ala şi au început să fie din 
ce în ce mai porniţi unii 
împotriva altora, mai perfizi în 
gândire şi metode  de asuprire.  
 Revenind acum la existen-
ţa şi prezenţa lui Moise 
(Mo’ses), aleihi sallam, şi a co-
naţionalilor lui în Egipt… Din 
textul biblic deducem că acesta 
a copilărit alături de faraon şi, 
deci, era prieten (frate vitreg!) 
cu acesta. Nu există dovezi di-
recte cu privire la aceste fapte, 
însă, în unele texte ale preoţilor 
se vorbeşte despre supărarea 
provocată acestora la un mo-
ment dat de prietenia dintre 
faraon şi un prinţ sau fost rege 
din Cuş,  aflat la curtea regală.  
 Poate vă întrebaţi, în mod 
firesc, ce treabă are Moise, 
aleihi sallam, cu acest fost rege 
din Cuş?!  Da, întrebarea ar fi 
îndreptăţită dacă în „Cartea lui 



Jasher” sau „Cartea Dreptului” 
sau în varianta ebraică – „Sepir 
Ha Yasher” –   despre care se 
face vorbire şi în scrierile 
biblice (2 Samuel, cap. 1 vs. 18, 
dar şi în Ioşua, cap. 10 vs. 13), 
în cap. 72 , nu s-ar vorbi despre 
modul în care Moise, aleihi 
sallam, ajunge rege al regatului  
Cuş. Acest capitol, în care se na-
rează modul în care Moise, 
aleihi sallam, ajunge rege, se 
încheie chiar cu fraza din vs. 
42:  
 „Şi Moise a domnit peste 
copiii lui Cuş în acea zi, în loc de 
Kikianus, regele Cuş-ului.” 
 Nu trebuie să uităm că în 
naraţiunea biblică se face refe-
rire de faptul că Moise, aleihi 
sallam, a fost plecat timp de 40 
de ani în deşert,  iar apoi se re-
întoarce la curtea regală din 
Egipt. Este posibil ca o parte 
din această perioadă Moise, 
aleihi sallam, să fi fost în Cuş, 
iar reîntoarcerea lui  la curtea 
faraonului să nu fi fost pe pla-
cul preoţilor, având în vedere şi 
ideile acestuia,  care păreau – şi 
în parte chiar erau – identice cu 
cele ale lui Akenaton 
(Amunhotep al IV-lea).  
 Dezastrul pe care aceste 
idei le-au avut asupra  castei  
preoţilor din vremea lui 

Akenaton era încă viu în mintea 
acestora. Poate de aici  s-a năs-
cut şi unul din motivele care au 
dus la ruptura intervenită între 
conducătorii preoţilor şi fara-
on, care a avut ca repercusiune 
mutarea capitalei de la Teba la 
Pi-Ramses.  
 Chiar privind pe furiş în 
spatele naraţiunii biblice,  se 
poate observa că oscilaţia fa-
raonului cu privire la luarea 
unor decizii, ca răspuns la ce-
rerile lui Moise, aleihi sallam, 
este una provocată de influenţe 
puternice, venite din partea 
unor slujitori cu mare priză în 
luarea deciziilor. 
 În concluzie, putem afirma 
că acel om care a primit numele 
de Moise (Mo’ses) a fost, alături 
de unii dintre conaţionalii săi 
semiţi, în Egipt, pe vremea 
faraonilor Seti I şi Ramses al II-
lea. Poate chiar a fost prietenul 
sau/şi fratele vitreg al farao-
nului Ramses al II-lea, iar dacă 
este să dăm crezare „Cărţii 
Dreptului”, şi… rege în Cuş! 
 Sigur că în textul biblic, 
aşa cum îl avem noi spre studiu 
astăzi, sunt destul de multe 
exagerări datorate fie unei do-
rinţe exacerbate de evidenţiere 
a prezenţei evreilor în zonă, 
precum şi a rolului lor la cons-



trucţia istoriei antice din Orien-
tul Mijlociu, dar şi datorită 
unor  legende populare, prelu-
ate din folclorul  istoric  al altor 
popoare.  Totuşi, dacă vrem să 
descoperim adevărul acela as-
cuns cu atâta trudă şi perfidie 
în spatele unor exagerări care 

au impregnat naraţiunea bi-
blică de-a lungul timpului, tre-
buie să interpretăm cu grijă 
aceste texte şi nu să le luăm ad-
literam. 
 

~ inshaAllah, va continua ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Daruri de la Allah Al-Barr 

~ Măslinul ~ 
~ de Yasmin Dorina ~ 

 
 

„Allah este lumina cerurilor 
şi a Pământului. Lumina Lui 
seamănă cu o firidă în care se 
află o lampă. Lampa este într-
un vas de cristal, iar acesta pa-
re a fi o stea scânteietoare. Ea 
se aprinde de la un pom bine-
cuvântat, un măslin, nici de 
Răsărit, nici de Apus, al cărui 
ulei aproape că luminează fără 
să-l fi atins focul. Lumină peste 
lumină! Allah călăuzeşte către 
lumina Sa pe cine voieşte El şi 
Allah dă oamenilor pilde. Iar 
Allah le ştie pe toate.” 

(Surat An-Nur, 24:35) 
 
Măslinul este un arbo-

re  originar din Siria şi din 
zonele de litoral ale Turciei, 
foarte răspândit şi în Gre-
cia continentală şi în arhipe-
lagul elen. Este considerat 
„arborele veşnic roditor”, fiind 
un arbore cu o longevitate 
extraordinară, având o uimi-
toare   putere   de  regenerare, 
dând mereu rădăcini şi lăstari  

 
noi. 

Genul olea conţine în jur de 
20 de specii larg răspândite în 
jurul globului. Sunt pomi mici, 
întâlniţi în zonele limitrofe Mă-
rii Mediterane, în sudul Africii, 
în sud-estul Asiei, în estul Aus-
traliei. Frunzele măslinilor se 
menţin verzi pe întreaga durată 
a anului. 

Măslinul preferă climate cu 
ierni blânde şi veri toride, se 
dezvoltă foarte bine pe soluri 
calcaroase, atinse de briza mă-
rii. 

 
Olea europaea 
 
Este măslinul european, cea 

mai cunoscută specie din genul 
olea, fiind apreciat încă din 
Antichitate. 

Poate părea greu de crezut, 
dar măslinul este una dintre 
cele mai puternice plante me-
dicinale din lume; fiecare din-
tre noi cunoaştem nenumăra-
tele beneficii ale măslinelor şi 



ale uleiului de măsline, însă pu-
ţini dintre noi ştim faptul că 
acest „dar” al lui Allah 
subhanahu wa ta’ala este bine-
cunoscut în cadrul medicinei 
naturiste, în primul rând dato-
rită frunzelor sale, care ascund 
în verdele-argintiul lor comori 
de sănătate greu de bănuit. 

 
Frunzele de măslin 
 
Sunt cunoscute şi folosite în 

medicina orientală de cel puţin 
3000 de ani, fiind unele din cele 
mai puternice remedii antioxi-
dante cunoscute în prezent. De-
şi puţin folosite în medicina 
occidentală, acestea sunt mai 
puternic antioxidante chiar de-
cât ceaiul verde, efectele lor te-
rapeutice fiind remarcabile. 

Frunzele se culeg în lunile 
aprilie - mai, înainte de apariţia 
mugurilor florali şi prezintă 
numeroase proprietăţi terape-
utice benefice. 

 
Ce acţiuni au frunzele de 

măslin? 
 
  antioxidante, protejează 

împotriva radicalilor liberi din 
corp; 

  efect detoxifiant asupra 
metalelor grele şi substanţelor 

chimice nocive, acumulate în 
organism; 

  stimulator al sistemului 
imun; 

  scad tensiunea arterială şi 
reduc colesterolul din orga-
nism; 

  efect antibacterian, anti-
fungic şi antiviral; 

  stimulează repararea 
ADN-ului celular; 

  inhibă dezvoltarea şi mul-
tiplicarea celulelor canceroase; 

  efect energizant similar cu 
al cofeinei. 
 

Cum acţionează în 
organism? 

 
Inhibă infecţiile virale 
 
Prin conţinutul lor în oleu-

ropeină, ele cresc activitatea 
sistemului imunitar, având e-
fecte inhibitorii asupra virusi-
lor Herpes simplex 1 şi 2, pre-
cum şi Herpes zoster. De aceea, 
frunzele de măslin sunt indi-
cate în infecţiile herpetice orale 
şi genitale, în zona zoster şi va-
ricelă. 

 
Previn răceala şi gripa 
 
Prin substanţele antibiotice 

şi antivirale naturale pe care le 



conţin, consumul preventiv de 
extract de frunze de măslin în-
depărtează pericolul contactă-
rii răcelii şi gripei. De aseme-
nea, are efecte foarte bune în 
cazul răcelilor şi infecţiilor res-
piratorii cronice. 

 
Scad cantitatea 

colesterolului „rău” 
 
S-a demonstrat că admi-

nistrarea constantă a frunzelor 
de măslin are efecte foarte bu-
ne în reducerea colesterolului 
„rău”, prevenind formarea plă-
cii de aterom pe pereţii vaselor 
de sânge. Acest lucru duce la 
scăderea incidenţei bolilor 
cardiovasculare ischemice şi a 
infarctului miocardic. 

 
Reglează tensiunea 

arterială 
 
Studiile au dovedit că oleu-

ropeina – substanţa extrasă din  
frunzele de măslin – are efecte 
antiaritmice, vasodilatatoare şi 
hipotensive asupra activităţii 
inimii. Folosirea lor duce la scă-
derea hipertensiunii arteriale şi 
reglarea ritmului cardiac. 
 

Efecte pozitive în oboseala 
cronică 

În unele ţări, administrarea 
frunzelor de măslin este foarte 
des recomandată de medicii 
naturişti în cazul sindromului 
oboselii cronice. Consumul lor 
regulat aduce un plus de ener-
gie, similar administrării ca-
feinei, dar fără a avea efecte 
negative. 

 
Ajută şi stimulează 

digestia 
 
Extractul apos din frunzele 

de măslin are un efect deto-
xifiant foarte bun, creşte ape-
titul alimentar şi stimulează 
funcţiile digestive. Este reco-
mandat în cazul colonului irita-
bil, sindroamelor dispeptice 
biliare şi gastrice, cu efecte re-
marcabile. De asemenea, acţiu-
nea sa antiparazitară face să fie 
folosit cu succes şi în cazul  pa-
raziţilor intestinali. 

 
Acţiune antioxidantă 
 
Studiile au arătat că frun-

zele de măslin conţin unii din 
cei mai puternici antioxidanţi 
cunoscuţi, luptând cu succes 
împotriva radicalilor liberi din 
organism. Puterea lor antioxi-
dantă este mai mare chiar de-
cât cea a vitaminei C, a ceaiului 



verde ori a seminţelor de stru-
guri. 

În tratamentele externe, 
frunzele sunt eficiente în caz de 
furuncule repetate şi rebele, în 
căderea părului şi ca remedii 
antimătreaţă (infuzie din ames-
tec cu frunze de măslin, frunze 
de mesteacăn şi de rozmarin, 
cu care se clăteşte părul după 
fiecare spălare, până la dis-
pariţia mătreţii) . 

 
 

Concluzie 
 
Frunzele de măslin, folosite 

pe o perioadă suficientă de 
timp, sub formă de pulbere, 
capsule, extracte apoase sau 
tincturi, au efecte remarcabile  
asupra organismului. Reco-
mandate de către un medic 
naturist, sunt remediul exce-
lent pentru numeroase afec-
ţiuni şi dezechilibre ale cor-
pului. 

 
 
 

 
 

 



 
Iordania 

~ de Mariam Oana ~ 
  

 Regatul Haşemit al Iordaniei sau, pe scurt, Iordania, este un stat 
din nord-vestul Asiei, în Orientul Apropiat, sărac în resurse 
naturale, dar extrem de bogat în istorie, fiind o punte de legătură 
între tradiţionalism şi modernism, un adevărat muzeu în aer liber. 
 La nord de Marea Moartă, râul Iordan trasează cu apele sale 
verzi şi înguste graniţa dintre Iordania şi Israel, hrănind întinderile 
deşertice. Tufişurile uscate şi măslinii peticesc pământul, iar 
turmele răzleţe de cămile, gazele şi oi abia se zăresc pe 
povârnişurile maronii. De mii de ani, Valea Iordanului leagă lacul 
Tiberiada (Marea Galileii) şi malul sărat al mării, cu aceeaşi 
stăruinţă. De asemenea, pot fi regăsite potecile anticelor caravane 
care străbăteau drumurile dintre Moab şi Edom, ce amintesc de 
vechile activităţi comerciale ale locuitorilor.  
 Imaginea vechiului oraş trandafiriu, Petra, sculptat direct în 
piatră de către vechii nabateeni, a fost vreme îndelungată punctul 
de atracţie al celor care vizitau ţara. Însă, deşi Petra este cea mai 
impresionantă construcţie din întregul Orient Mijlociu, Iordania are 
mult mai multe lucruri de oferit. De la frumuseţea deşertului Wadi 
Rum la centrul urban plin de viaţă al Amman-ului, de la ruinele 
maiestuoase ale civilizaţiilor apuse la splendoarea Mării Moarte, 
acest stat oferă locuri misterioase, o bucătărie excelentă şi atracţii 
nebănuite. 
 

 



 
Bucătăria iordaniană 

 
 
  La fel ca în multe ţări din Orientul Mijlociu, gastronomia 
iordaniană îşi are originea în bucătăria beduină, însă, se simt şi 
influenţele ţărilor vecine, Siria şi Liban. Ea reprezintă o parte 
importantă a culturii locale, exprimând ospitalitatea şi 
generozitatea localnicilor.  
 Felurile de mâncare iordaniene sunt printre cele mai sofisticate 
din lume, însă şi extrem de gustoase, bazându-se pe cereale, brânză, 
iaurt, fructe proaspete sau uscate, din cele mai simple ingrediente 
putându-se crea mâncăruri delicioase. La fiecare masă, este 
prezentă pâinea, ca şi cafeaua sau ceaiul tradiţional, ca şi 
aperitivele, numite mezze.  
 Bucătăria iordaniană se remarcă printr-o multitudine de 
preparate, gătite într-un mod cu totul particular. Mâncarea 
tradiţională este mansaf-ul, care constă în carne de miel, asezonată 
cu ierburi aromatice, câteodată uşor picante, gătită în iaurt şi 
servită cu orez. De obicei, se găteşte mielul întreg, iar invitatului de 
onoare i se dau ochii mielului, consideraţi a fi o delicatesă. 
 Unul dintre cele mai răspândite ingrediente din mâncarea 
locală este lintea, iar printre felurile de mâncare preferate se află 
hummus-ul, tahina (pasta de susan) şi iaurtul. Kebab-ul este, de 
asemenea, una dintre specialităţile iordaniene, făcut pe foc numai 
din cărbuni. 
 Atayef este una dintre specialităţile iordaniene reprezentând, 
de fapt, o plăcintă bine prăjită, umplută în interior cu cremă de 
alune sau brânză. O altă specialitate este mohallabiya, o budincă cu 
apă de trandafir sau de portocală. 
 
 
 
 



 
Humus bil tahini 

 
 
 Ingrediente:  
 
 - 2 căni de năut fiert  
 - 1 linguriţă de sare 
 - 4 căţei de usturoi 
 - zeama de la jumătate  

de lămâie 
 - 2 linguri de pastă de susan  

(tahini) 
 - pătrunjel tocat pentru decor 
 
 Mod de preparare:  
 
 1. Se scurge năutul călduţ şi se păstrează câteva boabe pentru 
decor.  
 2. Apoi, se pasează năutul şi se amestecă în piureul obţinut, 
pasta de susan, sucul de lămâie, usturoiul pisat şi sarea. Gustul şi 
consistenţa pot fi schimbate adăugând zeama de lămâie. Humusul 
trebuie să fie consistent şi fin. 
 3. Se aşează humusul într-un castron de servit şi se presară 
boabe de năut, pătrunjelul tocat şi cuminul. 
 4. Se toarnă pe deasupra un pic de ulei de măsline. 
 5. Se serveşte ca un aperitiv, cu pâine sau cu lipie. 
 
 
 
 
 
 



 
Fasole cu zatar 

 
 
 Ingrediente: 
 

- 2 căni de fasole albă,  
lăsată la înmuiat peste noapte 
- 6 căţei de usturoi pisat 
- ¾  ceaşcă ulei de măsline 
- 2 linguri de zatar 
- coaja de la 2 lămâi 
- sucul de la 1 lămâie şi ½   
- ¼  zahăr (opţional) 

 
 Mod de preparare:  
  
 1. Se pun la fiert, într-o oală mare, fasolea şi usturoiul. Se lasă 
pentru câteva minute,  apoi se reduce focul. 
 2. Se acoperă oala cu un capac, lăsând fasolea să devină moale. 
 3. Se adaugă sarea, după gust şi se lasă la răcit. 
 4. Se pune separat ½  cană din lichidul în care a fiert fasolea, 
apoi se transferă fasolea şi lichidul într-un mixer.  
 5. Se adaugă uleiul de măsline, zatarul,  coaja şi sucul de lămâie 
şi se amestecă totul, până când fasolea devine ca o  pastă. 
 6. Se mai adaugă sare, dacă este nevoie, iar dacă gustul nu are o 
aromă deosebit de puternică, se poate echilibra cu puţin  zahăr. 
 7. Se transferă toată compoziţia obţinută într-un vas pentru 
servit, punându-se deasupra ulei şi zatar. 
 8. Se serveşte la temperatura camerei. 
 
 
 
 



 
Mansaf 

 
 
 Ingrediente: 
 
  - 1 kg carne de oaie 
 - 500 g orez basmati  

(orez cu bob lung) 
 - 750 g de iaurt cu grăsimi 
 - coaja de la o lămâie 
 - 2 linguri de făină 
 - 1 linguriţă seminţe de coriandru, măcinate 
 - 1 linguriţă seminţe de chimen, măcinate 
 - muguri de pin 
 - 1 lingură de sumac 
 - 1 lingură de 7 spices (baharat) 
 - sare 
 - piper 
 
 Mod de preparare:  
 
 1. Se spală carnea, se porţionează şi se pune la fiert împreună 
cu condimentele, sumacul, chimenul, coriandrul, sarea şi piperul. Se 
fierbe circa 1 oră.  
 2. Orezul se lasă la înmuiat în apă rece. timp 30 de minute. 
 3. Se scoate carnea, se scurge şi se lasă deoparte. 
 4. Câteva linguri de iaurt se amestecă foarte bine cu zeama 
lăsată după fiertul cărnii şi cu făina, la foc mic, amestecând în 
continuu până dă într-un clocot. 
 5. Se adaugă bucăţile de carne şi se lasă la fiert 15-20 de 
minute. Între timp, se încălzeşte cuptorul.  
  
 



 
 

6. Se fierbe orezul în apă, împreună cu coaja de lămâie, sarea şi 
piperul. 
 7. Se scoate carnea şi se aşează pe o tavă. Se pisează usturoiul şi 
se adaugă peste carne. 
 8. Se aşează tava în cuptor pentru 5-10 minute, până când 
carnea se rumeneşte. 
 9. Se aşează pe tava de servit orezul, după care peste el se pune 
carnea de la cuptor şi, la urmă, sosul făcut din iaurt sau, opţional,  
iaurtul simplu. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Mohallabiya 

 
 
 Ingrediente:  
 
 - 1 litru de lapte 
     - 2 linguri amidon de porumb 
     - 2 linguri făină de orez 
     - 4 linguri de zahăr  

(sau după gust) 
     - 1 lingură de apă de trandafir 
     - 1 lingură apă de flori de portocal 
     - nucă şi scorţişoară măcinată, 

 pentru decor (opţional) 
     - fistic pentru decor (opţional)  
 
 Mod de preparare:  
  
 1. Laptele (din care se păstrează circa 100 ml) se pune la 
încălzit cu zahărul, până se topeşte. 
 2. Separat, se amestecă într-un bol restul de lapte cu făina de 
orez şi amidonul de porumb. 
 3. Când laptele începe să fiarbă, se adaugă acest amestec. 
 4. După ce budinca a început să fiarbă, se amestecă continuu la 
foc mic, până s-a îngroşat şi a fiert. 
 5. Se ia de pe foc, se adaugă apa de trandafir şi cea de flori de 
portocal, amestecându-se bine, până când  se omogenizează. 
 6. Se pune în forme de budincă sau cupe şi se decorează cu 
nucă sau fistic. 
 7. Se serveşte rece sau caldă. 
 

  
 



 
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 Al-
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 ştie cel mai bine  
 
Aleihi sallam, Pacea fie asupra lui; această expresie se 

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

 
Alhamdulilleh, mulţumiri lui Allah  
 
Amin, suplicaţie (dua), însemnând „O, Allah, răspunde la ceea 

ce s-a spus”. De obicei, este rostit cu voce tare în Rugăciuni 
 
Amir Al-Muminin, prinţul credincioşilor 
 
 



Antropomorfism, concepţie care atribuie divinităţilor sau 
lucrurilor şi fenomenelor naturii forme, însuşiri şi sentimente 
umane 

 
As-salam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Pacea, 

mila şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra ta (şi a tuturor celor 
prezenţi)  

 
Audhu billehi minnu, caut adăpost la Allah de el (Şeitan) 
 
Bid’a, inovaţie în Islam, care este interzisă. Reprezintă un 

antonim al Sunnei, pentru că are aparenţa unui act religios plin de 
virtuţi, însă se regăseşte în afara legii Islamice (Sharia) şi este pur şi 
simplu o adăugire 

 
Bismilleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, În numele lui Allah Cel 

Milostiv, Îndurător  
 
Calif, conducătorul statului în vremea califatului şi numele 

conducătorului Ummei, o comunitate Islamică ce este condusă pe 
baza Shariei  

 
Dua, suplicaţie, Rugăciune personală, adresată lui Allah 

subhanahu wa ta’ala  
 
Fatwa, plural Fatawa, 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, şi modalitatea în care el s-a comportat în anumite 
situaţii  

 



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

 
Ijtihad, capacitatea de a lupta cu toate forţele, pentru a atinge 

un obiectiv; încercarea de deducere a Legilor Divine din surse 
sigure (Coran şi Sunna) 

 
Imam, persoană care conduce o congregaţiune (jami’a) în 

Rugăciune; liderul musulmanilor în Rugăciune, care conduce 
moscheea  

 
InshaAllah, numai dacă Allah voieşte 
 
Jazak Allahu Khair, plural Jazakum 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!” 

 
Kafir, necredincios 
 
Mahram, bărbat cu care o femeie nu se poate căsători, datorită 

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

 
Musnad, (1) provine din cuvântul isnad, ce înseamnă lanţul 

relatatorilor; (2) culegere de ahadith, a lui Imam Ahmad 
 
Quraish, numele tribului din care a făcut parte Profetul 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam 
 
Radhi Allahu anha/u, fie ca Allah să fie mulţumit de ea/el  
 
Radhi Allahu anhum/anhunna, fie ca Allah să fie mulţumit de 

ei/ele  
 
Raka, plural rakaat, unitate de Rugăciune 



Rasul, Mesager al lui Allah subhanahu wa ta’ala 
 
Sahih, (1) autentic (şirul celor mai veridici relatatori), corect; 

(2) culegere de ahadith 
 
Salafi, cei care îi urmează pe predecesorii pioşi; persoane 

evlavioase, care cred şi aplică fără ezitare tot ceea ce au spus Allah 
subhanahu wa ta’ala şi Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam  

 
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  
 
Shirk, a face parteneri lui Allah subhanahu wa ta’ala  
 
Sunna, viaţa şi tradiţia Profetului Mohammed, salla Allahu 

aleihi wa sallam 
 
Sura, capitol din Coranul cel Sfânt 
 
Tăfsir, explicaţii asupra versetelor din Coran 
 
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 
 
ZamZam, apă sacră, de la Moscheea Al-Haram, din Mecca 



 
Reguli transliterare

  
 

 scris  (în funcţie de semn) - e - cu fetha, - i - cu kesra, - u  ا

- cu damma, iar atunci când este folosit ca vocală prelungită, 

scris - aa  

  scris - b - normal ب

  scris - t - normal ت 

 scris - th - normal, subliniat ث

 scris - j – normal (cu sukun) ج

 scris - gi (cu kesra) ج

 scris - ge (cu fetha) ج

 scris - giu (cu damma) ج

 scris - h - gros (bold) ح

 scris - kh  - normal, subliniat خ

 scris - d - normal  د

 scris - dh - normal, subliniat ذ

 scris - r - normal ر

  scris - z - normal ز

 scris - s - normal س

 scris - ş - normal  ش

 scris - s - gros (bold) ص

  scris - d - gros (bold) ض

 scris - t - gros (bold) ط

 scris - dh - gros (bold), subliniat ظ

 



 

  scris - ‘a - gros (bold) (cu sukun) ع

 scris - ‘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) 

 
 

 
 



 
 
 

Pe perioada acestor trei ani,  

pe care i-am petrecut împreună, au fost  

momente foarte frumoase, iar noi,  

cele care am rămas, îţi vom simţi lipsa.  

Îţi mulţumim pentru tot şi sperăm ca Bunul Allah  

să te răsplătească cu Paradisul mult dorit 

 de noi toţi musulmanii mumini, oricând locul tău  

te va aştepta, la fel ca şi noi toate, inshaAllah. 

Allah subhanahu wa ta’ala să îţi uşureze  

în tot ceea ce ai de făcut!  

 

Jazaki Allahu Khairan, Umm Omar ! 



 
 

 
(Meccană [44]; 98 versete) 

 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 

 

„Toţi cei care se află în ceruri şi pre Pământ  

vor veni la Cel Milostiv ca robi, ~ 

El i-a socotit şi i-a numărat pe ei bine. ~ 

Şi fiecare dintre ei va veni la El 

 în Ziua Învierii singur. 

Acelora care cred şi săvârşesc fapte bune,  

Cel Milostiv le va arăta iubire. ~ 

Şi Noi l-am făcut uşor, în limba ta, pentru ca tu  

să-i binevesteşti prin el pe cei cu frică 

 şi să previi prin el un neam neînduplecat.” 

 



 


