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19. Sura Maryam 
(Mekkană [44]; 98 versete) 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 
 
 
 

65. El este Stăpânul cerurilor şi al pământului şi 
al celor ce se află între cele două. Adoră-L pe El 
şi fii statornic în adorarea Lui! „Oare mai ştii tu 

pe altcineva cu asemenea nume?” 
 
 

 
În această lume zbuciumată am trăit, alhamdulilleh,  

două anotimpuri alături de voi, cititorii noştri fideli. Prin 
această trecere, inshaAllah,  v-am adus alinarea şi, în 

acelaşi timp, îmbogăţirea spirituală. 
Devotamentul şi perseverenţa redacţiei noastre se 

datorează numai faptului că vă simţim alături de noi. 
 

InshaAllah, să petrecem cât mai mult timp în  
compania vostră, şi fiecare număr  

să aducă cu el consolidarea  
interioară a spiritualităţii. 

 
 
 
 

Gabriela Guettat 
Redactor-Şef 
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COMPORTAMENTUL FEMEII MUSULMANE  
FAŢĂ DE COPIII SĂI 

~ de Gabriela Gharabli ~ 
 

 

 
 

„Averea şi copiii sunt po-

doaba vieţii celei lumeşti...”  

(Sura Al-Kahf, 18:46)  
Copiii sunt binecuvântările 

şi darurile cele mai preţioase, pe 

care ni le dă Allah subhana wa 

ta’ala în această viaţă, iar mame-

le reprezintă Universul copiilor. 

Indiscutabil, copiii sunt sur-

sa plăcerilor şi bucuriilor acestei 

vieţi. Ei schimbă, şi în acelaşi 

timp fac viaţa să fie plăcută, adu-
când cu ei „rizq” în familie, iar 

vieţii dându-i multe speranţe. 

Pentru părinţi, copiii sunt o sursă 

de bucurie şi fericire, un ţel în 

viaţă, iar pentru viitor ei reprezin-

tă un sprijin, o sursă de nădejde 

şi încredere. Un tată vede în copi-

lul său o viitoare sursă de ajutor 

şi susţinere. În acelaşi timp, 

copilul reprezintă ridicarea şi 

continuarea perpetuă a familiei. O 

mamă vede în copilul său o sursă 

de speranţă, de consolare şi plă-
cere a vieţii. Ea stimulează, indu-

ce şi supraveghează comporta-

mentul copilului, încă de la cea 

mai fragedă vârstă. În comporta-

mentul lor, inshaAllah, de oameni 

maturi, se va reflecta educaţia 

primită de la părinţi. „A educa co-

pilul de la o vârstă fragedă este 

precum ai grava în marmură.” 
(Ibn Khaldun)  

Dacă educaţia şi învăţă-

mântul sunt neglijate, ei devin 

personaje rele, deci o povară 

pentru familiile lor, pentru comu-

nitate şi societate, în ansamblu. 

Educaţia copiilor le revine ambilor 

părinţi deopotrivă, urmând ca 

aceştia să îi pregătească pentru 
viaţă, înainte ca ei să devină 

elementele active şi constructive 

ale societăţii. 

Femeia musulmană nu uită 

niciodată că rolul ei de mamă im-

plică multă responsabilitate în a 

forma caracterul copiilor săi, ea 

devenind modelul lor, acest lucru 

datorându-se faptului că copilul 

petrece mult mai mult timp cu 
mama, decât cu tatăl său. Mame-

le ştiu totul în problemele legate 

de comportamentul emoţional, 

dezvoltarea caracterului intelectu-

al în cursul copilăriei şi a anilor 

dificili ai adolescenţei. Femeia 
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credincioasă se preocupă de 

creşterea şi educarea copiilor ei în 

lumina învăţăturilor islamice, ast-

fel conducând copiii pe calea 

Paradisului, inshaAllah. Abu 
Umamah a relatat că un bărbat a 

întrebat: „O, Trimis al lui Allah, 

care sunt drepturile părinţilor 

asupra copiilor lor?” El a răspuns: 

„Mama şi tata sunt Iadul sau 

Paradisul vostru.” (relatat de Ibn 

Majah) 

Educaţia are un rol impor-

tant în religia noastră, dacă nu 

chiar cel mai important; este fun-
daţia, temelia pe care comunita-

tea noastră se odihneşte. Ea 

ajută la transmiterea valorilor şi 

principiilor islamice copiilor. 

 

 
 

Educaţia islamică înseamnă 
îndrumarea copiilor spre cunoaş-

terea adevăratelor valori islamice, 

a esenţei Islamului, prin adorarea 

Unicului Creator, a tot şi a toate. 

Astfel, îi formează copilului un 

ataşament emoţional faţă de 

Islam, care să-i permită să urme-

ze Coranul cel Sfânt şi Sunnah 

Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam. 

Părinţii joacă un rol vital în 

educaţia copiilor. Învăţarea înce-

pe în primele zile de viaţă şi 

rămâne o luptă continuă, pentru 

a o dezvolta. Părinţii rămân întot-

deauna cel mai bun exemplu 

pentru copii, de aceea este im-
portant ca aceştia să ofere copii-

lor un mediu islamic, consolidat 

pe o cultură islamică, un exemplu 

de viaţă pe care copiii pot să îl 

urmeze. 

Femeia musulmană cunoaş-

te foarte bine evoluţia comporta-

mentală, emoţională şi intelectua-

lă a copiilor ei, în fiecare perioadă 

a vieţii lor şi, de asemenea, este 
conştientă de responsabilitatea ei 

în această evoluţie, în educaţia 

bună a copiilor, care-i poate feri 

pe copiii ajunşi oameni maturi, de 

focul Iadului. Allah subhana wa 

ta’ala atrage atenţia în Sfântul 

Coran: 

„O, voi cei care credeţi! 

Păziţi-vă pe voi înşivă şi familiile 
voastre de un Foc ale cărui vreas-

curi sunt oamenii şi pietrele şi 

peste care sunt îngeri neînduple-

caţi şi aspri, care nu se răzvră-

tesc împotriva lui Allah în ceea ce 

le porunceşte şi care fac ceea ce 

li se porunceşte.” 

(Sura At-Tahrim, 66:6) 

La fel şi Profetul nostru, 

salla Allahu aleihi wa sallam, a 
spus, referindu-se la responsabili-

tatea mamei în cadrul familiei şi 

în educaţia copiilor:„Luaţi aminte! 

Fiecare dintre voi este un păstor 

şi fiecare este tras la răspundere 

cu privire la turma sa. Califul este 

un păstor al oamenilor şi va fi 

tras la răspundere pentru supuşii 

săi (în funcţie de cum şi-a condus 
treburile). Bărbatul este un 

ocrotitor al membrilor familiei lui 
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şi va fi întrebat de ei (despre mo-

dul în care a avut grijă de bu-

năstarea lor fizică şi morală). Fe-

meia este ocrotitoarea gospodă-

riei bărbatului ei şi a copiilor lui şi 
va fi întrebată despre acestea 

(despre cum a îngrijit gospodăria 

şi a crescut copiii). Sclavul are 

grijă de averea stăpânului său şi 

va fi întrebat de acest lucru (des-

pre cum şi-a îndeplinit responsa-

bilitatea). Luaţi aminte! Fiecare 

dintre voi este un ocrotitor şi 

fiecare dintre voi va fi întrebat de 

responsabilitatea lui.” (relatat de 
Bukhari şi Muslim) 

Femeia musulmană, în rolul 

ei de mamă, trebuie să fie un bun 

psiholog, să înţeleagă comporta-

mentul fiecărui copil în parte, 

evitând generalizarea. Trebuie să 

fie conştientă de diferenţele din-

tre fraţi, să încerce mereu să facă 

parte din lumea nevinovată a co-
piilor ei, dorind mereu să sădeas-

că adevăratele valori şi trăsături 

demne, folosind cele mai eficiente 

şi blânde metode de educaţie. 

Mama le arată mereu iubi-

rea ei copiilor, şi încearcă să fie 

mereu cea mai bună prietenă a 

lor, indiferent de vârstă. Îşi va 

învăţa copiii că orice problemă ar 

întâmpina, ea este mereu alături 
de ei, fiind pregătită să-i asculte 

şi să-i ajute cu soluţii. Astfel, co-

piii nu vor fi printre cei ce se as-

cund, atunci când întâmpină difi-

cultăţi, deci nu vor avea niciodată 

secrete. În ea vor găsi mereu o 

fiinţă care-i ascultă şi-i ajută 

necondiţionat. În acelaşi timp, ea 

va corecta greşelile copiilor cu 
blândeţe şi pricepere, arătându-le 

mereu calea cea dreaptă. 

 

 
 

Între mama mumină şi co-

piii ei există o relaţie bazată pe 

iubire necondiţionată şi încredere, 

iar copii o vor asculta, din iubire 

pentru Allah Preaînaltul, şi nu de 

frică doar, ceea ce este o mare 

diferenţă. Această creştere armo-
nioasă le oferă siguranţă sufle-

tească şi încredere de sine. Mama 

musulmană este plină de compa-

siune şi duioşie, pentru că mila 

este o caracteristică islamică fun-

damentală, şi a fost încurajată de 

însuşi Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, prin cu-

vinte şi fapte, aşa cum ne rela-
tează Anas, radhi Allahu anhu: 

„Nu am văzut niciodată pe 

nimeni cu mai multă compasiune 

pentru copii, decât Trimisul lui 

Allah. Fiul său, Ibrahim, se afla în 

grija unei doici, pe dealurile din 

jurul Medinei. El obişnuia să se 

ducă acolo şi noi mergeam cu el. 

El intra în casă, îşi lua copilul în 

braţe şi îl săruta, apoi se întor-
cea.” (relatat de Muslim) 
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Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, iubea copiii musul-

mani atât de mult, încât se juca 

cu ei. El se purta cu ei cu 

compasiune şi afecţiune. Anas, 
radhi Allahu anhu, a relatat: „Ori 

de câte ori trecea pe lângă un 

grup de băieţi, Profetul zâmbea 

blând şi îi saluta.” (relatat de 

Bukhari şi Muslim) 

De asemenea, Profetul 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 

sallam, a spus: „Nu este de-al 

nostru cel care nu este blând cu 

micuţii noştri şi nu recunoaşte 
drepturile bătrânilor noştri.” (re-

latat de Ahmad şi Al-Hakim) 

Femeia, mama care este cu 

adevărat călăuzită de Allah Preaî-

naltul, ştie că copiii sunt un dar 

inestimabil de la Allah subhana 

wa ta’ala şi faptul că aceştia sunt 

băieţi sau fete este hotărât doar 

de Bunul Allah. 
„A lui Allah este stăpânirea 

cerurilor şi a pământului. El cre-

ează ceea ce voieşte şi dăruieşte 

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].” 

(Sura Aş-Şura, 42:49-50) 
Femeia mumină niciodată 

nu va face diferenţe între fiicele şi 

fiii ei, Islamul interzicând în mod 

clar acest lucru. Femeia musul-

mană cu frică de Allah subhana 

wa ta’ala niciodată nu va favoriza 

un copil în detrimentul altuia, 

acest lucru având şi un impact 

negativ asupra psihologiei copilu-
lui. Ea se va comporta cu aceeaşi 

afecţiune şi grijă cu fiecare dintre 

copii. Astfel, şi ei vor avea o con-

duită respectoasă faţă de părinţi, 

dând dovadă de iubire, blândeţe 

şi respect, inshaAllah. Profetul 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, i-a sfătuit mereu pe 

părinţi să se poarte la fel cu toţi 

copiii: «Profetul, salla Allahu 

aleihi wa sallam, a întrebat: „O, 

Bashir, mai ai şi alţi copii?” El a 

zis: „Da.” Profetul a întrebat: „Vei 

face un dar asemănător, fiecăruia 

dintre ei?” El a zis: „Nu.” Atunci 

Profetul a zis: „Nu-mi cere să fiu 

martor la acest lucru, pentru că 
nu vreau să fiu martor la 

nedreptate.” Apoi, a adăugat: 

„Nu ţi-ai dori ca toţi copiii tăi să 

te trateze cu acelaşi respect?” A 

zis (Bashir): „Ba da, bineînţeles.” 

Profetul i-a zis: „Atunci nu face 

asta.”» (relatat de Bukhari şi 

Muslim) 

 

 
 

Mama musulmană care a 

primit de la Allah subhana wa 

ta’ala numai fiice, nu se va plân-
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ge niciodată de acest lucru şi nu 

va uita de marea răsplată pe care 

Allah Preaînaltul a pregătit-o pen-

tru cei care cresc fiice şi le educă 

aşa cum trebuie. 
În numeroase hadithuri 

autentice, însuşi Profetul nostru, 

salla Allahu aleihi wa sallam, a 

descris marele dar pentru aceste 

mame. Aisha, radhi Allahu anha, 

a relatat: «O femeie a venit la 

mine cu cele două fiice ale ei şi 

mi-a cerut (milostenie). A aflat că 

nu aveam decât o singură curma-

lă, pe care i-am dat-o. A luat-o, a 
împărţit-o celor două fiice şi ea 

nu a mâncat deloc; apoi s-a ridi-

cat şi a plecat cu fiicele ei. Profe-

tul, salla Allahu aleihi wa sallam, 

a venit şi eu i-am spus ce se în-

tâmplase. Profetul a zis: „Pentru 

cel ce este încercat cu fiice şi se 

poartă frumos cu ele, acestea vor 

fi pentru el ca un scut împotriva 
Focului Iadului.”» (relatat de 

Bukhari şi Muslim) 

Compasiunea Profetului, 

salla Allahu aleihi wa sallam, s-a 

extins şi asupra femeilor, inclu-

zând fiicele şi surorile: Profetul, 

salla Allahu aleihi wa sallam, a 

zis: „Nu există nimeni în comuni-

tatea mea care să aibă trei fiice 

sau trei surori, pe care să le 
sprijine până ce cresc, fără ca el 

să nu se afle cu mine în Paradis 

aşa – şi şi-a unit degetul arătător 

cu cel mijlociu.” (relatat de 

Tabarani) 

O fată va găsi mereu pro-

tecţie, iubire şi respect în sânul 

familiei, indiferent de cât timp stă 

în casa părintească. Într-o familie 
musulmană şi în adevărata so-

cietate islamică, ea va fi mereu 

ocrotită şi susţinută, atât de pă-

rinţi, fraţi, cât şi de toţi ceilalţi 

membri ai familiei. Mama musul-

mană este atentă la tot ceea ce 

poate influenţa copiii ei, atât ve-
nind din interiorul casei, cât şi din 

exteriorul ei. Ea ştie ce citesc şi 

scriu copiii ei, cunoaşte toate 

ocupaţiile lor; la fel, cunoaşte pri-

etenii lor şi locurile unde ei merg. 

Cunoaşte la fel situaţia şcolară a 

fiecăruia şi are grijă ca aceştia să 

înveţe bine. Mama trebuie să fie 

suportul permanent al copiilor ei, 

să îi corecteze şi să-i îndrume, 
dacă vede că ei greşesc. 

Femeia musulmană insuflă 

copiilor cele mai bune calităţi: iu-

birea pentru Allah subhana wa 

ta’ala, pentru Profet, salla Allahu 

aleihi wa sallam, iubirea pentru 

ceilalţi, păstrarea legăturilor de 

rudenie, ajutorarea celor nevo-

iaşi, respectarea bătrânilor, duio-
şia pentru cei mici, satisfacţii prin 

împlinirea faptelor bune, ţinerea 

promisiunilor, judecata corectă şi 

toate celelalte trăsături bune şi 

demne de laudă. Ea trebuie să 

aibă grijă să transmită copiilor ei 

adevăratele valori ale respectului, 

recunoştinţei faţă de părinţi, de 

bătrâni şi să stabilească bune 

relaţii în comunitatea islamică, în 
Ummah. 

InshaAllah, să facem to-

tul pentru ca viitoarele noas-

tre generaţii să fie dintre cele 

care vor merge pe calea cea 

dreaptă, pe calea lui Allah 

subhana wa ta’ala.   

Fie ca Bunul Creator a 

tot şi a toate să le dea timp 
bun (fără războaie, lipsuri şi 

calamităţi). Ameen! 
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TEAMA DE ZIUA JUDECĂŢII 
~ de Gabriela Gharabli ~ 

 

 

 
 

Ce poate fi mai dureros şi 

mai înspăimântător decât teama 

de Ziua Judecăţii?  

Dacă un mumin conştienti-

zează o zecime, vai de cei care 

iau acest moment important, 

această ZI, în derâdere. 

Ne rugăm la Bunul Allah 
să aibă milă de sufletele noas-

tre. 

„În ce-i priveşte, cei care 

vor fi osândiţi se vor afla în Foc, 

unde ei vor avea parte de geamăt 

şi de suspin; ~ În veci vor sălăş-

lui în el, cât vor dăinui cerurile şi 

pământul, doar dacă Domnul tău 

va voi altfel, căci Domnul tău face 

tot ceea ce El voieşte.” 
(Sura Hud, 11:106-107) 

Credeţi în Allah Cel mai 

Mare şi în Ziua Judecăţii! 

„O, voi cei care credeţi, fiţi 

cu frică de Allah! Şi fiecare suflet 

să bage de seamă ce trimite îna-

inte, pentru Ziua de mâine! Şi fiţi 

cu frică de Allah, căci Allah este 

Bineştiutor a tot ceea ce faceţi 

voi!” 
(Sura Al-Haşr, 59:18) 

Meditaţi, dragii noştri citi-

tori, la viaţa voastră de pe 

pământ şi la viaţa eternă; asupra 

existenţei voastre, asupra morţii, 

asupra timpului prezent, cât şi a 

timpului viitor. 

Meditaţi asupra vieţii voas-

tre prezente şi gândiţi-vă la aceia 

care au trăit înaintea voastră. Cu 
siguranţă cei care au învăţat, au 

şi împărtăşit din învăţămintele lor 

celor care au vrut să ţină cont de 

ele.  

Dar din păcate, ei au dispă-

rut fără a mai lăsa urme, ca şi 

când nu ar fi existat vreodată, 

toate acestea aparţinând trecutu-

lui. Şi noi, la ora actuală, mergem 
pe acelaşi drum, devenind, inevi-

tabil, ceea ce ei au devenit. 

Vom traversa această viaţă 

după ce am cunoscut splendorile 

ei, după ce ne-am creat, cu mare 

bucurie, o familie, pentru ca,  

într-un mare final, să fim şi noi 

îngropaţi. 

În Ziua Învierii vom fi 

singuri, cu faptele noastre. Dacă 
faptele noastre sunt bune, atunci 

drumul nostru va fi uşor, dar da-

că faptele noastre sunt rele, dru-

mul nostru va fi anevoios şi dificil.  

În acea mare Zi, a „suflării 

în trâmbiţă”, toţi vom părăsi mor-

mintele noastre pentru a merge 
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la întâlnirea cu Seniorul Universu-

lui. Vom fi desculţi, dezbrăcaţi 

sau pe jumătate îmbrăcaţi, aşa 

cum spune şi Profetul, salla 

Allahu aleihi wa sallam, infor-
mând-o pe Aisha, radhi Allahu 

anha, care a relatat că l-a auzit 

pe Mesagerul lui Allah, salla 

Allahu aleihi wa sallam, spunând: 

„Oamenii vor fi adunaţi în 

Ziua Învierii desculţi, goi şi necir-

cumcişi.” Ea a zis: „Mesager al lui 

Allah, bărbatul şi femeia vor fi 

împreună în acea Zi şi se vor privi 

unul pe celălalt?” Auzind întreba-
rea, Mesagerul lui Allah a spus: 

„Aisha, situaţia va fi prea gravă, 

pentru ca ei să se mai uite unul la 

celălalt!” (relatat de Bukhari, 

Muslim şi Nasa’i) 

Allah Preaînaltul a spus: 

„Iar când se va sufla în 

trâmbiţă, nu vor mai fi înrudiri 

între ei în Ziua aceea, nici nu se 
vor întreba întreolaltă” 

(Sura Al-Mu’minun,23:101) 

Şi a mai zis Allah subhana 

wa ta’ala: 

„O, voi oameni! Fiţi cu frică 

faţă de Domnul vostru! Cutremu-

rul Ceasului va fi un lucru înspăi-

mântător. ~ În ziua în care îl veţi 

vedea, va uita fiecare femeie care 

alăptează pe cel pe care ea îl 

alăpta şi fiecare femeie însărcina-

tă va lepăda sarcina ei, iar pe oa-

meni îi vei vedea ameţiţi, fără ca 

ei să fie beţi, dar osânda lui Allah 
va fi aspră.” 

(Sura Al-Hajj,22:1-2) 

Vom vedea, în Ziua aceea, 

inimi pline de o mare frică, priviri 

lăsate şi umile. Vom vedea în 

acea zi „cărţile” unde sunt scrise 

conturile noastre desfăşurate. 

Credincioşii vor ţine cărţile lor în 

mâna dreaptă, pe când necredin-

cioşii le vor ţine în mâna stângă, 
sau chiar la spatele lor. 

Cei care vor ţine cartea lor 

în mâna dreaptă vor spune feri-

ciţi: „Uitaţi-vă, ţineţi şi citiţi car-

tea mea!” Din contră, ceilalţi, ca-

re vor avea cărţile în mâna stân-

gă, vor spune trişti şi fără nici o 

speranţă: „Aş fi vrut să nu-mi fi 

fost dată cartea mea!”, cu mare 
durere invocând distrugerea lui. 

În acea Zi, vor fi puse în 

balanţă faptele bune şi faptele re-

le, aşa cum spune Allah subhana 

wa ta’ala în Sfântul Coran: 

„Cel care a făcut un bine 

cât un grăunte de colb, îl va ve-

dea, ~ După cum, cel care a 

făcut un rău cât un grăunte de 

colb, îl va vedea”  
(Sura Az-Zalzala, 99:7-8) 

Allah Preaînaltul a mai 

spus: 

„În Ziua Învierii, Noi vom 

pune balanţa dreaptă şi nici un 

suflet nu va fi urgisit câtuşi de 

puţin. Şi de ar fi ceva, chiar şi 

numai cât greutatea unui bob de 

muştar, Noi îl vom aduce. Şi Noi 
suntem îndeajuns ca socotitori.” 

(Sura Al-'Anbiya', 21:47) 
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În acea Zi, de asemenea, 

vom vedea oameni coborând unii 

peste alţii în valuri, de parcă ar fi 

orbi. Durerea va fi insuportabilă, 

la fel şi mizeria şi chinul, iar ei 
vor spune: „De ce nu căutăm noi 

pe cineva care să intervină în fa-

voarea noastră pe lângă Domnul 

nostru?” (relatat de Bukhari și 

Muslim) 

Iar ei l-au găsit pe Profetul 

Adam, aleihi sallam, apoi pe 

Profetul Noe, aleihi sallam, apoi 

pe Profetul Ibrahim, aleihi sallam, 

apoi pe Profetul Moise, aleihi 
sallam, dar ei au prezentat fel de 

fel de scuze pentru a scăpa de 

această cerere atât de dificilă. 

Apoi l-au găsit pe Issa, aleihi 

sallam, care le-a zis: „Noi nu pu-

tem să facem nimic, dar mergeţi 

şi căutaţi-l pe Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, servito-

rul, căruia Allah Preaînaltul i-a 
iertat păcatele din trecut şi din 

viitor.” (relatat de Bukhari și 

Muslim) 

Ei au mers să-l caute pe 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 

sallam, care le-a spus: „Eu sunt 

mulţumit de ceea ce Allah 

Preaînaltul mi-a dăruit ca recu-

noştinţă. Eu sunt ultimul la care 

aţi ajuns, deci judecata poate 
începe.” (relatat de Bukhari și 

Muslim) 

Şi cerând permisiunea de la 

Allah Preaînaltul, dintr-o dată 

căzu în prosternare. 

Pentru toate laudele şi 

mulţumirile aduse, Allah subhana 

wa ta’ala îi oferi Profetului 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, ceea ce niciunei persoane 

nu i-a oferit. Allah Preaînaltul îl 

lăsă să se prosterneze atât timp 

cât dori, apoi spuse: „O,  

Mohammed! Ridică-ţi capul! Vor-

beşte şi ai să fii ascultat, mijlo-

ceşte şi mijlocirea ta va fi accep-
tată. Cere şi ţi se va da!” (relatat 

de Bukhari și Muslim) 

 

 
 

În acea Zi, Allah Preaînaltul 

coboară, să decidă pentru creatu-

rile Sale şi să le judece. 
El, subhana wa ta’ala, se va 

izola cu servitorul Său credincios 

şi nu va dezvălui greşelile lui. Îi 

va vorbi direct, fără a avea nevo-

ie de un interpret între ei. Îl va 

informa despre greşeli, iar robul 

Său le va admite şi recunoaşte. 

Favoarea făcută de Allah 

subhana wa ta’ala asupra lui va fi 

atunci când va zice: „Nu ţi-am 
dezvăluit greşelile tale din viaţa 

de pe pământ, iar astăzi ţi le 

iert!” (relatat de Muslim) 

În acea Zi vom vedea bazi-

nul Profetului Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, unde cre-

aturile însetate îşi vor satisface 

setea. Această apă este mai albă 

decât laptele, iar gustul este mai 
dulce decât mierea, şi mirosul ei 

mai plăcut decât cel de mosc. 

Lungimea lui măsoară o lună de 
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mers, la fel ca şi lăţimea lui. 

Cupele vor fi atât de multe şi de 

luminoase, cum sunt stelele de 

pe cer. Numai cei care au crezut 

în Allah Preaînaltul şi au urmat 
Sunna vor bea din acest bazin. 

Cel care va bea o singură înghiţi-

tură nu va mai simţi niciodată se-

tea. Primii care vor bea sunt oa-

menii săraci, muhajerinii (persoa-

nele care au fugit din Mekka spre 

Medina, care era în acel timp 

locuită de politeişti). 

În acea Zi, soarele se va 

apropia de creaturi la o distanţă 
de o mie de metri, iar oamenii 

vor înnota în transpiraţia lor. În 

funcţie de faptele fiecăruia, vor fi 

printre ei unii cărora transpiraţia 

le va ajunge la glezne, altora la 

genunchi, altora la nivelul rinichi-

lor, iar altora transpiraţia le va 

acoperi tot corpul. 

Pe de altă parte, Allah 
Preaînaltul va acoperi cu umbra 

Sa pe cei pe care El, subhana wa 

ta’ala, va voi. În Ziua aceea, nu 

va fi nici o umbră, în afară de 

Umbra Sa. 

Abdullah ibn Amr a relatat 

că Mesagerul lui Allah, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a spus: 

„...Şi apoi se va sufla din 

trâmbiţă şi ei se vor ridica şi vor 
începe să privească (de jur 

împrejur). Şi se va spune: „O, 

oameni, duceţi-vă la Domnul 

vostru!” Şi apoi vor fi întrebaţi. 

Apoi se va spune: „Aduceţi un 

grup (dintre ei), pentru Focul 

Iadului!” Şi se va întreba: „Din 

câţi să fie format?” Se va zice: 

„Dintr-o mie, selectaţi 999 de 
oameni care să meargă în Focul 

Iadului.” Aceasta va fi «o Zi care 

îi va face pe copii cărunţi» 

(73:17), din cauza groazei ce o 

va caracteriza; şi aceasta va fi 

ziua în care s-a spus: «Într-o Zi li 

se va arăta lor o nenorocire» 
(68:42)...” (relatat de Muslim) 

„Ziua în care vă va aduna 

El pentru Ziua Adunării, aceea 

este Ziua marii pierderi. Iar pe 

acela care crede în Allah și împli-

nește fapte bune, El îl va ierta 

pentru faptele sale rele și-l va 

lăsa să intre în Grădini pe sub ca-

re curg pâraie și vor fi veșnic să-

lășluitori în ele. Aceasta este 
marea izbândă. ~ Iar aceia care 

nu cred și socotesc semnele 

Noastre mincinoase, aceia vor fi 

oaspeții Focului și vor fi veșnic 

sălășluitori în el. Și ce rea 

soartă!” 

(Sura At-Taghabun: 9-10) 

 

 
 

La auzul acestor cuvinte, în 

acel moment precis, copiilor li se 

va albi părul. În acea Zi, podul va 

fi ridicat deasupra Gheenei, a 

cărei lăţime este mai subţire 

decât un fir de păr şi este mai 

ascuţit decât o sabie. Atunci vor 
apărea pe amândouă părţile de 

pod - pe partea dreaptă şi pe 
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partea stângă - faptele făcute, 

legăturile parentale, care se vor 

aşeza într-o linie dreaptă, atunci 

când oamenii vor traversa. 

Conform faptelor fiecăruia, 
robii lui Allah Preaînaltul vor tra-

versa, unii într-o clipire, alţii ca 

un fulger, alţii târându-se, iar alţii 

întinzându-se şi implorând: 

„Ajută-ne! Ajută-ne!” 

Deasupra podului vor fi 

atârnate cârlige care vor agăţa 

tot ce li se ordonă să agaţe, şi 

acele persoane vor fi aruncate în 

Infern. 
În acea Zi, oamenii vor fi 

separaţi în două mari grupări: o 

grupare care va merge în Paradis 

şi o altă grupare care va merge în  

cuptoarele de foc. 

„Când ziua şi ora va veni, în 

acea zi vor fi separaţi (unii de 

alţii): cei care au crezut şi au îm-

plinit fapte bune vor merge în 
Grădini, iar cei care nu au crezut 

şi au tratat drept minciuni sem-

nele Noastre, aceştia vor merge 

şi vor fi supuşi pedepsei.” 

 

Servitori ai lui Allah! 

Credeţi şi pregătiţi-vă pentru 

acea Zi care este inevitabilă; 

este singura destinaţie, fără 

nici o îndoială, este ultima în-

tâlnire. 

Acea Zi este imensă şi înfri-
coşătoare, dar va fi uşoară pentru 

cei pioşi şi credincioşi. 

Credeţi în Allah Preaînal-

tul şi să ştiţi că Allah subhana 

wa ta’ala ştie ce este în piep-

turile voastre! Aveţi grijă!!! 

 

O voi, creaturi din ceruri 

şi de pe pământ! Acela care 

cunoaşte nevăzutul şi vizibi-
lul, noi Îţi declarăm că nu 

există alt dumnezeu în afară 

de Tine, Unicul, Cel care este 

plin de Măreţie şi Laudă, eşti 

Singurul pe care Îl implorăm 

pentru iertarea noastră! 

 

Tu eşti Cel fără de Egal, 

iar noi Te implorăm să ne a-
peri de nenorocirile acelei 

Zile, să ne atenuezi suferinţa! 

 

Binecuvântează-ne pe 

noi şi alătură-ne celor drepţi! 

 

Ameen! 
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TĂFSIR SURA AN-NASR 
- revelată la Mekka - 

Tradus din Tăfsir Ibn Katheer, rahimahullah ta’ala 

~ de Umm Omar ~ 
 

 

Virtuţile Surei An-Nasr  

(Sura Biruinţei) 

 

 
 

Sura An-Nasr este echiva-

lentul unei pătrimi din Coran şi la 

fel, Sura Al-Zalzalah este echiva-
lentul unei pătrimi din Coran. 

Nasa'i înregistrează de la 

Ubaydullah ibn Abdallah ibn 

Utbah că Ibn Abbas i-a spus: „O, 

Ibn Utbah! Ştii care a fost ultima 

sură revelată, din Coran?” El a 

răspuns: „Da, a fost «Când vine 

biruinţa lui Allah şi cucerirea»”. 

Ibn Abbas a spus: „Ai spus 

adevărul.” 
 

În numele lui Allah Cel 

Milostiv, Îndurător 

 

1. Când vine biruinţa lui 

Allah şi cucerirea 

2. Şi-i vezi pe oameni 

intrând în religia lui Allah în cete, 

3. Atunci slăveşte-L cu 

laudă pe Domnul tău şi roagă-L 

pe El de iertare, fiindcă El este 

Iertător [cu cel care se căieşte] 

[Tawwab]! 

 

Sura aceasta informează cu 

privire la sfârşitul vieţii 

Mesagerului lui Allah, salla 

Allahu aleihi wa sallam. 
 

Bukhari relatează de la Ibn 

Abbas, care a spus: «Omar obiş-

nuia să mă aducă la întâlnirile cu 

oamenii în vârstă, de la bătălia de 

la Badr. Cu toate acestea, era 

unul dintre ei care a simţit ceva 

în sinea lui, împotriva participării 

mele. Astfel, el a spus: „Omar, de 
ce l-ai adus pe acest tânăr să 

stea cu noi, când el e de vârsta 

copiilor noştri?” Omar a răspuns: 

„Cu adevărat, el este printre cei 

care te cunosc.” 

Apoi, într-o zi, el i-a che-

mat şi m-a invitat şi pe mine să 

stau cu ei; şi nu cred că el m-a 

invitat să particip alături de ei nu-

mai pentru a fi acolo (fără nici un 
motiv). El a spus: „Ce părere ai 

despre spusele lui Allah subhana 

wa ta’ala: «Când vine biruinţa lui 

Allah şi cucerirea»?” 

Unii dintre ei au spus: „Ni 

s-a poruncit să Îl lăudăm pe Allah 

subhana wa ta’ala şi să căutăm 



~ 16 ~ 

iertarea lui Allah Preaînaltul, 

atunci când El ne ajută şi ne dă 

victoria.” Unii dintre ei au tăcut, 

neputând să mai spună ceva.  

Apoi, Omar mi-a spus: 
„Este ceea ce spui, o, Ibn Abbas.” 

Am spus: „Nu.” El (Omar) a spus: 

„Ce spui?” Am spus: „Acesta a 

fost începutul sfârşitului vieţii Me-

sagerului lui Allah, salla Allahu 

aleihi wa sallam, despre care 

Allah subhana wa ta’ala l-a infor-

mat. Allah Preaînaltul spune: 

«Când vine biruinţa lui Allah şi 

cucerirea», ceea ce înseamnă că 
este un semn al sfârşitului vieţii 

tale (al vieţii Profetului 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 

sallam). 

«Atunci slăveşte-L cu laudă 

pe Domnul tău şi roagă-L pe El de 

iertare, fiindcă El este Iertător [cu 

cel care se căieşte] [Tawwab]!»  

Omar ibn Khattab a spus: 
„Nu ştiu nimic altceva, în afară de 

ceea ce ai.” 

Bukhari a fost singur când a 

înregistrat acest hadith. (Al-Bari, 

8:606) 

Imam Ahmad înregistrează 

de la Ibn Abbas, care a spus:  

„Când a fost revelat «Când 

vine biruinţa lui Allah şi cuceri-

rea», Mesagerul lui Allah a spus: 
«Moartea mea a fost anunţată 

pentru mine.» Şi într-adevăr, el a 

murit în timpul acelui an.” Ahmad 

era singur când a înregistrat 

acest hadith.  

Bukhari relatează că Aisha, 

radhi Allahu anha, a spus: 

„Mesagerul lui Allah obişnu-

ia să spună de multe ori, în plecă-
ciune şi prosternare: «Cât de Mă-

reţ eşti, o, Allah, Domnul nostru, 

şi mă rog Ţie, o, Allah, iartă-mă!» 

El a făcut acest lucru ca interpre-

tarea sa proprie a Coranului (a 

arătat punerea sa în aplicare).”  

Şi restul relatatorilor au în-
registrat acest hadith, cu excepţia 

lui Tirmidhi. 

 

 
 

Imam Ahmad înregistrează 

de la Masruq că Aisha, radhi 

Allahu anha, a spus:  

„Mesagerul lui Allah obişnu-

ia să spună de multe ori, spre 

sfârşitul vieţii sale: «Slavă lui 
Allah şi toată lauda Lui. Caut ier-

tarea lui Allah şi mă căiesc la 

El!»”  

Şi el, salla Allahu aleihi wa 

sallam, a spus:  

„Adevărat, Allah subhana 

wa ta’ala m-a informat că voi 

vedea un semn în Ummah mea şi 

El mi-a poruncit că atunci când îl 
voi vedea, ar trebui să glorific 

lauda Lui şi să caut iertarea Lui, 

pentru că El este Cel care acceptă 

căinţa. Şi într-adevăr, am văzut 

semnul. 

Când vine ajutorul lui Allah 

şi cucerirea (Al-Fath). Şi veţi ve-

dea că oamenii intră în religia lui 

Allah în mulţimi-cete. Slăviţi lau-

da lui Allah şi cereţi iertare Lui. 
Adevărat, El este Cel care accep-
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tă căinţa şi Cel care iartă.” 

Muslim, de asemenea, a înregis-

trat acest hadith. 

Sensul expresiei Al-Fath se 

referă aici la cucerirea Meccăi, şi 
nu există decât o singură  părere 

în privinţa sa. Într-adevăr, mulţi 

arabi din diferite zone au aşteptat 

cucerirea Meccăi, înainte ca aceş-

tia să accepte Islamul. Ei au 

spus: „Dacă el (Mohammed) este 

victorios asupra poporului său, 

atunci el este cu adevărat Profet.”  

Aşa că atunci când Allah 

subhana wa ta’ala i-a dat victoria 
asupra Meccăi, ei au intrat în reli-

gia lui Allah subhana wa ta’ala 

(Islam), în cete. Astfel (după cu-

cerirea Meccăi), nici doi ani nu au 

trecut, înainte ca peninsula arabi-

lor să fie plină cu credincioşi. Şi 

nu a rămas nici un trib al arabilor 

acolo, cu excepţia celor care au 

acceptat Islamul.  
 

Şi toată Lauda şi Binecu-

vântarea I se cuvin numai lui 

Allah subhana wa ta’ala. 

 

Bukhari relatează, în 

Sahihul său, că Amr ibn Salamah 

a spus: 

„Când Mecca a fost cuceri-

tă, toţi oamenii au alergat către 
Trimisul lui Allah, pentru a accep-

ta Islamul. Diferite regiuni au 

întârziat în acceptarea Islamului, 

până când Mecca fost cucerită. 

Oamenii obişnuiau să spună: 

«Lăsaţi-l pe el şi oamenii lui! 

Dacă el este biruitor asupra lor, el 

este cu adevărat Profet.»” 

Noi am cercetat expediţia 
războiului pentru cucerirea 

Meccăi, în cartea noastră, „As-

Surah”. Prin urmare, oricine do-

reşte poate revizui acolo aceste 

informaţii.  

 

Şi toate Laudele şi Bine-
cuvântările I se cuvin lui Allah 

subhana wa ta’ala.  

 

Imam Ahmad înregistrează 

de la Abu Ammar că un vecin de-

a lui Jabir ibn Abdullah i-a spus 

lui:  

«M-am întors dintr-o călă-

torie şi Jabir ibn Abdullah a venit 

şi m-a salutat. Aşa că am început 
să vorbesc cu el despre împărţi-

rea dintre oameni şi ceea ce a-

ceştia au început să facă. Astfel, 

Jabir a început să plângă şi a 

spus: „L-am auzit pe Mesagerul 

lui Allah spunând: «Adevărat, 

oamenii au intrat în religia lui 

Allah în cete, şi o vor părăsi, de 

asemenea, în cete.»”» 
 

 
 

Acesta este sfârşitul Tăf-
sirului Surei An-Nasr şi toată 

Lauda şi Binecuvântările I se 

cuvin numai lui Allah subhana 

wa ta’ala. 
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PROMISIUNILE LUI ALLAH SUBHANA WA TA’ALA 
Tradus dintr-o prelegere a Imamului Anwar Al-Awlaki, 

rahimahullah ta'ala 

~ de Nadia Sayeh ~ 

...continuare din numărul precedent 
 

Lumina - Noor 

 

Pentru a continua şirul pro-

misiunilor făcute de Allah subhana 
wa ta’ala, vom vorbi în continua-

re despre cea de a doua promisiu-

ne pe care Allah subhana wa 

ta’ala ne-a făcut-o, şi anume 

LUMINA. Allah Preaînaltul, în 

Sfântul Coran, spune: 

«Într-o zi îi vei vedea pe 

dreptcredincioşi şi pe dreptcredin-

cioase cu lumina alergând în faţa 

lor şi în dreapta lor. [Şi li se va 
zice lor]: „Iată astăzi vestea 

voastră cea bună: Grădini pe sub 

care curg pâraie şi în care veţi 

sălăşlui voi veşnic! Aceasta este 

izbânda cea mare!”» 

(Sura Al-Hadid, 57:12) 

În Ziua Judecăţii, va fi întu-

neric şi ni se va spune să păşim 

pentru a trece peste un pod care 
va fi mai subţire decât un fir de 

păr şi mai tăios decât o lamă. Şi, 

deci, va fi imposibil de trecut acel 

pod. Doar dacă ni se va da Lumi-

na de la Allah subhana wa ta’ala 

vom reuşi, iar puterea acestei 

Lumini depinde de credinţa care a 

fost în inima fiecăruia, în această 

viaţă (Dunya). Deci, această 
lumină care se află în inimă nu 

este o lumină fizică, ci o lumină 

spirituală, care iese la iveală în 

Ziua Judecăţii, într-o formă reală.  
 

 

 
 

Credincioşii vor avea o rază 
luminoasă puternică, ce poate fi 

comparată cu un bec de 1000 de 

Watts. Această intensitate nu este 

la fel pentru fiecare dintre noi, ci 

ea variază: 100 de Watts, 40 de 

Watts; alţii vor avea drept lumină 

un bec foarte mic, alţii vor avea 

parte de un beculeţ care se va 

stinge şi aprinde, din cauza circui-
tului slab - bateriile având nevoie 

să fie încărcate -, iar alţii nu vor 

avea nici măcar lumina unui băţ 

de chibrit. 

Puterea razei luminoase de-

pinde de intensitatea credinţei 

(imanului) care se află în inima 

fiecăruia dintre noi. Acest iman va 



~ 19 ~ 

apărea, în Ziua Judecăţii, sub for-

mă de lumină. 

Unii oameni vor avea atât 

de multă lumină, încât vor alerga 

atât de repede peste Pod (Siratul 
Mustakhim), precum vântul. În 

timp ce unii vor alerga, alţii vor 

merge, ori vor trebui să facă un 

pas şi să se oprească, până când 

mica lor rază va lumina iar, şi 

apoi vor putea păşi din nou. Alţii 

vor începe să meargă pe Pod, dar 

lumina lor nu le va fi suficientă să 

ajungă pe cealaltă parte (care 

este cea a Paradisului – Jannah), 
şi vor cădea în Focul Iadului 

(Jahannam).  

Îi cerem lui Allah Az-

Zawwajal să ne îndrume să 

fim dintre cei care ajung în 

Jannah. Ameen! 

 

Credinţa (imanul) care este 

în inima noastră, astăzi, va fi lu-
mina noastră de mâine. Şi, deci, 

trebuie să ne hotărâm ce lumină 

vrem să avem în Ziua Judecăţii. 

 

Allah subhana wa ta’ala va fi 

cu dreptcredincioşii 

 

„De veţi cere biruinţa [lui 

Allah], v-a şi venit biruinţa [Lui], 

dar de veţi înceta, e mai bine 
pentru voi. Însă dacă vă veţi în-

toarce, ne vom întoarce şi Noi şi 

nu vă va fi de folos oastea voas-

tră întru nimic, chiar de va fi [şi 

mai] numeroasă, căci Allah este 

cu dreptcredincioşii.” 

(Sura Al-Anfal, 8:19) 

Allah subhana wa ta’ala a 

spus: „...Allah este cu 
dreptcredincioşii”; acest lucru 

înseamnă că dreptcredincioşii nu 

vor avea nevoie de nimeni altci-

neva, în afară de El, Preaînaltul.  

Profetul Mohammed, salla Allahu 

aleihi wa sallam, a spus: „Adoră-L 

pe Allah ca şi cum l-ai vedea, căci 
chiar dacă tu nu Îl vezi, El te 

vede.” (relatat de Bukhari) 

Allah subhana wa ta’ala es-

te cu noi şi ne oferă ceea ce 

merităm, în funcţie de lucrurile pe 

care le facem (de exemplu: inten-

ţiile şi faptele noastre). 

 

Harul şi Bunătatea lui Allah 

subhana wa ta’ala - Fadl 
 

Allah subhana wa ta’ala a 

spus: 

„Allah Şi-a ţinut făgăduinţa 

Sa faţă de voi, căci cu îngăduinţa 

Lui i-aţi nimicit [pe duşmani] până 

ce v-aţi poticnit şi v-aţi împotrivit 

unii altora asupra poruncii [date] 

şi nu aţi mai ascultat, după ce v-a 
arătat [biruinţa] pe care voi o 

voiaţi. Printre voi [s-au ivit] unii 

care voiau această lume şi alţii 

care voiau Lumea de Apoi. După 

aceea, v-a făcut El să daţi înapoi 

în faţa lor, pentru a vă încerca. 

Însă El v-a iertat, căci Allah este 

plin de har cu dreptcredincioşii.” 

(Sura Al-Imran, 3:152) 
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Harul lui Allah subhana wa 

ta’ala este necalculabil. Allah 

Preaînaltul este plin de graţie faţă 

de noi, mult mai mult decât meri-

tăm. De multe ori cerem ceva de 
la Allah subhana wa ta’ala, iar El, 

Preaînaltul, ne oferă mai mult. 

Acesta este Harul şi Bunătatea lui 

Allah Az-Zawajal pentru drept-

credincioşi, alhamdulilleh. 

 

Ocrotirea lui Allah subhana wa 

ta’ala 

 

Allah subhana wa ta’ala, Cel 
mai Măreţ, a spus: 

„Cei mai îndreptăţiţi oameni 

să se socotească apropiaţi de 

Avraam sunt aceia care l-au ur-

mat pe el şi pe acest Profet şi 

aceia care cred. Iar Allah este 

Ocrotitorul [Al-Wali] credincioşi-

lor.”  

(Sura Al-Imran, 3:68) 
Wali înseamnă Ocrotitor. Iar 

Allah subhana wa ta’ala spune că 

El este „Al-Wali” al dreptcredincio-

şilor. Deci, un dreptcredincios nu 

are nevoie de nimeni altcineva în 

afară de Allah subhana wa ta’ala, 

deoarece El este Wali - Ocrotitorul 

nostru. Atunci, de cine mai avem 

nevoie? ALLAHU AKBAR!!! 

 
Bunătatea şi milostenia lui 

Allah subhana wa ta’ala - 

Rahma 

 

Allah subhana wa ta’ala, Cel 

mai Măreţ, a spus: 

„Dar ei au zis: „Te miri tu 

de hotărârea lui Allah? Îndurarea 

şi binecuvântarea lui Allah asupra 
voastră, o, locuitori ai acestei 

case! El este cu adevărat Cel 

Vrednic de Laudă [şi] Cel Vrednic 

de Glorie [Hamid, Majid]!”  

(Sura Hud, 11:73) 

Abu Huraira, radhi Allahu 

anhu, l-a auzit pe Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 

sallam, zicând:  

„Cu adevărat Allah a creat 

Milostenia. În acea zi, El a creat-o 

într-o sută de părţi. A păstrat 99 

şi a trimis o parte tuturor creatu-

rilor Sale. Daţi-le de ştire necre-

dincioşilor, ca din toată Milostenia 

care este în mâinile lui Allah, să 

nu piardă speranţa că vor intra în 
Paradis; şi daţi-le de ştire credin-

cioşilor, că din toate pedepsele 

care sunt la Allah, nu sunt des-

consideraţi de la Focul Iadului.” 

(relatat de Bukhari) 

Pe înțelesul tuturor, Rahma 

este aceea pe care o găsim sim-

țind milă sau compasiune, nu 

numai pentru aproapele nostru, 
dar și pentru persoanele necunos-

cute nouă, aceasta făcând parte 

din Rahma lasată tuturor creatu-

rilor de către Allah subhana wa 

ta’ala. 
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Îndurarea lui Allah subhana 

wa ta’ala - Rahim 

 

Allah subhana wa ta’ala, Cel 

mai Măreţ, a spus: 
„În ce-i priveşte pe aceia 

care au fost cu credinţă şi au îm-

plinit fapte bune, pe ei Domnul lor 

îi va lăsa să intre sub îndurarea 

Sa. Aceasta este izbânda învede-

rată.”  

(Sura Al-Jathiya, 45:30) 

Allah subhana wa ta’ala este 

Ar-Rahim, Cel mai Îndurător. De 

asemenea, şi o persoană poate fi 
numită Abdulrahim, dar Îndura-

rea lui Allah subhana wa ta’ala 

este la rangul cel mai înalt şi total 

diferită, aceasta fiind direct pro-

porţională cu Măreţia Sa. 

Allah Preaînaltul a spus că îi 

va lua pe credincioşi „...sub în-

durarea Sa”, acest lucru însem-

nând culmea îndurării. Profetul  
Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a spus: 

«„Nimeni nu va intra în Pa-

radis doar datorită faptelor sale.” 

Companionii au întrebat: „Nici 

măcar tu, Trimis al lui Allah?” El a 

spus: „Nici măcar eu, doar dacă 

Allah mă binecuvântează cu îndu-

rarea Sa.”» (relatat de Muslim)  

 
Victoria 

 

Allah Preaînaltul, Cel mai 

Măreţ, a spus: 

„Noi îi vom ajuta pe trimişii 

Noştri şi pe cei care cred, atât în 

viaţa din această lume, cât şi în 

Ziua când se vor ridica martorii,”  

(Sura Ghafir, 40:51) 
Şi Allah subhana wa ta’ala a 

mai spus: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

„Noi am trimis profeţi la 

neamurile lor mai înainte de tine 

şi le-au dus lor semne limpezi. Şi 
Ne-am răzbunat Noi pe cei care 

au fost nelegiuiţi şi a fost o dato-

rie pentru Noi ajutarea dreptcre-

dincioşilor.”  

(Sura Ar-Rum, 30:47) 

Când credinţa va fi aşa cum 

trebuie, atunci Allah subhana wa 

ta’ala ne va binecuvânta cu victo-

rie. Trebuie să fim răbdători, de-

oarece dreptcredincioşii trec prin 
multe încercări, înainte ca victoria 

să le fie acordată. 

Omar, radhi Allahu anhu, i-

a întrebat pe companioni, radhi 

Allahu anhum, prin câte suferinţe 

au trecut. Şi unul dintre compa-

nioni, radhi Allahu anhu, şi-a dez-

golit spatele şi i-a arătat. Omar, 

radhi Allahu anhu, a spus: „Nu am 
văzut niciodată un spate ca 

Leileha il ALLAH 
Nu există alt dumnezeu în afară 

de ALLAH 
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acesta. Ce ţi s-a întâmplat?” Şi 

companionul, radhi Allahu anhu, a 

răspuns: „Unul dintre necredincio-

şii (musrikeen) din Quraish a pus 

pietre pe foc pentru un timp înde-
lungat, şi apoi m-a aruncat cu 

spatele gol peste aceste pietre. 

Pielea şi carnea mea ardeau, şi 

simţeam mirosul cărnii arse; şi, 

prin urmare, m-am ales cu aceste 

găuri negre şi adânci, pe spate.” 

Noi, oare, prin ce am tre-

cut? Trăim o viaţă confortabilă, nu 

am trecut şi nu am cunoscut ni-

mic, în comparaţie cu cele prin 
care au trecut companionii, radhi 

Allahu anhum. Şi totuşi, avem 

fraţi şi surori care trec prin încer-

cări grele, foarte grele, în Palesti-

na, Irak, Afganistan, etc; care 

sunt umiliţi şi batjocoriţi în ţările 

lor şi în casele lor, iar noi nu tre-

buie să îi uităm în dua-urile noas-

tre. 
Victoria de la Allah subhana 

wa ta’ala este pe drum - aceasta 

este promisiunea lui Allah Preaî-

naltul. Dacă nu va veni pe parcur-

sul vieţii noastre, va avea loc în 

perioada vieţii copiilor noştri. Însă 

această victorie, cu siguranţă, va 

veni. 

 

Allah subhana wa ta’ala, 
inshaAllah, va ierta păcatele 

noastre 

 

Allah Preaînaltul, Cel mai 

Măreţ, a spus: 

„Cât despre aceia care cred 

şi săvârşesc fapte bune, Noi îi 

vom ierta pe ei pentru faptele lor 

rele şi-i vom răsplăti pe ei pentru 
faptele cele mai bune pe care le-

au săvârşit.”  

(Sura Al-Ankabut, 29:7) 

Paradisul (Jannah) este pur 

şi, deci, în Jannah nu poate fi 

admisă decât o persoană pură. 

Paradisul şi impuritatea nu sunt 
compatibile. Nu există nimeni care 

să fie fără de păcate. Suntem cu 

toţii „contaminaţi”, deci cum pu-

tem spăla aceste păcate? 

 

 
 

Allah subhana wa ta’ala a 

promis dreptcredincioşilor că le va 

şterge păcatele numai dacă vor 

face, la rândul lor, următoarele lu-

cruri: căinţa (tawbah) şi căutarea 

iertării (astaghfirAllah). 
Boala şterge păcatele; la fel 

şi greutăţile, încercările, neca-

zurile - toate trec, inshaAllah, da-

că sunt însoţite de răbdare. Tre-

buie să fie un proces de curăţare. 

Există unele persoane pe care 

Allah subhana wa ta’ala le iubeş-

te mult. El, Preaînaltul, le arată 

favoarea Sa asupra lor şi, deci, 
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Allah subhana wa ta’ala va face ca 

unele dintre păcatele lor să fie 

ascunse şi va face ca tot aceste 

păcate să fie ascunse şi în Lumea 

de Apoi (Akhira). Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus:  

«Un om va fi adus în Ziua 

Judecăţii, iar genunchii lui îi vor 

tremura şi vor aduce Cartea 

faptelor sale înaintea Lui. El ştie 

ce a făcut şi va trece prin Carte şi 

va vedea multe păcate săvârşite; 

dar el va vedea că unele păcate 

mari au fost lăsate pe dinafară. Şi 

va zice el: „O, Allah, există unele 
păcate pe care nu le văd aici!”, iar 

Allah îi va răspunde: „O, robul 

Meu, le-am ascuns pentru tine pe 

Lumea Cealaltă şi le voi ascunde 

pentru tine şi astăzi.” (relatat de 

Muslim) 

Allah subhana wa ta’ala va 

face un acoperiş şi un văl peste 

păcatele credinciosului, atât timp 
cât credinciosul face un acoperiş 

peste el însuşi. Deci, dacă am co-

mis o greşeală sau un păcat, tre-

buie să căutăm căinţa la Allah 

Preaînaltul, să căutăm iertarea 

(astaghfirAllah) şi, apoi, să tre-

cem mai departe. Atât timp cât 

căinţa este sinceră, Allah subhana 

wa ta’ala este dispus să ierte 

orice. InshaAllah! 
 

Allah subhana wa ta’ala ne va 

arăta iubire 

 

Allah Preaînaltul, Cel mai 

Măreţ, a spus: 

„Acelora care cred şi 

săvârşesc fapte bune, Cel Milostiv 

le va arăta iubire.”  
(Sura Maryam, 19:96) 

Ulemma (marii învăţaţi ai 

Coranului) au spus: „Dacă îţi a-

duci inima mai aproape de Allah 

Preaînaltul, atunci El, subhana wa 

ta’ala, va aduce inimile dreptcre-
dincioşilor mai aproape de tine.” 

Dacă aducem nemulţumiri 

lui Allah Preaînaltul prin a face pe 

plac creaţiilor Sale, atunci Allah 

subhana wa ta’ala va fi nemulţu-

mit de noi şi va face, de aseme-

nea, ca creaţiile Sale să fie ne-

mulţumite de noi. Iar dacă Îi fa-

cem pe plac lui Allah subhana wa 

ta’ala prin a asculta de El, 
Preaînaltul, şi nu de creaţiile Sale, 

atunci Allah subhana wa ta’ala va 

fi mulţumit de noi şi va face, de 

asemenea, ca și creaţiile Sale să 

fie mulţumite de noi. Aceasta este 

ceea ce noi ar trebui să vrem şi să 

facem, pentru ca inimile celor 

dreptcredincioşi să ne iubească.  

„De te-ai supune celor mai 
mulţi de pe pământ, ei te-ar aba-

te de la calea lui Allah, căci ei nu 

urmează decât bănuielile [lor] şi 

ei nu fac decât să născocească 

minciuni.” 

(Sura Al-Anam, 6:116) 

 

Şi deci, să Îl iubim pe 

Allah subhana wa ta’ala, iar El, 

Preaînaltul, îi va face pe sluji-
torii Săi să ne iubească. 

 

Această dragoste este nu-

mai a dreptcredincioşilor sinceri, 

căci o astfel de dragoste nu este 

de aşteptat de la necredincioşi, şi 

nici de la cei care doar se cred 

credincioşi. 

 
InshaAllah, continuarea 

în numărul următor. 
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CREDINŢA - „MODE D'EMPLOI” 
ÎNTREŢINEREA CREDINŢEI 
~ de Yasmin Dorina ~ 

 

 

 
 

Credinţa trebuie sădită, 

credinţa trebuie udată, credinţa 
trebuie hrănită; cu alte cuvinte, 

credinţa trebuie întreţinută.  

Credinţa este lucrul cel mai 

de preţ pe care un om îl poate 

avea. Un om fără credinţă este o 

persoană pierdută, atât în viaţa 

aceasta, cât şi în Viaţa de Apoi. 

Credinţa trebuie sădită în locaşul 

cel mai profund al inimii, până ce 
rădăcinile profunde vor invada 

fiecare vinişoară a corpului. Ajun-

să în acest stadiu, nimic nu o mai 

poate dezrădăcina şi acest lucru 

este foarte simplu de înţeles, de-

oarece credinciosul ştie că orice 

lucru care se întâmplă este numai 

cu voia lui Allah Preaînaltul. 

Credinciosul nu va căuta 
decât mulţumirea lui Allah 

subhana wa ta’ala. De câte ori se 

va abate asupra sa o nenorocire, 

o greutate, credinţa lui îl va ajuta 

să treacă mult mai uşor peste 

toate aceste etape dificile ale 

vieţii. 

Şi de s-ar aduna toată 
lumea să ajute un om cu ceva, nu 

îi va fi de ajutor, decât dacă acel 

ceva va fi scris să fie, de la Allah 

Preaînaltul; şi dacă s-ar strânge 

toată lumea să pricinuiască un 

rău, nu îi va putea pricinui nici un 

rău, dacă nu este permis de Allah 

Preaînaltul.  

Un adevărat credincios rab-
dă şi aşteaptă răsplata promisă 

de Allah subhana wa ta’ala, răs-

plată binemeritată prin voia lui 

Allah Preaînaltul, în Viaţa de Apoi.  

Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a spus în 

legătură cu aceasta: „Omul este 

încercat pe măsura credinţei sale. 

Dacă credinţa este puternică, 
atunci şi lucrurile cu care este în-

cercat vor fi pe măsură. Iar de 

credinţa lui este slabă, atunci 

acestea vor fi pe măsura credinţei 

sale.”  

Despre astfel de încercări 

găsim şi în Sfântul Coran, vorbele 

lui Allah Preaînaltul: 

„Oare socotesc oamenii că 

vor fi lăsaţi [în pace], dacă vor 
spune: „Noi credem!”, şi că ei nu 

vor fi încercaţi?”  

(Sura Ankabut, 29:2) 

Allah subhana wa ta’ala în-

cearcă sinceritatea credinţei ro-

bului Său, iar dacă această cre-
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dinţă este adevărată, credinciosul 

va reuşi să treacă peste încercări-

le la care a fost supus, fără ca el 

să-şi abandoneze credinţa; iar 

dacă omul are credinţă falsă, 
atunci el va renunţa de la prima 

greutate, la credinţa sa.  

Împăratul Heraclius l-a 

întrebat pe Abu Sufiyan, radhi 

Allahu anhu, despre credincioşii 

lui Allah Preaînaltul: „Oare dacă 

cineva a intrat în religia lui Allah 

Preaînaltul, renunţă la ea la pri-

mul necaz?” Şi Abu Sufiyan, radhi 

Allahu anhu, a răspuns: „Nu.”  
Atunci, împăratul Heraclius 

a spus: „Aceasta este credinţa; 

când ea se statorniceşte în inima 

unui om!”  

La statornicia înrădăcinării 

credinţei stă citirea Coranului, ea 

apărând-o şi făcând-o să crească 

şi să se dezvolte, atingând, prin 

aceasta, iubirea pentru Allah 
subhana wa ta’ala. Tot ea stator-

niceşte şi dă puterea şi frumuse-

ţea Islamului. Un astfel de credin-

cios îl poate înfrunta pe Iblis, 

audhu billeh. 

 

 
 

În trecut, femeia musulma-

nă citea Coranul şi, în inima ei, 

teama de Allah subhana wa ta’ala 

era atât de mare încât, atunci 

când soţul ei pleca la muncă, ea îi 

spunea: „Fii cu frică de Allah 

Preaînaltul, pentru că noi putem 

răbda de foame în această viaţă, 

dar nu vom putea răbda focul, pe 
lumea cealaltă.” 

Şi când soţul ei se întorcea 

de la muncă, tot ea îl întreba: 

        „Cât ai memorat din 

Coran?” 

„Ce ai învăţat despre viaţa 

Profetului, salla Allahu aleihi wa 

sallam?” 

„Ai făcut rugăciunile la tim-

pul lor?” 
Aceste femei au existat, şi 

nu sunt poveşti; în zilele noastre, 

este ceva de domeniul ştiinţifico-

fantasticului. Allah Preaînaltul 

iahdina (să ne îndrepte şi să ne 

ţină pe calea cea bună) să aibă 

milă de sufletele noastre sărace, 

în întreţinerea şi iubirea acestei 

minunate religii pe care Allah 
subhana wa ta’ala ne-a dăruit-o, 

favorizându-ne prin aceasta. 

„Însă acela care se va 

îndepărta de la Pomenirea Mea va 

avea parte de o viaţă grea şi în 

Ziua Învierii îl vom aduce pe el 

orb la adunare." 

(Sura Ta-Ha, 20:124) 

Tot din această rădăcină 

trebuie să plece ramificaţia fapte-
lor bune, care şi ele contribuie la 

hrana necesară pentru întreţine-

rea credinţei. Cu cât omul se su-

pune mai mult lui Allah Preaînal-

tul, cu atât El, subhana wa ta’ala, 

îl va iubi mai mult. Şi dacă Allah 

Preaînaltul iubeşte pe robul Său, 

atunci porunceşte şi Îngerilor, 

aleihum sallam, să-l iubească, iar 
omul va fi iubit de oameni, şi tot 
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ce este pe pământ îi va fi de 

folos. 

Când Profetul Yunus, aleihi 

sallam, era în burta balenei, el a 

stat în trei întunericuri (negura 
balenei, negura mării şi negura 

nopţii) şi s-a rugat la Allah 

subhana wa ta’ala. 

 Atunci Îngerii, aleihum 

sallam, au auzit şi au zis: 

 „Noi auzim o voce cunoscută, dar 

ea vine dintr-un loc pe care nu-l 

cunoaştem.” Şi le-a spus Allah 

Preaînaltul: „El este robul Meu, 

Yunus, el face în fiecare zi fapte 
bune.” Şi a spus Allah Preaînaltul, 

în Sfântul Coran, despre Yunus, 

aleihi sallam:  

„Şi de n-ar fi fost el printre 

cei care aduceau preamărire, ~ 

Ar fi rămas în burta lui, până în 

ziua când vor fi înviaţi.” 

(Sura As-Saffat, 37:143-

144) 
Aceasta a fost scăparea lui 

Yunus, aleihi sallam: pomenirea 

lui Allah subhana wa ta’ala şi 

faptul că el făcea multe fapte 

bune. 

Niciodată nu trebuie să ig-

norăm; din contră, trebuie să 

medităm la toate aceste poveşti 

Coranice, din tot ce e legat de cei 

1431 de ani care s-au scurs. 
Omul trebuie să conştientizeze şi 

să tragă învăţăminte din toate 

aceste exemple, poveşti cu pilde, 

de un folos inestimabil. Allah 

Preaînaltul spune, în Sfântul 

Coran: 

„Şi în tot ce-ţi povestim ţie 

din veştile despre trimişi se află 

[pildă] cu care Noi întărim inima 
ta. Şi prin acestea a venit la tine 

Adevărul, îndemnarea şi reamin-

tirea pentru dreptcredincioşi.” 

(Sura Hud, 11:120) 

 

 
 

Încrederea şi Răbdarea nu 

pot rămâne separate de hrana 

zilnică a muminului. 

Încrederea - pentru că este 

împărţită în două mari categorii: 

prima este încrederea că nimic nu 

este VEŞNIC, numai Allah Preaî-
naltul, iar cea de-a doua este În-

crederea în Victoria celui credin-

cios şi răbdător. 

Despre Răbdare se ştie că 

este foarte grea şi amară, dar 

răsplata ei este dulce ca mierea. 

Atunci când ai credinţa mare, ai şi 

răbdarea mare. Încercările pre-

cum boala, problemele financiare, 

trec după cum este şi credinţa. 
Profetul Mohammed, salla Allahu 

aleihi wa sallam, a spus: 

„Nimănui nu îi poate fi dată o 

binecuvântare mai bună și mai 

măreață decât răbdarea.” (relatat 

de Bukhari) 

Era odată un dreptcredin-

cios, care a scris ceva pe o 

bucată de hârtie, a băgat-o, apoi, 
în buzunar, şi nu o scotea decât 

atunci când îi era foarte greu. Iar 

atunci, citea de pe ea: „Ai răbda-

re pentru ceea ce Allah subhana 
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wa ta’ala a hotărât pentru tine, 

deoarece eşti sub ochii Noştri.” 

Despre încântarea peste 

măsură, ar trebui să ne auto-

educăm şi să ne spunem că nimic 
nu este veşnic. Găsim aceasta în 

Sfântul Coran: 

„Să nu te înşele peregrina-

tul prin ţări al celor care nu sunt 

credincioşi! ~ Puţină plăcere [în 

lumea aceasta] şi apoi refugiul lor 

este Gheena! Şi ce pat rău este 

acesta! 

(Sura Al-Imran, 3:196-197) 

Cât despre Încrederea în 
Victoria pe care Allah Preaînaltul 

a pregătit-o pentru dreptcredin-

cioşi, ea este foarte puternică. 

Despre aceasta găsim scris în 

Sfântul Coran, în nenumărate 

versete. El, Preaînaltul, a spus că 

sfârşitul aparţine celor uniţi; le-a 

vestit tuturor, prin Nobilul Coran, 

că Puterea este de la Allah 
Preaînaltul şi că nu există altă 

putere decât de la Allah subhana 

wa ta’ala. De asemenea, El, 

Preaînaltul, a spus că viclenia lui 

Iblis, audhu billeh, este slabă, în 

timp ce victoria Lui, Preaînaltul, 

se apropie. 

 

 
 

Profetul, salla Allahu aleihi 

wa sallam, a spus că, spre 

sfârşitul lumii, musulmanii se vor 

aduna într-un singur stat şi vor 

avea o singură conducere: 

politică, economică, etc. 

Odată, Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, stătea sprijinit 

cu spatele de Ka'aba, când a 

venit la el Habab, care fusese chi-

nuit de necredincioşii din Mecca. 

El i-a spus Profetului, salla Allahu 

aleihi wa sallam: „O, Trimis al lui 

Allah, oare nu vezi care este 

starea noastră? De ce nu ceri de 

la Allah victoria?” 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, s-a supărat şi i-a 

răspuns: „Înaintea voastră a exis-

tat un neam care a adus un om 

(care credea în altceva decât ei), 

l-au aruncat într-o groapă, i-au 

pus deasupra capului un fier, l-au 

tăiat în două, l-au pieptănat cu 

gheare de fier şi, cu toate astea, 

tot nu a renunţat la credinţa sa. 
O, Habab, jur pe Allah 

Preaînaltul că această credinţă va 

fi desăvârşită atunci când cel ce 

va călători între două locuri nu se 

va teme decât de Allah subhana 

wa ta’ala, dar voi sunteţi fără 

răbdare.” (relatat de Bukhari) 

Un exemplu de răbdare şi 

statornicie în credinţă este Asia, 

radhi Allahu anha, soţia Faraonu-
lui. El era unul dintre cei mai ne-

legiuiţi oameni care au existat pe 

acest pământ. 

«[Zicându-i]: „Du-te la 

Faraon, căci el se întrece!”» 

(Sura An-Nazi', 79:17) 

Faraon s-a semeţit pe Pă-

mânt, a depăşit orice limită, con-

siderându-se el însuşi divinitate. 
Cu toate acestea, soţia lui 

era o femeie dreptcredincioasă, 
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care a refuzat să i se supună. Ea 

a crezut cu statornicie în credinţa 

dreaptă. Pentru aceasta, ea a fost 

chinuită sub soare, biciuită şi, 

după ce plecau cei ce o biciuiau, 
veneau Îngerii, aleihum sallam, 

care îi făceau vânt cu aripile lor şi 

îi arătau casa ei din Paradis. 

Dacă cineva trecea pe 

acolo, ea întreba: „Cine a ieşit 

învingător? Moise, aleihi sallam, 

sau Faraon?” Şi oamenii îi răs-

pundeau: „Moise, aleihi sallam, şi 

Harun, aleihi sallam”, iar ea spu-

nea: „Cred în Stăpânul lui Moise, 
aleihi sallam.” 

Faraonul a cerut să se adu-

că cea mai mare piatră şi le-a 

spus slujitorilor săi: „Dacă ea 

continuă să creadă şi nu renunţă 

la această credinţă, aruncaţi pes-

te ea această piatră; dar dacă ea 

se leapădă şi renunţă la credinţa 

ei, lăsaţi-o; ea va fi în continuare 
soţia mea.” Cu toate că Faraon a 

ameninţat-o şi a legat-o sub soa-

re, pentru ca ea să renunţe la 

credinţa ei, Asia, radhi Allahu 

anha, nu a fost afectată şi nici 

credinţa ei nu a scăzut deloc. Ea 

i-a spus Faraonului: „O, tu, aces-

ta, n-ai putut să mişti decât tru-

pul meu; fă ce vrei, deoarece cre-

dinţa mea e la fel.” Moise, aleihi  
 

 

 

sallam, a trecut odată pe lângă 

ea şi a întrebat-o dacă are nevoie 

de ceva, iar ea a spus: „O, 

Moise,Stăpânul meu e mulţumit, 

sau e supărat pe mine?”  
„O, Asia, cum să nu fie 

mulţumit? El te pomeneşte tutu-

ror Îngerilor din Cer şi toţi Îngerii 

te aşteaptă; cere-I lui Allah ce 

vrei.” Şi ea a spus: „O, Allah, du-

rează-mi mie o casă în Cer.” 

A spus Profetul, salla Allahu 

aleihi wa sallam: „Cele mai bune 

femei sunt: Asia bint Muzahim; 

Maryam, fiica lui `Imran; Khadija 
bint Khuwaylid şi Fatima bint 

Mohammed, radhi Allahu 

anhunna.” (relatat de At-Tabarani 

și Al Hakim și convenit de 

majoritatea relatatorilor) 

 

Nu uitaţi, dragi cititori, 

să vă folosiţi de privilegiul 

care v-a fost acordat de Allah 
Preaînaltul, de a fi musul-

mani; îndepliniţi-vă datoria 

faţă de Creatorul vostru, 

adorân-du-L şi slujindu-L ca 

buni mumineeni, inshaAllah. 

Fie ca Bunul Allah Preaî-

naltul să aibă milă de sufletele 

noastre şi să ne uşureze tot 

ceea ce este cel mai bine pen-

tru noi! 
Ameen!

 

                             
                          

 

 

 
 

 

 
În clipele fericite, slăveşte-L pe Allah! 

 
În clipele dificile, caută-L pe Allah! 

 
În clipele de linişte, adoră-L pe Allah! 

 
În clipele dureroase, încrede-te în Allah! 

 
Clipă de clipă, mulţumeşte-I lui Allah! 
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STRATAGEMELE PERICULOASE ALE LUI  
IBLIS, AUDHU BILLEH 
~ de Gabriela Guettat ~ 

 

 

~ Şiretenia combinată cu 

escrocheria, înşelăciunea şi 

viclenia, fac parte din 
caracterul alunecos al lui 

Iblis, audhu billeh. ~ 

 

 
 

Într-adevăr, nu este posibil 

pentru noi, oamenii, să discer-

nem, nici să supraveghem şi nici 

să limităm diferitele tipuri de rău 

pe care Iblis, audhu billeh, poate 

să le pună în aplicare.  

Într-adevăr, Iblis, audhu 

billeh, este cauza tuturor relelor 

din lume dar, după o cercetare 

minuţioasă, putem vedea că stra-
tagema sa bolnavă este concen-

trată în şase categorii. El continuă 

să conducă omul, până când 

acesta alunecă şi, în final, cade în 

capcană. 

Prima capcană este Kufr, 

infidelitatea de a-I face asociaţi 

lui Allah Preaînaltul şi a fi duşma-

nul Mesagerului Său, salla Allahu 
aleihi wa sallam. 

În cazul în care Diavolul, 

audhu billeh, reuşeşte să îl prindă 

pe om în această primă capcană, 
face din el un soldat în armata sa 

şi asistent responsabil pentru se-

menii lui, devenind astfel o recla-

mă pentru Iblis, audhu billeh. În-

să, dacă acea persoană este des-

tinată să aleagă Islamul (chiar 

înainte de a fi creat), se va evita 

capcana. Dar Iblis, audhu billeh, 

dacă nu a reuşit, persistă şi nu 
disperă, face totul ca să-l condu-

că pe om la cea de-a doua capca-

nă, şi mai mârşavă. 

Capcana se numeşte 

Inovare (Al-bid'a), cea prefera-

bilă Diavolului, audhu billeh, pen-

tru că perversitatea şi celelalte 

acte de neascultare, de nesupu-

nere, riscă să modifice linia cea 
dreaptă a religiei. 

Bid’a este un păcat mare, 

cu dublu efect. Inovatorul este 

responsabil pentru inovaţie şi, în 

acelaşi timp, şi de marele păcat 

de a schimba drumul drept al reli-

giei. Pocăinţa unui inovator poate 

fi acceptată, inshaAllah, atunci 

când acesta va renunţa la inova-

re. Iblis, audhu billeh, combină cu 
succes şi aruncă această persoa-

nă în dăunătoarea capcană a ino-

vării (bid’a), făcând-o să fie pro-

pagată şi, deci, aducând rivali pe 

linie cu Profetul, salla Allahu 

aleihi wa sallam. 
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Dar dacă acest om este le-

gat de Sunna şi urăşte Bid’a, 

Iblis, audhu billeh, în acest mo-

ment, face tot posibilul să îl prin-

dă în a treia capcană, împingân-
du-l, astfel, să facă păcate 

mari. 

În acest stadiu, Iblis, audhu 

billeh, încearcă să ducă musulma-

nul spre comiterea păcatelor ma-

jore, mai ales dacă este o persoa-

nă cunoscătoare a ştiinţelor (un 

învăţat urmat de oameni). 

Iblis, audhu billeh, încearcă 

să-i întindă capcane, pentru a-l 
utiliza ca o cauză, prin el îndepăr-

tându-i pe fideli de la practicarea 

religiei; şi bineînţeles că oamenii 

sunt uşor de deviat, luându-l pe 

învăţat ca model. În această misi-

une Sheitanul, audhu billeh, gă-

seşte uşor un naiv, făcându-l să 

creadă că el propagă devierea, 

fără ca acesta să-şi dea seama 
că, de fapt, el este naiv şi lucrea-

ză pentru Iblis, audhu billeh. 

„Aceia care vor ca printre 

dreptcredincioşi să se răspân-

dească ticăloşia vor avea parte de 

osândă dureroasă atât în această 

lume, cât şi în Lumea de Apoi. 

Allah ştie, în vreme ce voi nu 

ştiţi.”  

(Sura An-Nur, 24:19) 
Osânda dureroasă, menţio-

nată în verset, ajunge la cei care 

doresc să propage greşelile fraţi-

lor lor (în mod normal, un musul-

man nu răspândeşte defectele şi 

greşelile fraţilor săi); păcatele co-

mise de către acele persoane în 

cauză, fac parte din păcatele care 

sunt între Allah subhana wa ta’ala 
şi robii Săi, ele putând fi iertate în 

cazul în care păcătoşii se căiesc, 

regretând greşelile lor şi cerând 

iertare.  

 

 
 

În timp ce naivul vorbitor 
face o nedreptate, în cazul aces-

tor persoane, astfel de păcate fac 

parte din păcatele oamenilor, 

neprofitând de iertare prin înţele-

gere, între asupritor şi asuprit. 

Prin acest mijloc, Iblis, audhu 

billeh, atinge, prin persoana vor-

bitoare, pe cel învinuit, făcându-l 

să dezvăluie toate acestea, aten-

tând la demnitatea sa şi şocând 
pe fratele lui sau pe cei care aud. 

Allah subhana wa ta’ala ştie 

totul, chiar şi ceea ce nu spunem 

când suntem singuri.  

Dacă Iblis, audhu billeh, nu 

poate ajunge nici prin acest mod 

să înşele omul, va face totul pen-

tru a trece la a patra capcană: 

aşa zisele „păcate mici”, care 
pot provoca pierderea unei per-

soane, în cazul în care aceste pă-

cate se acumulează. 

Abdullah Ibn Mas'ud, radhi 

Allahu anhu, a spus: „Nu există o 

faptă rea mică, înfăptuită cu 

insistență și nu există un păcat 

fără să ceri iertare, cu cât păcatul 

este mai mare pentru Allah, este 
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nimic ca să fii iertat.” (relatat de 

Bukhari) 

El spune aceasta chiar într-

un hadith, dând ca exemplu un 

grup de oameni care au adus 
fiecare câte o bucată de lemn şi 

au reuşit să-şi prepare hrana. 

Astfel Iblis, audhu billeh, 

duce pe om la acumularea a cât 

mai multe păcate mici. Omul, 

crezând că lucrurile mici nu sunt 

atât de grave, comparându-se cu 

o persoană care comite un păcat 

major, se crede într-un stadiu 

mult mai bun, de „mic păcătos”. 
În cazul în care Iblis, audhu 

billeh, în acest stadiu nu a ajuns 

la ceea ce a voit, va încerca totul 

pentru a-l atrage pe om în a 

cincea capcană, care este „Al-

moubah”, permisul. 

Acestea sunt acte care nu 

aduc nici recompense, nici păca-

te. Aici, Diavolul, audhu billeh, 
încearcă să devieze slujitorul de 

la unele acte benefice pentru el în 

Ziua Învierii, folosindu-se de dife-

rite mijloace pentru a-şi atinge 

scopul şi a nu îl lăsa pe credincios 

să facă actele pentru care a fost 

creat.  

În cazul în care această 

persoană reuşeşte să îşi gestione-

ze timpul, astfel încât să nu îşi 
piardă minutele vieţii sale în van, 

va lucra continuu în mod benefic 

pentru el şi mai ales pentru Viaţa 

de Apoi. 

Sheitan, audhu billeh, folo-

seşte, de această dată, capcana 

a şasea, atrăgându-l pe servi-

tor în lucruri mult mai puţin 

avantajoase decât altele (care 
aduc recompense mai puţine 

decât altele). 

Sheitan, audhu billeh, nu 

disperă, îl va abate pe acest sluji-

tor, chiar şi după ce nu a reuşit în 

primele capcane. De fapt, el se va 

folosi de stratagemele sale, astfel 
încât acesta să fie ghidat la acte 

care, chiar dacă nu sunt foarte 

bine răsplătite, sunt, totuşi, acte 

recompensate. El înfrumuseţează 

aceste acte în conformitate cu 

marile valori, în moduri în care 

ele trebuie să treacă. Credincioşii 

nu reuşesc să conştientizeze că 

acest abuz este al Diavolului, 

audhu billeh. Omul vede şi crede 
că acţiunile sale sunt bune, şi nici 

chiar Diavolul, audhu billeh, nu 

reuşeşte să-i facă vreun rău. El 

este convins că acţiunea sa a fost 

ghidată de Bunul Allah Preaînal-

tul.  

În acest caz, servitorul este 

scuzat, deoarece cunoştinţele 

sale sunt limitate şi nu se poate 
distinge strategia Diavolului, 

audhu billeh, care inspiră şapte-

zeci de lucrări bune pentru o 

singură lucrare rea, dar care le 

şterge pe celelalte şaptezeci 

bune. 

Omul nu poate atinge nive-

lul de previziuni decât dacă lumi-

na inimii sale este ghidată de 

Allah Preaînaltul. El nu poate fi 
ghidat decât urmând Tradiţiile şi 

Sunnah Profetului, salla Allahu 

aleihi wa sallam, ataşamentul său 

faţă de acestea lăsându-l să se 

identifice. 

 

Allah subhana wa ta’ala  

dăruieşte har numai celor 

aleşi dintre slujitorii Săi. 
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PARABOLĂ 
OTRAVA SUFLETULUI 

~ de Gabriela Gharabli ~ 
 

 

 
 

Era odată o tânără frumoa-

să şi nobilă, care era şi puţin 

arogantă. Şi aşa cum este rostul 

vieţii, a venit şi timpul ei să se 

căsătorească. Soţul acesteia nu 

s-a nimerit a fi un om foarte bo-

gat dar, în schimb, îşi iubea mult 

familia, îndeosebi pe mama lui 

văduvă. Aşa că tânăra femeie nu 
a avut de ales şi a trebuit să stea 

împreună cu soacra sa. Erau două 

persoane cu caractere diferite, 

aşa că nu a trecut mult timp şi au 

apărut conflictele; scandalurile s-

au accentuat în aşa măsură, încât 

şi soţul a realizat acest lucru. 

Această tânără a văzut că 

nu se mai poate; căsnicia lor du-
cea către Iad. Era îngrijorată şi 

pentru soţul ei, care de fiecare 

dată era arbitru între ea şi mama 

lui. 

Era foarte neliniştită şi 

căuta soluţia care să pună capăt 

acestui conflict interminabil. În 

acest sens, a decis să viziteze un 

prieten vechi de-al tatălui ei, un 

naturalist în vârstă, foarte înţe-

lept. S-a dus la acest om şi i-a 

povestit durerea ei. 
Sfatul înţeleptului a fost 

cert şi direct: trebuia să scape de 

acea soacră cu care nu se înţele-

gea, şi toate acestea trebuiau să 

decurgă fără ca cineva să afle de 

acest secret. Zis şi făcut. O reţetă 

compusă din câteva plante, care 

îşi făcea efectul treptat, dar fără 

greş. Efectul era eficace numai pe 
parcursul a trei luni de zile.  

Astfel, soacra va părăsi 

această lume fără ca nimeni să 

nu ştie nimic, iar tânăra femeie îşi 

va găsi fericirea alături de soţul ei 

drag. 

Comportamentul ei trebuia 

să fie exemplar în această perioa-

dă. Nu trebuiau lăsate urme de 
îndoială, trebuia să se comporte 

foarte frumos, ba chiar a sfătuit-o 

(înţeleptul) să evite orice fel de 

conflict cu ea. Chiar dacă soacra 

nu avea dreptate şi ţipa, trebuia 

ca ea să rabde, să nu care cumva 

cineva să bănuiască ceva; cu alte 

cuvinte, trebuia să fie o noră 

exemplară, ideală. 

Bucuroasă, s-a întors către 
casă cu această soluţie şi a pus 

planul în practică, pas cu pas. 

Pregătea cele mai gustoase mân-

căruri, iar elixirul îl punea cu 

mare atenţie în farfuria soacrei, 
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având grijă să nu lase loc de 

îndoială. 

Soacra, la rândul ei, văzând 

această schimbare, a început şi 

ea să fie mai înţelegătoare cu 
nora ei, aşa că, odată cu scurge-

rea timpului, soacra a început să-

şi iubească nora ca pe propia ei 

fiică. Nora, la rândul ei, era foarte 

binevoitoare, dar nu uita să admi-

nistreze doza prescrisă de înţe-

lept. 

Pe zi ce trecea, nora realiza 

că greşise foarte mult faţă de 

soacra ei. Ea nu era o femeie 
chiar aşa de rea pe cât credea, ba 

dimpotrivă, era plină de viaţă şi 

iubitoare. Însă, deja, moartea ei 

se apropia, cu fiecare zi care tre-

cea.  

Suferea mult, aşa că a ho-

tărât să meargă la acel înţelept, 

poate avea un antidot al acelei 

otrăvi, poate reuşea să-şi salveze 
soacra, şi a cerut acelui înţelept 

antidotul.  

 

 
 

Înţeleptul, după ce a ascul-

tat-o cu atenţie, a început să râdă 

în hohote, dar nora era destul de 

serioasă. Nu mai dorea nicidecum 

moartea soacrei, ba din contră, 
insista s-o salveze. Înţeleptul i-a 

spus: 

„Fata mea! Acel elixir pe 

care l-ai administrat soacrei tale 

şi despre care credeai că este 

otravă, nu este decât un leac, ca-

re întăreşte imunitatea corpului, 

deoarece, după ce te-am ascul-

tat, am văzut că otrava adevărată 

era în minţile voastre. Atunci 
când te-ai comportat frumos, 

această otravă s-a dizolvat şi a 

lăsat loc iubirii şi înţelegerii.” 

 

InshaAllah, să nu lăsăm 

ca mintea, inima şi sufletul 

nostru să fie otrăvite de rău-

tate.  

 
Trebuie să încercăm să lă-

săm loc numai sentimentelor po-

zitive faţă de cei apropiaţi şi să 

nu uităm spusele lui Allah 

Preaînaltul: 

 

„Adoraţi-L pe Allah şi nu-I 

asociaţi Lui nimic! Purtaţi-vă bine 

cu părinţii, cu rudele, cu orfanii, 

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

alături, cu călătorul de pe drum şi 

cu cei stăpâniţi de mâinile voastre 

drepte, căci Allah nu-i iubeşte pe 

cel trufaş şi pe cel lăudăros!”  

 

(Sura An-Nisaa, 4:36) 
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REDESCOPERIREA ADEVĂRATELOR VALORI 
Povestea surorii Alina Tasnim şi a fiului său, Yassin 

 

 

 
 

As sallam aleykum wa 
rahmatullahi wa barakatuhu 

 

Bismilleh Ar-Rahman, Ar-Rahim 

 

Numele meu este Tasnim. 

Nu ştiu cum să îmi încep poves-

tea, ca să nu vă plictisesc, dar 

nici să nu pierd esenţa. 

Am auzit despre Islam cu 

mult înainte să mă reîntorc la re-

ligia lui Allah subhana wa ta’ala; 

dar nu adevărul, ci doar ceea ce 

mass-media încearcă să propage, 

în războiul acesta mediatic; o 

imagine care, de fapt, nu are 

nimic de-a face cu Islamul. 

Prima scânteie s-a produs 

în sufletul meu atunci când, vor-

bind online cu viitorul meu soţ, 

am auzit, pentru prima dată în 

viaţa mea, Coranul. Era ceva ce 

îmi intra în suflet, ca o chemare 

divină. 

Voiam doar să tacă toată 

lumea în jur, pentru a putea con-

tinua să ascult. L-am rugat pe 

viitorul meu soţ să nu mai vor-

bească şi să mă ajute să ascult; 

voiam doar să plâng şi să Îl rog 

pe Dumnezeu să mă ierte. De 

atunci, de câte ori ne întâlneam 

online, stăteam ore în şir, fiecare 

în faţa computerului, ascultând, 

tăcuţi, cuvântul lui Allah Preaînal-

tul. 

Am început să întreb... 

multe... şi să citesc. Dar nu gă-

seam, încă, toate răspunsurile pe 

care le căutam. 

A urmat apoi plecarea în 

Egipt. Am ajuns noaptea şi nor-

mal, peisajul era mirific, de 

basm, dar încă real, încă terestru. 

Totul până când, după câteva zeci 

de minute petrecute în camera de 

hotel, am auzit deodată, din toate 

părţile, o chemare absolut nelu-

mească, absolut De Sus, ceva ce 

m-a făcut să mi se taie respiraţia 

şi să încremenesc. Aveam senza-

ţia clară că simt cum mii de În-

geri coboară din cer: era 

Adhanul. 

Cred că atunci am înţeles 

că DA, Islamul este adevărata 

religie a lui Allah subhana wa 

ta’ala, unica religie. A urmat apoi 

mult dorita vizită la moschee; îmi 
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doream să mă rog lui Dumnezeu. 

Soţul meu mi-a spus că pot mer-

ge chiar şi la biserică, unde cred 

eu că mă simt mai bine. Am 

trecut de zeci de ori prin faţa 

bisericii şi mi-am continuat dru-

mul. Nu, nu îmi doream să intru 

acolo; deloc. Ştiam ce vreau de 

fapt, şi asta am făcut, în prima 

vineri. 

Am plecat la moschee, dar 

era deja târziu; rugăciunea se 

terminase. Am intrat, totuşi. 

Eram doar eu şi soţul meu. Şi 

acum mă cutremur de emoţie, 

când îmi amintesc ce am simţit la 

primul pas făcut înăuntru. Nimic 

lumesc nu m-a putut face să simt 

ce am simţit atunci. Am izbucnit 

într-un plâns în hohote şi am 

simţit doar nevoia să îngenun-

chez cu capul plecat.  

Era, mashaAllah, atât de 

pur şi simplu, ACOLO, în 

moschee.  

 

 
 

Şi aveam o senzaţie minu-

nată, aceea că Allah subhana wa 

ta’ala îmi ia inima în palme. Şi 

mi-o umple de multă pace şi 

linişte. SubhanaAllah! Eram pur şi 

simplu ACASĂ; acolo unde îmi 

dorisem de mult să ajung. Şi aş fi 

vrut doar să rămân multă vreme 

acolo, dacă se putea, să nu mai 

plec nicicând. Nu ştiu cât am 

stat; ştiu că, la un moment dat, 

am auzit pe cineva vorbind, un-

deva afară, şi am realizat că era 

soţul meu. Pe atunci nu ştiam, 

încă, să mă rog; stăteam doar în 

genunchi şi plângeam, minute în 

şir. M-am ridicat cu greu şi am 

ieşit. 

Mi-a trebuit mult până am 

putut spune un cuvânt. 

Atunci am ştiut că adevărul 

e altul decât ceea ce fusesem 

învăţată să cred. Nimic nu coinci-

dea cu ceea ce citisem, nimic din 

ce soţul încercase să îmi poves-

tească şi să mă înveţe nu a făcut 

atât de mult ca acel simplu pas în 

moscheea lui Allah Preaînaltul. 

Alhamdulilleh! 

SubhanaAllah, câte daruri 

sufleteşti primim atunci când 

descoperim adevărul! Şi ce drum 

lung e, uneori, până în acel 

punct! 

Am continuat să cercetez, 

cu toate acestea, încă vreo câte-

va săptămâni! Voiam să fiu abso-

lut sigură. Dar mă reîntorceam 

spre moschee, de câte ori pu-

team. Şi totul era la fel în sufletul 

meu, de fiecare dată. Am spus 

într-o zi Shahada, după o vizită la 
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o româncă din Cairo – Allah 

Preaînaltul să o binecuvânteze! 

Am spus Shahada în autobuz, la 

întoarcerea spre casă. Am simţit 

că nu mai am nevoie de nimic; 

aveam deja atâtea dovezi clare 

că acesta este adevărul! Acea 

musulmană româncă a com-

pletat ultimele miimi din suta de 

procente, care mă ducea la 

punctul final. Mi-a vorbit simplu, 

cu multă linişte, cu mult calm, cu 

multă pace. Aşa o simţeam: 

împăcată, liniştită şi fericită. 

AMEEN! 

După întoarcerea în Româ-

nia, învăţasem să mă rog, iar 

ceea ce nu ştiam pe de rost, 

citeam. Apoi, încetul cu încetul, 

alhamdulilleh, am învăţat câteva 

sure din Coran. 

Cu hijabul a fost un drum 

mai lung. Prima dată când l-am 

purtat, „de nevoie” (tot în Cairo 

eram), mă simţeam urâtă, bătrâ-

nă. Am renunţat la el. Până într-o 

zi, când am simţit că vreau să îl 

port. L-am pus şi, din acea zi, îmi 

venea să îl port şi acasă. Acum 

mă simţeam atât de bine cu el… 

mashaAllah, mă simţeam mai tâ-

nără, mai deosebită, mai liniştită 

cu el pe cap. Socrii mei au plâns 

de fericire, când m-au văzut. 

Despre soţul meu nici nu mai 

vorbesc. 

La întoarcerea în România, 

mi-a fost teamă să îl port. Da, 

teamă! Nu vreau să cosmetizez 

nimic. Îmi era teamă de reacţia 

părinţilor, a prietenilor, a colegi-

lor. Nu voiam să vadă Islamul 

doar ca un ansamblu de reguli 

restrictive. Dar, după câteva luni, 

am trecut peste toate temerile 

acestea şi am început să îl port 

pe stradă. La serviciu nici nu se 

putea pune problema; lucram la 

Primărie, la Departamentul de 

Presă şi Relaţii Publice şi eram 

convinsă că aş avea probleme. 

Asta până într-o zi în care 

băiatul meu s-a mutat la şcoala 

arabă. S-a convertit după 10 luni 

de la întoarcerea mea în România 

şi după ce a vizitat şi el Egiptul.  

 

 
 

Ne-a spus într-o zi, simplu, 

că vrea să se roage cu noi. Şi 

ceea ce am crezut că era doar o 

glumă, s-a dovedit a fi… 

SubhanaAllah! SubhanaAllah! … A 

fi o dorinţă adânc intrată în inima 

lui. Avea doar 10 ani. 

Alhamdulilleh! Allah subhana wa 

ta’ala ne dăruieşte uneori ceea ce 

nici nu îndrăznim să cerem. 

Alhamdulilleh!  
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Anul următor a făcut un 

curs de limba arabă, de 3 luni, 

după care a acceptat să se mute 

la Şcoala Islamică, în limba 

arabă. Voia să fie printre musul-

mani, voia să înveţe regulile 

religiei lui şi să înveţe să citească 

Coranul.  

În prima zi de şcoală, l-am 

condus la Şcoala Islamică şi, 

înainte să coboare din maşină, 

mi-a spus simplu: „Mamă, nu 

contează ce spune tata (cel biolo-

gic, care e creştin), ce spune bu-

nica şi bunicul şi oricine altcineva. 

Eu ştiu că Allah subhana wa ta’ala 

o să mă ajute, pentru că nu fac 

nimic rău, pentru că fac ceea ce e 

bine pentru El.” 

Mi-au încremenit cuvintele 

pe buze, auzindu-l. A coborât, iar 

eu am plecat spre serviciu. În 

mod normal, urma să îmi dau 

hijabul jos, ca în fiecare zi. Dar în 

acea zi nu am mai vrut să fac 

asta. M-am săturat de plâns, du-

pă ce Yassin - fiul meu - a cobo-

rât din maşină şi am decis că, da-

că el, la vârsta asta (avea atunci 

11 ani), e destul de puternic să 

înfrunte o lume întreagă, numai 

pentru că vrea să fie pe calea lui 

Allah subhana wa ta’ala, atunci şi 

eu pot să port un batic, care nu 

înseamnă, de fapt, decât semnul 

de respect pentru religia mea. Şi 

am intrat în Primărie cu hijabul 

pe cap.  

 

 

 
 

Şi nimeni nu mi-a spus 

nimic rău, dimpotrivă; şi nu l-am 

mai dat jos de atunci. Ceea ce s-

a schimbat, din momentul acela, 

a fost respectul oamenilor din jur. 

Oameni care, înainte, nici nu ob-

servau că exist, acum mă salu-

tau, plecându-şi privirea, în semn 

de respect. Atunci când facem un 

pas spre Allah subhana wa ta’ala, 

El face sute de paşi spre noi, ne 

ajută şi ne uşurează calea. 

Ne-am mutat, de anul 

trecut, în Egipt, alhamdulilleh. 

Yassin merge la Şcoala Islamică 

şi visul lui e să devină un bun 

imam, care să ajute oamenii să 

intre în religia lui Allah Preaînaltul 

şi să meargă pe calea cea bună. 

Alhamdulilleh, a învăţat o mare 

parte din Coran, vorbeşte limba 

arabă la fel de bine ca şi româna, 

merge cu soţul meu la moschee, 

la fiecare rugăciune, se îmbracă 

în conformitate cu Sunnah Profe-

tului, salla Allahu aleihi wa 

sallam. Uneori, merge mai repede 

la rugăciune, să poată spune 

Adhanul. Sau vine mai târziu, 
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deoarece rămâne să asculte orice 

lecţie de religie, care urmează 

după rugăciune. Nu mai vrea să 

audă de muzică, de filme, de 

nimic ce nu e în conformitate cu 

Sunna. La fel ca şi mine, cu tot 

dorul de România şi de familie, se 

simte şi el, aici, ACASĂ. 

Alhamdulilleh!  

De 6 luni am hotărât să 

port niqabul, alhamdulilleh. Şi mă 

simt mult mai bine aşa, mai 

liberă şi mai împăcată cu mine 

însămi. Mult mai departe pe 

priviri murdare şi de orice urmă 

de fitna.  

Vreau ca Allah subhana wa 

ta’ala şi familia mea să mă 

privească cu drag, nu străinii de 

pe stradă. Măcar atât pot face 

pentru Allah subhana wa ta’ala. 

Măcar atât cât stă în puterea 

mea. Să Îi mulţumesc pentru câtă 

binecuvântare mi-a dat. Pentru 

că ştiu că totul s-a întâmplat prin 

puterea Lui, prin marea Lui bună-

tate şi milostivire pentru noi. 

Alhamdulilleh!  

Pentru mine sunt miracole 

pe care le-am trăit şi pentru care 

Îl rog pe Allah subhana wa ta’ala 

să ne ajute să fim buni musulma-

ni, ca să le merităm. InshaAllah! 

 

Allah subhana wa ta’ala 

să ne ajute pe toţi, inshaAllah. 

Să nu uităm că lumea asta e 

doar o haltă scurtă, în lunga 

noastră călătorie. Să folosim 

scurta noastră oprire aici, 

doar pentru a ne asigura că 

sfârşitul călătoriei va fi, 

inshaAllah, în Paradisul lui 

Allah subhana wa ta’ala. Să 

nu ne înşele tentaţiile din 

această viaţă! Ci să trăim 

pregătindu-ne pentru Viaţa 

cea Veşnică! InshaAllah, Allah 

Preaînaltul să fie mulţumit de 

noi toţi.  

 

Ameen! 

 

Bunul Allah să îi ajute pe 

cei care nu îndrăznesc încă să 

facă pasul spre calea adevăra-

tă! Şi să ne dăruiască multă 

credinţă şi multă putere. Să 

nu rătăcim de la calea Lui şi 

de la Sunnah Profetului, salla 

Allahu aleihi wa sallam. Şi să 

ne facă vrednici de Paradisul 

Lui.  

InshaAllah!  

 

AMEEN! 
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~ de Gabriela Guettat ~ 
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ROCHII DE MIREASĂ - PURITATE ŞI INOCENŢĂ 
~ de Ionela Noour ~ 

 

 

 
 

Visul oricărei domnişoare 

este acela de a se vedea mireasă, 

în rochie albă. Cu toate ne gân-

dim să excelăm prin frumuseţe, 

eleganţă şi rafinament, deoarece, 

inshaAllah, nunta este un eveni-

ment unic în viaţă. Este una din 

zilele cele mai importante din 
viaţa unei femei, a unui cuplu, şi 

este firesc să ne dorim ca acest 

eveniment să atingă perfecţiunea.  

Pentru a avea o rochie de 

mireasă superbă, trebuie să alo-

căm un timp suficient de mare 

pentru găsirea sau realizarea 

acesteia. Ar fi indicat să începem 

cu 5-6 luni înainte, deoarece ale-

gerea rochiei de mireasă nu este 

tocmai uşoară. Acest lucru se 
poate dovedi a fi un adevărat 

chin, având în vedere că avem la 

dispoziţie o gamă infinită de mo-

dele şi numeroase tipuri de mate-

riale. 

Atunci când alegem o ro-

chie, este important să urmărim 

anumite aspecte, şi anume: să ni 

se potrivească, să fie confortabi-

lă, să îi placă soţului şi să se înca-
dreze în buget. 

Este indicat ca, atunci când 

mergem să ne alegem rochia, să 

fim însoţite de mamă – pentru 

care acest eveniment (nunta fiicei 

sale) înseamnă, cu siguranţă, do-

rinţa ei cea mai mare, aşteptând 

cu ardoare această zi pentru fiica 

sa – şi de prietene apropiate, 
demne de încredere. 

Indiferent de tipul siluetei 

fiecăreia dintre noi, este esenţial 

să probăm cât mai multe rochii. 

Alegerea este dificilă, şi, de obi-

cei, numeroase modele ne sunt 

pe plac. Însă regulile, tiparele şi 

sugestiile nu pot compensa ima-

ginea din oglindă, care ne va spu-

ne, inshaAllah, ce croială ne vine 
cel mai bine. 

Chiar dacă încă de mici 

ştiam cum vrem să arate rochia 

noastră de mireasă, este impor-

tant să alegem un model care să 

ne pună în valoare, pentru că 

rochia din ziua cea mare trebuie 
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să fie fără cusur şi să ne ajute să 

ne simţim dintre cele mai fru-

moase femei din lume. 

În primul rând, rochia de 

mireasă trebuie să fie realizată 
din material adecvat sezonului în 

care are loc nunta, dar şi locului 

de desfăşurare a evenimentului. 

De aceea, e bine ca, mai întâi, să 

ne familiarizăm cu materialele 

care se folosesc la croirea unei 

rochii de mireasă, precum şi cu 

numeroasele nuanţe de alb ale 

diverselor materiale.  

Din satin, cu voal, cu 
aplicaţii de cristale, dantelă, tull 

sau mătase, rochia pentru „ziua 

perfectă” trebuie să fie, insha 

Allah, de vis. Alb, alb perlat, sati-

nat, crem, roz, bleu sau verde, 

fiecare optează pentru culoarea 

dorită.  

 

 
 

Este important să luăm în 

calcul şi timpul care ni-l va ocupa 

alegerea accesoriilor, deoarece 

acestea sunt cele care vor scoate 

în valoare rochia de mireasă.  

Este vorba, în principal, de voal, 

pantofi şi poşetă. 

Voalul trebuie să fie în ton 
cu rochia; poşeta - cât mai mică 

şi să nu incomodeze. În ceea ce 

priveşte pantofii, este foarte 

important ca aceştia să fie cum-

păraţi după-amiaza, deoarece 

picioarele sunt, atunci, mai um-

flate. După ce i-am cumpărat, e 

necesar să îi mai purtăm de 

câteva ori înainte de ziua nunţii, 

pentru ca piciorul să se obişnu-
iască cu ei.  

Chiar dacă multe dintre noi 

ne dorim o nuntă ca-n poveşti, nu 

trebuie să uităm că suntem mu-

sulmani şi că este bine să trăim şi 

să ne comportăm  în conformitate 

cu prescripţiile religiei noastre, 

care ne aduce aminte, în tot ceea 

ce facem, de modestia de care nu 
trebuie să uităm nici o clipă. 

Căsătoria, în Islam, este 

caracterizată tocmai prin simplici-

tatea ei. Pentru noi, musulmanii, 

modelul de urmat este acela pre-

zentat de nobilul nostru Profet, 

salla Allahu aleihi wa sallam.  

Aisha, radhi Allahu anha, 

avea o rochie frumoasă, pe care 

avea obiceiul să o împrumute 
femeilor din Medina, care urmau 

să se căsătorească. Această tradi-

ţie ne arată că, cu toate că femei-

le purtau, la acea vreme, o fru-

moasă rochie pentru nunta lor, 

ele nu se îndepărtau deloc de la 

prescripţiile religioase şi nu că-

deau în exces.  

Musulmanii nu trebuie să 
copieze non-musulmanii şi nici să 

aducă practici inovatoare, necu-
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noscute în Islam, precum: domni-

şoare de onoare, verighete, stri-

găte indecente, etc. Aceste prac-

tici sunt complet străine de Islam, 

au fost importate din Occident şi 
nu ar trebui reproduse de către 

musulmani.  

Indiferent de model sau cu-

loare, rochia de mireasă specifică 

femeilor musulmane trebuie să 

fie una modestă, care să acopere 

tot corpul, precum şi capul fe-

meii. Există numeroase modele, 

de unde putem alege, după pre-

ferinţe, rochii frumoase şi de-
cente, fără a cădea în exces. 

Cu toţii, ca musulmani, ad-

mirăm cu drag o femeie, atunci 

când vedem că ea respectă ceea 

ce Allah subhana wa ta’ala a 

poruncit în Sfântul Coran.  

Şi ce este mai plăcut, decât 

a vedea o musulmană smerită, 

care Îi face pe plac lui Allah 

Preaînaltul?  

  
Orice femeie poate fi o 

prinţesă, deoarece ceea ce o face 

frumoasă nu este haina propriu-

zisă, ci pioşenia şi modestia din 

privirea ei. 

 

Vă doresc să aveți parte 

de o rochiță minunată care să 

vă caracterizeze, adresându-

vă, nu în ultimul rând, fru-
moasa urare de Casă de 

piatră! 
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PENTRU DUMNEAVOASTRĂ, DOAMNĂ! 
 

VERGETURILE 

~ de Salwa Nabhani ~ 
 

 

 
 

 

Vergeturile sau striaţiile cutanate, aşa cum sunt denumite în 

dermatologie, sunt linii ondulate, neregulate, care apar pe fese, abdo-

men, sâni şi pe membrele inferioare sau superioare. Acestea au, de obi-

cei, o culoare roşiatică la început, după care, în timp, devin albe. 

 

Vergeturile sunt produse de creşterea rapidă în greutate - cum se 

întâmplă în perioada sarcinii - şi apar când pielea se întinde prea tare, iar 

fibrele din straturile adânci se rup. Odată ce apar, sunt permanente, 

însă, cu timpul, vor deveni mai puţin vizibile. 

 

De asemenea, îngrăşarea excesivă şi, ulterior, o dietă drastică, ce 

duce la pierderea kilogramelor, poate fi un factor de apariţie a 

vergeturilor. 
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Recomandări: 
 

Ingrediente pentru cremă 

naturală de casă: 

 

* 1/2 cană de ulei virgin de 

măsline 

* 1/2 cană de aloe vera 

* lichidul a 6 capsule de 

vitamina E 

* lichidul a 4 capsule de 

vitamina A 

- amestecaţi toate ingredi-

entele într-un mixer; 

- turnaţi amestecul într-un 

borcan, şi păstraţi-l în frigider; 

- o dată pe zi, aplicaţi uleiul 

pe abdomen, şolduri şi pulpe - lo-

curile unde vergeturile sunt mai 

dense. Dacă faceţi acest trata-

ment zilnic, cu perseverenţă, s-ar 

putea nu numai să preveniţi ver-

geturile, dar şi să ajutaţi la dimi-

nuarea lor. 

 

* Pentru a preveni vergetu-

rile în perioada sarcinii, masaţi 

sânii şi abdomenul în fiecare zi, 

cu un ulei de masaj făcut din ½ 

cană de ulei de migdale dulci şi 

50 de picături de ulei esenţial de 

mandarine. 

 

* Unguentul „Supliform” 

acţionează nu numai asupra ver-

geturilor, dar şi asupra celulitei. 

 

* O altă cremă pe care o 

recomand personal, este 

„Slimming Thermo Cream”, pe 

bază de alge marine, ulei de scor-

ţişoară, iederă, gingko, castan 

sălbatic şi ulei de mandarine. Are 

un puternic efect termic, neplă-

cut. 

 

 
 

(direcţia de periere şi masaj a corpului) 

 

 
 

(perie dublă, pentru scrub şi masaj 
antivergeturi-anticelulită) 
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FRIKE CU CARNE DE PUI 
DAJAJ BI FREKA 

~ de Salwa Nabhani ~ 
 

 

Ingrediente: 

 

3 linguri de unt 

3 linguri de ulei de rapiţă 

500 grame de ceapă tocată 

500 grame de carne de vită 

2 căni de frike (grâu tocat) 

1 linguriţă de condimente amestecate 

1/4 linguriţă de nucşoară 

1/4 linguriţă de cardamon (hel) măcinat 

1/8 linguriţă de cuişoare măcinate 

1+1/4 linguriţă de scorţişoară măcinată 

2+1/2 linguriţe de sare 

1 linguriţă de piper negru, măcinat 

2+1/2 căni de supă de pui sau, opţional, supă de vită 

1 kg carne de pui, fiartă şi dezosată 

1/4 seminţe de pin (snobr), coapte sau prăjite în puţin ulei de 

floarea soarelui 

1/4 migdale decojite, coapte 

 

Ingredientul de bază: Frike 

 

Este grâul verde, uscat şi mărunţit. Acesta se curăţă foarte bine 

înainte de a fi gătit, deoarece poate să conţină impurităţi; apoi se dă în 4-

5 ape reci, până se spală bine de praf. 

 

Mod de preparare: 

 

Se ia carnea de vită, se taie cuburi potrivite, se spală şi se dă la 

fiert. Aceasta se fierbe doar în apă, până se curăţă bine de spuma lăsată, 

după care se adaugă 1 cub de Maggi sau Knorr (de legume), 1-2 cepe 

mari, tăiate în 4, şi toate condimentele. Se lasă la fiert aproximativ 45 de 
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minute, iar, când carnea devine fragedă, luaţi-o de pe foc şi, cu mare 

grijă, strecuraţi zeama de carne.  

Lăsaţi zeama să se limpezească, timp în care tocaţi mărunt 1 ceapă 

şi o căliţi în puţin ulei de rapiţă sau ghee. Când ceapa devine aurie, 

adăugaţi grâul curat şi înmuiat, şi căliţi-l şi pe acesta, vreo 5 minute, la 

foc potrivit.  

Când s-a omogenizat uleiul şi grâul cu ceapa, adăugaţi zeama de 

carne, atât cât să îl acoperiţi. Procedura este asemănătoare cu cea de la 

orezul basmati: 1 pahar frike - 1 pahar apă.  

Lăsaţi la foc mic, acoperit cu un capac, şi verificaţi din când în când 

cu o furculiţă, să nu se lipească. Nu folosiţi lingura, pentru a nu se 

pasteuriza mâncarea! Se ţine la foc, până când simţiţi că frika este nici 

foarte moale, dar nici crocantă. Fierberea durează aproximativ 30-35 de 

minute.  

Separat, se călesc puţin cubuleţele  de carne de vită iar, dacă 

doriţi, puteţi să adăugaţi şi pulpe sau piept de pui, prefiert şi călit, cât să 

prindă o culoare aurie.  

Atenţie! Nu fierbeţi prea mult carnea de pui şi nici nu o prăjiţi 

foarte mult, deoarece devine uscată. Când toate sunt gata, se pun pe o 

farfurie şi se adaugă puţin pătrunjel sau coriandru verde, tocat mărunt, şi 

seminţele de brad, coapte puţin la cuptor. Se poate servi cu iaurt gras, 

sau cu salată de roşii.  

 

Poftă mare! 
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ÎNGHEŢATĂ ARĂBEASCĂ, CU LAPTE 
BOZZA BI HALLEEB 

~ de Salwa Nabhani ~ 
 

 

Ingrediente: 

 

16 bucăţi de mastic 

3 căni de zahăr plus extra, 

pentru a sfărma masticul 

1 litru de lapte, cu 2% procent 

de grăsime 

1 lingură de salep 

1 lingură de apă de trandafiri 

2 linguri de apă de portocale sau 

iasomie 

Fistic fără sare, sau fructe 

proaspete de pădure, pentru 

garnitură. 

 

Mod de preparare: 

 

Într-un castronel puneţi masticul cu puţin zahăr şi sfărâmaţi. 

Într-o oală mare, combinaţi ½ de litru de lapte, masticul şi 3 căni 

de zahăr. 

Într-un castronel, amestecaţi salepul cu 1 lingură de lapte călduţ, şi 

amestecaţi până la dizolvarea salepului. 

Puneţi restul de lapte (1/2 de litru) într-o oală mare, adăugaţi 

salepul dizolvat  şi, cu ajutorul unui mixer electric, amestecaţi până când 

laptele devine cremos, aproximativ 1 minut, la viteză maximă. 

Când este gata, adăugaţi acest amestec rece peste amestecul din 

oala în care aţi pus la foc laptele să se încălzească cu masticul. 

Amestecaţi cu o lingură de lemn, până se omogenizează totul. Daţi 

focul la maxim, până când conţinutul începe să dea în clocot. Reduceţi, 

apoi, flacăra la minim şi mai lăsaţi pe foc, aproximativ 10 minute. 

Măriţi din nou flacăra şi adăugaţi apa de trandafiri, apa de iasomie 

sau apa de portocale, şi mai lăsaţi să fiarbă încă 5 minute. 
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Luaţi oala de pe foc şi strecuraţi lichidul format, cu ajutorul unei 

site fine şi un tifon curat. Acesta se va depozita în vase curate, de 

ceramică, şi se va da la rece, peste noapte. 

A doua zi, adăugaţi conţinutul într-un vas de plastic şi mixaţi din 

nou cu mixerul (în cazul în care nu aveţi procesor de îngheţată), la viteză 

maximă, aproximativ 15 minute.  

Când este gata, adăugaţi îngheţata în castronele pentru servire, 

puneţi fisticul mărunţit, pe deasupra, acoperiţi cu o folie de plastic şi daţi 

la congelator. 

Cu 2 ore înainte de servire, scoateţi îngheţata de la congelator şi 

lăsaţi-o la frigider, pentru a căpăta o consistenţă soft. 

Se poate adăuga sirop de caramel, fructe de pădure sau miere 

cristalină cu amestec de nucă pisată. 

 

 

Poftă mare! 
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DICŢIONAR EXPLICATIV AL TERMENILOR ISLAMICI 
 

 

Allah, unul dintre numele Singurei Divinităţi, Singur în divinitatea 

Sa, Cel pe care cu adevărat trebuie Să-L venerăm, Singurul căruia I se 

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

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

nume perfecte (cunoscute nouă), precum şi măreţele atribute (ale căror 

număr nu ne sunt încă cunoscute nouă, oamenilor). Ne indică toate 

caracteristicile Divinităţii, împreună cu negarea opoziţiilor acestora. 

Atributele Divinităţii sunt atributele perfecţiunii. Numele şi atributele lui 

Allah subhana wa ta’ala nu au nici o imperfecţiune, sunt perfecte.  

 

Akhira, Viaţa Veşnică; reprezintă unul din principiile de bază ale 

credinţei în Islam; se referă la ultima zi, şi este prima Zi a Zilei Judecăţii 

de Apoi, moment în care se va sufla pentru a doua oară în trompetă, de 

către Îngerul Israfil, aleihi sallam. 

 

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

după ce menţionăm numele oricărui Profet (în afară de Profetul 

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

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

 

Alhamdulilleh, mulţumiri lui Allah subhana wa ta’ala 

 

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

 

Allahu Akbar, Allah este Cel mai Mare  

 

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

 

Al-Wali, responsabilul de o persoană, protector, suporter şi ajutor. 

Acesta este un cuvânt general, care îşi schimbă sensul în funcţie de 

situaţie sau propoziţie 

 

Audhu billeh, caut adăpost la Allah subhana wa ta’ala  
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Bid'a, inovaţie în religie, care este haram (interzis); bid'a 

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 

 

Dunya, această lume, univers fizic, viaţa lumească - în opoziţie cu 

Viaţa Veşnică (Akhira) 

 

Fitna, tot ceea ce îl poate îndepărta pe musulmanul mumin de la 

calea cea dreaptă 

 

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  

 

Iahdina, Allah ne călăuzeşte, ne pune pe calea cea dreaptă 

 

InshaAllah, numai dacă Allah Preaînaltul voieşte 

 

Jazak Allahu Khair, Jazakom Allahu Khairan, cea mai bună 

expresie, atunci când un musulman le mulţumeşte altor musulmani; 

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

binele făcut” 

 

Ka'aba, este o clădire de formă cubică în Al-Masjid Al-Haram 

(Moschea din Mecca). În jurul acestei clădiri, pelerinii efectuează 7 ture 

de Tawaf (încojurarea clădirii Ka'aba). Prima dată a fost construită de 

către Profetul Adam, aleihi sallam, fiind prima casă a lui Allah Preaînaltul 

pe Pământ. Apoi a fost reconstruită de către Profetul Abraham şi fiul său 
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Ismail, aleihum sallam. Pentru o perioadă foarte lungă de timp, Ka'aba a 

fost simbolul religiei monoteiste, pe care populaţiile beduine au 

transformat-o într-un loc de venerare a statuilor, pe care le vizitau o dată 

pe an, în „pelerinaj” 

 

Moubah, este una dintre clasificările de acţiuni, în conformitate cu 

Jurisprudența Islamică (Fiqh). Aceasta înseamnă „permis pe baza 

capriciului individual”. Această hotărâre este lăsată indecisă, fără o 

hotărâre a Savanţilor, deci este lăsată pentru ca persoana să decidă 

pentru ea însăşi, în cazul în care face astfel de lucruri; ex.: mănâncă 

mere sau portocale 

 

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

Medina, care era în acel timp locuită de politeişti 

 

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

subhana wa ta'ala, în trimişii Săi, în Îngerii Săi, în Cărţile Sale, în Ziua de 

Apoi, în Destin, se numesc musulmani. Cei care, pe lângă toate acestea, 

şi aplică ceea ce este scris în Coran şi în Sunnah Profetului Mohammed, 

salla Allahu aleihi wa sallam, se numesc mumineen 

 

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

mulţumit de ea/el  

 

Radhi Allahu anhum/anhunna, fie ca Allah subhana wa ta’ala să 

fie mulţumit de ei/ele 

 

Rizq, partea ta de avere, cu care eşti binecuvântat de Allah 

subhana wa ta’ala 

 

Tawbah, căinţă 

 

Ulamma/Ulemma,(plural) provine din cuvântul Alimm, 

însemnând cărturari musulmani. Se referă la  persoane care au învățat 

despre Islam – savanți 
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29. SURA AL-'ANKABUT 

(Mekkană [85]; 69 versete) 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 
 
 
 
 

45. Recită ceea ce ţi s-a revelat din 
Carte şi împlineşte Rugăciunea [As-Salat]! 

Rugăciunea [As-Salat] împiedică de la 
ceea ce este ruşinos şi de la ceea 

ce este oprit. Iar pomenirile lui Allah 
sunt lucru şi mai mare, iar  

Allah ştie ce faceţi voi! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jazakom Allahu Khairan 
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