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Sura At-Tur („Muntele”)
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Sura Al-Hadid (Sura „Fierului”)
Surele părţii douăzeci şi opta
Surele părţii  douăzeci şi nouă
Surele părţii treizeci



Sura Al-Ankabut (Sura păianjenului)

Sura Al-Ankabut este o sură mekkană. Ea a fost revelată după sura Ar-Rum. În 
Sfântul Coran ea urmează după sura Al-Qasas. Este alcătuită din 69 de versete.

Obiectivul surei este făcut clar încă de la început în ceea ce poate fi tradus ca: 
„Alif-Lam-Mim. Oare socotesc oamenii că vor fi lăsaţi (în pace), dacă vor spune 
„Noi credem!”, şi că ei  nu vor fi încercaţi?” (Coran 29:1-2). O credincioşi, străduiţi-
vă să înfrângeţi încercările şi să aveţi stăpânire de sine şi auto control. Astfel, ea este sura 
încercărilor.

Aceste încercări sunt o parte inevitabilă a vieţii unui musulman. Ele reprezintă o 
sunnah (o normă, lege) a universului hotărâtă de către Allah (SWT) pe pământ. Cineva 
poate să întrebe: „De ce ne sunt trimise aceste încercări? Nu ar fi fost mai bine pentru noi 
să trăim o viaţă liniştită, rugându-ne, postind şi adorându-L pe Allah (SWT) fără 
încercări sau tragedii?”. Aceia care pun aceste întrebări nu au înţeles Înţelepciunea lui 
Allah (SWT) şi Intenţia Lui în crearea acestei lumi. Această lume a fost creată ca o
încercare pentru Viaţa de Apoi, iar fără aceste încercări nu ar fi posibil să-i aranjăm pe 
oameni în diferite trepte ale Paradisului. Nu ar fi posibil să diferenţiem între aceia care 
merită cea mai înaltă treaptă a Paradisului (Firdeus), aceia care merită cea mai de joasă 
treaptă a Paradisului şi aceia care nu merită să intre deloc în Paradis până ce nu vor 
suporta câteva pedepse. Prin urmare, este o necesitate pentru Dreptatea lui Allah (SWT) 
să-i pună pe robii Săi la încercare pentru a distinge binele de rău.

Legea (sunnah) universului

Astfel, începutul surei este: „Alif-Lam-Mim. Oare socotesc oamenii că vor fi 
lăsaţi (în pace), dacă vor spune „Noi credem!”, şi că ei  nu vor fi încercaţi?” (Coran 
29:1-2). Este raţional să gândiţi că sunteţi credincioşi doar pentru că spuneţi „Noi 
credem” cu limbile voastre? Chiar dacă sunteţi sinceri în ceea ce spuneţi trebuie să existe 
un test: „şi că ei  nu vor fi încercaţi...”

Regula este că credincioşii sunt puşi să treacă prin încercări pentru ca să nu 
presupuneţi că acestea vi se întâmplă doar vouă. De fapt, cel de-al treilea verset declară 
că aceste chinuri reprezintă o lege a universului: „Noi i-am încercat pe cei de dinaintea 
lor...” (Coran 29:3). De ce Faci asta Allah (SWT)? Răspunsul vine în acelaşi verset: 
„...Şi Allah îi cunoaşte pe cei care spun adevărul şi îi cunoaşte pe cei care mint (în 
privinţa credinţei).”(Coran 29:3). Testele îl dezvăluie pe adevăratul credincios de aceia 
care au pretins (au afirmat nefondat) credinţa. În consecinţă, versetul al unsprezecelea 
dezvăluie acelaşi înţeles: „Allah îi cunoaşte prea bine pe cei care cred, după cum la 
fel de bine îi cunoaşte şi pe cei făţarnici.” (Coran 29:11).

Aici se pune o întrebare: Nu ar şti Allah (SWT), din moment ce El este 
Cunoscătorul întregului Necunoscut, cine va reuşi în această încercare şi va răbda, şi cine 
va  eşua şi o va lua pe căi greşite? Atunci de ce această nevoie de încercare? Răspunsul 
este acela că Allah (SWT) trimite aceste încercări pentru ca voi, oamenii să ştiţi că ele pot 
constitui o dovadă împotriva voastră în Ziua Judecăţii.

Ar fi fost suficient pentru Allah (SWT) să vă spună în Ziua Judecăţii: „Ştiu că 
dacă ai fi fost într-o asemenea situaţie ai fi făcut aşa şi aşa. Du-te şi intră în focul 



Iadului.” Dar Allah (SWT) cu Înţelepciunea Sa, Îndurarea şi Dreptatea Sa ne trimite 
aceste încercări în această viaţă şi apoi îţi cercetează faptele tale actuale în Lumea de 
Apoi aşa cum observăm în versetul: „...Şi Allah îi cunoaşte pe cei care spun adevărul 
şi îi cunoaşte pe cei care mint (în privinţa credinţei).”(Coran 29:3).

Să nu crezi, frate în Islam, că această viaţă este lipsită de efort şi de probleme, 
chiar dacă eşti un credincios. Credinţa nu te va scuti de încercările acestei lumi, iar o 
persoană este încercată în funcţie de credinţa lui/ei. Din acest motiv Allah (SWT) spune 
în sura Al-Ankabut că, dacă tânjeşti după răsplăţile lui Allah (SWT) ar trebui să ai 
răbdare şi ar trebui să te străduieşti să înfrângi încercările şi testele. Fă asta până când Îl 
vei întâlni pe Allah (SWT), iar El te va răsplăti, deoarece întâlnirea cu Allah este aproape 
şi inevitabilă aşa cum este scoasă în evidenţă în ceea ce poate fi tradus ca: „Aceia care 
nădăjduiesc în răsplata bună la întâlnirea cu Allah (să ştie că) termenul lui Allah va 
veni. El este Cel Care Aude Totul şi este Atoateştiutor.” (Coran 29:5). Nu ar trebui 
să-ţi vină în minte în mijlocul acestei toate discuţii despre încercări că Allah (SWT) are 
nevoie de străduinţa ta. Străduinţa şi răbdarea ta sunt pentru tine singur. Allah (SWT) este 
de Ajuns pentru Sine, El nu are nevoie de faptele noastre, de adorarea noastră şi nici de 
întreaga lume. Noi suntem neînsemnaţi şi avem nevoie de El pentru orice. Allah (SWT) 
spune: „Şi cel care se luptă nu se luptă decât pentru sine, căci Allah este mult prea 
înstărit ca să aibă nevoie de lume (’Alemin – omenire, gini şi tot ceea ce există)” 
(Coran 29:6).

Una din cele mai cruciale încercări despre care discută această sură este să fii 
încercat în religia noastră (în credinţa noastră, în crezul nostru), ca de exemplu atunci 
când un credincios este vătămat cu intenţia de a-l face să devieze de la religia lui Allah 
(SWT). Sura accentuează faptul că aceasta este un rău, nu o pedeapsă. Cu toate acestea, 
atunci când judecata este deficientă, şi când talerul devine dezechilibrat, credinciosul slab 
presupune că răul făcut de oameni lui este cel mai rău fel de pedeapsă. Din acest motiv, 
sura subliniază faptul că această presupunere este eronată, pentru că numai Allah (SWT) 
poate pedepsi aşa cum a afirmat în versetul: „Printre oameni sunt (unii) care zic: „Noi 
credem în Allah”, dar dacă au ei de suferit pentru Allah, atunci socotesc ei că 
încercarea oamenilor este asemenea cu pedeapsa din partea lui Allah. Dar dacă le 
vine lor biruinţa de la Domnul tău, atunci ei zic: „Noi am fost cu voi!” Dar oare nu 
este Allah Cel Care ştie cel mai bine ce se află în piepturile tuturor?” (Coran 29:10).

Cele mai dificile încercări

Versetele din sură continuă să discute aceeaşi temă. Încercările dezvăluie credinţa 
oamenilor, test ce poate fi ascuns în inimile lor şi deosebeşte adevărul de falsitate. Din 
acest motiv, sura menţionează o altă încercare, aceea a părinţilor care îşi forţează fiul să 
se îndepărteze de supunerea faţă de Allah (SWT), fie fără să se teamă pentru copilul lor 
ori fie din aroganţa pentru religia lui Allah (SWT). Allah (SWT) spune: „L-am 
îndemnat pe om să se poarte cu părinţii săi frumos. Însă dacă ei se vor lupta cu tine  
pentru ca să-Mi faci Mie ca asociat  ceva despre care tu nu ai ştiinţă, nu le da lor 
ascultare, iar eu vă voi vesti ceea ce aţi făcut.” (Coran 29:8). Aceasta este o încercare 
dificilă. Îi va trata credinciosul pe părinţii săi cu bunătate, în ciuda faptul că ei sunt 
necredincioşi?



Mijloacele de a fi salvat de încercări

Unul din cele mai plăcute lucruri în legătură cu această sură este acela că ea începe prin 
afirmarea faptului că încercările sunt o parte componentă a vieţii oamenilor şi că ele sunt 
extrem de dificile. Allah (SWT) spune: „Oare socotesc oamenii că vor fi lăsaţi (în 
pace), dacă vor spune „Noi credem!”, şi că ei  nu vor fi încercaţi?” (Coran 29:2).
Totuşi, sura se încheie cu un verset minunat care ne arată că încercările sunt de fapt 
uşoare. Allah (SWT) ne va clăuzi şi ne va ajuta să le înfrângem dacă ne luptăm cu ele.
Allah (SWT) spune: „Iar pe aceia care se luptă pentru Noi îi vom călăuzi Noi pe căile 
Noastre, căci Allah este cu cei credincioşi care fac bine.” (Coran 29:69). Acest verset 
a fost revelat în Mekke când jihadul (lupta pentru cauza Islamului cu sabia) nu fusese 
încă legiferat. Astfel, acest verset se referă atât la lupta cu propria persoană cât şi la lupta
cu încercărie. Ca şi cum el (versetul) spune: „Luptă cu tine însuţi şi fii învingător, apoi 
vei garanta victoria asupra inamicului intern şi extern.”

Liderii mujahedinilor (luptătorii pe calea lui Allah)

Sura relatează apoi povestea cum profeţii Nuh (AS) (Noe), Ibrahim (AS) 
(Abraham), Lut (AS) (Lot), Şu’aib (AS) şi Musa (AS) (Moise) s-au confruntat cu 
încercări şi s-au lupta cu ele. Dacă privim la povestea profetului Nuh (AS) care a fost 
revelată în sură, observăm că este singura sură care menţionează durata da’wei (chemarea 
la religia Allah (SWT)) care este de nouă sute şi cinzeci de ani. Allah (SWT) spune: „Şi 
Noi l-am trimis pe Noe la neamul său şi a rămas printre ei o mie de ani fără cincizeci 
de ani (invitându-i pe ei să creadă în Unicitatea lui Allah (monoteism), şi să se 
îndepărteze de falşii dumnezei sau alte divinităţi)” (Coran 29:14). Acest lucru arată 
credincioşilor că încercările sunt inevitabile, chiar şi profeţii nu le-au putut evita.

Când cunoaştem gradul de perseverenţă şi de răbdare al profetului Nuh (AS) acest 
lucru ne ajută să suportăm încercările cu care ne confruntăm, care sunt cu siguranţă mult 
mai mici decât ale profetului. O altă încercare, care este discutată după cea a profetului 
Nuh (AS), este cea a profetului Ibrahim (AS) şi răbdarea lui cu oamenii din neamul său, 
când aceştia au spus: „Omorâţi-l sau ardeţi-l în foc!”. Apoi Allah (SWT) l-a salvat pe el 
din foc. Allah (SWT) a spus: „Întru acestea sunt semne pentru un neam de oameni 
care cred.” (Coran 29:24). Acest lucru ne demonstrează într-un mod realist că Allah 
(SWT) ne ajută în confruntarea acestor încercări. Cu toate acestea, ni se cere să 
continuăm să luptăm cu ele aşa cum a afirmat Allah în versetul: „Iar pe aceia care se 
luptă pentru Noi îi vom călăuzi Noi pe căile Noastre, căci Allah este cu cei 
credincioşi care fac bine (muhsinun).” (Coran 29:69).

De ce Al-Ankabut?

Ceea ce rămâne de discutat este motivul intitulării surei drept Sura Al-Ankabut. 
Atunci când Allah (SWT) stabileşte o similitudine prin exemplul unei creaturi, obiectivul 
surei se bazează în acest caz pe exemplul dat şi pe analogia făcută. De exemplu, sura An-
Neml este sura perfecţiunii civilizaţiilor având ca simbol regatul furnicii. Regatul 
furnicilor este organizat în mod excepţional şi întruchipează trăsăturile unei civilizaţii.



Scopul surei An-Nehl este recunoştinţa pentru binecuvântări. Ne arată cum aceste creaturi 
urmează poruncile lui Allah (SWT) şi produc o miere delicioasă şi benefică care îi 
vindecă pe oameni. Acest lucru ne demonstrează că urmarea poruncilor legislaţiei 
islamice (Şeriah) va aduce lumina călăuzirii care este o vindecare pentru oameni exact 
asemenea mierii. Rămâne acum întrebarea de ce această sură care discută despre încercări 
a fost numită după un păianjen.

Similar firelor lui 

Motivul alegerii acestui titlu este acela că încercările sunt asemenea firelor pânzei 
de păianjen. Natura încercărilor este aceea că ele sunt împletite şi interconectate. Nu este 
posibil să distingi între o încercare şi alta. Ele sunt multe şi complicate, acoperind toate 
aspectele vieţii unei persoane. Totuşi ele sunt fragile şi slabe, dacă cineva îi cere ajutorul 
lui Allah (SWT) în confruntarea lor. Allah (SWT) spune: „... dar cea mai slabă casă 
este casa păianjenului –dacă ei măcar ar fi ştiut.” (Coran 29:41).

În mod caracteristic, oamenii se năpustesc repede să caute un salvator atunci când 
sunt testaţi prin încercări. Din păcate, de obicei ei cer ajutor de la altcineva în afară de 
Allah (SWT) şi se îndreaptă spre alţi oameni. Din acest motiv Allah (SWT) ne spune în 
sură că, dacă te îndrepţi către oameni în căutarea ajutorului pentru a scăpa de încercări, 
vei fi ca cel care caută refugiu în pânza unui păianjen, o casă slabă, fragilă care nu 
protejează sau adăposteşte pe locuitorii ei. Allah (SWT) spune: „Pilda acelora care au 
luat ocrotitori în locul lui Allah este ca pilda păianjenului care şi-a făcut o casă, dar 
cea mai slabă casă este casa păianjenului –dacă ei măcar ar fi ştiut.” (Coran 29:41).
Înţelesul este aici că una din cele mai dificile şi periculoase încercări este să-i mulţumeşti 
pe oameni pe seama religiei tale sau să cauţi ajutor sau să te bazezi pe orice altcineva în 
afară de Allah (SWT).

Cea mai slabă dintre case

Pânza unui păianjen este fragilă, datorită slăbiciunii firelor ei, şi este de asemenea 
slabă din punct de vedere social. După ce masculul fertilizează femela, femela îl omoară 
pe mascul şi îl aruncă afară din pânză (ţesătură). Apoi, când urmaşii păianjenului devin 
maturi, la rândul lor ei o omoară pe mamă şi o aruncă afară din pânză (ţesătură). Ce casă 
ciudată, cea mai rea posibilă!

Sura dă exemplul păianjenului pentru a ne arăta că mulţimea firelor păianjenului, 
cu toate că ele pot părea complicate, sunt similare încercărilor prin faptul că ambele sunt 
fragile. Exemplul demonstrează că, căutarea ajutorului de la altcineva în afară de Allah
(SWT) este exact asemenea căutării refugiului în pânza păianjenului, un loc într-adevăr 
fragil din punct de vedere fizic şi social. SubhanaAllah (Slavă lui Allah) pentru alegerea 
acestui titlu pentru sura încercărilor, pentru a-i avertiza pe oameni împotriva imitării 
acestei insecte în viaţa şi în faptele ei.



Sura Ar-Rum (Sura romanilor)

Sura Ar-Rum este o sură mekkană. Ea a fost revelată după sura Al-Inşiqaq. Ea 
urmează după sura Al-Ankabut în ordinea din Coran. Este alcătuită din 60 de versete.

Semnele lui Allah (SWT) sunt clare şi sigure

Expresia „Şi printre semnele Lui...” este mult mai des folosită în această sură 
decât în orice altă sură din Coran. Aceasta, ea însăşi, arată obiectivul surei: „Semnele lui 
Allah sunt clare şi sigure, şi cu toate acestea încă le mai tăgăduieşti?”. Astfel, sura ne 
plimbă prin tot universul, prin toate Domeniile lui Allah (SWT) şi ne aminteşte că 
semnele lui Allah (SWT) sunt destul de clare pentru a susţine credinţa noastră în Măreţia 
şi Puterea Lui. Allah (SWT) spune: „Şi printre semnele Lui (este acela) că El v-a creat 
din voi înşivă soaţe, pentru ca voi să trăiţi în linişte împreună cu ele. Şi El a pus 
între voi dragoste şi îndurare şi întru aceasta sunt semne pentru un neam (de 
oameni) care chibzuiesc. Şi printre semnele Lui sunt crearea cerurilor şi a 
pământului şi deosebirea limbilor voastre şi a culorilor voastre. Întru aceasta sunt 
semne pentru cei care ştiu.” (Coran 30: 21-22)

Versetele arată clar, într-un mod minunat că (omul este condus să deducă) Allah 
(SWT) are două cărţi în Domeniul Său: o carte vizibilă, care este universul şi o carte care 
poate fi citită, numită Qur’an. Minunea ambelor cărţi este aceea că ele sunt îndeaproape 
înrudite: înţelesul fiecăreia dintre ele conduce la cel de-al celeilalte. De exemplu, Ar-Rum 
este o sură ce poate citită, totuşi ea te invită să priveşti la cartea vizibilă a lui Allah 
(SWT) pentru a găsi dovada lui Allah (SWT). Cu cât observi mai mult universul şi 
contemplezi la el, cu atât mai mult acest lucru te conduce la cartea scrisă a lui Allah 
(SWT). Slavă Celui Care a făcut pentru toate tipurile de oameni, analfabeţi şi educaţi, 
arabi şi non-arabi, bătrâni şi tineri, o carte care poate fi citită şi în care poate fi găsită 
dovada lui Allah (SWT).

Dintre semnele Lui

Versetele asigură într-o expunere consecutivă semnele clare ale lui Allah (SWT) 
în univers. Allah (SWT) spune: „Şi printre semnele Lui sunt crearea cerurilor şi a 
pământului şi deosebirea limbilor voastre şi a culorilor voastre. Întru aceasta sunt 
semne pentru cei care ştiu. Şi printre semnele Lui sunt somnul vostru în timpul 
nopţii şi în timpul zilei şi căutarea de către voi a harului Său...”(Coran 30:22-23)
„Şi printre semnele Lui este (acela) că El vă arată vouă fulgerul, cu teamă (de 
trăsnet) şi cu nădejde  (în ploaie) şi că pogoară apă din cer, cu care învie pământul, 
după moartea lui...” (Coran 30:24).
„Şi printre semnele Lui este (acela) că cerul şi pământul există prin porunca Sa...” 
(Coran 30:25).



Această sură este alcătuită din 60 de versete; te rog să verifici pentru tine însuţi de 
câte ori apare cuvântul „semne”. După ce ai citit sura ieşi afară, în lumea naturală şi 
meditează la creaţia lui Allah (SWT) pentru cinci minute. Cine a creat acest univers şi a 
excelat în crearea lui? Cine a făcut aceste semne misterioase? Cine a stabilit relaţiile 
soţilor cu soţiile lor şi a creat între ei dragoste şi compasiune?

Versetul 46 ne conduce la un alt semn dintre semnele lui Allah (SWT). Allah 
(SWT) spune: „Şi printre semnele Lui este (acela că El) trimite vânturile de bine 
vestitoare, pentru ca să vă facă să gustaţi din Îndurarea Sa...” (Coran 30:46) şi altul 
„Allah este Cel Care trimite vânturile şi ele ridică nori, iar El îi risipeşte pe cer, aşa 
după cum voieşte, şi îi face pe ei bucăţi şi vezi atunci ploaia cum iese din mijlocul 
lor.” (Coran 30:48). Chiar şi în crearea fiinţei omeneşti Allah (SWT) spune: „Allah este 
Cel Care vă creează pe voi în slăbiciune, apoi după slăbiciune vă dă putere, iar după 
putere vă dă slăbiciune şi cărunteţe...” (Coran 30:54). Este ca şi cum această sură te 
conduce la cartea vizibilă a lui Allah (SWT). Îţi spune „Uită-te la semnele lui Allah 
(SWT) şi cum te înconjoară ele din toate părţile, cum poate necredinciosul 
nerecunoscător să nu creadă în ele? Cum pot unii oameni să se îndoiască de Puterea lui 
Allah (SWT)?”

Romanii: un semn istoric

Întrebarea care rămâne este: de ce a fost numită această sură drept sura Ar-Rum? 
Răspunsul este pentru că la începutul surei Allah (SWT) a spus: „Romanii au fost 
înfrânţi” (Coran 30:2). Totuşi, care este legătura dintre Ar-Rum (romanii) şi sură? De 
ce nu a fost numită această sură drept Sura semnelor?

Denumirea acestei sure are o semnificaţie istorică, deoarece în timpul Profetului 
(SAWS) a avut loc un război între romani şi perşi. Perşii au ieşit copleşitor de victorioşi, 
în timp ce romanii au fost grav înfrânţi. Versetele din sură îi informează pe credincioşi că 
romanii vor triumfa asupra perşilor într-un număr impar de ani (de ex. de la trei la nouă 
ani).

Allah (SWT) ilustrează în sură semnele Sale uluitoare (ale creaţiei) în univers. El 
se adresează acelora care nu cred şi sunt încăpăţânaţi, afirmând că, dacă vezi aceste 
semne şi nu crezi, aici este un semn real care se va întâmpla în faţa ochilor tăi, în mod 
special victoria romanilor asupra perşilor în mai puţin de zece ani. Acest verset ni se 
adresează nouă, în aceste timpuri  moderne, exact aşa cum a fost adresat  predecesorilor 
noştri. Cum putea Profetul Muhammed (SAWS), care a trăit în Mekke să ştie că romanii 
vor triumfa în cele din urmă asupra duşmanilor lor?

Allah (SWT) a spus: „Alif-Lam-Mim. Romanii au fost înfrânţi. În pământul 
cel mai apropiat; însă după înfrângerea lor, vor învinge ei. În câţiva ani. La Allah a 
fost hotărârea şi mai înainte şi după aceea; şi în ziua aceea se vor bucura 
dreptcredincioşii. De ajutorul lui Allah. El ajută cui voieşte El şi El este Cel 
Atotputernic şi Îndurător.” (Coran 30:1-5).



Prezicerea din Coran s-a îndeplinit cu precizie după nouă ani, iar sura a fost 
numită Sura Ar-Rum pentru a atrage atenţia necredincioşilor asupra acestor fapte reale, 
din moment ce ei nu au crezut în semnele vizibile din univers. De fapt, mai există un alt 
semn în legătură cu acest incident, pe care predecesorii noştri nu l-au înţeles sau nu l-au 
observat, unul care ne întăreşte credinţa noastră în această carte revelată şi în semnele ei 
remarcabile.

Sura spune că bătălia a avut loc în partea cea mai de joasă a pământului (un alt 
înţeles al cuvântului „adna” este cel mai de jos, cel mai scăzut precum şi cel mai 
apropiat). Allah (SWT) spune: „Romanii au fost înfrânţi. În pământul cel mai 
apropiat (Siria, Iraq, Iordania şi Palestina); însă după înfrângerea lor, vor învinge 
ei.” (Coran 30:2-3). Ştiinţa modernă ne spune că locul bătăliei din bazinul Mării Moarte 
este cel mai de jos punct de pe pământ. Acesta este un semn care nu poate fi negat de 
nimeni în timpurile noastre moderne (te rog să faci referire la cărţile despre Adevărurile 
ştiinţifice şi la cele despre Miracolele din Qur’an, pentru mai multe detalii). Ce refuz mai 
au necredincioşii timpurilor vechi şi moderne după auzirea acestor versete?

Un semn economic

Allah (SWT) ne explică, de asemenea, un alt semn din sură, un semn economic pe 
care îl vedem în lume în zilele noastre. Nu un semn ştiinţific, ci unul economic. Allah 
(SWT) spune: „Ceea ce voi daţi cu camătă pentru ca să se mărească pe seama averii 
oamenilor nu va spori la Allah, însă aceia care oferă Dania (Az-Zekat), dorind 
îndurarea lui Allah, aceia vor avea îndoit.” (Coran 30:39). Înţelesul este aici că, 
dobânda nu face ca banii să se înmulţească, ci dimpotrivă îi împuţinează. Teoria 
economică modernă demonstrează că cea mai bună modalitate de a avea o ecomonie 
stabilă este aceea ca rata dobânzii să fie 0%, ceea ce anulează toate dobânzile. Teoria 
economică modernă demonstrează, de asemenea, că Zekatul (Dania) este cea mai bună 
metodă pentru dezvoltare.

De ce este adusă această referire cu privire la camătă în mijlocul acestei sure a 
semnelor? SubhanaAllah (Slavă lui Allah!), este ca şi cum sura le spune tuturor 
oamenilor din toate timpurile să privească la semnele lui Allah (SWT) din fiecare 
domeniu: istorie, geologie şi economie. Zekatul este un mod de dezvoltare, în timp ce 
camăta este un mijloc de reducere (împuţinare) a banilor şi face ca economia să sufere 
(din cauza inflaţiei).

Înainte de încheiere, există câteva comentarii la care trebuie să facem referire:

Semnele evidente şi ascunse:

La începutul surei Allah (SWT) spune: „Ei cunosc ceea ce este văzut din viaţa 
aceasta (chestiunile legate de mijloacele de trai cum ar fi irigarea, semănarea sau 
recoltarea), însă ei sunt neştiutori faţă de Viaţa de Apoi!” (Coran 30:7). Acest verset 
vine într-o sură plină de semnele lui Allah (SWT) pentru a ne spune că există mult mai 
multe semne şi dovezi ale lui Allah (SWT), pe care noi nu le vedem sau nu le înţelegem 
înţelepciunea care se află în ele. De fapt, astfel de semne nu sunt întotdeauna ceea ce par 
să fie.



Ceea ce a fost evident în legătură cu romanii este faptul că ei au fost înfrânţi şi 
distruşi. Totuşi, posibilul rezultat era victoria asupra duşmanului într-un timp foarte scurt.
Este evident faptul că dobânda înmulţeşte banii şi Zekatul îi împuţinează, dar sura 
demonstrează contrariul. Dobânda, în cele din urmă, conduce la o decădere economică, 
contrar zekatului care conduce la dezvoltare. Este ca şi cum mesajul adresat 
credincioşilor este să aibă încredere în promisiunea lui Allah (SWT) şi să se încreadă în 
Înţelepciunea Lui.



Sura Luqman (Sura lui Luqman)

Sura Luqman este o sură mekkană. Ea a fost revelată după sura As-Saffaat, iar în 
Coran urmează după sura Ar-Rum. Este alcătuită din 34 de versete.

Sura creşterii copilului

Scopul surei derivă din numele ei, care ne arată creşterea de către Luqman a fiului 
său şi sfătuirea lui aşa cum s-a menţionat în sură. Este sura creşterii copilului care ne 
comunică metode minunate de creştere a  copiilor în conformitate cu legea lui Allah 
(SWT). Ea discută în mod cuprinzător problema creşterii copilului din punct de vedere 
religios şi lumesc. Această creştere a copilului acoperă următoarele domenii:

- Teuhiid (Monoteism, Unicitatea lui Allah (SWT))
- A fi ascultător faţă de părinţi
- Importanţa adorării şi a reactivităţii
- Înţelegerea realităţilor lumii (omenirii, universului)
- Bun comportament şi bune maniere
- Planificarea vieţii
SubhanaAllah (Slavă lui Allah!), toate acestea sunt prezente în sură şi în doar 34 

de versete? Aceasta este o sură care trebuie predată în şcolile noastre. Copiii noştri 
trebuie să citească şi să memoreze această sură penru a creşte urmând îndrumările pe care 
Luqman i le-a dat fiului său. Nu numai asta, părinţii trebuie s-o înveţe înaintea copiilor 
lor pentru ca să înveţe din instrucţiunea coranică, instrucţiunea lui Luqman şi metoda 
religioasă şi lumească de creştere a copilului.

Temele (subiectele) lui Luqman de creştere a copilului 

Să nu-i asociem parteneri lui Allah (SWT)

Aceasta este o temă evidentă în întreaga sură, deoarece primul principiu pe baza 
căruia trebui crescuţi copiii este credinţa în Allah (SWT) în calitate de Unic Stăpân şi 
astfel monoteismul lui Allah şi neasocierea de parteneri lui Allah (SWT). Cum putem 
face asta? Trebuie să le arătăm Dominaţia lui Allah în univers, să-i ducem în excursii şi 
călătorii pentru a vedea peisaje (perspective) naturale şi pentru a observa Perfecţiunea în 
creaţia lui Allah (SWT). Trebuie să-i ducem pentru a cunoaşte Măreţia Creatorului din 
minunile creaţiilor Lui.

Observă cum îl instruieşte Luqman pe fiul său în ceea ce poate fi tradus ca: 
„...”O, fiule! Nu-I face lui Allah asociat, căci facerea de părtaşi este fărădelege 
mare!”” (Coran 31:13). El începe sever, avertizându-l pe fiul său în legătură cu noţiunea 
şirk (politeism), apoi după două versete continuă cu o lecţie practică (realistă): „O, fiul 
meu! De ar fi (ceva) de greutatea numai a unui bob de muştar  şi s-ar afla ascuns 
într-o stâncă, în ceruri sau în pământ, Allah îl va scoate la iveală, iar Allah este 
Binevoitor şi Bineştiutor!”(Coran 31:16). Minunea acestui verset constă în faptul că, îl 
face îndeosebi de potrivit ca un exemplu pe care tinerii îl pot înţelege. În acelaşi timp, 



versetul exprimă un înţeles semnificativ pentru adulţi, de asemenea, şi comunică 
Atotputernicia şi Cunoaşterea lui Allah (SWT).

Ascultarea părinţilor şi informarea copiilor în legătură cu generozitatea 
părinţilor lor, pentru ca ei să înţeleagă semnificaţia recunoştiinţei, mulţumindu-I lui 
Allah (SWT) şi părinţilor lor.

Allah (SWT) spune: „Noi l-am povăţuit pe om (să facă bine) părinţilor săi, 
mama lui l-a purtat, (suportând pentru el) slăbiciune după slăbiciune, iar înţărcarea 
lui a fost după doi ani, (spunând): „Adu mulţumire Mie şi părinţilor tăi, căci la 
Mine este întoarcerea!”” (Coran 31:14). Chiar dacă problema de bază o reprezintă 
ascultarea părinţilor, există un avertisment de a nu comite politeismul, chiar dacă este de 
dragul supunerii faţă de părinţi. Astfel, Coranul ne învaţă că cele două probleme nu ar 
trebui să se ciocnească cap în cap. Allah (SWT) spune: „Dar dacă se străduiesc pentru 
ca tu să-Mi faci ca asociat altceva, despre care tu nu ai cunoştinţă, atunci nu te 
supune lor!...”(Coran 31:15). Sura ne învaţă, de asemenea, să punem în balanţă 
îndatorirea faţă de părinţi şi să abandonăm politeismul: „Rămâi împreună cu ei în 
această lume, cu dreptate...” (Coran 31:15).

Importanţa adorării şi a pozitivităţii în viaţă

Allah (SWT) spune: „O, fiul meu! Împlineşte Rugăciunea (As-Salat), 
porunceşte fapta bună, opreşte de la ceea ce este urât şi rabdă ceea ce vine asupra 
ta, căci aceasta este din lucrurile hotărâte (de Allah)!” (Coran 31:17). Creşterea 
copilului nu înseamnă numai asigurarea de mâncare, băutură, adăpost, haine, 
medicamente pentru copil, care reprezintă chestiuni de administrare a casei, ci implică de 
asemenea, creşterea copiilor în aşa fel încât care să-L adore pe Allah (SWT). Asta nu 
înseamnă că, creşterea copilului este limitată la învăţarea copiilor cum să facă rugăciunea, 
aşa cum ar presupune mulţi părinţi, ci noi trebuie să le semănăm în inimile lor nevoia de a 
fi pozitiv şi activ în relaţia lor cu oamenii din comunitatea lor, poruncind ceea ce este bun 
şi oprind de la ceeea ce este urât, greşit şi călăuzindu-i pe oameni spre calea cea dreaptă.

Înţelegerea realităţilor lumii

Unii părinţi îşi cresc copiii învăţându-i să fie risipitori, cheltuind în mod excesiv şi 
depinzând de banii părinţilor lor. Ei presupun că acest lucru înseamnă asigurarea tuturor 
nevoilor de existenţă ale copiii lor. De fapt, ceea ce este de dorit, este informarea copiilor 
în legătură cu realităţile lumii şi natura ei schimbătoare. Lumea nu va fi eternă pentru 
părinţi, iar copiii trebuie să înveţe să depindă de ei înşişi. Allah (SWT) relatează ceea ce 
spune Luqman: „... şi rabdă ceea ce vine asupra ta, căci aceasta este din lucrurile 
hotărâte (de Allah)!” (Coran 31:17). În mod special, dacă copiii sunt crescuţi să fie 
proactivi, aşa cum sunt instruiţi în versetul: „... porunceşte fapta bună (Al-
Ma’ruf=Monoteismul islamic şi tot ceea ce este bun), opreşte de la ceea ce este urât 
(Al-Munker=necredinţa în Unicitatea lui Allah, politeismul de toate tipurile şi tot 
ceea ce este rău şi urât)...” (Coran 31:17) atunci problema necesită mai multă răbdare, 



deoarece a fi pozitiv şi chemarea la Allah (SWT) este un drum plin de probleme şi 
dificultăţi.

Bun comportament şi bune maniere

Allah (SWT) spune: „Nu te întoarce de la oameni şi nu păşi pe pământ cu 
semeţie, căci Allah nu-l iubeşte pe cel trufaş şi mândru! Fii cumpătat în mersul tău 
şi scoboară glasul tău, căci cel mai urât dintre toate este glasul măgarului!” (Coran 
31:18-19). Este vital să te comporţi politicos şi rafinat cu oamenii, ţinând seama chiar şi 
de cele mai mici detalii, cum ar fi mersul şi vorbitul. O persoană nu ar trebui nici să 
umble cu nasul pe sus, plin de aroganţă, dar nici să se înjosească. Omul ar trebui să 
găsească o cale de mijloc în mersul lui (umblând într-un mod modest şi echilibrat). Allah 
(SWT) spune: „Fii cumpătat în mersul tău” (Coran 31:19). Nu ar trebui să-şi ridice 
vocea mai mult decât este necesar pentru a fi auzit.

Definirea unui scop în viaţă şi plănuirea pentru viitor

Una din minunile acestei sure este faptul că ea acoperă, de asemenea, această 
temă în creşterea copilului. Acest lucru este evident din spusele lui Allah (SWT): „Fii 
cumpătat în mersul tău” (Coran 31:19). Acest verset completează seria manierelor şi a 
bunului comportament despre care Allah (SWT) discută în sură, deoarece acesta 
înseamnă că cineva ar trebui să meargă cu demnitate, fără aroganţă sau trufie. „Fii 
cumpătat în mersul tău” ar putea însemna, de asemenea, că tu trebuie să ai un scop şi 
un ţel în viaţă şi că nu trebuie să trăieşti o viaţă fără nici un scop (un alt înţeles al 
cuvântului arab aqsid  este acela de scop, astfel că versetul poate fi citit ca: „Să ai un scop 
în mersul tău.”)

Să ai un comportament milos în creşterea copilului

Observă câte instrucţiuni sunt cuprinse în extraordinara dragoste părintească.
Când citesc aceste versete este ca şi cum îl simt pe Luqman, omul tandru, instruindu-l 
blând pe fiul său şi spunându-i acestuia înainte de fiecare învăţătură: „Fiul meu, fiul 
meu”. Sura le spune părinţilor să fie prietenii copiilor lor şi să-i cucerească (să-i câştige 
de partea lor) înainte de a-i instrui. Frate musulman, vorbeşte-le lor despre experienţele şi 
greşelile tale din viaţă. Foloseşte prietenia pentru a-i sfătui, înainte de a folosi puternicele 
verbe imperative „Fă!, Să nu faci asta!”. Acest lucru face sura cu adevărat remarcabilă, ca
un ghid practic, în măsura în care este implicată îndatorirea de creştere a copilului.

Ştiinţa lui Allah şi puterea Lui

Din moment ce monoteismul reprezintă focalizarea principală în creşterea 
copilului, observăm că sura se centralizează pe monoteismul spre care trebuie să atragem 
atenţia copiilor noştri atunci când îi instruim. Dacă privim la începutul versetului al 
unsprezecelea, observăm că el se concentrează pe această temă, în special când Allah 
(SWT) spune: „El a creat cerurile fără stâlpi pe care voi să-i puteţi vedea şi a aruncat  
(înfigând) în pământ munţi trainici, pentru ca el să nu se clatine cu voi...” (Coran 



31: 10). Această viziune le prezintă taţilor o metodă importantă de a sădi monoteismul în 
inimile copiilor lor. Allah (SWT) spune: „Aceasta este creaţia lui Allah! Arătaţi-mi 
mie ce au creat aceia pe care (i-aţi luat) în locul Lui! Însă cei nelegiuiţi sunt în 
rătăcire răzvedită.” (Coran 31:11). Multe alte versete poartă acelaşi mesaj, când Allah 
(SWT) spune: „Oare nu vedeţi voi că Allah v-a supus vouă câte sunt în ceruri şi câte 
sunt pe pământ şi v-a copleşit pe voi cu binefacerile Sale – atât cele văzute (de ex. 
monoteismul islamic şi plăcerile permise ale acestei vieţi: sănătate, înfăţişare 
frumoasă) cât şi cele ascunse? (de ex. credinţa cuiva în Allah) ...” (Coran 31:20). 
Până când ajungem la un exemplu remarcabil despre Ştiiinţa lui Allah (SWT). Allah 
(SWT) spune: „Şi de s-ar schimba în calemuri toţi copacii de pe pământ şi de s-ar 
vărsa în mare şapte mări (de cerneală), cuvintele lui Allah tot nu s-ar termina. Allah 
este Puternic şi Înţelept.” (Coran 31:27). Acesta este un exemplu extraordinar de 
folosire a naturii pentru a-i instrui în legătură cu Ştiinţa lui Allah (SWT) şi cu Puterea Lui 
asupra întregii creaţii.

Să nu urmăm orbeşte

Sura se concentrează pe pericolele creşterii copilului urmând orbeşte credinţa 
părinţilor lor, dar fără s-o înţeleagă. Pe de o parte, sura ne arată că dragostea şi bunătatea 
trebuie să fie trăsătura majoră a relaţiei dintre copil şi părinte, pentru ca copilul să fie 
convins de învăţăturile părinţilor. Pe de altă parte, copiilor le este interzis să urmeze 
religia părinţilor lor (dacă aceasta nu este Islamul). Allah (SWT) spune: „Şi când li se 
zice lor: „Urmaţi ceea ce a trimis Allah!”, atunci zic ei: „Ba, noi urmăm cele cu care 
i-am găsit pe părinţii noştri!”...” (Coran 31:21).

Versetele arată clar că, atât tatăl cât şi fiul sunt răspunzători de faptele lor din 
această viaţă în Ziua Judecăţii. Tatăl nu-i va putea fi de nici un folos fiului său, aşa cum a 
afirmat şi Allah (SWT): „O, voi oameni, fiţi cu frică de Domnul vostru (îndeplinindu-
vă datoriile faţă de El şi evitând orice rău) şi temeţi-vă de o Zi în care nici un 
părinte nu-i va putea fi fiului său de ajutor şi nici un fiu nu-i va fi de ajutor 
părintelui său!” (Coran 31:33). Astfel, este crucial să-i creşti cu un iman corespunzător 
(credinţă potrivită), cu o credinţă (aqidah) corectă şi cu bune trăsături.

Sfârşitul surei: Ştiinţa lui Allah (SWT)

Aşa cum sura începe cu monoteismul, sfârşitul ei se concentrează pe Ştiinţa şi 
Puterea lui Allah (SWT), şi incapacitatea celui creat de a cunoaşte ceva din Nevăzutul 
Lui. Allah (SWT) spune: „Numai la Allah se află cunoaşterea Ceasului. El face să 
coboare ploaia îmbelşugată şi El ştie ce se află în pântece. Nici un un suflet nu ştie ce 
va dobândi mâine şi nici un suflet nu ştie în care (loc de pe) pământ va muri. Allah 
este Atoateştiutor şi Bineştiutor.” (Coran 31:34). Există cinci domenii ascunse de 
informaţii pe care nimeni în afară de Allah (SWT) nu le ştie: timpul Zilei Judecăţii, 
timpul căderii ploii, tipul fătului înainte de crearea lui, evenimentele viitoare şi locul în 
care fiecare persoană va muri şi va fi îngropată. O, musulmani! Creşteţi-vă copiii astfel 
încât să aibă credinţă şi încredere în Allah (SWT), cât şi în monoteismul Lui.

Şi i-am dat lui Luqman înţelepciune



Unul din lucrurile plăcute în legătură cu această sură este faptul că, ea se 
concentrează în primul rând pe înţelepciune, deoarece sura începe cu cuvintele lui Allah 
(SWT): „Alif-Lam-Mim. Acestea sunt versetele Cărţii (Qur’an) celei pline de 
înţelepciune” (Coran 31:1-2).

Chiar şi atunci când sura îi devalorizează pe aceia care împiedică de la calea lui 
Allah (SWT), El (SWT) spune: „Dar printre oameni sunt şi (unii) care cumpără 
poveştile deşarte (de ex. muzica, cântecele) penru a rătăci cu ele de la calea lui Allah, 
fără de ştiinţă...” (Coran 31:6). În consecinţă, vorba multă şi neglijentă (pălăvrăgeala) 
este opusul înţelepciunii. Nu numai asta, în primul verset Luqman este menţionat atunci 
când Allah (SWT) spune: „Noi i-am dat lui Luqman înţelepciunea (Al-Hikme), 
(zicând): „Adu-I mulţumiri lui Allah!”” (Coran 31:12). Ca şi cum sfatul lui Luqman 
adresat fiului său reprezintă crema înţelepciunii şi experienţei lui în viaţă, iar el o pasează 
acelora care-l urmează.

În final, aş dori să vă pun următoarele întrebări: Îl veţi lua pe Luqman şi 
înţelepciunea sa drept exemplu în creşterea copiilor? Aţi notat îndrumările pe care le veţi 
oferi copiilor? Îl rugăm pe Allah (SWT) să ne ajute să-i creştem pe copiii noştri conform 
metodologiei Lui (Şeriah = Qur-anul şi Sunnah).



Sura As-Sejde (Sura prosternării)

În acest moment am ajuns la sura As-Sejde, a cărei idee centrală este: 
prosternarea. Este sura supunerii faţă de Allah (SWT) şi din acest motiv, numele care i   
s-a dat reprezintă simbolul supunerii şi respectului faţă de voinţa lui Allah (SWT): 
prosternarea. Profetul (SAWS) obişnuia să citească această sură la Rugăciunea de 
dimineaţă, în fiecare vineri – care este o zi de sărbătoare pentru musulmani – pentru a 
putea începe ziua binecuvântată cu supunere şi smerenie faţă de Allah (SWT).

De ce să nu fii unul dintre ei?

În sură observăm lăudarea de către Allah (SWT) a pioşilor care se supun Lui. 
Acest lucru poate fi găsit în versetul care conţine prosternarea (îi porunceşte 
musulmanului să se prosterneze lui Allah de îndată ce ajunge la el în timpul recitării 
Coranului): „Ci numai aceia care cred în versetele Noastre, care, atunci când ele le 
sunt pomenite, cad, prosternându-se, şi aduc laudă şi slavă Domnului lor, fărăr ca ei 
să fie semeţi.” (Coran 32:15).

Astfel, atunci când citeşti acest verset, să te prosternezi imediat lui Allah (SWT) 
pentru ca să fi unul dintre aceia care se supun Lui, şi pe care ar trebui să-i iei drept model.
Citind mai departe sura, un alt tablou este pictat în ceea ce poate fi tradus ca: „Când 
coastele lor părăsesc culcuşurile, pentr a-L chema pe Domnul lor cu frică şi cu 
nădejde şi ei fac milostenie din cele cu care i-am înzestrat.” (Coran 32:16). Chiar şi 
atunci când se duc la culcare, trupurile lor refuză să doarmă. Observă strălucirea 
expresiei: „Când coastele lor părăsesc culcuşurile...” (Coran 32:16). Pentru mulţi 
oameni, patul şi somnul reprezintă odihnă şi relaxare; cu toate acestea aceia care se supun 
lui Allah (SWT) refuză să doarmă datorită gradului iubirii lor de adorare, fricii lor de 
Focul Iadului şi tânjirii lor după Rai.

Remarcă cum Allah (SWT) i-a onorat pe aceia care se supun Lui dintre evrei, în 
această lume cât şi în Viaţa de Apoi: „Şi Noi am făcut dintre ei ocârmuitori care să 
călăuzească după porunca Noastră, câtă vreme ei s-au arătat statornici şi au crezut 
cu tărie în versetele Noastre. (Ayah- dovezi, probe, versete, lecţii, semne, revelaţii, 
etc.) (Coran 32:24).

Atenţie să nu fii unul dintre ei

Cel care nu se supune lui Allah (SWT) de bună voie în această viaţă, se va supune 
Lui cu forţa în Viaţa de Apoi, fără răsplată, dar cu o pedeapsă dureroasă. Allah (SWT) 
spune: „Şi de i-ai vedea tu pe nelegiuiţi atunci cu capetele plecate înaintea Domnului 
lor, zicând: „Doamne, noi am văzut şi am auzit. Lasă-ne pe noi să ne întoarcem (în 
viaţa lumească), ca să săvârşim fapte bune, căci noi credem acum cu tărie!”” (Coran 
32:12).

Un alt verset ne arată cum supunerea faţă de Allah (SWT) în Ziua de Apoi nu îi 
va ajuta pe aceia care se supun doar atunci: „Spune: „În ziua victoriei nu le va fi de nici 



un folos credinţa acelora care nu cred şi nu li se va da lor nici un răgaz!”” (Coran 
32:29).

Cu toate acestea, Allah (SWT) le dă răgaz acelora care sunt mândri şi aroganţi
până la întoarcerea lor la El. El le trimite lor nenorociri şi necazuri în această viaţă, în 
speranţa că ei poate se vor supune. Allah (SWT) spune: „Însă Noi le vom da lor să guste 
din pedeapsa cea mai apropiată, înainte de pedeapsa cea mare, pentru ca ei să se 
întoarcă.” (Coran 32:21).

Ca şi cum sura îţi prezintă ambele exemple şi te întreabă: Cărui grup aparţi în 
ceea ce poate fi tradus ca: „Dar oare cel care vede este asemenea cu cel nelegiuit? Nu, 
ei nu sunt deopotrivă!” (Coran 32:18).

Moartea este un fapt adevărat

Datorită faptului că este o sură a supunerii, menţionarea morţii apare pentru ca 
nepăsarea să-i poată trezi din uitarea lor şi să se supună lui Allah (SWT). Allah (SWT) 
spune: „Spune: „Vă va lua îngerul morţii căruia i-au fost încredinţate sufletele 
voastre, dar apoi veţi fi aduşi înapoi la Domnul vostru.”” (Coran 32:11).  

Profetul (SWAS) obişnuia s-o recite la Rugăciunea de dimineaţă (Al-Fejr) din 
fiecare vineri, de dragul sensurilor ei plăcute şi modeste, pentru a-şi reînnoi intenţia de 
umilinţă (modestie) şi de supunere faţă de Allah (SWT) în această viaţă, înainte de a 
apărea în faţa Lui în Ziua de Apoi.

Dacă simţi o oboseală în adorarea ta faţă de Allah (SWT) şi doreşti să-ţi sporeşti 
însufleţirea (vivacitatea) şi să-ţi reînnoieşti supunerea faţă de El, citeşte sura As-Sejde şi 
cere-I lui Allah (SWT) să te ajute în acest sens.



Sura Al-Ahzab (Sura părţilor aliate), Sura Sebe’ (Sebe’), 
Sura Fatir (Creatorul), Sura Ya-Sin, 

Sura As-Saffat (Cele aşezate în rânduri), Sura Sad 

În cartea noastră „Reflecţii coranice” am ajuns la capitolele 22 şi 23 din Coran. 
Aceste capitole sunt alcătuite din şase sure: Al-Ahzab, Sebe’, Fatir, Ya-Sin, As-Saffat şi 
Sad. Surele au o singură temă şi o singură idee centrală şi anume lăsarea, predarea în voia 
lui Allah (SWT).

Sensul cuvântului Islam

După ce am citit capitolul 22 din Cartea lui Allah (SWT) (Qur’anul), şi ne-au 
devenit clare principalele trăsături ale Coranului, trebuie să ne punem o întrebare: Care 
este relaţia noastră cu Allah (SWT)? Care este titlul religiei noastre? Ce înseamnă 
cuvântul Islam?

Dacă căutăm într-un dicţionar, găsim că, cuvântul Islam înseamnă supunere şi 
predare lui Allah (SWT). Aceasta este ceea ce poate fi înţeles, atunci când Allah (SWT) 
spune în legătură cu profetul Ibrahim (AS): „Când i-a zis Domnul lui: „Supune-te (Fii 
musulman)!”, el a răspuns: „M-am supus (Ţie ca un musulman), Stăpân al lumilor!
(’Alemin – omenire, gini şi tot ceea ce există)”” (Coran 2:131). Asta este, m-am supus 
Stăpânului lumilor şi m-am predat lui Allah (SWT).

Astfel, aceste şase sure ne întreabă, nu a sosit timpul să te supui şi să te predai lui 
Allah (SWT)? Este important să menţionăm faptul că, Coranul îţi cere să te predai lui 
Allah (SWT) după ce ţi-a prezentat metodologia lui Allah (SWT) în primele 22 de 
capitole ale Coranului. Ca şi cum îţi spune, după ce ai înţeles înţelepciunea şi măreţia 
revelaţiei lui Allah (SWT) şi legile Islamului, şi după ce ai simţit strălucirea în versetele 
şi semnele Atotputerniciei lui Allah (SWT), supune-te Lui.

Supune-te, chiar dacă eşti nemulţumit de o mică parte a unei situaţii sau chiar 
dacă nu eşti complet liniştit în legătură cu o anumită problemă. Supune-te, pentru că 
numele religiei tale este „predare şi supunere”.

Ideile principale ale predării şi supunerii

Aceste şase sure se rotesc în jurul unei singure idei, care este aceea de predare şi 
supunere faţă de Allah (SWT) în toate aspectele vieţii:

Sura Al-Ahzab: predarea lui Allah (SWT) în situaţii dificile.
Sura Sebe’: predarea lui Allah (SWT) este calea de supravieţuire a civilizaţiilor.
Sura Fatir: predarea lui Allah (SWT) este calea onoarei.
Sura Ya-Sin: predarea lui Allah (SWT) prin perseverarea în misiunea de a-i

chema pe oameni la Islam, chiar dacă cineva şi-a pierdut speranţa în misiune fiind 
eficace.



Sura As-Saffat: predarea lui Allah (SWT) chiar dacă nu înţelegi înţelepciunea din 
spatele poruncilor lui Allah (SWT).

Sura Sad: predarea lui Allah (SWT) şi întoarcerea la dreptate fără încăpăţânare.

Acum înţelegem motivul pentru care aceste sure apar în capitolul al 22 lea după 
prezentarea metodologiei şi ordinii lui Allah (SWT). În acest moment pricepem sensul şi 
ne dăm seama de numele religiei noastre şi ceea ce vrea Allah (SWT) de la noi. Astfel, a 
sosit timpul să ne supunem şi să ne predăm Lui.

Accentuăm că aceasta este o parte mică şi umilă a muncii noastre făcută cu 
intenţia de a facilita citirea Coranului pentru tinerii musulmani şi pentru a spori 
interacţiunea lor cu El (Coranul). Nu afirmăm că aceasta este tot ceea ce se poate spune 
în legătură cu subiectul. Fără îndoială, că există aceia care sunt mult mai informaţi şi 
cunosc mai bine interpretarea sensurilor Coranului; cu toate acestea, ar trebui să existe de 
asemenea şi aceia care încearcă să relateze sensurile surelor şi să înţeleagă scopul urmărit 
de Allah (SWT) în revelarea acestora, din moment ce Coranul are o profunzime fără de 
sfârşit.

După această scurtă introducere, haideţi să explorăm împreună surele supunerii şi 
predării lui Allah (SWT).

= Sura Al-Ahzab (Sura părţilor aliate) =

Predarea lui Allah (SWT) în situaţii dificile:

Această sură este una din cele mai bune sure ale Coranului pentru a descrie 
diferitele situaţii dificile prin care pot trece oamenii. Incidentul Al-Ahzab (care este 
numit de asemenea “Cucerirea (bătălia) de la şanţ”) a reprezentat ea însăşi o situaţie 
dificilă. Allah (SWT) spune: “Când ei au venit la voi de deasupra voastră şi de sub 
voi şi când ochii voştri au fost tulburaţi şi inimile v-au ajuns în gât şi v-aţi făcut voi 
fel de fel de gânduri în privinţa (făgăduinţei) lui Allah. Atunci au fost 
dreptcredincioşii încercaţi şi au fost zguduiţi de un cutremur puternic.” (Coran 
33:10-11).

De-a lungul tuturor versetelor sura se concentrează pe supunerea şi predarea lui 
Allah (SWT) în aceste situaţii.

Situaţii sociale:

În continuare este menţionată o altă situaţie dificilă, care este cea a divorţului lui 
Zeid de Zeineb fiica lui Geahş (RA) şi căsătoria ulterioară a Profetului Muhammed 
(SAWS) cu ea: „... Apoi când Zeid a întrerupt orice legătură cu ea, Noi Ţi-am dat-o 
ţie să-ţi fie soaţă... ” (Coran 33:37).

După aceasta urmează interzicerea adopţiei şi anularea acestui obicei care era atât 
de înrădăcinat în sufletul arabilor. Allah (SWT) spune: „Chemaţi-i după (numele) 
părinţii lor...” (Coran 33:5). Această hotărâre a început cu Profetul (SAWS), atunci 
când adoptarea de către el a lui Zeid a devenit nulă şi numele lui Zeid a revenit la cel 
iniţial de Zeid ibn (fiul lui) Harithe şi nu a rămas cel de Zeid ibn Muhammed. Acest lucru 



a fost foarte stânjenitor atât pentru Zeid (RA) cât şi pentru Profet (SAWS). Astfel, 
versetul comentează asupra acestei situaţii: „Nu este nici un păcat pentru Profet întru 
ceea ce i-a poruncit Allah.” (Coran 33:38).

Altă situaţie dificilă este prezentă: soţiile Profetului (SAWS) care au cerut mai 
mulţi bani. Acest lucru nu este o lăcomie şi nici o dorinţă de lux din partea lor, dar 
situaţia economică din timpul lor era extrem de grea. Cu toate acestea, Allah (SWT) a 
dorit să le testeze cu un chin provocator, deoarece ele erau mamele dreptcredincioşilor. 
Allah (SWT) spune ce poate fi tradus precum: „O, Profetule! Spune soţiilor tale: „De 
voiţi voi această viaţă şi podoabele ei, atunci veniţi, căci eu vă voi da vouă mijloacele 
cele necesare şi vă voi da vouă dezlegare (prin divorţ), după cuviinţă.” Iar de Îi voiţi 
voi pe Allah şi pe Trimisul Său şi Casa cea de Apoi, atunci Allah a pregătit pentru 
cele binefăcătoare (Al-Muhsinat) dintre voi răsplată mare!” (Coran 33:28-29).

Hijabul (vălul islamic) tău este simbolul predării finale

Deci, vedem că sura include multe situaţii dificile şi/sau stânjenitoare pe care 
musulmanii le pot trăi. Ne aduce într-o situaţie care este enorm de dificilă pentru femei 
dar, în acelaşi timp,  testează măsura în care ele se vor supune poruncilor lui Allah –
hijabul. Allah (SWT) spune: „O, Profetule! Spune soaţelor tale şi copilelor tale şi 
muierilor dreptcredincioşilor să se învelească în jilbaburile lor, căci astfel va fi mai 
lesne să fie cunoscute şi să nu li se pricinuiască necazuri! Allah este Iertător şi 
Îndurător.” (Coran 33:59).

Acest verset împreună cu versetul 31 al surei Nur menţionează meticulos detaliile 
hijabului femeii musulmane. În sura An-Nur sunt clarificate detaliile despre cum trebuie 
să se acopere partea superioară a trupului: „... şi să-şi coboare vălurile peste piepturile 
lor!...” (Coran 24:31). În sura Al-Ahzab, versetul vorbeşte despre acoperirea din partea 
de jos a trupului: „...să se învelească în jilbaburile lor (să îmbrace veşminte care să le 
acopere trupurile în întregime atunci când ies afară)...” (Coran 33:59). O, soră 
musulmană, te vei supune lui Allah (SWT) şi vei accepta porunca Lui în legătură cu 
hijabul? Sau te vei număra printre acelea care spun: Nu sunt încă convinsă de conceptul 
hijabului...

Supunere, predare fără ezitare

Dacă cineva încă mai insistă asupra neîndeplinirii poruncilor lui Allah (SWT) 
până când el înţelege înţelepciunea care se află în spatele lor, atunci citeşte ce spune acest 
verset important despre conceptul de supunere şi predare lui Allah (SWT). Allah (SWT) 
spune: „Nu se cuvine ca un dreptcredincios şi nici o dreptcredincioasă să mai aleagă, 
dacă Allah şi Trimisul Său au hotărât în privinţa lor un lucru.” (Coran 33:36).

Astfel, este inadmisibil pentru oricine să protesteze şi să refuze orice poruncă dată 
de Allah (SWT) şi să spună că el trebuie să fie convins mai întâi de conceptul din spatele 
acestei porunci. Tinerilor şi tinerelor supuneţi-vă, predaţi-vă lui Allah (SWT), pentru că 
versetele din Coran, peste tot în cele 20 de capitole, au făcut clar Înţelepciunea lui Allah 
şi planul Lui pentru creaţiile Sale, şi minunea în legile pe care le-a dat (care demonstrează 



că religia noastră nu cere ca oamenii să urmeze orbeşte, şi nici nu le dezactivează minţile  
pentru a gândi ei înşişi). A sosit timpul să vă supuneţi.

Ca şi cum semnificaţia este aceea că Allah (SWT) vrea de la noi să-L adorăm prin 
intermediul a două feluri porunci. Pe de o parte, acelea al căror  motiv şi înţelepciune sunt 
cunoscute şi clare, cum ar fi interzicerea alcoolului, pe care musulmanul o îndeplineşte cu 
toată inima şi îi întăreşte credinţa în prudenţa lui Allah (SWT) în legile Lui. Pe de altă 
parte, acelea ale căror motive nu sunt menţionate, dar Allah (SWT) vrea să le îndeplinim 
chiar dacă le înţelegem sau nu înţelepciunea ce se află în spatele lor. Aceasta este pentru 
ca El să ne poată testa supunerea necondiţionată şi neşovăielnică faţă de EL. 

Supunerea faţă de Allah (SWT) în sură

Din moment ce ideea centrală a surei este supunerea faţă de Allah (SWT) şi 
predarea faţă de poruncile Lui, observăm că cuvântul „supunere” este menţionat în sură 
de şapte ori şi sinceritatea cu Allah (SWT) este menţionată de opt ori. Nu numai acestea, 
dar chiar primul verset al surei îi porunceşte Profetului (SAWS) să fie supus lui Allah 
(SWT) cu toată sinceritatea şi cu toată inima  şi nimănui altcineva în afară de El.

Allah (SWT) spune: „O, Profetule! Fii cu frică de Allah şi nu da ascultare 
necredincioşilor şi făţarnicilor, căci Allah este Atoateştiutor şi Înţelept!” (Coran 
33:1).

Există multe alte versete care poartă acelaşi înţeles, deoarece Allah (SWT) spune: 
„Nu da ascultare necredincioşilor şi făţarnicilor, nu da atenţie răutăţii lor şi 
încrede-te în Allah, căci Allah este de ajuns ca Ocrotitor!” (Coran 33:48).

Cel de-al patrulea verset se concentrează pe dedicarea supunerii cuiva lui Allah 
(SWT), atunci când Allah (SWT) spune: „ Allah nu i-a dat omului două inimi 
înlăuntrul său...” (Coran 33:4). Credinţa acelora care se supun oamenilor şi nu lui Allah 
(SWT) va fi ca acelora care spun: „Şi vor zice ei: „Doamne, noi le-am dat ascultare 
stăpânilor noştri şi mai marilor noştri, însă ei ne-au rătăcit pe noi de la drum!”” 
(Coran 33:67).

Sura confirmă că această chestiune nu se aplică doar Profetului (SAWS), ci 
tuturor profeţilor lui Allah (SWT), atunci când Allah (SWT) spune: „Adu-ţi aminte 
când am făcut noi legământ cu profeţii şi cu tine, cu Noe, cu Avraam, cu Moise şi cu 
Isus – fiul Mariei – şi când am luat de la ei legământ puternic.” (Coran 33:7).

Supunerea, predarea cerurilor şi a pământului

Sura încheie cu o observaţie plăcută; Allah (SWT) spune: „Noi am propus 
cerurilor, pământului şi munţilor sarcina de a purta povara Adevărului, dar ele au 
refuzat să o poarte şi le-a fost teamă de ea, însă s-a încărcat omul cu ea, căci el este 
tare nedrept (faţă de el însuşi) şi tare neştiutor.” (Coran 33:72).

Există două căi de supunere faţă de Allah (SWT). Cineva poate să se supună lui 
Allah (SWT) ori din proprie alegere şi liberă voinţă, ori poate fi un slujitor al lui Allah 
(SWT) fără să aibă de ales. Primul tip este cel de care cerurile şi pământul s-au temut, 
ştiind cât de greu este să porţi responsabilitatea morală şi să îndeplineşti îndatoririle. Din 
acest motiv, ei au ales cel de-al doilea tip de supunere, care este cel al supunerii faţă de 



Allah (SWT) fără să li se fi dat posibilitatea de alegere a îndeplinirii poruncilor lui Allah 
(SWT).

În ceea ce priveşte omul, el a purtat această responsabilitate morală -  „... el este 
tare nedrept (faţă de el însuşi) şi tare neştiutor.” (Coran 33:72). Oricum, versetul nu 
înseamnă că omul este nedrept şi neştiutor pentru că el poartă această responsabilitate, ci 
că, el va fi aşa dacă nu se va supune lui Allah (SWT) după ce şi-a asumat-o.

Din acest motiv, concluzia surei Al-Ahzab este: supune-te lui Allah (SWT) şi să 
ştii că El ţi-a încredinţat o responsabilitate uriaşă, una de care s-au temut chiar şi cele mai 
grandioase creaţii ale lui Allah (SWT). Ele au preferat să se supună lui Allah (SWT) fără 
alegere. 

Motivul alegerii titlului surei

Pentru a afla titlul surei şi cum s-a întâmplat alegerea lui trebuie să ne întoarcem
la „bătălia de la şanţ”, în care Al-Ahzab (părţile aliate) au înconjurat Medina din fiecare 
colţ şi din fiecare parte. Care a fost reacţia musulmanilor în această situaţie dificilă? 
Allah (SWT) spune: „Şi când i-au văzut dreptcredincioşii pe aliaţi, au zis: „Aceasta 
este ceea ce ne-au făgăduit Allah şi Trimisul Său. Adevăr au grăit Allah şi Trimisul 
Său.” Şi nu a făcut aceasta decât să le sporească lor credinţa şi supunerea.” (Coran 
33:22).

Observi cum supunerea şi predarea lui Allah (SWT) este repetată constant de-a 
lungul surei?

Cu toate acestea, există un alt motiv pentru alegerea acestui titlu, altul decât cel că 
Al-Ahzab (părţile aliate) au apărut în partea din afara Medinei. În interior, Medina a fost 
divizată în grupuri: grupul ipocriţilor, grupul acelora care au ezitat ori s-au temut şi cel 
de-al treilea grup pe care nu trebuie să-l uităm – grupul femeilor care au adus victorie 
Islamului. Există multe versete în sură, care vorbesc în special de acest grup, cum ar fi 
versetul 35: „Musulmanilor şi musulmancelor, dreptcredincioşilor şi 
dreptcredincioaselor, celor supuşi şi celor supuse...”. Există, de asemenea, grupul 
credincioşilor care au avut cu adevărat încredere în Allah (SWT) şi cărora Allah le-a 
făcut o declaraţie minunată (au fost frumos lăudaţi de către Allah SWT) pentru supunerea 
lor, deoarece Allah (SWT) a spus: „Între dreptcredincioşi sunt oameni care au fost 
sinceri în legământul pe care l-au făcut faţă de Allah, unii dintre ei au pierit, iar alţii 
dintre ei aşteaptă fără să schimbe nimic (din legământul lor).” (Coran 33:23).

Împacă grupurile pentru a fonda civilizaţia

Sura a fost numită astfel datorită multor grupuri aflate atât în exteriorul cât şi în 
interiorul Medinei. Nu există nici o îndoială că reforma grupurilor din interiorul Medinei 
şi înfrângerea lor este mult mai grea decât înfrângerea grupurilor din exteriorul Medinei.
Allah (SWT) a distrus grupul de dinainte, trimiţând asupra lor un vânt puternic, aşa cum 
s-a menţionat în verset: „... şi când Noi am trimis asupra lor un vânt şi oşteni pe care 
voi nu i-aţi văzut...” (Coran 33:9). În ceea ce priveşte grupurile din interior, dacă ele 
sunt corijate, naţiunea noastră (a Islamului) va fi una dintre civilizaţiile puternice, 
asemănătoare cu cea din Sebe’, despre care se vorbeşte în sura imediat următoare. Ca şi 
cum relaţia dintre cele souă sure este rezumată în următoarea afirmaţie: „O grupuri din 



interior, supuneţi-vă lui Allah (SWT) şi contopiţi-vă pentru că aceasta este calea de
apărare a civilizaţiilor.”

= Sura Sebe’ =

Supunerea civilizaţiilor lui Allah (SWT)

Sura Sebe’, asemenea surei An-Neml, este o sură care discută problema 
succesului în cadrul civilizaţiilor; ea continuă sensul început de sura An-Neml. Sura    
An-Neml se concentrează pe munca cu construirea blocurilor civilizaţiei, de la educaţie 
până la dezvoltarea tehnologică şi până la management, pe  când Sura Sebe’ îi întreabă pe 
aceia care vor să construiască o cultură şi o naţiune: Care este baza acestei culturi? Care 
este temelia? Obiectivul surei este importanţa şi nevoia de credinţă în civilizaţia modernă.

Sura discută două tipuri contradictorii de civilizaţii: una care crede în Allah 
(SWT) şi se supune Lui, cea a lui Daud (AS) şi a lui Suleiman (AS) şi una care nu se 
supune lui Allah (SWT) şi refuză drumul Lui, care este cea din Sebe’.

Ordinea surei în Coran după sura Al-Ahzab subliniază, aşa cum am menţionat mai 
devreme, că reforma grupurilor interne din punct de vedere al credinţei este calea de 
construire a unei civilizaţii puternice.

Două civilizaţii

Primul tip, care este cel al unei civilizaţii credincioase şi încrezătoare, poate fi 
găsit în profetul Daud (AS), căruia Allah (SWT) i-a dăruit putere şi autoritate. Allah 
(SWT) spune: “Şi Noi i-am dat lui David îndurare din partea Noastră. “O, voi munţi, 
aduceţi mărire, repetând împreună cu el, şi voi păsări (asemenea)!” Şi am muiat Noi 
fierul pentru el.” (Coran 34:10). Când profetul Daud (AS) s-a supus lui Allah (SWT) şi 
L-a adorat pe El cu desăvârşire, Allah (SWT) i-a supus lui chiar şi fierul, şi a făcut ca 
întregul univers să fie sub comanda sa. Allah (SWT) spune: „Şi lui Solomon (i-am 
supus) vântul, încât mersul lui de dimineaţă a fost cât o lună de zile şi mersul lui de 
seară a fost cât o lună de zile. Şi am făcut să curgă pentru el un izvor de aramă...” 
(Coran 34:12). Observă cuvintele „aduceţi mărire”, „am muiat Noi fierul pentru el”, „am 
făcut să curgă pentru el un izvor de aramă”, deoarece ele toate ne indică cum Allah 
(SWT) a pus întreg universul sub comanda acestei civilizaţii credincioase.

În sura Sad, una dintre multele sure, care discută despre tema supunerii lui Allah 
(SWT), vedem cum Allah (SWT) a întărit legea profetului Daud (AS). Allah (SWT) 
spune: „Şi păsările cele adunate! Toate se vor întoarce spre El! Şi Noi am întărit 
stăpânirea lui şi i-am dat lui înţelepciunea şi judecata sănătoasă în vorbire!” (Coran 
38:19-20).

Cel de-al doilea tip de civilizaţie este acela care refuză să se supună lui Allah 
(SWT) şi este pedepsit şi anihilat pentru un asemenea refuz. Această sură este intitulată 
după un asemenea popor, pentru ca astfel să fie o lecţie de la care să tragă învăţăminte şi 



alţii. Allah (SWT) spune: “Şi a avut (neamul din) Sebe’ în sălaşul lor un semn: două 
grădini, în dreapta şi în stânga. “Mâncaţi din darul Domnului vostru şi aduceţi-I 
Lui mulţumire! O ţară bună şi un Stăpân Iertător!” însă ei s-au întors şi Noi am 
trimis asupra lor înecul de la Al-‘Arim (numele unui baraj ale cărui ape au inundat 
zona pedepsind neamul nelegiuit) şi le-am schimbat amândouă grădinile lor cu două 
grădini cu roade amare, tamarisc (arbust deşertic cu fructe mici necomestibile) şi 
câţiva jujubieri (pomi de deşert cu spini, cu mici fructe comestibile, dar fără gust şi 
fără nici o valoare nutritivă). Aceasta le-am dat-o ca răsplată pentru că ei au fost 
necredincioşi. Şi oare răsplătim Noi (astfel pe altcineva) afară de cel necredincios?” 
(Coran 34:15-17).

Ginii din sură

Odată cu cele două civilizaţii, sura menţionează ginii şi cum ei erau supuşi cu 
desăvârşire şi devotaţi profetului Suleiman (AS) şi oamenilor din neamul lui. Allah 
(SWT) spune: “Şi printre gini erau (unii) care munceau dinaintea lui, cu îngăduinţa 
Domnului său. Iar pe aceia dintre ei care se abăteau de la porunca Noastră îi făceam 
Noi să guste pedeapsa flăcărilor.” (Coran 34:12). Acestei civilizaţii, în mod special nu 
i s-a dăruit nici o putere, autoritate sau ştiinţă aşa cum demonstrează versetul: “Şi când 
am hotărât Noi moartea lui (Solomon), nimic nu le-a arătat lor moartea lui, afară de 
o vietate a pământului care a ros toiagul lui. Şi când s-a prăbuşit, li s-a arătat ginilor 
că, dacă ei ar fi ştiut cu adevărat necunoscutul, ei nu ar fi rămas în chinul umilitor 
(al robiei lor).” (Coran 34:14).

Ginii au muncit cu sârguinţă, temându-se de Suleiman (AS), care i-a supravegheat 
pe ei şi faptele lor. Cu toate acestea, ei nu au ştiut că Suleiman a murit sprijinindu-se de 
scaunul său. Ei nu au ştiut nimic în legătură cu această chestiune, până când viermii 
pământului au ros toiagul lui Suleiman (AS). Acesta este doar un simplu incident, ce 
expune această civilizaţie, care a fost supusă fără cunoaştere.

O metodă universală

După prezentarea ambelor tipuri de civilizaţii, sura generalizează conceptul şi 
scoate în evidenţă faptul că, necredinţa civilizaţiilor în Allah (SWT) atrage după sine 
prăbuşirea acestora: “Aceia de dinainte de ei i-au învinuit de minciună (pe trimişii 
lor). Dar la ei (la cei din neamul tău) nu a ajuns nici a zecea parte din ceea ce le-am 
dat lor. Ei, deci, i-au socotit mincinoşi pe trimişii Mei, dar şi cum a fost lepădarea 
Mea (de ei)!” (Coran 34:45). După menţionarea naţiunilor trecute, sura scoate în 
evidenţă că fuseseră naţiuni de zece ori mai puternice şi mai solide decât Quraiş, dar cu 
toate acestea civilizaţiile lor au fost distruse, deoarece conceptul menţionat anterior li s-a 
aplicat şi lor.

Astfel, călăuzirea este oferită oricăruia doreşte să întemeieze o civilizaţie sau 
doreşte să fondeze o naţiune. Pentru aceia dintre voi care plănuiesc să construiască gloria 
Islamului – ar trebui să ştiţi şi să păstraţi în minte că voi munciţi pentru misiunea voastră.
Allah (SWT) spune: “Spune (-le lor o, Muhammed (SAWS)): “Eu vă îndemn pe voi 
cu privire la un singur lucru: Să vă ridicaţi voi înaintea lui Allah câte doi sau câte 
unul şi apoi să cugetaţi! Tovarăşul vostru (Muhammed) nu este stăpânit de duhuri, 



ci el nu este decât un prevenitor pentru voi înainte de o pedeapsă aspră!”” (Coran 
34:46).

= Sura Fatir (Creatorul) =

Supunerea este calea către glorie

Sura Fatir continuă discuţia despre supunerea lui Allah (SWT). Observăm că, în 
sura Sebe’, supunerea faţă de Allah (SWT) este calea de păstrare şi menţinere a 
civilizaţiilor. Sura Fatir duce mesajul puţin mai departe. Ea susţine că supunerea faţă de
Allah (SWT) înseamnă mai mult decât atât; este calea de a vă onora şi de a obţine 
prestigiu în această viaţă. Unii oameni cred că supunerea faţă de Allah (SWT) şi predarea 
Lui este o disgraţie şi o ruşine pentru ei; cu toate acestea sura face clar că adevărata 
onoare şi glorie poate fi obţinută numai datorită lui Allah (SWT): „Cel ce voieşte 
puterea, la Allah este toată puterea! La El se înalţă cuvântul cel bun şi El înalţă 
fapta cea bună, iar aceia care uneltesc fapte rele, aceia vor avea parte de pedeapsă 
aspră, iar uneltirea acestora nu va izbuti.” (Coran 35:10).

Cum poţi să nu te supui?

Sura duce mesajul chiar mai departe. Ea ne întreabă de ce nu ne supunem lui 
Allah (SWT), din moment ce noi avem o nevoie imensă de El, iar El este bogat şi nu are 
nevoie de noi sau de oricine altcineva din lume? Allah (SWT) spune: „O, voi oameni! 
Voi sunteţi săraci (şi aveţi nevoie) de Allah, iar Allah este Cel Deajuns pentru Sine şi 
Cel Vrednic de Laudă. Dacă El ar voi, v-ar face să pieriţi şi ar aduce o făptură nouă. 
Căci acest (lucru) nu este greu pentru Allah.” (Coran 35:15-17).

Sura a început prin menţionarea îngerilor şi indicând că, în ciuda măreţiei creaţiei 
lor şi a puterii lor, ei se supun lui Allah (SWT) şi se predau Lui în toate acţiunile lor. 
Allah (SWT) spune: „Mărire lui Allah, Creatorul cerurilor şi al pământului, Cel care 
a făcut din îngeri trimişi cu câte două aripi şi cu câte trei şi cu câte patru. El adaugă 
făpturii ceea ce voieşte, căci Allah este cu putere peste toate.” (Coran 35:1).

Creatorul cerurilor şi al pământului

De ce titlul surei este „Creatorul”, unul din cele 99 de nume ale lui Allah?
Sura Al-Fatir ne arată minunile lui Allah (SWT) în univers pentru ca noi să-L 

cunoaştem bine şi să credem cu adevărat că toată gloria şi onoarea Îi aparţine, şi să ne 
supunem numai Lui şi nimănui altcuiva în afară de El. Atunci, de ce sura se concentrează 
în special pe acest nume?

Un cuvânt sinonim cu „Autor” este „Creator”. În limba arabă, atunci când este 
folosită expresia „ceva este creat” (verbul „fetara”), ea înseamnă că acel ceva este 
împărţit în două, este înjumătăţit. Versetele din sură se concentrează asupra măreţiei lui 
Allah (SWT), avându-se în vedere principiul dualităţii găsit în univers. Allah (SWT) 
spune: „Mărire lui Allah, Creatorul (Singurul Creator) cerurilor şi al pământului...” 
(Coran 35:1).



„Ceea ce dăruieşte Allah oamenilor ca îndurare, aceea ce nu o poate opri 
nimeni, iar ceea ce opreşte El, aceea nu o mai poate trimite nimeni...” (Coran 35:2).

„Cele două mări nu sunt la fel; aceasta este bună, dulce, plăcută la băut, iar 
aceasta este sărată şi amară...” (Coran 35:12).

„Oare nu vezi că Allah a făcut să coboare din cer apă şi că Noi am făcut apoi 
să iasă la iveală roduri cu felurite culori şi că în munţi sunt dâre albe şi roşii, cu 
felurite culori, şi stânci foarte negre?! Tot astfel sunt şi printre oameni şi vieţuitoare 
şi vite cu felurite culori...” (Coran 35:27-28).

Alte versete menţionează perechi care se află în contrast: „Nu sunt deopotrivă 
cel orb (necredincioşii în monoteismul Islamului) cu cel care vede (credincioşii în 
monoteismul Islamului). Nici întunecimea (necredinţa) cu lumina (credinţa în 
monoteismul Islamului).Nici umbra cu dogoarea. Şi nu sunt deopotrivă cei vii 
(credincioşii) cu cei morţi (necredincioşii)...” (Coran 35: 19-22).

Este ca şi cum sura ne spune: Cine altcineva are abilitatea să conducă universul cu 
aceste perechi contradictorii în afară de Allah (SWT)? Supuneţi-vă lui Allah (SWT) şi 
măreţiei Lui.

Sura ne demonstrează, prin intermediul versetelor ei, puterea lui Allah (SWT) şi 
abilitatea Lui în univers, pentru ca noi să-L cunoaştem bine şi să avem încredere în faptul 
că toată onoarea Îi aparţine Lui. Allah (SWT) spune: „Allah ţine cerurile şi pământul 
ca să nu se prăbuşească. I-ar dacă s-ar prăbuşi, nimeni după El, nu le-ar mai putea 
ţine! El este Răbdător şi Iertător.” (Coran 35:41).

= Sura Ya-Sin = 

Această sură face clar un tip de supunere pe care musulmanul ar trebui să-l 
îndeplinească, iar aceasta este supunerea faţă de Allah (SWT) în timp ce îi chemăm pe 
oameni la Allah (SWT). Acest lucru este îndeplinit prin insistarea asupra poruncii Lui, 
chiar dacă oamenii acceptă sau nu călăuzirea, pentru că acesta este un tip de devoţiune şi 
adorare prin intermediul căruia poţi fi devotat şi apropiat de Allah (SWT).

Astfel, sura dă ca exemplu două tipuri de oameni: aceia cu inimi vii, bune şi aceia 
lipsiţi de omenie (cu inimi moarte). Din moment ce omul nu ştie ce se află în sufletele 
oamenilor, el nu poate să ştie cine va accepta şi va urma călăuzirea, şi cine va deveni 
încăpăţânat şi cine va înclina spre aroganţă. Astfel, el trebuie să-i cheme pe toţi oamenii 
la Allah (SWT), indiferent care pot fi rezultatele. 

Motivul revelării acestei sure:

Sura începe cu aceia care refuză călăuzirea de la Allah (SWT): “Şi le este totuna 
de-i previi, căci ei nu cred.” (Coran 36:10). Apoi, se îndreaptă repede către aceia care 
acceptă şi urmează călăuzirea: “Tu îl previi numai pe cel care urmează Îndemnarea şi 
se teme de Cel Milostiv  în taină. Binevesteşte-i lui iertare şi răsplată generoasă!” 
(Coran 36:11).

Sura descrie ambele categorii de oameni, un fapt care explică motivul pentru care 
această sură a fost revelată profetului Muhammed (SAWS) înainte de Hijra (emigrarea de 



la Mekke la Medine). La acel timp, Islamul încetase să mai fie propagat, iar musulmanii 
începuseră să se simtă disperaţi.

În această privinţă, găsim multe versete încurajându-l pe Profetul Muhammed 
(SAWS) şi întărindu-i voinţa de a-şi continua chemarea lui la Islam: “Tu (Muhammed), 
eşti (unul) dintre trimişi. Pe un drum drept! (Aceasta este) revelaţia celui 
Atotputernic şi Îndurător. Pentru ca să previi un popor, ai cărui părinţi nu au fost 
preveniţi, iar ei sunt nebăgători de seamă.” (Coran 36:3-6).

Sura pune întrebarea: te vei supune lui Allah (SWT) şi te vei preda Lui şi vei 
continua să chemi la Islam? Numai Allah (SWT) ştie ceea ce inimile ascund, atunci ar
trebui să continui să chemi la Islam.

Un model exemplar al supunerii:

Sura menţionează faimoasa poveste a cetăţii, căreia Allah (SWT) i-a trimis trei 
mesageri: “Şi dă-le lor drept pildă pe locuitorii cetăţii, când au venit la ei trimişii. 
Când am trimis la ei doi (trimişi), dar i-au socotit pe ei mincinoşi. Atunci i-am 
întărit şi cu un al treilea şi au zis ei: “Noi suntem trimişi la voi!”” (Coran 36: 13-14).

Allah (SWT) a trimis trei trimişi la această cetate, dar numai un singur om s-a 
simţit responsabil de această religie şi a avut o atitudine importantă: “Şi de la capătul 
cetăţii a venit un bărbat, alergând, şi a zis: “O, neam al meu, urmaţi-i pe trimişi!
Urmaţi-i pe cei care nu cer răsplată şi care sunt pe drumul cel bun! De ce să nu-L 
ador eu pe Cel care m-a creat pe mine? Şi la El veţi fi voi întorşi!”” (Coran 36:20-
22).

Este povestea unui om care nu a stat fără să-i cheme pe oameni la Allah (SWT), 
cu scuza că Allah (SWT) trimite mesageri la cetate. El a insistat asupra continuării
convingerii oamenilor din neamului său, chiar dacă ei nu i-au ascultat pe mesagerii care 
le-au fost trimişi lor şi care erau mult mai buni decât el. Astfel, vedem că sura se referă 
direct la pivotul principal al surei: nu ar trebui niciodată să te simţi disperat în timp ce îi 
chemi pe oameni la Allah (SWT).

Versetele creaţiei şi sfârşitul lor:

Sura se concentrează pe moarte şi reînviere, amintindu-ne nouă tuturor 
(musulmani, necredincioşi, supuşi şi nesupuşi) că noi vom muri într-o zi.; şi din acest 
motiv ar trebui să continuăm să chemăm orice persoană la calea cea dreaptă, deoarece 
Allah (SWT) ar putea să călăuzească această persoană către calea Sa înainte de a muri.
Acest aspect este legat îndeaproape de versetele care se concentrează pe sfârşitul 
lucrurilor; amintindu-le necredincioşilor de moarte, care este sfârşitul respingerii şi 
sfârşitul întregii creaţii: “Iar Soarele aleargă către un sălaş al lui. Aceasta este 
rânduiala celui Atotputernic şi Atoateştiutor! Iar pentru Lună am orânduit Noi 
faze, până ce ea devine ca un ciorchine bâtrân de palmier.” (Coran 36:38-39). 
Aceasta înseamnă că există un sfârşit atât pentru Soare cât şi pentru Lună precum şi 
pentru toate creaturile vii.

Citeşte sura Ya-Sin pentru (oamenii) cei morţi



În plus, sura clarifică sensul hadithului Profetului Muhammed (SAWS): “Citeşte 
Ya-Sin pentru (oamenii tăi) morţi.” Asta nu înseamnă că sura ar trebui citită în morminte, 
aşa cum fac mulţi oameni. Cu toate acestea, ea ar trebui citită şi pentru cei vii, chiar şi 
pentru aceia care sunt pe punctul de a muri, pentru că, din moment ce ei încă mai respiră, 
ei ar trebui călăuziţi. Este, într-adevăr, un sens frumos şi important pentru toţi aceia care 
cheamă la Allah (SWT).

= Sura As-Saffat (Cele aşezate în rânduri) =

Această sură luminează asupra unui singur sens, iar acesta este supunerea faţă de 
poruncile lui Allah (SWT), chiar dacă nu le înţelegi semnificaţia ce se află în spatele lor.
Astfel sura dă un bun exemplu al lui Ibrahim (AS) (Abraham) căruia i s-a cerut să-şi 
sacrifice fiul Ismail (AS). El a acceptat porunca fără ezitare sau întrebări în legătură cu 
motivul unei astfel de porunci. Este ca şi cum sura spune: Voi, musulmani, veţi primi 
unele porunci, ale căror motive nu le veţi înţelege. De aceea, trebuie să-l urmaţi pe 
Ibrahim (AS) în îndeplinirea unor astfel de porunci divine.

Supunerea tatălui şi a fiului:

În povestea lui Ibrahim (AS) există o supunere completă faţă de Allah (SWT), 
Atotputernicul. Ibrahim (AS) şi-a părăsit neamul şi a emigrat de dragul lui Allah (SWT) 
şi a spus: “Şi a zis el, apoi: “Eu mă duc la Domnul meu care mă va călăuzi.”” (Coran 
37:99). Sura descrie apoi, nevoia lui de a avea un fiu: “Doamne, dă-mi mie pe unul 
dintre cei evlavioşi!” (Coran 37:100). Allah (SWT) răspunde apoi rugii lui spunând: “Şi 
Noi i-am dat bună veste despre un flăcău blând.” (Coran 37:101).

Vă puteţi imagina fericirea lui! Un om în vârstă, trăind departe de tărâmurile sale 
natale şi de neamul său. Vă puteţi imagina cât de mult era el ataşat de acest băieţel, care 
nu era un băiat obişnuit, ci “un băiat pregătit să îndure (să rabde)”.

Citim apoi, în versetul 102: “Şi când (fiul său) a ajuns la vârsta la care putea 
lucra împreună cu el a zis:…” (Coran 37:102). După ce băiatul a crescut, Ibrahim (AS) 
a avut un vis greu: “A zis: “O, fiul meu! Am văzut în vis (în timpul somnului) că te 
voi jertfi.”” (Coran 37:102), nu o poruncă directă de la Allah (SWT), sau de la Gibril, ci 
prin intermediul unei viziuni nocturne. Cu toate acestea, Ibrahim (AS) nu a ezitat 
niciodată, deoarece el ştia că viziunea (termenul de viziune este folosit în locul celui de 
vis) trimişilor este întotdeauna adevărată. El nu a cerut un motiv, ci i-a spus fiului său: “A 
zis: “O, fiul meu! Am văzut în vis (în timpul somnului) că te voi jertfi. Vezi cum ţi se 
pare?”” (Coran 37:102).

Această întrebare nu exprimă ezitarea lui de a-şi jertfi fiul, ci Ibrahim (AS) a vrut 
ca fiul său să împărtăşească răsplata. Ce a spus Ismail (AS)? El a fost lăsat de către tatăl 
lui, pe când era doar un băieţel în deşert, care acum avea de gând să-l jertfească, dar 
Ismail (AS) a spus: “I-a răspuns: “O, tată! Fă după cum ţi se porunceşte, căci mă vei 
afla pe mine – dacă va voi Allah – printre cei răbdători!”” (Coran 37:102).



Apoi urmează principalul verset din sură: “Şi când s-au supus amândoi şi l-a 
întins pe el pe o tâmplă.” (Coran 37:103). Întrebarea care se pune în această situaţie 
este: Nu erau ei deja musulmani în timpul primirii acestei porunci? Ba da, dar cuvântul 
(supus) în această situaţie dezvăluie un sens cuprinzător al Islamului, care este supunerea 
lui Allah (SWT) fără ezitare. 

De ce a fost numită sura “As-Saffat”:

As-Saffat sunt îngerii care se supun lui Allah (SWT), Atotputernicul. Astfel, sura 
începe prin descrierea acestor creaturi credincioase.

Merită să observăm, de asemenea, că ori de câte ori o sură din Coran începe cu 
menţionarea îngerilor, aceasta înseamnă că principalul pivot al acestei sure va fi 
supunerea faţă de Allah (SWT), deoarece ei reprezintă simbolul unui asemenea sens.

Supunerea lui Allah (SWT) de bună voie sau fără voie:

Dacă omul refuză să se supună de-a lungul vieţii lui, există un avertisment în sură 
împotriva groazei Zilei Judecăţii: “Şi opriţi-i pe ei, pentru că ei trebuie să fie întrebaţi! 
De ce nu vă ajutaţi voi unii altora? Dar în Ziua aceea vor fi ei supuşi.” (Coran 
37:24-26). Ca şi cum ne spune: “Ori te supui de bună voie în această viaţă, ori vei fi 
forţat să te supui în Ziua de Apoi.”

Supune-te tuturor poruncilor şi legilor lui Allah (SWT), chiar dacă nu ştii care 
este motivul ce se ascunde în spatele lor. Cu toate acestea, Allah (SWT) cu Îndurarea Sa a 
dat motive convingătoare pentru majoritatea poruncilor Sale. Mai mult, El a ţinut ascuns 
sensul din spatele unor porunci, pentru a şti cine se va supune şi cine nu se va supune, şi 
se va comporta cu aroganţă.

= Sura Sad =

Toate capitolele din părţile 22 şi 23 exprimă o singură idee, care este supunerea 
faţă de Allah (SWT). Această sură dezvăluie sensul că, deşi tu ca musulman te supui 
poruncilor lui Allah (SWT), ai putea să greşeşti. Întrebarea este: Te vei întoarce la El cu 
căinţă? Sau vei rămâne arogant?

Să te întorci la calea cea dreaptă fără să fii încăpăţânat:

Sura relatează povestea celor trei trimişi care au luat decizii rapide, dar curând   
şi-au dat seama de greşeala făcută. Acesta este unul din cele mai importante tipuri de 
supunere faţă de Allah (SWT), deoarece cel care este arogant nu se supune niciodată căii 
celei drepte, iar dacă el constată că face fapte rele, el va insista asupra lor. Astfel, sura 
relatează povestea lui Şeitan (Satana), care este simbolul aroganţei.

Daud (David) (AS) se întoarce cu căinţă la Allah:



Prima poveste menţionată în sură este cea a profetului Daud (AS), când cei 
opozanţi s-au certat în faţa lui şi i-au cerut lui: “Când au intrat la David şi el s-a speriat 
de ei au zis ei: “Nu-ţi fie frică! Noi suntem doi care ne certăm; unul dintre noi a fost 
nedrept cu celălalt. Deci judecă între noi cu dreptate şi nu fi cu strâmbătate şi 
călăuzeşte-ne pe noi pe calea cea dreaptă!” (Coran 38:22). Cu toate acestea, Daud 
(AS) a dat un verdict rapid în favoarea unuia dintre ei, dar el s-a întors cu repeziciune la 
Allah (SWT): “A zis (David): “El a fost nedrept cu tine, dacă ţi-a cerut să împreuni 
oaia ta cu oile lui. Şi mulţi dintre cei care asociază (fraţi sau prieteni care se 
asociază) îşi încalcă unii altora drepturile, afară de aceia care cred şi împlinesc fapte 
bune – dar cât de puţini sunt ei!” Şi David a socotit că Noi îl punem la încercare şi 
s-a rugat de iertare Domnului său şi a căzut prosternându-se şi s-a căit. Şi i-am 
iertat Noi aceasta şi el a avut parte de loc apropiat la Noi şi de frumoasă 
întoarcere.” (Coran 38:24-25).

Suleiman (Solomon) (AS) se întoarce cu căinţă la Allah (SWT):

Cea de-a doua poveste este cea a lui Suleiman, fiul lui Daud (AS): “Şi i-am 
dăruit Noi lui David pe Solomon, care a fost un rob prea bun şi care a fost cu 
căinţă” (Coran 38:30).

Versetele explică căinţa rapidă a lui Solomon: “Când i s-au adus lui spre seară 
cai sprinteni. A zis el: “Eu am fost înclinat către iubirea bunurilor (din această 
lume) într-atât încât (am uitat de) pomenirea Domnului meu, până ce (soarele) s-a 
ascuns în spatele vălului său.””(Coran 38:31-32).

Când a realizat că, caii i-au distras atenţia de la invocarea lui Allah (SWT), el a 
hotărât să-i omoare. El a spus: “Aduceţi-i înapoi la mine! Şi s-a pornit el să le mângâie 
(unii socotesc că el îi mângâia pe coapse şi pe gâturi, iar alţii socotesc că îi tăia cu 
sabia pentru că îl făcuseră să piardă  rugăciunea de după-amiază, oferindu-i 
săracilor pentru a se hrăni cu carnea lor) picioarele şi gâturile” (Coran 38:33).

Versetele descrie, de asemenea, un alt exemplu al căinţei lui: “Şi l-am încercat 
Noi pe Solomon şi am aruncat pe tronul lui un trup. Apoi s-a căit el.( Şi acestui 
verset i se dau interpretări diferite cea mai verosimilă fiind aceea după care unul 
dintre slujitorii săi ar fi pus stăpânire pe tron pentru scurtă vreme, însă poporul său 
s-ar fi revoltat împotriva acestuia şi l-ar fi ucis, Solomon revenind la putere.)” 
(Coran 38:34).

Eyyub căindu-se la Allah (SWT):

În final urmează povestea lui Eyyub (AS), atunci când a jurat că îşi va lovi soţia 
de 100 de ori. Apoi urmează cuvintele lui Allah (SWT): “Şi ia în mâna ta un mănunchi 
şi loveşte cu el şi nu călca jurământul tău! Şi Noi l-am aflat statornic pe el! Un rob 
prea bun care se căieşte!” (Coran 38:44).

Astfel, el s-a căit şi s-a întors la calea cea dreaptă, iar Allah (SWT) a găsit o cale 
pentru ca el să nu-şi încalce jurământul, i-a poruncit să ia 100 beţe subţiri şi s-o lovească 
pe soţia lui puţin (uşor).

Se observă că poveştile trimişilor  din sură se concentrează pe supunerea lor faţă 
de Allah (SWT):



Daud (AS): “Fii răbdător cu ceea ce spun ei şi adu-ţi aminte de robul Nostru 
David, stăpânul puterii, cel care a arătat căinţă!” (Coran 38:17). Aceasta înseamnă că 
el s-a întors cu repeziciune la Allah (SWT).

Suleiman (AS): “Şi i-am dăruit Noi lui David pe Solomon, care a fost un rob 
prea bun şi care a fost cu căinţă” (Coran 38:30).

Eyyub (AS): “Şi Noi l-am aflat statornic pe el! Un rob prea bun care se
căieşte!” (Coran 38:44).

Observăm repetarea sensurilor de supunere faţă de Allah (SWT) şi întoarcerea la 
El cu un adevărat devotament.

Iblis (Satana) şi aroganţă: 

Spre deosebire de trimişi, care s-au întors cu căinţă la Allah (SWT), sura 
revelează un exemplu cu totul diferit, cel al lui Iblis (Satana): “Şi s-au prosternat toţi 
îngerii laolaltă. Afară de Iblis, căci el s-a arătat trufaş şi a devenit unul dintre cei 
care au tăgăduit credinţa.” (Coran 38:73-74).

Aroganţa lui a constituit motivul principal al respingerii credinţei, de aceea Allah 
(SWT) îl confruntă spunând: “(Allah) a zis: “O, Iblis! Ce te-a împiedicat pe tine să te 
prosternezi dinaintea a ceea ce Eu am plămădit cu mâinile Mele? Te-ai semeţit tu 
ori te-ai socotit tu printre cei înalţi?””(Coran 38:75). Rezultatul a fost: “I-a zis 
(Allah). “Ieşi din el şi vei fi tu alungat. Şi asupra ta se va abate blestemul Meu până 
în Ziua Judecăţii!”” (Coran 38:77-78).

Exemplul îngrozitor al lui Iblis devine clar la sfârşitul surei, pentru ca noi să 
putem compara între aceia care se supun lui Allah (SWT) şi Iblis, duşmanul lui Allah 
(SWT) care a fost alungat din Îndurarea Sa din cauza aroganţei lui.



Sura Az-Zumer (Sura cetelor)

Aceasta este o sură mekkană. Ea urmează după sura “ Sebe’” în ordinea revelaţiei 
şi după sura “Sad” în Coran. Este alcătuită din 75 de versete.

Un secret între Allah (SWT) şi robii Săi:

Această sură este una dintre frumoasele sure ale Coranului, deoarece ea include 
versete cu semnificaţii deosebite. Obiectivul ei este clar: cineva ar trebui să fie sincer faţă 
de Allah în orice ar face, nu ar trebui să caute ostentaţie (să facă ceva de ochii lumii), ci 
mai degrabă ar trebui să caute să obţină mulţumirea lui Allah (SWT). Cel care vrea să-şi 
testeze nivelul de sinceritate în acţiunile sale, ar trebui atunci să citească această sură şi 
să-şi deschidă inima versetelor ei.

Nivelul de sinceritate:

Nu ar trebui niciodată să cauţi să obţi mulţumirea oamenilor, aşteptând ca ei să 
spună despre tine: el este un om pios, el a memorat Coranul, el se roagă cu regularitate la 
moschee şi aşa mai departe. Fii sincer cu Allah (SWT) atunci când Îl adori; şi tu, sora 
mea musulmană, fii sinceră cu Allah (SWT) în supunerea faţă de soţul tău şi mulţumirea 
lui.

Voi, părinţi, fiţi sinceri atunci când vă creşteţi copiii şi încurajaţi-i să se supună lui 
Allah (SWT) şi să sprijine Islamul. Fii sincer în toate aspectele vieţii tale, pentru ca să 
poţi garanta că te vei afla în grupul credincioşilor din Rai şi alături de aceia care au 
priceput bine sensurile acestei sure şi obiectivul lui Allah din ea.

Lui Allah I se cuvine credinţa curată

Acest aspect este făcut clar încă de la începutul surei: “Noi ţi-am trimis Cartea 
în tot adevărul, deci adoră-L pe Allah, arătându-I numai Lui credinţă. Lui Allah I 
se cuvine credinţă curată. Iar aceia care şi-au luat ocrotitor în locul Lui (zicând): 
“Noi nu-i adorăm pe ei decât pentru ca ei să ne apropie de Allah”, Allah va judeca 
între ei în cele în care ei nu se înţeleg. Allah nu-l călăuzeşte pe cel care este mincinos 
şi nemulţumitor.” (Coran 39:2-3).

Cuvinte şi versete legate de sinceritate se succedă unele pe altele: “Spune: “Mi  
s-a poruncit Mie să-L ador pe Allah, credincios religiei Sale. Şi mi s-a poruncit să fiu 
primul dintre musulmani!” Spune: “Eu mă tem, dacă nu-I voi arăta supunere 
Domnului meu, de pedeapsa unei Zile cumplite!” Spune: “Pe Allah Îl voi adora, 
curat în credinţa mea!” Adoraţi ceea ce voiţi afară de El! Spune: “Cei care pierd 
sunt aceia care şi-au pierdut sufletele lor şi familiile lor în Ziua Învierii! Aceasta este 
pierderea răzvădită!”” (Coran 39: 11-15).

Astfel, versetele subliniază acelaşi înţeles, care este sinceritatea completă faţă de 
Allah (SWT) în adorare şi fapte (muncă).



Fă ca munca ta să fie pură ca laptele:

Există un verset în sura An-Nehl care clarifică, într-un mod deosebit, sensul 
sincerităţii: Allah (SWT) spune: “Aveţi voi o pildă la vite. Noi vă dăm să beţi din ceea 
ce se află în burţile lor, între murdărie şi sânge: un lapte curat, ce place celor care-l 
beau.” (Coran 16:66).

Acest lapte alb iese la iveală dintre urmele de sânge, o picătură care, dacă se 
amestecă cu laptele îl va strica. Poţi fii sincer în devotamentul tău faţă de Allah (SWT) şi 
poţi să-l purifici de orice defect? Îţi poţi sacrifica fiecare secundă din viaţa ta de dragul 
lui Allah (SWT): atunci când le vorbeşti oamenilor despre Islam, atunci când te rogi, 
atunci când citeşti Coran, şi eu însumi atunci când scriu această carte. Noi toţi ar trebui să 
fim sinceri faţă de Allah (SWT) pentru ca El să ne accepte munca şi faptele noastre.

Care este mai bun pentru tine?

Allah (SWT) stabileşte apoi o asemănare în conformitate cu sensul sincerităţii, 
atunci când spune: “Allah a dat ca pildă un bărbat (rob) cu asociaţi care se ceartă 
între ei (asupra Lui) şi un (alt) bărbat cu totul supus unui singur om. Oare sunt ei în 
aceeaşi situaţie? Laudă lui Allah! Dar cei mai mulţi dintre ei nu ştiu.” (Coran 
39:29). Este egal cel care munceşte pentru un stăpân cu cel care munceşte pentru mai 
mulţi decât unul? Este la fel angajatul care munceşte sub supravegherea unui singur şef 
cu cel care primeşte ordine de la mai mulţi, cu diferite păreri şi diferite ocupaţii? De 
aceea, expresia “Laudă lui Allah!”, urmează imediat după acest exemplu. Într-adevăr, 
faptul de a avea un singur Stăpân (Allah (SWT)) este o binecuvântare, pentru care ar 
trebui să fim recunoscători.

A fi sincer faţă de Allah (SWT) în faptele tale este folositor pentru inimă, 
deoarece îţi trezeşte spiritul în această lume şi îţi sporeşte răsplata în Ziua de Apoi.

Tipurile de sinceritate:

Versetele surei se ocupă de toate tipurile de sinceritate. Primul tip este să fii sincer 
în adorare, atunci când Allah (SWT) spune: “Oare acela care petrece timpul nopţii în 
rugăciuni, prosternându-se şi stând în picioare, este cu teamă de Ziua de Apoi şi Îl 
roagă cu îndurare pe Domnul său? Spune: “Oare sunt egali cei care ştiu cu aceia 
care nu ştiu?” Însă numai aceia care au minte trag învăţăminte.” (Coran 39:9).

Un exemplu strălucitor  pentru o persoană care este sinceră în adorarea lui Allah 
(SWT) şi care nu caută să obţină buna părere a oamenilor şi aprecierea lor. El, mai 
degrabă, caută să-şi mulţumească Stăpânul. Astfel, el îşi dă silinţa să-L adore cât mai 
bine pe Allah (SWT) rugându-se noaptea, în timp ce oamenii dorm.

Apoi urmează un alt tip de sinceritate, unul care este mult mai important decât cel 
pe care doar ce l-am menţionat. Acest tip este sinceritatea în căinţă, chiar şi atunci când te 
întorci la Allah (SWT) cu căinţă: “Spune: “O, voi robii Mei, care aţi întrecut măsura 
în defavoarea voastră, nu deznădăjduiţi în privinţa îndurării lui Allah!” Allah iartă 
toate păcatele. El este Iertător şi Îndurător. Întoarceţi-vă cu căinţă spre Domnul 



vostru şi supuneţi-vă Lui, înainte de a veni pedeapsa la voi, căci apoi nu veţi mai 
putea fi voi mântuiţi!” (Coran 39:53-54).

Observă expresia “întoarceţi-vă cu căinţă”. Ea dezvăluie căinţa rapidă la Allah 
(SWT). Din aceasta putem trage concluzia că, căinţa ajută omul să continue în supunerea 
lui Allah (SWT) şi să se întoarcă la El cu căinţă.

Dacă ei Îi cer ajutor, El îi va ajuta pe ei: 

La sfârşitul surei versetele ne avertizează împotriva adorării false şi a facerii de 
părtaşi lui Allah (SWT): “Spune: “Îmi porunciţi, voi, proştilor, să ador pe altcineva 
afară de Allah?” Vi s-a revelat ţie şi acelora de dinaintea ta: “De vei face asociaţi lui 
Allah, vor fi în zadar faptele tale şi vei fi tu printre aceia care pierd. Deci, adoră-L 
tu pe Allah şi fii dintre cei care aduc mulţumire!”” (Coran 39:64-66).

Cum poate o persoană să fie nesinceră faţă de Allah (SWT), Cel Căruia Îi aparţine
tot ceea ce se află în ceruri şi pe pământ? Adorarea falsă şi nesinceritatea reprezintă o 
subestimare a Măreţiei lui Allah (SWT) (Ferească Allah!). Apoi, urmează versetul: “Ei 
nu L-au preţuit pe Allah după cum se cuvine, deşi în Ziua Învierii întregul pământ 
va fi (în) pumnul Său, iar lucrurile vor fi înfăşurate în (mâna Sa) dreaptă. Mărire 
Lui! El este mai presus de ceea ce Îi fac ei asociaţi!” (Coran 39:67). Toţi aceia care Îi 
fac asociaţi lui Allah (SWT), în mod deschis sau în secret, ei nu înţeleg cu adevărat 
Măreţia lui Allah (SWT).

Un final care stârneşte entuziasm:

Apoi dăm de unele versete modeste, care impresionează inimile, deoarece ele 
descriu scene din Ziua de Apoi: situaţiile oamenilor din Iad şi acelora din Rai. Astfel de 
versete te purifică de adorarea falsă, de ipocrizie sau ostentaţie şi îţi sporesc frica de 
Allah (SWT), care te ajută în consecinţă la căinţă şi adorare. Citeşte ce poate fi tradus 
precum: “Şi atunci când se va sufla în trâmbiţă, vor fi trăsniţi toţi cei care se află în 
ceruri şi pre pământ, afară de cei care va voi Allah. Apoi se va sufla în ea a doua 
oară şi iată-i pe ei în picioare, aşteptând.” (Coran 39:68). Apoi, Allah (SWT) spune: 
“Şi vor fi mânaţi cei care nu au crezut, în cete, către Iad, iar când vor ajunge la el, 
se vor deschide porţile lui şi păzitorii lui le vor zice: “Oare nu au venit la voit 
trimişi, chiar dintre voi, ca să vă recite versetele Domnului vostru şi să vă prevină pe 
voi despre întâlnirea voastră cu această Zi?” Ei vor zice: “Ba da! Însă s-a adeverit 
cuvântul despre pedeapsă împotriva necredincioşilor!” ” (Coran 39:71).
“Şi vor fi conduşi cei care au fost cu frică de Domnul lor spre Rai, în cete, iar când 
vor ajunge la el şi li se vor deschide porţile lui şi le vor zice păzitorii lui: “Pace 
asupra voastră! Voi aţi fost buni, intraţi pentru a fi în veci sălăşluitori în el!””
(Coran 39:73).

Ce diferenţă între destinaţiile celor două grupuri de oameni şi între expresiile “Li 
se vor deschide porţile”, în ambele cazuri. Măreţia Coranului este clară în folosirea 
cuvântului (conjuncţiei) “şi” pentru a exprima diferenţa. În cazul primului grup  (celor 
care sunt conduşi spre Iad) Allah (SWT) spune: “… iar când vor ajunge la el, se vor 
deschide porţile lui …”, iar în cazul celui de-al doilea grup (cei care sunt conduşi spre 



Rai) Allah (SWT) spune: “ … iar când vor ajunge la el şi  li se vor deschide porţile lui 
…”, diferenţa este adăugarea acestei cuvânt “şi”, în limba arabă “ue”. SubhanaAllah!

Oamenii din ambele grupuri vor fi conduşi către locul pe care Allah (SWT) l-a 
rezervat pentru ei (Rai sau Iad), unde ei vor rămâne veşnic. Ambele grupuri vor fi 
conduse în compania acelor tipuri de oameni (credincioşi, necredincioşi) cu care şi-au 
petrecut viaţa. “Şi vor fi conduşi cei care au fost cu frică de Domnul lor spre Rai, în 
cete, iar când vor ajunge la el şi  li se vor deschide porţile lui şi le vor zice păzitorii 
lui: “Pace asupra voastră! Voi aţi fost buni, intraţi pentru a fi în veci sălăşluitori în 
el!”” (Coran 39:73).

Allah (SWT) spune despre destinul necredincioşilor: “Şi vor fi mânaţi cei care 
nu au crezut, în cete, către Iad, iar când vor ajunge la el, se vor deschide porţile lui 
şi păzitorii lui le vor zice: “Oare nu au venit la voi trimişi, chiar dintre voi, ca să vă 
recite versetele Domnului vostru şi să vă prevină pe voi despre întâlnirea voastră cu 
această Zi?” Ei vor zice: “Ba da! Însă s-a adeverit cuvântul despre pedeapsă 
împotriva necredincioşilor!” ” (Coran 39:71).

Care este diferenţa dintre cele două versete? Numai cineva care este interesat de 
învăţarea şi înţelegerea Coranului poate observa diferenţa. Pe de o parte, necredincioşii 
vor fi conduşi spre Iad speriaţi, porţile Iadului se deschid deodată în faţa lor (Ferească 
Allah!). Pe de altă parte, credincioşii înaintează liniştiţi într-un singur grup, uitându-se la 
Rai, iar porţile ei de deschid în faţa lor.

Ce expresie minunată şi ce înţeles deosebit. Vei observa că nu există nici o literă 
în Coran, care să nu aibă vreun înţeles sau vreo semnificaţie. Acest lucru demonstrează 
natura inimitabilă a Coranului.

Nu vrei să-i urmezi?

Sura se încheie cu versetele care domolesc inimile şi le umple cu tânjirea după 
Rai: “Şi vor fi conduşi cei care au fost cu frică de Domnul lor spre Rai, în cete, iar 
când vor ajunge la el şi  li se vor deschide porţile lui şi le vor zice păzitorii lui: “Pace 
asupra voastră! Voi aţi fost buni, intraţi pentru a fi în veci sălăşluitori în el!””. “Şi 
vor zice ei: “Slavă lui Allah Care a împlinit făgăduinţa Sa faţă de noi şi ne-a făcut pe 
noi să moştenim pământul, ca să putem locui în Rai oriunde vom voi!” minunată 
este răsplata celor care au săvârşit (fapte bune)!”.“Şi îi vei vedea tu pe îngeri 
înconjurând Tronul, slăvindu-L pe Domnul lor şi aducându-I laude. Se va judeca 
între ei după dreptate şi se va zice: “Slavă lui Allah, Stăpânul lumilor!”.  (Coran 
39:73-75).

De ce Az-Zumer?

Ca de obicei, mai rămâne o întrebare importantă: care este înţelepciunea din 
spatele alegerii acestui titlu? Cred, şi numai Allah Singurul ştie adevărul în legătură cu el, 
că ceea ce te ajută cel mai mult să fi sincer şi devotat lui Allah (SWT) în munca ta 
(faptele tale) este să fi într-o companie dreaptă, bună. În consecinţă, răsplata pe care o vei 
primi pentru devotamentul tău sincer, este să te afli în Ziua de Apoi cu oamenii drepţi, cu 
credincioşii cu care ţi-ai petrecut viaţa. Aşa cum afirmă oamenii învăţaţi, Allah (SWT) 
preferă să-i facă pe oameni să intre în Paradis în grupuri şi nu unul câte unul.



Surei i s-a dat acest titlu pentru a ne aminti despre ambele grupuri. Trebuie să 
alegi pentru tine cum să fi sincer, şi cu care dintre ei ai vrea să fi.

Sura Ghafir (Iertătorul)

Sura Ghafir este o sură mekkană. Ea urmează după sura Az-Zumer atât în ordinea 
revelaţiei cât şi în ordinea din Coran. Este alcătuită din 85 de versete.

Invită-i pe oameni la calea lui Allah şi predaţi-vă cu toţii Lui

Principalul focar al surei îl reprezintă importanţa Da’wei (chemarea la Islam) şi 
încrederea în Allah (SWT) cu totul în cursul unei astfel de misiuni. Dar, de ce cineva ar 
trebui să se încreadă în Allah (SWT) în timp ce desfăşoară activitatea de Da’wa?

O persoană care poartă pe umeri responsabilitatea Da’wei se confruntă cu multe 
obstacole şi dificultăţi în timpul misiunii lui/ei. Deci, dragă frate/soră musulmană, dacă 
alegi calea Da’wei, calea trimişilor şi profeţilor lui Allah, trebuie să ştii că ea este plină 
de obstacole. Trebuie să ştii, de asemenea, că trebuie să-i încredinţezi totul lui Allah 
(SWT), încrezându-te în El cu tot ceea ce se întâmplă. Un verset central din sură ţi se 
adresează, spunând: „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.” (Coran 40:51).

Acest verset ţi se adresează ţie precum şi profeţilor „ ... pe trimişii Noştri şi pe 
cei care cred ...” şi îţi promite victoria de la Allah (SWT) în această viaţă înainte de Ziua 
de Apoi „... atât în viaţa din această lume cât şi în Ziua când se vor ridica martorii.”
Astfel, trebuie să te încrezi în Allah (SWT) în toate chestiunile.

Cele mai bune cuvinte şi cele mai bune fapte

Sura Ghafir este una din multele sure care îi încurajează pe oameni să poarte 
responsabilitatea celei mai onorabile misiuni din lume de-a lungul istoriei, Da’wa. Este 
calea urmată de trimişi şi profeţi, de aceea cineva ar trebui să fie dornic s-o urmeze şi 
chiar să-şi dedice viaţa pentru a transmite binele şi dreptatea oamenilor.

Totuşi, misiunea nu este una dificilă. Nu necesită genii sau savanţi pentru a se 
descurca. Astfel, le poţi vorbi colegilor şi prietenilor despre Islam şi despre măreţia şi 
îndurarea lui. Poţi chiar să răspândeşti casete şi cărţi care îi ajută pe oameni să înveţe 
adevărul despre religia lor şi să-i aducă mai aproape de Allah (SWT). O soră musulmană! 
Poţi să le vorbeşti surorilor tale despre castitate şi ruşine, despre ceva care să le ajungă la 
inimi. Nu trebuie să aştepţi rezultatele, trebuie să munceşti şi să-i încredinţezi lui Allah 
(SWT), Care îl călăuzeşte pe cine voieşte El către calea cea dreaptă a Lui.

Caut adăpost la Stăpânul meu şi la Stăpânul tău

Deoarece sura vorbeşte despre Da’wa şi despre încredinţarea în mâinile lui Allah 
(SWT) a tuturor lucrurilor, aceste sensuri apar cu claritate de două ori în povestea lui 
Musa (AS) (Moise). Allah (SWT) spune: „Şi Faraon a zis: „Lăsaţi-mă să-l omor pe 
Moise şi el să-l cheme pe Domnul său! Mă tem să nu vă schimbe religia voastră şi să 
nu aducă stricăciunea pe pământ!”” (Coran 40:26).



Când Fir’aun l-a ameninţat pe Musa (AS) că-l va omorî, Musa şi-a continuat 
Da’wa, invitându-i pe oameni la calea lui Allah (SWT) şi la religia Lui, şi a depins de 
Allah în controlarea a tot ceea ce s-ar fi putut întâmpla. Allah (SWT) spune: „Şi Moise a 
zis: „Eu caut apărare la Domnul meu şi la Domnul vostru împotriva oricărui trufaş 
care nu crede în Ziua socotirii!”” (Coran 40:27).

„Eu las soarta mea în seama lui Allah”

Cel de-al doilea exemplu de încredere în Allah (SWT) este întruchipat într-un 
credincios din casa lui Fir’aun. Acest bărbat şi-a ascuns credinţa, dar când l-a văzut pe 
Fir’aun şi pe cei care-l urmau plănuind o conspiraţie pentru a-l omorî pe Musa (AS), el a 
spus: „Omorâţi voi un bărbat pentru că el a zis: „Domnul meu este Allah”” (Coran 
40:28). Fir’aun a fost şocat să găsească un bărbat dintre cei care-l urmau, care să-l apere 
pe Musa (AS). Sincerul dreptcredincios şi-a încredinţat soarta lui Allah (SWT) spunând: 
„În curând vă veţi aduce aminte de ceea ce vă spun, iar eu las soarta mea în seama 
lui Allah. Allah îi vede bine pe robii (Săi).” (Coran 40:44).

Ce s-a întâmplat după aceea? „Şi Allah l-a ferit de relele pe care ei le-au 
plăsmuit  şi pedeapsa cea rea a împresurat neamul lui Faraon.” (Coran 40:45).

Ca şi cum sensul versetului este: „O, musulmanule! Cheamă-i pe oameni la calea 
lui Allah şi să nu-ţi fie niciodată frică de nimeni sau să nu-ţi fie frică că vei fi învinovăţit. 
Încrede-te în Allah şi contează pe Allah (SWT) căutând refugiu de duşmanii tăi, aşa cum 
a spus Musa (AS): „Eu caut apărare la Domnul meu şi la Domnul vostru...” (Coran
40:27).”

Obstacole de-a lungul drumului

Drumul Da’wei este greu şi plin de obstacole şi greutăţi, dar toate acestea sunt 
mult mai uşoare decât cele cu care s-a confruntat profetul Musa (AS) şi credinciosul din 
casa lui Fir’aun. Deci, dacă cineva râde de tine, te insultă sau îţi face viaţa grea, trebuie să 
recurgi la Allah (SWT), încrezându-te în El şi continuând pe urmele Da’wei. Întreaga 
naţiune musulmană este obligată să facă Da’wa, deoarece sura Al- ’Imran menţionează: 
„Sunteţi cea mai bună comunitate care s-a ivit pentru oameni. Voi porunciţi ceea ce 
este drept şi opriţi ceea ce este nedrept şi credeţi în Allah!” (Coran 3:110).

Ce este ceea ce ne face cea mai bună comunitate? Poruncirea binelui şi oprirea de 
la ceea ce este nedrept, dăunător, în primul rând, apoi credinţa în Allah (SWT). Acest 
lucru clarifică această minunată obligaţie care ne deosebeşte pe noi de celelalte naţiuni.

Cele mai scurte căi către inimi

Această sură, nu numai că îi încurajează pe credincioşi să îndeplinească Da’wa, ci
ea ne călăuzeşte, de asemenea, la cele mai  bune mijloace de ajutare a oamenilor. Acest 
lucru este clar şi reiese din povestea credinciosului din casa lui Fir’aun, şi din mijloacele 
utilizate de acest propăvăduitor divin în invitarea oamenilor lui la calea lui Allah (SWT).
Haideţi cu toţii să învăţăm minunate lecţii coranice, învăţându-ne pe noi înşine cum să-i 
invităm pe oameni la calea lui Allah (SWT).



Convingere logică

Allah (SWT) spune: „Şi un om care credea, din neamul lui Faraon, şi care-şi 
ascundea credinţa lui a zis: „Omorâţi voi un bărbat pentru că el a zis: „Domnul 
meu este Allah”, după ce a venit el cu semne desluşite de la Domnul vostru? Dacă el 
este mincinos, minciuna sa va fi numai spre dauna lui, însă dacă el spune adevărul, 
atunci vă va lovi pe voi o parte din cele cu care vă ameninţă!” (Coran 40:28).

Bărbatul le spune celor din neamul său: „Ascultaţi-l pe el, apoi decideţi dacă îl 
acceptaţi sau îl refuzaţi. Totuşi, trebuie să ştiţi că, dacă el minte, consecinţele se vor 
răsfrânge asupra lui, dar dacă el spune adevărul, voi veţi îndura rezultatele şi veţi fi 
distruşi.” Această discuţie este logică şi înţeleaptă.

Modestia cu oamenii

După folosirea metodei logice, credinciosul s-a îndreptat către alta. El a spus: „O, 
neam al meu! A voastră este stăpânirea astăzi şi sunteţi voi biruitori pe pământ! Dar 
cine ne va ajuta pe noi împotriva mâniei lui Allah, dacă ea se va abate asupra 
noastră?” (Coran 40:29).

Poţi să observi cât de deştept era credinciosul, în special în alegerea cuvintelor 
potrivite atunci când le vorbea celor din neamul său? Atunci când a vorbit despre 
stăpânire şi autoritate, el a spus: „A voastră este stăpânirea astăzi...”, şi astfel s-a referit 
el la măreţia lor şi a vorbit despre poziţiile lor înalte. Totuşi, atunci când a vorbit despre 
tortura lui Allah (SWT) a spus: „...cine ne va ajuta pe noi...”. În acest context, el s-a dat 
drept a fi unul dintre ei, pentru a-i face pe ei să simtă că este unul dintre ei, că nu-i 
subestimează din cauza credinţei lui, şi că le pasă de ei aşa cum îi pasă de el însuşi.

Astfel, dintr-un singur verset putem trage două învăţături:
- Să ne adresăm oamenilor pe numele care le place şi să-i aşezăm pe poziţiile 

lor corecte atunci când le vorbim „A voastră este stăpânirea astăzi şi sunteţi 
voi biruitori pe pământ!”

- Să nu fim aroganţi atunci când le vorbim oamenilor, şi să-i lăsăm să creadă că 
propăvăduitorul este unul dintre ei „...cine ne va ajuta pe noi...”.

Sentimente sincere

După aceea, propăvăduitorul se mută spre aspectul emoţional al Da’wei, deoarece 
el a spus: „O, neam al meu! Eu mă tem pentru voi în Ziua chemării.” (Coran 40:32).
Dacă vrei să-i impresionezi pe oameni, trebuie să-i iubeşti şi trebuie să-i faci să simtă 
iubirea ta pentru ei, îndurarea ta şi frica pentru ei de pedeapsa lui Allah (SWT). Allah 
(SWT) spune: „Şi cel care credea a zis: „O, neam al meu! Eu mă tem pentru voi, de o 
zi asemenea Zilei aliaţilor.” ” (Coran 40:30).

Utilizarea istoriei în Da’wa

După utilizarea logicii şi a emoţiilor urmează rolul istoriei. Credinciosul a făcut 
referire la istorie pentru a-i invita pe oameni să urmeze calea lui Allah (SWT). El le-a 
spus: „Şi cel care credea a zis: „O, neam al meu! Eu mă tem pentru voi, de o zi 



asemenea Zilei aliaţilor.””. „Asemenea cum a păţit neamul lui Noe şi (neamul) ’Ad 
şi (neamul) Themud şi cei care au venit după ei! Dar Allah nu voieşte nedreptatea 
pentru robi!” (Coran 40:30-31).

O persoană care face Da’wa ar trebui să aibă cunoştinţe enciclopedice şi culturale, 
în special despre istorie şi despre naţiunile trecute, pentru a-i încuraja pe oameni să înveţe 
de la predecesorii lor.

Amintirea oamenilor despre Ziua Judecăţii

La sfârşit, credinciosul a început să vorbească despre Ziua Judecăţii, pentru că 
amintirea oamenilor despre acea Zi este unul dintre cele mai puternice mijloace care ar 
trebui folosit de propăvăduitori în Da’wa. El a spus: „Şi cel care credea a zis: „O, neam 
al meu! Eu mă tem pentru voi, de o zi asemenea Zilei aliaţilor.” ” (Coran 40:30).
„De Ziua în care veţi întoarce voi spatele, fugind, fără să aveţi voi apărător de la 
Allah! Iar acela pe care îl duce Allah în rătăcire nu va avea ocârmuitor.” (Coran 
40:33).

El s-a întors apoi la istorie, spunând: „(Şi aduceţi-vă aminte când) a venit la voi 
Iosif, mai înainte, cu semne răzvădite, însă voi nu aţi încetat să aveţi îndoieli asupra 
celor care vi le-a adus.” (Coran 40:34). După aceea, el s-a îndreptat spre folosirea 
emoţiilor, spunând: „Şi cel care credea a zis: „O, neam al meu! Urmaţi-mă pe mine şi 
eu vă voi călăuzi pe drumul cel drept!”” (Coran 40:38). Apoi, el a început să le 
amintească despre Ziua Judecăţii, spunând: „O neam al meu! Această viaţă lumească 
nu este decât o plăcere trecătoare, în vreme ce Viaţa de Apoi este Casa odihnei.” 
(Coran 40:39), înainte de recurgerea la metodologia logică: „O, neam al meu! De ce vă 
chem eu pe voi la mântuire, în vreme ce voi mă chemaţi pe mine la Foc? Voi mă 
chemaţi să mă lepăd de Allah şi să-i fac Lui ca asociaţi cele despre care eu nu am 
nici o ştiinţă, în vreme ce eu vă chem pe voi la Cel Puternic şi Atoateiertător!” 
(Coran 39:41-42).

Credinciosul şi-a încheiat apoi propăvăduirea încredinţându-şi soarta în seama lui 
Allah (SWT): „În curând vă veţi aduce aminte de ceea ce vă spun, iar eu las soarta 
mea în seama lui Allah. Allah îi vede bine pe robii (Săi).” (Coran 40:44). Ce atitudine 
minunată şi ce argument uimitor folosit de un propăvăduitor islamic. Acest om nu a fost 
un profet, dar grija lui pentru religia lui Allah (SWT) şi iubirea lui pentru Islam a 
constituit motivul menţionării lui în Coran pentru a fi un model demn de urmat de către 
propăvăduitorii islamici până în Ziua de Apoi, în folosirea celor mai potrivite mijloace de 
înfăptuire a Da’wei.

Rugă ... titlul încrederii în Allah

Ruga reprezintă unul din cele mai importante semne de încredere în Allah (SWT) 
şi din acest motiv sura se concentrează foarte mult pe rugă. Încă de la început sura 
menţionează ruga îngerilor pentru credincioşi: „Cei ce poartă Tronul şi cei care-l 
înconjoară Îl preamăresc pe Domnul lor, aducându-I laudă, cred în El şi cer iertare 
pentru cei care cred: „Doamne! Tu Îţi întinzi peste toate lucrurile îndurarea şi 
ştiinţa Ta. Deci, iartă-i pe cei care Îţi cer iertare, se căiesc şi urmează calea Ta şi 
păzeşte-i de pedeapsa Iadului.”” (Coran 40:7).



Sura a încheiat cu un verset excelent pentru a-i încuraja pe oameni să se roage, 
care poate fi tradus precum: „Şi Domnul vostru zice: „Chemaţi-Mă şi Eu vă voi 
răspunde! Aceia care din prea multă trufie refuză să Mă adore vor intra în Gheena 
umiliţi.”” (Coran 40:60).

De-a lungul surei au fost menţionate multe versete care poartă acelaşi înţeles. 
Allah (SWT) spune: „Deci chemaţi-L pe Allah, cu credinţă numai în El, chiar dacă 
voia necredincioşilor (nu este aceasta)!” (Coran 40:14).

O persoană care nu-şi va îndeplini Rugăciunea sau nu se va ruga lui Allah (SWT) 
în această viaţă, va regreta în Ziua de Apoi, deoarece Allah (SWT) spune: „... Şi vor 
răspunde ei: „S-au rătăcit de noi. Ba noi nu am chemat mai înainte nimic!” Astfel îi 
duce Allah în rătăcire pe necredincioşi.” (Coran 40:74). Ei vor încerca din greu să 
împlinească Rugăciunea şi să se roage, dar nu le va fi de nici un folos după ce au renunţat 
la ea în viaţa lumească. Allah (SWT) spune: „Ei vor zice: „Oare nu v-au adus vouă 
trimişii voştri dovezi limpezi?” Şi ei vor răspunde: „Ba da!” Ei vor zice: „Atunci 
rugaţi-vă!” Dar ruga necredincioşilor va fi numai în deşert.” (Coran 40:50).

Dacă ai nevoie de sprijin în timp ce propăvăduieşti şi îi chemi pe oameni la Allah 
(SWT), pe lângă încrederea în Allah (SWT) şi supunerea Lui, citeşte sura Da’wei şi a
încrederii, citeşte sura Ghafir cu această intenţie.



Sura Fussilat (Versetele tâlcuite), Sura Aş-Şura (Sura 
„Sfatului”), Sura Az-Zukhruf (Sura „podoabelor de aur”), 

Sura Ad-Dukhan (Sura „fumului”),
Sura Al-Jathiye („Cea căzută în genunchi”), 

Sura Al-Ahqaf („Dune de nisip”)

Aceste şase sure au multe trăsături în comun. Prima trăsătură este aceea că toate 
încep cu literele Ha Mim , din acest motiv ele sunt numite Hawamim (Surele care încep 
cu literele arabe Ha Mim).

Ha Mim şi literele iniţiale

Toate aceste sure încep cu literele Ha Mim. În consecinţă, care este semnificaţia 
acestor litere? Am menţionat anterior în sura Al-’Imran că Allah (SWT) a vrut să-i 
provoace pe arabi cu sensul acestor litere. Ceea ce este subînţeles, este faptul că aceste 
litere reprezintă materiale primare utilizate pentru scrierea de proză şi poezie, exact aşa 
cum în viaţa noastră de zi cu zi materialele primare găsite în mediul nostru înconjurător 
sunt precum: fierul, metalele şi lemnul; acestea sunt folosite pentru fabricarea de maşini, 
mobilă şi clădiri. Totuşi, provocarea este aceea dacă poţi să creezi din aceste materiale o 
fiinţă umană vie. În acest mod, provocarea este în legătură cu literele însele.

Literele sunt materialele primare ale limbii noastre. Cu toate acestea, putem noi să 
creăm din ele un Coran? Putem noi să suflăm viaţă în aceste litere? Allah (SWT) spune: 
„Astfel, ţi-am revelat  (ţie Muhammed) Noi un Duh (Ruh – revelaţie şi îndurare), la 
porunca Noastră.” (Coran 42:52). Astfel, Allah pune problema provocării de aducere a 
unui lucru asemănător Coranului. (Merită să menţionăm că acest verset, în special, 
aparţine unei sure Hawamim).

O singură cheie pentru un singur scop

Surele care încep cu aceleaşi iniţiale trebuie să aibă ceva în comun. Se pare că Elif 
Lam Mim şi Ha Mim reprezintă simbolurile (sau codul) subiectului surei şi a ideii 
principale. Mai mult, toate surele care încep cu acest simbol sunt asemănătoare în ceea ce 
priveşte subiectele şi scopul lor (ca în sura Al-Baqara, sura Al-’Imran şi sura Al-
Ankabut).

În mod evident, toate surele Hawamim încep cu aceleaşi iniţiale (Ha Mim) pentru 
că ele împărtăşesc acelaşi scop. Pentru a cunoaşte acest scop, trebuie să examinăm mai 
întâi punctele pe care le împărtăşesc: 

1. Toate sunt sure mekkane.
2. Toate încep prin ilustrarea valorii şi a măreţiei Coranului.
3. Toate menţionează povestea lui Musa (AS) cu evreii.
4. Toate ilustrează cum a fost transferat mesajul de la evrei la naţiunea lui 

Muhammed (SAWS).
5. Toate încurajează la unitate şi avertizează împotriva divizării.
6. Toate se încheie cu garantarea iertării.



Haideţi să începem să examinăm aceste sensuri şi să le conectăm unele cu altele 
pentru a descoperi ce a vrut Allah (SWT) ca noi să înţelegem din aceste sure nobile.

1. Valoarea Coranului:

Toate aceste sure încep prin menţionarea valorii şi măreţiei Coranului: 
În sura Fussilat, Allah (SWT) spune: „Ha-Mim. (Aceasta este) o Revelaţie de la 

Cel Milostiv şi Îndurător.” (Coran 41:1-2).
În sura Aş-Şura, Allah (SWT) spune: „Ha-Mim. ’Ayn-Sin-Qaf. Astfel, Allah 

Cel Puternic şi Înţelept îţi trimite ţie revelaţii, tot aşa cum le-a trimis şi celor de 
dinainte de tine.”(Coran 42: 1-2-3).

În sura Az-Zukhruf, Allah (SWT) spune: „Ha-Mim. Pe cartea cea limpede! 
(Acest Coran face lucrurile clare)” (Coran 43: 1-2).

În sura Ad-Dukhan, Allah (SWT) spune: „Ha-Mim. Pe Cartea cea limpede! 
(Care face lucrurile clare) ” (Coran 44:1-2).

În sura Al-Jathiye, Allah (SWT) spune: „Ha-Mim. Revelarea Cărţii este de la 
Allah Cel Puternic şi Înţelept.” (Coran 45:1-2).

În sura Al-Ahqaf, Allah (SWT) spune: „Ha-Mim. Revelarea Cărţii este de la 
Allah Cel Puternic şi Înţelept.” (Coran 46:1-2).

2. Povestea lui Musa (AS) şi evreii:
În sura Fussilat, Allah (SWT) spune: „Noi  i-am dăruit lui Moise cartea şi au 

fost neînţelegeri asupra ei.” (Coran 41:45).
În sura Az-Zukhruf, Allah (SWT) spune: „Şi l-am trimis Noi pe Moise cu 

semnele Noastre la faraon şi la dregătorii săi şi a zis el: „Eu sunt Trimisul 
Stăpânului lumilor!”” (Coran 43:46).

În sura Ad-Dukhan, Allah (SWT) spune: „Mai înainte de ei am încercat Noi 
neamul lui Faraon, când a venit la ei un trimis nobil.” (Coran 44:17-18). „Noi am 
trimis-o într-o noapte binecuvântată – căci Noi am fost cu adevărat prevenitor.” 
(Coran 44:3).

În sura Al-Jathiye, Allah (SWT) spune: „Noi le-am dat fiilor lui Israel Cartea, 
înţelepciunea, profeţia şi i-am înzestrat pe ei cu bunuri şi i-am ales înaintea 
celorlalte lumi.” (Coran 45:16).

În sura Al-Ahqaf, Allah (SWT) spune: „Însă mai înainte de el a fost cartea lui 
Moise, ca îndreptar şi ca îndurare...” (Coran 46:12).

Povestea lui Musa (AS) este povestea cea mai frecvent menţionată în Sfântul 
Coran. Cineva s-ar putea întreba care este motivul acestui lucru. De fapt, motivul este 
acela că povestea lui Musa (AS) conţine două puncte importante. Primul punct este 
relaţia lui cu Fir’aun (Faraon – regele vechiului Egipt), care a reprezentat una din cele 
mai puternice confruntări în lupta dintre bine şi rău. Al doilea punct îl reprezintă relaţia 
lui cu evreii, care erau ultima naţiune care conducea umanitatea înainte de naţiunea lui 
Muhammed (SAWS). Deci, această poveste este importantă pentru ca naţiunea 
musulmană să poată învăţa din greşelile predecesorilor lor şi din maniera lor de a 
conduce umanitatea.



3. Transferarea Cărţii (Mesajului) de la naţiunea precedentă (evreii) la 
naţiunea lui Muhammed (SAWS):

Allah (SWT) spune: „El v-a orânduit vouă religia pe care i-a prescris-o lui 
Noe, pe care ţi-a revelat-o ţie şi am prescris-o pentru Avraam şi Moise şi Isus: 
„Întemeiaţi religia şi nu vă despărţiţi întru ea! Li se pare prea mare politeiştilor 
aceea la care tu îi chemi. Allah îi alege (pentru aceasta) pe aceia pe care El voieşte şi 
îi călăuzeşte către El pe aceia care se căiesc.”” (Coran 42:13).

Această sură include un verset important, care poate fi tradus precum: 
„Întemeiaţi religia şi nu vă despărţiţi întru ea!”. Acest verset reprezintă punctul 
central al tuturor surelor Hawamim. Cum se poate acest lucru? Asta o vom vedea odată ce 
vom înţelege scopul tuturor surelor.

Următoarele versete exprimă, de asemenea, acelaşi înţeles:

În sura Al-Jathiye, Allah (SWT) spune: „Apoi te-am aşezat (pe tine, 
Muhammed) Noi pe calea cea adevărată a religiei. Urmeaz-o, aşadar, şi nu urma 
poftelor celor care nu ştiu.” (Coran 45:18).

În sura Az-Zukhruf, Allah (SWT) spune: „El (Coranul) este doară îndemnare 
pentru tine (o, Muhammed)  şi pentru neamul tău (cei din neamul Quraiş, cei care 
te urmează) şi voi veţi fi întrebaţi” (Coran 43:44).

În sura Al-Ahqaf, Allah (SWT) spune: „Însă mai înainte de el (Coran) a fost 
Cartea lui Moise, ca îndreptar şi ca îndurare, iar aceasta este o Carte care întăreşte, 
în limba arabă.” (Coran 46:12).

4. Unitatea şi pericolul diviziunii:

În sura Fussilat, Allah (SWT) spune: „Noi i-am dărzuit lui Moise Cartea 
(Tora), şi au fost neînţelegeri asupra ei.” (Coran 41:45).

În sura Aş-Şura, Allah (SWT) spune: „El v-a orânduit vouă religia pe care i-a 
prescris-o lui Noe, pe care ţi-a revelat-o ţie şi am prescris-o pentru Avraam şi Moise 
şi Isus: „Întemeiaţi religia şi nu vă despărţiţi întru ea! Li se pare prea mare 
politeiştilor aceea la care tu îi chemi. Allah îi alege (pentru aceasta) pe aceia pe care 
El voieşte şi îi călăuzeşte către El pe aceia care se căiesc.””. „Ei nu s-au despărţit 
decât după ce le-a venit lor ştiinţa, din pricina pizmei dintre ei...” (Coran 42:13-14).

În sura Az-Zukhruf, Allah (SWT) spune: „Dar sectele s-au certat între ele. Şi 
vai acelora care au fost nedrepţi pentru pedeapsa unei Zile dureroase!” (Coran 
43:65).

În sura al-Jathiye, Allah (SWT) spune: „Noi le-am dat semne limpezi asupra 
Poruncii (legile care au fost impuse anterior, care aveau legătură cu obligaţiile 
religioase conţinute în Tora), însă ei nu au fost în neînţelegere decât după ce le-a 
venit ştiinţa, din pricina nelegiurii lor.” (Coran 45:17).

5. Iertare şi mai mult timp



Este interesant să vedem cum toate aceste sure s-au sfârşit prin garantarea iertării, 
unui mai mult timp şi a instruirii oamenilor de a fi pacienţi.

În sura Aş-Şura, Allah (SWT) spune: „Ci drumul pentru dojană este împotriva 
acelora care-i năpăstuiesc pe (ceilalţi) oameni şi săvârşesc fărădelegi pe pământ, 
fără de dreptate. Aceştia vor avea parte de pedeapsă aspră.” (Coran 42:43).

În sura Az-Zukhruf, Allah (SWT) spune: „Deci îndepărtează-te de ei şi spune: 
„Pace!”, căci ei vor afla (în curând).” (Coran 43: 89).

În sura Ad-Dukhan, Allah (SWT) spune: „Aşteaptă şi ia seama, aşadar, fiindcă 
şi ei aşteaptă şi iau seama!” (Coran 44:59).

În sura Al-Ahqaf, Allah (SWT) spune: „Deci rabdă, aşa cum au răbdat cei 
statornici dintre trimişi...” (Coran 46:35).

După prezentarea punctelor pe care aceste sure le au în comun, mai rămâne 
următoarea întrebare: care este scopul central şi trăsătura pe care ei toţi o împărtăşesc?

Între Da’wa (chemarea la Islam) şi confruntare:

Aceste sure sunt poziţionate în Coran după sura Ghafir şi înainte de sura 
Muhammed. Este aceeaşi ordine în care aceste sure au fost revelate, deoarece ele toate 
sunt sure mekkane revelate după sura Ghafir şi înainte de sura Muhammed, care este una 
medinită.

Dacă medităm asupra scopului celor două sure care sunt poziţionate înainte şi 
după surele Hawamim, vom găsi că sura Ghafir discută importanţa Da’wei pentru Allah 
(SWT), în timp ce sura Muhammed discută importanţa luptei de dragul lui Allah (SWT) 
şi sprijinirea religiei. Astfel, putem spune că aceste sure, ca un întreg reprezintă o etapă 
de tranziţie între Da’wa şi confruntare.

Cu toate acestea, ce legătură are aceasta cu cele patru puncte menţionate anterior, 
care includ valoarea Coranului, evreii (incluzându-i pe aceia care moştenesc Cartea) şi 
importanţa unităţii şi, garantarea iertării şi a unui mai mult timp?

Îndatoriri şi interdicţii:

Scopul acestor sure este să facă naţiunea musulmană conştientă de faptul că ea a 
devenit responsabilă de Coran în funcţie de porunca lui Allah (SWT) pe acest pământ.
Astfel, există îndatoriri şi interdicţii care trebuie luate în considerare. De asemenea, un 
număr semnificativ de puncte este necesar pentru a fi calificat pentru această 
responsabilitate.

Astfel, toate surele menţionate anterior au început prin sublinierea valorii 
Coranului şi prin menţionarea poveştii lui Musa (AS) şi a evreilor precum şi transferul 
Cărţii de la ei către naţiunea lui Muhammed (SAWS).

Mai mult, fiecare dintre aceste sure ilustrează importanţa unităţii şi pericolele 
divizării, deoarece pierderea evreilor şi a naţiunilor precedente a fost cauzată de divizarea 
lor. Sura subliniază, de asemenea, importanţa garantării iertării şi a unui mai mult timp, 
deoarece ele au fost revelate în timpul etapei de introducere a Cărţii şi de chemare la 
credinţa în ea (stadiul dintre Da’wa şi confruntare). Deci, a fost necesar garantarea iertării 
altora pentru a prezenta Cartea într-o manieră corectă şi completă.



După descrierea punctelor generale şi a scopurilor pe care surele Hawamim le 
împărtăşesc, haideţi să vedem cum fiecare dintre ele serveşte scopului lor comun, care 
este: Tu eşti răspunzător de această umanitate şi, există îndatoriri şi interdicţii pe care 
trebuie să le iei în considerare.

= Sura Fussilat („Versetele tâlcuite”) =

Prima dintre aceste obligaţii, pentru comunitatea profetului Muhammed (SAWS) 
este să înţeleagă Coranul şi să-l primească cu atenţie, înţelegere şi bună păstrare. Dar care 
este legătura dintre această sură şi obiectivul general menţionat anterior?

Seria surelor Ha Mim (surele care încep cu literele Ha Mim) aşa cum am observat, 
reprezintă stadiul de tranziţie al chemării la confruntare. Prima sură din această serie arată 
claritatea mesajului lui Allah (SWT) către omenire, detaliile şi facilităţile lui. Acest lucru 
poate fi dedus din titlul surei „Fussilat” aşa cum este indicat de versetul central de la 
începutul acestei sure. Allah (SWT) spune: „O Carte ale cărei versete sunt tâlcuite, un 
Coran arab, pentru un neam (de oameni) care ştiu.” (Coran 41:3).

O bună primire (recepţie):

Sura Fussilat se ocupă de importanţa bunei primiri a poruncilor lui Allah (SWT).
Claritatea transmiterii şi primirii este o necesitate pentru orice mesaj pentru a fi 

transmis corect ca o adăugare la înţelegerea limbajului folosit. Acest lucru a fost indicat 
în primul verset al surei. Allah (SWT) spune: „O Carte ale cărei versete sunt tâlcuite.”
(Coran 41:3). Noi observăm acest sens limpede atunci când Allah (SWT) spune: „Dacă 
Noi l-am fi făcut un Coran într-o altă limbă (decât araba), ar zice ei: De ce nu sunt 
versetele sale tâlcuite? Un (Coran) nearab şi un (Profet) arab?” (Coran 41:44).

Această sură ne arată cine beneficiază de Coran, Allah (SWT) spune: „Spune: 
„El este pentru cei care cred ghid şi tămăduire.”” (Coran 41:44). Este ca şi cum le 
spune necredincioşilor: „Nu înţelegeţi că problema este la voi înşivă?” Allah (SWT) 
spune: „... însă aceia care nu cred (au) în urechile lor surzenie şi el este pentru ei 
rătăcire!”

Astfel, sura menţionează caracteristicile unui bun receptor (primitor) a poruncilor 
lui Allah (SWT). Allah (SWT) spune: „Însă aceia care zic: „Domnul nostru este 
Allah!” şi apoi urmează calea cea dreaptă, asupra lor se vor coborî îngerii, (zicându-
le): „Nu vă temeţi şi nu fiţi mâhniţi şi primiţi bunăvestire despre Raiul ce vi s-a 
făgăduit!”” (Coran 41:30).

O bună recepţie necesită credinţă în Allah (SWT), apoi sinceritate în supunerea 
faţă de El. Chemarea oamenilor la Allah (SWT) şi călăuzirea lor către calea Lui
facilitează buna primire a poruncilor lui Allah (SWT).

O proastă recepţie a revelaţiei:

Din contră, sura dezvăluie cum oamenii îşi urmăresc propriul interes chiar şi în 
relaţia lor cu Allah Preaînaltul. Acesta este unul dintre cele mai serioase lucruri, care 
împiedică recepţia corectă a semnelor lui Allah (SWT) şi a Legii Lui Divine şi a 
predestinării. Allah (SWT) spune: „Omul nu se osteneşte să ceară binele, dar dacă îl 



atinge pe el răul, atunci el este deznădăjduit şi descumpănit. Dar dacă îi dăm să 
guste îndurare din partea Noastră, după o nenorocire care l-a lovit, atunci el zice: 
„Aceasta mi se cuvine şi eu nu cred că Ceasul va sosi (vreodată)!”” (Coran 41:49-
50). „Şi dacă-l copleşim cu harul Nostru pe om, el se abate şi se îndepărtează 
aparte...” (Coran 41:51).

În ciuda tuturor acestor interese, care sunt o parte a fiinţei umane, recepţia va 
rămâne corectă şi semnele lui Allah (SWT), care sunt o dovadă a Măreţiei lui 
incomparabile vor rămâne vizibile cu claritate. Astfel, următorul verset minunat vine 
pentru a indica asta. Allah (SWT) spune: „Noi le vom arăta semnele Noastre (în cele 
mai îndepărtate) zări (ale pământului) şi în sufletele lor înşişi, atfel încât să le fie 
limpede că el (Coranul) este Adevărul...” (Coran 41:53).

Astfel, înainte de a termina recitarea seriei Ha Mim îndreaptă-te pe tine însuţi 
pentru ca să poţi beneficia din aceste obligaţii şi avertizări, de care ai nevoie în timp ce îţi 
asumi responsabilitatea pe pământ.

= Sura Aş-Şura (Sura „Sfatului”) =

În sura Aş-Şura observăm că ceea ce este interzis este disputa şi separarea, iar 
consultarea reprezintă obligaţia care te protejează de căderea în dispută. Aceasta este 
tema surei Aş-Şura.

Da pentru dezacord, nu pentru dispută (ceartă):

Frumuseţea acestei sure se datorează faptului că ea se ocupă de dispută în termeni 
realişti şi subliniază că ea este normală printre oameni, care sunt diferiţi. Nu este nici o 
problemă în asta, după cum vedem în ceea ce spune Allah (SWT): „Şi pentru orice 
lucru aţi fi cu neînţelegere, judecata asupra lui se află la Allah.” (Coran 42:10). Dar 
atunci când s-a ocupat de dezbinare, El a avertizat sever împotriva lui. Allah (SWT) 
spune: „Întemeiaţi religia şi nu vă despărţiţi întru ea!” (Coran 42:13). El i-a mustrat 
pe aceia din naţiunile precedente care au îngăduit dezbinarea. Allah (SWT) spune: „Ei nu 
s-au despărţit decât după ce le-a venit lor ştiinţa, din pricina pizmei dintre ei.” 
(Coran 42:14).

Sura a confirmat că dezacordul este normal şi logic, deoarece este imposibil 
pentru toţi oamenii să fie de acord asupra aceleaşi păreri în toate chestiunile. Ceea ce este 
interzis este divizarea şi disputa. (Astfel, cuvântul divizare este repetat de patru ori în 
sură). Cu toate acestea care este soluţia pentru a menţine unitatea, în pofida diferenţei de 
opinii? Soluţia este consultarea  reciprocă, care dacă o menţinem în toate treburile 
noastre, în casele noastre, cu copiii noştri, în companiile noastre, în instituţiile noastre, ne 
vom păzi naţiunea împotriva aceleaşi separări de care au suferit predecesorii noştri.

= Sura Az-Zukhruf („Podoabele de aur”) =

Sura Az-Zukhruf accentuează sensurile de bază ale seriei Ha Mim şi atrage atenţia 
asupra uneia dintre avertizările care poate pune în pericol responsabilitatea păzirii Cărţii. 
Această avertizare este evidentă cu claritate încă din titlul surei, care este Az-Zukhruf sau 
ispitele acestei lumi şi falsa ei strălucire. Astfel, sura luminează asupra aparenţelor 



materiale şi asupra oamenilor care sunt orbiţi de ele, deoarece acesta este unul din gravele 
motive ale neglijării mesajului divin. Sura a confirmat, prin contrast, că adevărata 
împodobire şi fericire nu există în această lume, ci în Paradis, care a fost promis celor 
pioşi.

Distracţia (plăcerea) acestei vieţi lumeşti:

Menţionarea aurului şi argintului este repetată în această sură mai mult decât orice 
altceva. Dacă pentru Allah (SWT) aceste aparenţe materiale ar fi fost egale cu aripa unui 
ţânţar, El i-ar fi lipsit pe necredincioşi de ele. Ar fi fost posibil, datorită valorii lor demne 
de dispreţ, ca Allah (SWT) să le fi putut oferi necredincioşilor multe din aceste aparenţe, 
dar El nu a făcut asta pentru ca, credinciosul să nu fie tentat de ele şi să le urmeze.

Ascultă împreună cu mine aceste versete, în care Allah (SWT) spune: „Şi de n-ar 
fi oamenii o singură comunitate, am fi făcut Noi pentru casele celor care-L 
tăgăduiesc pe cel Milostiv acoperişuri şi scări de argint, pe care ei să le urce. Şi uşi 
pentru casele lor şi divanuri pe care să stea rezemaţi. Şi podoabe de aur. Dar toate 
acestea nu sunt decât bucurie trecătoare din viaţa din această lume, în vreme ce 
Viaţa de Apoi se află la Domnul tău, pentru cei cu frică.” (Coran 43: 33-35).

Adevărata împodobire:

În timp ce sura menţionează plăcerea trecătoare a acestei vieţi şi îi cheamă pe 
oameni la ascetismul din ea, ea dezvăluie de asemenea, adevărata împodobire şi aceasta 
este Raiul şi ceea ce Allah (SWT) a pregătit pentru cei pioşi din el. Allah (SWT) spune: 
„Intraţi în Rai, voi şi soaţele voastre, şi vă veţi bucura voi! Se va trece printre ei cu 
tipsii de aur şi cu cupe; în el se va afla tot ceea ce poftesc sufletele şi place ochilor. 
„Şi în veci veţi rămâne voi în el.”” (Coran 43: 70-71).

Ca şi cum înţelesul este: „O, credincioşi să nu fiţi orbiţi de podoaba acestei vieţi. 
Să nu fiţi păcăliţi de plăcerea ei, deoarece plăcerea Vieţii de Apoi pregătită pentru cei 
pioşi este mult mai importantă şi splendidă.”

Viziune scurtă:

Sura continuă să-i critice pe aceia care măsoară lucrurile bazându-se pe aparenţe.
Ea vorbeşte despre politeişti: „Şi au zis ei: „De ce nu a fost trimis acest Coran unui 
om de vază (unui conducător) din cele două cetăţi?”” (Coran 43:31).

Ei au negat Coranul, nu din cauza Coranului însuşi, ci din cauză că el nu a fost 
trimis conducătorilor bogaţi şi oamenilor care ocupau o poziţie înaltă. Astfel, următorul 
verset le răspunde lor: „Oare ei împart îndurarea Domnului tău?” (Coran 43:32).

Din păcate, găsim mulţi oameni care folosesc aceeaşi logică ca şi necredincioşii 
din versetul mai sus menţionat. Acestora le spunem: citiţi sura Az-Zukhruf şi să nu puneţi 
această viaţă împodobită drept o barieră între voi şi religie.

Versetele continuă să afirme plăcerea vieţii: „Oare pe cineva care este crescut 
în podoabe şi care într-o ceartă nu este în stare să se apere, cu dovadă limpede.” 
(Coran 43:18). În următorul verset, Allah (SWT) spune: „Şi-i fac ei pe îngerii, care 



sunt robii Celui Milostiv, copile! Au fost ei martori la facerea lor?! Mărturisirea lor 
se va scrie şi vor fi ei întrebaţi.”

Faraon şi aparenţe materiale:

Acesta este Faraon care a vrut să-l respingă pe Musa (AS), aşa că a fost înşelat de 
puterea lui materială. Allah (SWT) spune: „Şi faraon a strigat către neamul său: „O, 
neam al meu! Oare nu sunt ale mele împărăţia Egiptului şi aceste pâraie care curg 
la picioarele mele? Oare voi nu vedeţi?”” (Coran 43:51).

Viziunea Faraonului asupra lui Musa (AS) era una materială. Allah (SWT) spune: 
„(Spune Faraon) Oare nu sunt eu mai bun decât acesta care este umilit şi abia de 
poate grăi? De ce nu i se aruncă lui brăţări de aur sau de ce nu vin cu el îngerii 
pentru a-l însoţi?” (Coran 43: 52-53). Faraon era atât de absorbit de aparenţele 
materiale încât i-a cerut lui Musa (AS) să aducă brăţări de aur din cer, ca şi cum aceste 
brăţări l-ar face pe el să creadă în Allah (SWT).

Isa (Isus) fiul Mariei: Simbolul ascetismului:

Ca un exemplu contrar Faraonului, acel om care a fost orbit de viaţa aceasta 
lumească şi de materialismul ei, vine Isa (AS): „Şi când a fost dat fiul Mariei ca pildă, 
atunci neamul tău s-a veselit” (Coran 43:57). Acest nobil profet a fost un bun exemplu 
pentru fiii lui Israel în ascetism şi în luminarea podoabei lumeşti. Allah (SWT) spune: 
„El nu este decât un rob, asupra căruia Noi ne-am revărsat harul Nostru şi din care
am făcut o pildă pentru fiii lui Israel.” (Coran 43:59).

Care a fost atunci mesajul lui? Observăm că misiunea lui a inclus două puncte 
centrale ce au legătură cu surele Ha Mim: „Şi când a venit Isus cu semnele limpezi, a 
zis el: Am venit la voi cu înţelepciunea...” (Coran 43:63). Această înţelepciune este 
înlocuitorul tuturor acestor aparenţe pentru care oamenii lui Isa (AS) au prins un interes.
(Acesta este corespunzător obiectivului surei Az-Zukhruf.) „Am venit la voi cu 
înţelepciunea, pentru a vă limpezi vouă unele (din lucrurile) în care voi sunteţi 
deosebiţi.” (Coran 43:63). (Acesta este corespunzător obiectivului de unitate al surei
Aş-Şura).

Atenţie la împodobire:

Sura Az-Zukhruf pe lângă faptul că îi îndrumă pe musulmani să-şi asume 
responsabilitatea lor faţă de Coran, îi avertizează că, dacă se vor agăţă de aparenţele 
materiale, ei nu vor prospera. 

Există un alt motiv al deteriorării naţiunii noastre în această eră, în afară de 
agăţarea de aparenţele materiale şi de faptul că suntem orbiţi de civilizaţia occidentală 
materială?

Sura îi avertizează, de asemenea, pe aceia care-şi fac prieteni bazându-se pe 
aparenţele materiale, deoarece Allah (SWT) spune: „Prietenii în acea Zi vor fi duşmani
unul altuia în afară de cei drepţi.”. Apoi urmează comentariul când Allah (SWT) 
spune: „El este doară îndemnare pentru tine şi pentru neamul tău şi voi veţi fi 
întrebaţi.” (Coran 43:44).



Aceasta este adevărata onoare şi glorie divină. Ea constă în aderarea la Sfântul 
Coran şi acţionarea în conformitate cu învăţăturile islamice. Acest verset ne arată cum 
obiectivul surei Az-Zumer se leagă de obiectivul general al seriei Ha Mim care este: 
Atenţie la căutarea mândriei în aparenţele materiale şi aderaţi la Coran (ţineţi-vă de
Coran), deoarece în el se află exaltarea şi gloria (mândria) voastră.

= Sura Ad-Dukhan (Sura „Fumului”) =

Sura Az-Zukhruf l-a avertizat pe om împotriva pericolului de a fi dominat de 
luxul materialist înşelător al vieţii şi împotriva efectului lui asupra  îndatoririlor 
comunităţii faţă de Coran şi religie în general. Sura Ad-Dukhan vine apoi pentru a-l 
avertiza pe om împotriva ispitirii puterii.

Sfârşitul rău făcătorilor în viaţă

Cuvinte severe din versete comentează asupra sfârşitului rău făcătorilor şi a oricui 
se aliniază cu aceştia: „Câte grădini şi izvoare au lăsat (în urma lor). Câte ogoare şi 
locuri minunate. Şi câte plăceri de care s-au bucurat ei! Aşa! Şi am lăsat Noi un alt 
neam care să-i moştenească. Şi nu i-au plâns pe ei nici cerul, nici pământul şi nu li  
s-a dat lor nici un răgaz.” (Coran 44: 25-29).

Sura Az-Zukhruf afirmă că Fir’aun l-a respins pe Musa (AS), deoarece el a fost 
înşelat de posesiunile lui materialiste. Sura Ad-Dukhan, pe de altă parte, citează un alt 
motiv, care este puterea lui şi poziţia lui înaltă, deoarece Allah (SWT) spune: „De 
Faraon care era îngâmfat şi întrecea măsura.” (Coran 44:31).

Pedeapsa rău făcătorilor în Viaţa de Apoi

Sura descrie o scenă îngrozitoare a Zilei Judecăţii a acelora care au fost distraşi de 
putere şi de poziţii înalte şi care au uitat să se supună lui Allah (SWT): „Fără îndoială că 
pomul Zaqqum. Va fi hrana păcătosului. Ca smoala topită va fierbe în pântece. Ca 
apa clocotită.” (Coran 44:43-46).

Allah (SWT) spune, de asemenea: „(Şi i se va zice): „Gustă! Tu (care 
pretindeai că eşti) puternic şi nobil!”” (Coran 44:49). Este o imagine îngrozitoare a 
torturii din Viaţa de Apoi, care li se va aplica acelora care s-au îndepărtat de calea lui 
Allah (SWT) şi au fost mândri de puterea şi autoritatea lor în această viaţă.

= Sura Al-Jathiye („Cea căzută în genunchi”) =

Sura Al-Jathiye se adresează musulmanilor care poartă pe umeri încrederea lui 
Allah (SWT) şi care poartă în inimile lor Coranul. Sura îi avertizează împotriva aroganţei 
şi a îngâmfării, deoarece Allah (SWT) spune: „Vai pentru tot mincinosul păcătos! Cine 
aude versetele lui Allah care i se recită, apoi stăruie cu îngâmfare, de parcă nu le-ar 
fi auzit. Deci vesteşte-i lui pedeapsă dureroasă! Iar dacă ştie ceva din versetele 
Noastre, El le ia în râs. Aceştia vor avea parte de pedeapsă umilitoare.”(Coran 44:7-
9).



Arogantul, de obicei, nu poate păstra mesajul şi pierde semnul adevărului. Allah 
(SWT) spune: „ În ce-i priveşte pe aceia care nu au fost cu credinţă, (li se va zice lor): 
„Oare nu vi s-au recitat vouă versetele Mele? Însă voi v-aţi ţinut semeţi şi aţi fost un 
neam de nelegiuiţi.””(Coran 45:31).

Profetul (SAWS) a spus: „O persoană care are în inima ei o aroganţă cât greutatea 
unui atom, nu i se va permite să intre în Paradis. ”

Din acest motiv sura este intitulată „Al-Jathiye” (Căzută în genunchi) pentru a ne 
aminti de naţiunile arogante, care au fost păcălite de puterea şi autoritatea lor. Această 
sură ne descrie umilinţa care-i aşteaptă pe ei în Viaţa de Apoi: „ Şi vei vedea fiecare 
comunitate căzută în genunchi. Fiecare comunitate va fi chemată la cartea sa. 
„Astăzi veţi primi voi răsplată pentru ceea ce aţi săvârşit””(Coran 45:28).

Arogantul crede că el este un omolog al lui Allah (SWT), astfel că sura se 
sfârşeşte cu un verset care face ca orice inimă ce poartă aroganţă să tremure, deoarece 
Allah (SWT) spune: „A Lui este mărirea în ceruri şi pe pământ şi El este Cel 
Puternic şi Înţelept.” (Coran 45:37).

= Sura Al-Ahqaf („Dune de nisip”) =

Sura Al-Ahqaf încheie în mod strălucitor seria Hawamim. Ea prezintă diferitele 
răspunsuri oferite doctrinei coranice, evidente în surele precedente. Au fost răspunsuri 
negative cum ar fi cel al lui ’Ad: „Adu-ţi aminte de fratele lui ’Ad, când a prevenit el 
pe neamul său din Al-Ahqaf – şi au trecut prevenitori şi mai înainte de el şi după el 
– (zicând): „Adoraţi-L voi numai pe Allah! Eu mă tem pentru voi de pedeapsa unei 
zile mari!”” (Coran 46:21). Ei au respins mesajul lui cu putere: „Au zis ei: „Ai venit la
noi ca să ne depărtezi de la zeii noştri? Adu-ne nouă cele cu care ne  ameninţi, dacă 
eşti tu dintre aceia care grăiesc adevăr!”” (Coran 46:22) chiar şi atunci când ei au 
văzut pedeapsa lui Allah (SWT): „Şi când au văzut un nor venind către văile lor, au 
zis ei: „Acesta este un nor care ne va da ploaie!” „Ba nu! El este ceea ce aţi cerut voi 
să vină mai degrabă: un vânt în care se află pedeapsă dureroasă.”” (Coran 46:24).

Chiar şi ginii au răspuns:

Ginii au fost exemplul pe care Allah (SWT) i-a ales pentru răspunsul pozitiv 
oferit chemării Lui. Allah (SWT) spune: „Şi (adu-ţi aminte) când am bătut Noi către 
tine o ceată de gini ca să asculte Coranul. Şi când s-au adunat ei, au zis: „Ascultaţi 
cu luare aminte!”. Iar când s-a terminat, s-au întors la neamul lor ca îndemnători şi 
prevenitori.” (Coran 46:29). Aceasta demonstrează că numai Allah (SWT) oferă 
călăuzire şi că omul nu are nici o putere în această chestiune. Astfel, care a fost reacţia lor 
când au auzit chemarea lui Allah (SWT)? Allah (SWT) spune: „Şi au zis ei: „O neam al 
nostru! Noi am auzit o Carte, care a fost trimisă după Moise, întărind ceea ce a fost 
înainte de ea. Ea călăuzeşte către Adevăr şi către o cale dreaptă.”” (Coran 46:30).

Chiar şi ginii au crezut în Musa (AS) şi au apreciat valoarea Coranului şi rolul 
generaţiilor musulmane în păstrarea lui. După îndemnarea la răbdare şi toleranţă în surele 
precedente, sura Al-Ahqaf se sfârşeşte cu: „O, neam al nostru! Răspundeţi celui care 



cheamă la Allah şi credeţi în El, căci El vă va ierta păcatele voastre şi vă va apăra pe 
voi de o pedeapsă dureroasă!” (Coran 46:31).

Modul de a le răspunde părinţilor

Sura prezintă un alt tip de răspuns, care este supunerea faţă de părinţi. Două 
exemple sunt citate din nou. Răspunsul pozitiv: „Noi i-am poruncit omului să le arate 
bunătate părinţilor săi. Mama sa l-a purtat cu dureri şi l-a născut cu dureri. 
Purtarea lui şi (până la) înţărcarea lui sunt treizeci de luni. Iar când ajunge în plină 
putere şi împlineşte patruzeci de ani zice el: „Doamne ajută-mă pe mine ca să-ţi 
aduc mulţumire pentru binefacerea Ta, cu care te-ai îndurat de mine şi de părinţii 
mei, şi să împlinesc o faptă bună care să-Ţi placă! Şi fă ca urmaşii mei să fie oameni 
buni (evlavioşi)! Eu mă întorc la Tine căindu-mă, şi eu sunt dintre cei supuşi!”” 
(Coran 46:15). Pe de altă parte, există un răspuns negativ al nesupunerii şi al cruzimii:
„Dar (este şi) acela care zice către părinţii săi: „Uff şi voi! Îmi făgăduiţi că voi fi scos 
(din mormânt la viaţă), după ce au trecut (atâtea) neamuri înainte de mine!” Iar ei 
cer ajutor de la Allah, (zicând): „Vai ţie! Fii cu credinţă! Făgăduinţa lui Allah este 
cea adevărată!” Dar el răspunde: „Acestea nu sunt decât poveşti ale celor de 
demult!”” (Coran 46:17).

Subşirul şi integrarea surelor

În Coran, Hawamim se situează între sura Ghafir, care accentuează importanţa 
Da’wei, şi sura Muhammed, care este cunoscută sub numele de sura „Luptei”. Astfel, 
versetele care îndeamnă la răbdare şi toleranţă sporesc spre sfârşitul surelor. În sura Az-
Zukhruf s-a spus: „Deci, îndepărtează-te de ei şi spune: „Pace!”, căci ei vor afla (în 
curând)!” (Coran 43:89). Sensul este clar în sura Ad-Dukhan, care începe cu: „Deci, 
aşteaptă o zi în care cerul va veni cu un fum vizibil.” (Coran 44:10) şi se sfârşeşte cu: 
„Aşteaptă şi ia seama, aşadar, fiindcă şi ei aşteaptă şi iau seama!” (Coran 44:59).

Răbdare ... Confruntare... Apoi cucerire şi victorie

Se pare că Hawamim sunt ultimele sure care acordă un răgaz necredincioşilor.
Allah (SWT) spune: „Aceasta este ceea ce Allah le binevesteşte robilor Săi care cred 
şi săvârşesc fapte bune! Spune: „Eu nu vă cer vouă pentru aceasta răsplată, afară 
de prietenia faţă de ruda apropiată.” Aceluia care împlineşte o faptă bună îi vom 
spori Noi binele în schimbul ei. Allah este Iertător şi Mulţumitor.” (Coran 42:43).
„Voi nu veţi putea să-(L) slăbiţi pe pământ şi voi nu aveţi ocrotitor şi ajutor afară de 
Allah!” (Coran 42:31). Apoi ultimul verset al surei Al-Ahqaf dă porunca finală a 
toleranţei: „Deci, rabdă, aşa cum au răbdat cei statornici dintre trimişi şi nu cere să 
vină degrabă asupra lor!” (Coran 46:35).

Următoarea sură este sura Muhammed, sura luptei, apoi urmează sura Al-Feth, 
care declară că victoria va veni la sfârşit. Allah (SWT) spune: „Noi ţi-am dat ţie o 
biruinţă răzvădită.” (Coran 48:1).



Ne rugăm lui Allah (SWT) ca cititorii Coranului să fi câştigat dragostea pentru 
surele Hawamim şi că ei au început să le memoreze şi să reflecte asupra integrării 
versetelor lor şi asupra ţelurilor lor.



Sura Muhammed, sura Al-Feth (sura „Biruinţei”), 
sura Al-Hujurat (sura „Odăilor”)

Aceste trei sure sunt medinite şi toate se concentrează asupra profetului 
Muhammed (SAWS): credinţa în el, supunerea faţă de el şi îndemnul disciplinei arătat 
faţă el.

= Sura Muhammed =

Sura este alcătuită din 38 de versete. Ea menţionează acceptarea şi refuzarea 
faptelor de 12 ori. Aceasta este asociată îndeaproape cu supunerea faţă de Allah (SWT) şi 
faţă de Trimisul Lui (SAWS). De exemplu, Allah (SWT) spune: „O, voi cei care 
credeţi! Fiţi cu ascultare faţă de Allah şi fiţi cu ascultare faţă de Trimis şi nu faceţi 
ca faptele voastre să fie în deşert!” (Coran 47:33). Astfel, poate fi dedus că mesajul 
surei este acela că supunerea faţă de profetul Muhammed (SAWS) şi urmarea Sunnei 
(Tradiţiei lui) reprezintă criteriul pe baza căruia faptele sunt acceptate sau refuzate. Deci, 
cineva trebuie să reflecte asupra acestui înţeles în timp ce citeşte sura şi trebuie să se 
întrebe în legătură cu atitudinea lui faţă de Sunna Profetului Muhammed (SAWS), 
adorare şi comportament.

Supunerea este criteriul urmării

Sura a fost intitulată „Muhammed” pentru a le aminti musulmanilor că urmarea 
profetului Muhammed (SAWS) reprezintă criteriul acceptării sau respingerii faptelor lor.
Aceasta pentru că orice cale în afară de cea a profetului Muhammed (SAWS) (diferită de 
Sunna (Tradiţia) lui) este o îndrumare proastă. Astfel, dacă te întrebi în legătură cu 
acceptarea faptelor tale, verifică supunerea ta faţă de Profet (SAWS) şi urmarea ta a 
Tradiţiei lui, deoarece acesta este criteriul corect.

Haideţi să reflectăm asupra versetelor surei şi să învăţăm cum să-l urmăm pe 
Profet (SAWS), deoarece Allah (SWT) spune: „Acelora care nu cred şi opresc de la 
calea lui Allah, El le va zădărnici faptele lor. Iar acelora care cred şi săvârşesc fapte 
bune şi cred în ceea ce i-a fost trimis lui Muhammed – şi acesta este Adevărul de la 
Domnul lor! -, El le va şterge faptele lor cele rele şi va îndrepta starea lor. Aceasta 
pentru că aceia care nu cred urmează deşertăciunea şi pentru că aceia care cred 
urmează Adevărul (venind) de la Domnul lor. Astfel face Allah pilde pentru 
oameni.” (Coran 47:1-3) şi „Iar aceia care nu cred vor avea parte de nenorocire şi 
Allah va lăsa faptele lor să fie în deşert. Aceasta fiindcă ei au pizmuit ceea ce a 
pogorât Allah şi, de aceea, El a zădărnicit faptele lor.” (Coran 47:8-9).

Contrastul este foarte evident. Apoi Allah (SWT) spune: „Deci să ştii că nu este 
nici un dumnezeu afară de Allah şi cere iertare pentru păcatele tale şi pentru 
dreptcredincioşi şi dreptcredincioase! Allah cunoaşte umbletul vostru (pe pământ) 
şi odihna voastră.” (Coran 47:19). Aceasta arată că cererea  iertării lui Allah (SWT) şi 
cuvântul monoteism garantează acceptarea faptelor de către Allah (SWT).

Apoi urmează un verset central în sură, în care Allah (SWT) spune: „Aceia care 
cred zic: „De-ar fi trimisă o Sură!” Dar când este revelată o sură limpede, în care 



este pomenită lupa, îi vezi pe cei care au o boală în inimile lor privind spre tine cu 
privirea aceluia care este leşinat, la apropierea morţii. Dar mai potrivite ar fi pentru 
ei ascultarea şi vorba cuviincioasă. Apoi când lucrul este hotărât, ar fi mai bine 
pentru ei dacă ar trudi pentru Allah.” (Coran 20-21). Ar fi mai bine pentru 
necredincioşi, dacă ei vor ca faptele lor să fie acceptate, să se supună profetului 
Muhammed (SAWS) şi să spună vorbe bune. Allah (SWT) spune: „aceasta pentru că ei 
urmează ceea ce Îl mâniază pe Allah şi pizmuiesc ceea ce este mulţumire a Lui şi, de 
aceea, El va face zadarnice faptele lor.” (Coran 47:28).

Acesta este urmat de multe versete care accentuează acelaşi înţeles, deoarece 
Allah (SWT) spune: „Dacă am voi Noi, ţi-am arăta ţie şi tu i-ai recunoaşte pe ei după 
semnele lor. Dar o să-i cunoşti tu după tonul vorbei lor. Iar Allah cunoaşte faptele 
voastre” (Coran 47:30), „O, voi cei care credeţi! Fiţi cu ascultare faţă de Allah şi fiţi 
cu ascultare faţă de Trimis şi nu faceţi ca faptele voastre să fie în deşert!”(Coran 
47:33),  „Nu slăbiţi şi nu chemaţi la pace, pentru că voi sunteţi deasupra, căci Allah 
este alături de voi şi nu vă va lăsa niciodată să pierdeţi răsplata faptelor voastre!” 
(Coran 47:35).

Se pare că sura se adresează musulmanilor, afirmând că orice cale afară de cea a 
Profetului (SAWS) este îndrumare greşită. Imam ibn Hanbel a spus: „Am studiat Coranul 
şi am găsit că supunerea faţă de Profet a fost menţionată de 33 de ori.” Apoi a recitat ce 
poate fi tradus precum: „Nu faceţi chemarea Trimisului între voi ca pe o chemare a 
unuia dintre voi către altul! Allah îi cunoaşte pe aceia dintre voi care se furişează, 
căutând adăpost (la alţii). Aceia care fug de porunca Sa, să se ferească să nu-i 
lovească pe ei o nenorocire sau să nu-i lovească pe ei o pedeapsă dureroasă!” (Coran 
24:63).

Cât de departe încă mai eşti de următorul verset în care Allah (SWT) spune: „Nu 
se cuvine ca un dreptcredincios şi nici o dreptcredincioasă să mai aleagă dacă Allah 
şi Trimisul Său au hotărât în privinţa lor un lucru. Iar acela care se răvrăteşte 
împotriva lui Allah şia Trimisului Său se află în rătăcire învederată.” (Coran 33:36).
Sau de versetul, în care Allah (SWT) spune: „Însă, nu! (Jur) pe Domnul tău! Nu vor 
crede ei (cu adevărat) până ce nu te vor lua pe tine ca judecător pentru (certurile) 
cele care se iscă între ei şi nu vor mai afla în sufletele lor temere faţă de ceea ce tu ai 
hotărât şi nu se vor supune cu desăvârşită supunere (hotărârii tale).” (Coran 4:65).
Observăm cu claritate că versetele surei Muhammed se asociază cu multe alte versete ale 
Coranului care se referă la urmarea profetului Muhammed (SAWS).

Supunere în Gihad (lupta de dragul lui Allah)

Sura este numită sura luptei, deoarece cuvântul „luptă” este menţionat cu 
abundenţă în ea. Lupta este una din cele mai dificile porunci pentru a fi supus. Deci, se 
pare că sura accentuează faptul că gihadul de dragul lui Allah (SWT) este o mărturie 
adevărată a urmării sincere a profetului Muhammed (SAWS). În plus, porunca luptei este 
o încercare divină şi un test, deoarece Allah (SWT) spune: „Şi vă vom încerca până ce îi 
vom cunoaşte pe cei care luptă (pentru cauza lui Allah) dintre voi şi pe cei statornici  
şi vom încerca (să aflăm) veştile despre voi.” (Coran 47:31). Astfel, versetele prezintă 
diferitele reacţii ale credincioşilor şi ale ipocriţilor pentru un asemenea examen divin.



Allah (SWT) spune: „Aceia care cred zic: „De-ar fi trimisă o Sură!” Dar când este 
revelată o sură limpede, în care este pomenită lupta, îi vezi pe cei care au o boală în 
inimile lor privind spre tine cu privirea celuia care este leşinat, la apropierea morţii. 
Dar mai potrivite ar fi pentru ei...” (Coran 47:20).

Supunere în cheltuire

Astfel, obiectivul surei este clar ca cristalul; îi îndeamnă pe musulmani să-l  
urmeze pe profetul Muhammed (SAWS) în toate momentele vieţii, în special în gihad. Ei 
ar trebui să astfel, chiar dacă este vorba despre gihad pe câmpul de luptă sau este vorba 
despre străduinţa cuiva de a se purifica şi de a rezista poftelor sale. Din moment ce, 
cheltuirea banilor este prima condiţie a gihadului, ultimul verset al surei îi stimulează pe 
musulmani să cheltuiască şi îi avertizează puternic împotriva zgârceniei. Allah (SWT) 
spune: „Iată că voi sunteţi chemaţi să cheltuiţi pe calea lui Allah. Şi unii dintre voi 
sunt zgârciţi, iar acela care este zgârcit este zgârcit numai pentru paguba lui însuşi. 
Allah este deajuns pentru Sine, iar voi sunteţi săraci. Iar de vă veţi întoarce, El vă 
va înlocui cu un alt neam şi apoi aceia nu vor fi asemenea vouă.” (Coran 47:38).

În final, atenţie să nu fi înlocuit

După ce i-a mustrat sever pe necredincioşi şi i-a avertizat pe ei împotriva 
nesupunerii faţă de profetul Muhammed (SAWS), sura se adresează acum credincioşilor 
scurt dar strict: „Iată că voi sunteţi chemaţi să cheltuiţi pe calea lui Allah. Şi unii 
dintre voi sunt zgârciţi, iar acela care este zgârcit este zgârcit numai pentru paguba 
lui însuşi. Allah este deajuns pentru Sine, iar voi sunteţi săraci. Iar de vă veţi 
întoarce, El vă va înlocui cu un alt neam şi apoi aceia nu vor fi asemenea vouă.” 
(Coran 47:38).

Este o regulă serioasă, care le aminteşte credincioşilor că, dacă se vor abţine 
vreodată de la urmarea profetului Muhammed (SAWS) şi de la supunerea faţă de 
poruncile lui, ei vor fi subiectul unei pedepse severe şi a unor consecinţe serioase, care 
este „înlocuirea”. Allah (SWT) va aduce în locul lor alţi oameni care vor fi mult mai 
capabili în protejarea religiei lui Allah (SWT). Pierderea va fi enormă: „El vă va înlocui 
cu un alt neam şi apoi aceia nu vor fi asemenea vouă.” (Coran 47:38).

=Sura Al-Feth (Sura Biruinţei)=

Sura a fost revelată după tratatul de pace de la Al-Hudeybiyye, în timpul unei 
perioade de mari depresii pentru profetul Muhammed (SAWS) şi companionii săi. 

Sura a fost revelată când curajul se afla în suferinţă

În cel de-al şaptelea an al Hijrei (emigrarea de la Mekke la Medine), după bătălia 
de la Al-Ahzab, conflictul dintre musulmani şi politeişti atinsese punctul de maxim.
Profetul Muhammed (SAWS) a avut o viziune că va intra în Al-Mesjid Al-Haram 



(Moscheea Sfântă), şi astfel s-a pregătit împreună cu companionii săi să meargă la Mekke 
pentru Umre (pelerinajul mic), şi nu pentru luptă. Totuşi, când au ajuns la Al-
Hudeybiyye, politeiştii au refuzat să le permită musulmanilor să intre în Mekke. Atunci, 
profetul (SAWS) a decis să semneze un tratat de pace cu politeiştii din Mekke, iar mai 
târziu acest tratat a fost cunoscut sub numele de tratatul de pace de la Al-Hudeybiyye.

Termenii tratatului erau foarte nedrepţi (bătător la ochi de nedrepţi) pentru 
musulmani, ceea ce i-a făcut pe companionii Profetului (SAWS) să devină extrem de 
supăraţi pentru acceptarea Profetului (SAWS) a acestor termeni. Tristeţea lor a sporit 
atunci când au fost împiedicaţi să intre în Al-Mesjid Al-Haram pentru îndeplinirea Umrei
şi când au fost împiedicaţi să lupte cu politeiştii. Ei au simţit că au acceptat o înţelegere 
proastă pentru religia lor.

În aceste condiţii dificile a fost pogorâtă sura. Pune-te în locul companionilor, 
întărindu-ţi sufletul cu promisiunea Umrei.

Fericirea Profetului la revelarea surei

Numele surei explică obiectivul ei. Este sura victoriilor şi a generozităţii divine 
pentru această comunitate musulmană (Ummah). A fost trimisă pentru a enumera 
victoriile pe care Allah (SWT) le-a acordat musulmanilor. Profetul Muhammed (SAWS) 
s-a bucurat de această sură şi a spus: „Mi s-a trimis o sură care este mai bună decât orice 
de pe pământ”, iar companionii au întrebat: „Care este aceasta, Trimis al lui Allah?”. El a 
răspuns: „Sura al-Feth”.

Haideţi să aruncăm o privire asupra surei, pentru ca să ne bucurăm şi noi aşa cum 
s-a bucurat iubitul nostru Profet Muhammed (SAWS).

Sura victoriilor divine:

Cu toate că sura este alcătuită din 29 de versete, ea prezintă multe victorii divine 
în comparaţie cu numărul versetelor ei. Allah (SWT) le dăruieşte musulmanilor 
unsprezece victorii, graţii şi soarte bune în această sură:

1. Iertarea păcatelor: „Noi ţi-am dat ţie o biruinţă răzvădită. Pentru ca Allah să-
ţi ierte păcatele tale, cele care au fost şi cele care vor veni, să-şi împlinească 
binefacerea Sa asupra ta şi să te călăuzească pe un drum drept.” (Coran
48:1-2).

2. Realizarea (îndeplinirea) graţiei:„... binefacerea Sa asupra ta...”(Coran 48:1-2).
3. Călăuzire: „ ... şi să te călăuzească pe un drum drept.” (Coran 48:1-2).
4. Victorie: „Şi pentru ca Allah să-ţi dea un mare ajutor (mare victorie)” 

(Coran 48:3). Observă că iertarea vine înainte de victorie.
5. Transmiterea liniştii în inimile musulmanilor: „El este Cel Care a trimis liniştea 

în inimile drepcredincioşilor, pentru a spori credinţa lor cu credinţă...” 
(Coran 48:4).

6. Admiterea acelora care cred în Rai: „Pentru a-i face să intre pe 
dreptcredincioşi şi pe dreptcredincioase în grădini pe sub care curg pâraie şi 
în care vor fi veşnic sălăşluitori...” (Coran 48:5).



7. Expunerea şi pedepsirea ipocriţilor şi politeiştilor: „Şi pentru ca să-i 
pedepsească pe cei făţarnici şi pe cele făţarnice, pe politeişti şi pe politeiste, 
care nutresc gând rău despre Allah.” (Coran 48:6).

8. Mulţumirea lui Allah (SWT) de credincioşi: „Allah a fost mulţumit de 
dreptcredincioşi.” (Coran 48:18).

9. Câştiguri materiale: „Allah v-a făgăduit vouă (alte) prăzi numeroase pe care 
voi le veţi dobândi...” (Coran 48:20).

10. Promiterea musulmanilor că vor intra în Al-Mesjid Al-Haram (Moscheea Sfântă 
din Mekke): „Allah o va face adevărată viziunea prin care El i-a vestit 
Trimisului Său cu tot adevărul: Veţi intra în Moscheea cea Sfântă, cu voia lui 
Allah, în siguranţă...” (Coran 48:27).

11. Siguranţă şi pace: „... cu părul ras şi cu părul scurtat, fără să vă temeţi! Dar 
pentru că El ştia ceea ce voi nu ştiaţi, a făcut El, înainte de aceasta, o biruinţă 
apropiată.” (Coran 48:27).

12. Manifestarea Islamului: „El este Cel Care l-a trimis pe Trimisul Său cu 
îndreptare şi cu religia Adevărului pentru ca să o facă să triumfe asupra 
întregii religii...” (Coran 48:28).

Pacea fie asupra tuturor companionilor Profetului

Această sură are mai multă preţuire pentru companionii Profetului Muhammed 
(SAWS) decât orice altă sură, în ciuda nemulţumirii pe care ei şi-au exprimat-o încă de la 
început în legătură cu tratatul de pace de la Al-Hudeybiyye. Allah (SWT) ştia că 
mulţumirea lor nu era de dragul lor, ci era de dragul lui Allah (SWT) şi a religiei Lui.

Observă versetul în care Allah (SWT) spune: „Cei care fac jurământ de 
credinţă faţă de tine fac jurământ de credinţă faţă de Allah, iar mâna lui Allah este 
deasupra mâinilor lor.” (Coran 48:10). De ce companionii Profetului (SAWS) au 
meritat aceste victorii şi aceste laude? Versetul 18 răspunde la această întrebare spunând: 
„Allah a fost mulţumit de dreptcredincioşi, când ei au făcut legământ cu tine (acolo) 
sub pom (să moară în lupta pentru cucerirea Mekkăi). El a ştiut ce a fost în inimile 
lor şi a făcut să pogoare asupra lor liniştea şi i-a răsplătit pe ei cu biruinţă 
apropiată.” (Coran 48:18).

Acest verset se referă la incidentul când s-a zvonit uciderea lui Othman (RA), iar 
Profetul (SAWS) a luat o promisiune de la companionii săi că vor lupta pentru 
răzbunarea lui Othaman (RA). Ei au făcut legământ că vor lupta până la moarte în numele 
lui Allah (SWT). Când devotamentul lor a atins punctul maxim, de oferire a vieţilor lor 
pentru Allah (SWT), El le-a revelat lor o victorie apropiată.

Exemple ale victoriei

Prin reflectarea asupra sensurilor surei vom constata că, versetele au considerat 
tratatul de pace de la Al-Hudeybiyye o victorie, chiar dacă ea nu pare să fie aşa. Acest 
lucru l-a determinat pe Omar ibn Al-Khattab (RA) să întrebe: „Este o victorie?”, iar 
răspunsul a fost: „O, Omar! Este o victorie!” Lucrul ciudat este că tratatul de pace a fost 
numit o victorie, în timp ce Coranul nu a descris nici măcar bătălia aşa cum a făcut în 
cazul celei de la Bedr.



În plus, cuvântul „victorie” a fost repetat de patru ori în cadrul surei. Acest lucru 
face ca aceasta să fie sura în care cuvântul (victorie) este cel mai des folosit, chiar dacă 
versetele ei sunt în număr de numai 29. Nu numai aceasta, cuvântul a fost descris drept „o 
mare victorie” şi de două ori drept „o victorie apropiată”. Versetele nu s-au concentrat 
numai asupra victoriei, ci au menţionat de asemenea „mai multe prăzi”, de două ori. 
Presupun că îţi vei pune aceeaşi întrebare ca şi Omar (RA), „Unde este victoria?”

Victoria a fost o creştere a ritmului de răspândire a Islamului, deoarece numărul 
acelora care au îmbrăţişat Islamul după tratatul de pace de la Al-Hudeybiyye (în doar doi 
ani) a fost de două ori mai mare decât numărul acelora care au îmbrăţişat Islamul în cei 
20 de ani precedenţi ai Dawei (chemării la Islam).

Chiar dacă companionii Profetului (SAWS) au dorit să lupte şi erau pregătiţi 
pentru aceasta, versetele au arătat că adevărata victorie a fost răspândirea Islamului în 
Peninsula Arabă, deoarece cel mai bun climat al Islamului de a-l răspândi şi de a câştiga 
noi convertiţi este pacea. Aceasta este gloria Islamului. Istoria lui demostrează că Islamul 
este o religie a păcii. De fapt, perioadele cele mai minunate de extindere ale Islamului au 
fost în timp de pace şi nu în timp de război, şi astfel înţelegem de ce cuvântul „linişte” a 
fost menţionat de trei ori în sură.

Caracteristicile oamenilor victoriei

Ultimul verset descrie caracteristicile acelora care au meritat o asemenea victorie 
divină: „Muhammed este Trimisul lui Allah. Iar aceia care stau alături de el sunt 
aspri faţă de necredincioşi şi sunt îndurători între ei. Îi vezi pe ei aplecaţi şi 
prosternându-se, căutând mila lui Allah şi mulţumirea Lui. Semnele prosternării se 
văd pe chipurile lor. Aceasta este imaginea lor în Tora. Şi imaginea lor în 
Evanghelie este că ei sunt asemenea tulpinilor din care au odrăslit mlădiţe, pe care 
le ajută, şi apoi ele se îngroaşă şi se înalţă tulpinile lor, spre bucuria semănătorilor. 
Cu ei, Allah îi umple de ciudă pe necredincioşi. Şi Allah a făgăduit acelora dintre ei 
care cred şi împlinesc fapte bune, iertare şi mare răsplată.” (Coran 48:29).

Importanţa acestui verset este aceea că, atunci când descrie caracteristicile acelora 
care merită victoria aşa cum era menţionată şi în Tora, laudă supunerea lor faţă de Allah 
(SWT): Semnele prosternării se văd pe chipurile lor. Aceasta este imaginea lor în 
Tora. Şi imaginea lor în Evanghelie este că ei sunt asemenea tulpinilor din care au 
odrăslit mlădiţe, pe care le ajută, şi apoi ele se îngroaşă şi se înalţă tulpinile lor, spre 
bucuria semănătorilor. Cu ei, Allah îi umple de ciudă pe necredincioşi.

De fapt, evreii au acordat prioritate materialismului înaintea spiritualităţii, pe când 
creştinii au făcut contrariul. Astfel, acest verset vine pentru a arăta că comunitatea 
(Ummah) care merită victoria divină este aceea care le combină pe amândouă, fără a 
exagera asupra uneia în defavoarea alteia. Din acest motiv, companionii Profetului 
(SAWS) au meritat victoria.

Splendoarea surei Al-Feth l-a făcut pe Profetul Muhammed (SAWS) s-o recite 
atunci când a intrat în Mekke victorios. Când a ajuns la versetul final bucurându-se de 
victoria lui Allah (SWT), companionii lui l-au recitat plângând atunci când au simţit că 
Allah (SWT) le-a oferit ceea ce le promisese. Sura este una dintre cele mai minunate care 
ne duce înapoi în timpul cucerii Mekkăi, ca şi cum am fost cu Profetul Muhammed 
(SAWS) şi cu companionii săi, optimişti în privinţa victoriei lui Allah (SWT) pentru noi.



Acest lucru se va întâmpla dacă-l vom urma pe Profetul nostru (SAWS) şi pe 
companionii săi, în caracteristicile pe care le întruchipează în ultimul verset.

Între sura Muhammed şi sura Al-Hujuraat

Aşa cum am menţionat, această sură este o completare a surei luptei, sura 
Muhammed. Ea se ocupă de victorie şi de dominare, o concluzie normală a luptei şi a 
străduinţei pe calea lui Allah (SWT). Dacă ne vom uita la finalurile celor două sure, vom 
găsi o conexiune importantă.

Sura Muhammed s-a încheiat cu: „... Iar de vă veţi întoarce, El vă va înlocui cu un 
alt neam şi apoi aceia nu vor fi asemenea vouă.” (Coran 47:38). Care sunt 
caracteristicile lor? Răspunsul vine la sfârşitul surei Al-Feth: „Muhammed este 
Trimisul lui Allah. Iar aceia care stau alături de el sunt aspri faţă de necredincioşi şi 
sunt îndurători între ei. (Coran 48:29).

Astfel, concluzionăm prin faptul că sura Muhammed a vorbit despre urmarea 
Profetului (SAWS), în timp ce sura Al-Feth a menţionat caracteristicile acelora care îl 
urmează.

= Sura Al-Hujuraat (Sura „Odăilor”) =

Această sură vorbeşte despre regulile de conduită, în special faţă de Profet 
(SAWS). Astfel, putem înţelege succesiunea celor trei sure şi cum pivotul lor central este 
Profetul Muhammed (SAWS): sura Muhammed arată că urmarea Profetului este esenţială 
pentru acceptarea faptelor; sura Al-Feth prezintă caracteristicile acelora,  cărora Allah 
(SWT) le va dărui victoria: „Muhammed este Trimisul lui Allah. Iar aceia care stau 
alături de el...” (Coran 48:29).

Această sură, Al-Hujuraat, se adresează în special acelora, cărora Allah (SWT) le 
va dărui victoria, afirmând că ei ar trebui să se comporte în conformitate cu conduita 
socială stabilită, în special în relaţia cu Profetul (SAWS). Calităţile menţionate la sfârşitul 
surei Al-Feth, şi anume sacrificiul de sine, gihadul (lupta în numele lui Allah), şi 
echilibrul dintre adorare şi succesul lumesc, sunt citate şi în sura Al-Hujuraat.

Conduita faţă de hotărârea lui Allah (SWT)

Sura Al-Hujuraat este sura bunelor maniere şi a decenţei faţă de toate părţile, şi 
mai presus de toate faţă de hotărârea lui Allah (SWT). Allah (SWT) spune: „O voi cei 
care credeţi! Nu o luaţi înaintea lui Allah şi a Trimisului Său şi fiţi cu frică de Allah! 
Allah este Cel Care aude totul şi este Atoateştiutor.” (Coran 49:1).

Acest verset le spune companionilor Profetului (SAWS) să nu se grăbească ca să 
fie revelate versete noi şi să se comporte cum se cuvine faţă de hotărârea lui Allah 
(SWT). Aplicarea acestui verset în viaţa noastră zilnică necesită supunere faţă de legea 
lui Allah (SWT) şi faţă de Tradiţia (Sunnah) Profetului (SAWS), şi neîncălcarea acestora.

Conduita faţă de Profet (SAWS):



Allah (SWT) spune:

1. „O, voi cei care credeţi! Nu ridicaţi glasurile voastre peste glasul 
Profetului şi nu strigaţi când vorbiţi cu el, aşa cum strigaţi voi unii la alţii,
pentru ca faptele voastre să nu fie în deşert, fără ca voi să băgaţi de 
seamă!” (Coran 49:2).

2. „Aceia care coboară glasurile lor înaintea Trimisului lui Allah sunt aceia 
ale căror inimi le-a încercat Allah pentru evlavie; ei vor avea parte de 
iertare şi de răsplată mare.” (Coran 49:3).

3. „Dacă ar avea ei răbdare până ce tu ieşi de la ei, ar fi mai bine pentru ei. 
Însă Allah este Iertător şi Îndurător.” (Coran 49: 4-5).

Conduita faţă de ştiri şi informaţie

Nu ar trebui să punem în circulaţie sau să repetăm orice ştire şi nici nu ar trebui să 
pronunţăm o judecată (părere) în legătură cu ştirea înainte de a ne asigura că aceasta este 
adevrărată, Allah (SWT) spune: „O, voi cei care credeţi! Dacă vine la voi un nelegiut 
cu o veste, chibzuiţi cu (mare) băgare de seamă, ca să nu pricinuiţi rău unui neam, 
din neştiinţă, şi să nu vă căiţi pentru ceea ce aţi făcut!” (Coran 49:6).

Conduita faţă de credincioşi

Allah (SWT) spune: „Dreptcredincioşii sunt fraţi. Deci împăcaţi-i pe cei doi 
fraţi ai voştri şi fiţi cu frică de Allah! Poate că veţi afla îndurare!” (Coran 49:10).
Frăţia în credinţă întăreşte relaţiile dintre oameni şi întăreşte credinţa; fără ea, apar multe 
dezacorduri iar credinţa slăbeşte.

Conduita în timp ce facem pace

Allah (SWT) spune: „Şi dacă două cete de dreptcredincioşi se ceartă între ele, 
voi împăcaţi-le! Dacă unul dintre ele este nedrept cu celălalt, atunci luptaţi 
împotriva celui care este nedrept până ce el se întoarce la porunca lui Alah, iar când 
se întoarce, atunci împăcaţi-le pe ele cu dreptate şi fiţi nepărtinitori, fiindcă Allah îi 
iubeşte pe cei drepţi.” (Coran 49:9).

Conduita în relaţiile sociale

Allah (SWT) spune: „O, voi cei care credeţi! Să nu râdă un neam de alt neam, 
care s-ar putea să fie mai bun decât ei, nici muierile (să nu râdă) de alte muieri, care 
s-ar putea să fie mai bune decât ele! Nu vă ocărâţi şi nu vă batjocoriţi cu porecle 
unii pe alţii. Ce rău este numele urât şi ruşinos, după credinţă! Iar cei care nu se 
căiesc, aceia sunt nelegiuiţi.” (Coran 49:11).

„O, voi cei care credeţi! Feriţi-vă cu străşnicie de bănuieli, căci unele bănuieli 
sunt păcat! Nu vă iscodiţi şi nu vă ponegriţi unii pe alţii!”(Coran 49:12).



Conduita faţă de omenire în general

Allah (SWT) spune: „O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat şi 
o muiere şi v-am făcut pe voi popoare şi triburi, pentru ca să vă cunoaşteţi. Cel mai 
cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre voi. Allah este Atoateştiutor şi 
Bineştiutor.” (Coran 49:13).

Se observă că buna conduită a decăzut printre oameni, chiar dacă este mult mai 
cuprinzătoare decât alte morale. Întreaga idee centrală a surei este aceea că musulmanii ar 
trebui să se corijeze şi să se îndrepte pe ei înşişi şi să-şi îmbunătăţească comportamentul 
faţă de Profet (SAWS) înainte de a înfrunta lumea. În acest fel ei vor câştiga respectul 
tuturor oamenilor şi această conduită plăcută pe care ei o pun în practică va fi transferată 
altora cu care se vor întâlni.

Comportamentul personal al omului cu Allah (SWT)

Aceasta este ultima morală menţionată în sură şi este obţinută prin conştientizarea 
adevăratei binecuvântări a credinţei şi că aceasta este de la Allah (SWT). Nimeni nu ar 
trebui să presupună că credinţa lor este o favoare faţă de Allah (SWT), ci din contră Allah 
(SWT) este Cel Care ne face o favoare cu o astfel de binecuvântare. Allah (SWT) spune: 
„Ei îţi amintesc că ţi-au făcut cinste îmbrăţişând Islamul. Spune: „Nu-mi faceţi nici 
o cinste cu Islamul vostru! Dimpotrivă, Allah v-a făcut vouă cinste prin aceea că v-a 
călăuzit spre credinţă, dacă voi sunteţi adevăraţi!”” (Coran 49:17).

De ce a fost numită sura  drept „Al-Hujuraat”?

Unii oameni obişnuiau să-l strige pe Profet (SAWS) pe nume, şi să-l cheme afară 
din odăile lui (hujuraat), ceea ce este nepoliticos în relaţia cu Profetul (SAWS). Surei i   
s-a dat acest nume, deoarece cea mai importantă focalizare ale tuturor moralelor 
menţionate anterior este Profetul (SAWS). Astfel, toţi musulmanii vor învăţa că ei nu pot 
înfrunta lumea şi nu se pot comporta în relaţia cu naţiunile cu aceste maniere, ei trebuie 
să se comporte în mod corespunzător în primul rând în relaţia cu Profetul lor (SAWS).

Sura a început cu modul în care trebuie să ne comportăm cu Profetul (SAWS) şi 
s-a sfârşit cu modul în care trebuie să ne comportăm cu Allah (SWT). Înţelesul este că, 
comportarea frumoasă cu Profetul (SAWS) şi supunerea faţă de el va avea ca rezultat 
faptul că Allah te va ajuta în restul comportamentului tău, pentru ca tu să apari în faţa 
lumii cu tipul conduitei descrise în sura Al-Hujuraat.

Dacă vrei să-ţi întăreşti legăturile cu Trimisul lui Allah (SWT), citeşte cele trei 
sure: Muhammed, Al-Feth şi Al-Hujuraat şi cere-i lui Allah (SWT) să te ajute să 
încorporezi aceste nobile înţelesuri în viaţa ta.



Surele părţii a douăzeci şi şase

Această sură este începutul celor care sunt cunoscute în Coran sub numele de   
Al-Mufassal, care reprezintă grupul surelor care încep cu sura „Qaf” şi continuă până la 
sfârşitul Sfântului Coran.

Observăm că ultimele patru părţi ale Coranului se focalizează asupra reînvierii 
credinţei în sufletele credincioşilor, care este un lucru ce ne ajută să înţelegem ordinea 
surelor din Coran. Coranul prezintă mai întâi acest drum divin de la începutul surei Al-
Baqara şi până la sura Al-Enfal. Următoarele sure se concentrează asupra mijloacelor 
(resurselor) pe care musulmanii trebuie să le deţină pentru a păzi acest drum divin.
Aceste mijloace includ acceptarea cauzelor progresului şi dezvoltării, adoptarea 
manierelor Profetului (SAWS) (modul lui de a se comporta) şi supunerea faţă de Allah 
(SWT). În ceea ce priveşte surele finale ale Coranului , concentrarea este în primul rând 
asupra întăririi credinţei credincioşilor, corijarea sufletelor lor şi amintirea lor despre Ziua 
Judecăţii pentru a-i ajuta să adere la această cale divină, pentru a înţelege 
responsabilităţile lor legate de aceasta, şi trasnmiterea ei umanităţii în general.

Alege între aceste două căi

Surele celei de-a 27 parte a Coranului, împreună cu sura Qaf, sunt unite prin 
întrebarea alegerii: între călăuzire şi rătăcire de la calea cea dreaptă, între Rai şi Iad. Din 
acest motiv vei observa în toate aceste sure o prezentare a celor două căi şi la o chemare 
spre alegere: între calea ce duce către Rai şi cea care duce către Foc, între binecuvântarea 
lui Allah (SWT) şi nenorocire, între prevedere (pregătire) şi pierdere de drepturi de la 
Allah (SWT), între materialismul extravagant şi spiritualitate sau un echilibru între cele 
două. Toate căile şi contrariile menţionate reflectă atributele unei sure în această parte.

= Sura Qaf (Ziua mărturiei) =

Prima dintre aceste sure, sura Qaf, pune puternice accentuări pe Ziua de Apoi şi 
pe reînviere. Începând cu moartea, care este stadiul începător al Zilei Judecăţii, Allah 
(SWT) spune: „Şi vine agonia morţii cu adevărat:  „Aceasta este de ceea ce tu ai 
fugit!”” (Coran 50:19), până la suflatul în trâmbiţă: „Se va sufla în trâmbiţă: Aceasta 
este Ziua ameninţării. Şi va veni fiecare suflet împreună cu un mânător şi un 
martor.” (Coran 50:20-21).

Ni se prezintă scene îngrozitoare ale Zilei Judecăţii: „Şi însoţitorul său va zice: 
„Iată ce se află la mine pregătit!” Aruncaţi în Gheena pe tot necredinciosul 
îndârjit.” (Coran 50:23-24).

Versetele creaţiei: Astfel va fi reînvierea

Chiar şi versetele creaţiei din această sură servesc cu luciditate sensurilor 
reînvierii: „Şi Noi trimitem din cer apă binecuvântată cu care facem să crească 
grădini şi grâne pentru seceriş. Şi palmieri semeţi, cu ciorchini rânduiţi unii peste 



alţii. Ca întreţinere pentru robi. Şi cu ea Noi dăm viaţă unui ţinut mort.  Astfel va fi 
ieşirea (din morminte).” (Coran 9-11).

De ce am menţionat toate aceste versete? Ele sunt pentru noi, pentru a ne asigura 
că El Cel Care a reînviat pământul după moartea lui este capabil să-i scoată pe morţi din 
morminte. Allah (SWT) spune: „Astfel va fi ieşirea (din morminte).” (Coran 9-11).

Pentru domolirea sufletelor voastre

Astfel, fraţii mei musulmani şi surorile mele musulmane, citiţi această sură dacă 
vreţi ca inimile voastre să se domolească, deoarece ea este o amintire a Zilei de Apoi.
Acesta este motivul pentru care Trimisul lui Allah (SWT) uneori ţinea predica de vineri 
(khutbah) recitând doar această sură şi fără adăugarea vreunui alt cuvânt. Companionii 
Profetului (SAWS) au fost adânc impresionaţi de această predică în măsura în care ei au 
aşteptat ca Profetul s-o ţină şi altă dată. De-am mai putea vedea din nou această Tradiţie 
(Sunnah) a Profetului (SAWS) pusă în aplicare la predica de vineri.

Scenele celor două grupuri

După menţionarea reînvierii şi a groazei Zilei Judecăţii şi a pericolelor focului 
Iadului, sura prezintă starea finală a celor două grupuri. Din moment ce ni s-a dat 
alegerea între cele două situaţii, Allah (SWT) spune: „În Ziua aceea, îi vom zice 
Gheenei: „Te-ai umplut?” Iar ea va răspunde: „Mai sunt încă (de venit)?”” (Coran 
50:30). Versetul care urmează imediat prezintă o scenă exact opusă, Allah (SWT) spune: 
„Şi va fi Raiul adus aproape de cei care se tem (de Allah).” (Coran 50:31). Cu care 
dintre aceste două grupuri vrei să fii?

Motivele devierii

Dacă contemplăm asupra versetelor acestei sure, vom observa că ele se 
concentrează pe cele trei înclinaţii care conduc către deviere, pentru ca noi să le putem 
evita şi să ne protejăm inimile împotriva corupţiei:

1. Şoaptele sufletului:
Allah (SWT) spune: „Noi l-am creat pe om şi Noi ştim ce-i şopteşte sufletul 
său, căci Noi suntem mai aproape de el decât vâna gâtului.” (Coran 
50:16).

2. Compania (rea):
Allah (SWT) spune: „Însoţitorul său  va zice: „Doamne, eu nu l-am 
oropsit, ci el s-a aflat în rătăcire adâncă!”” (Coran 50:27).

3. Nepăsarea: 
Allah (SWT) spune: „Tu ai fost nepăsător de aceasta. Şi Noi am îndepărtat 
vălul tău şi privirea ta este astăzi pătrunzătoare.” (Coran 50:22).

Inima musulmană (supusă)

Din această cauză sura se concentrează pe sănătatea inimii – să fie lipsită de 
aceste boli – la sfârşitul ei. Priviţi la cuvintele „plină de căinţă şi atentă” de exemplu; la 



cine se referă ele de fapt? Allah (SWT) spune: „Care a fost cu teamă de Cel Milostiv, 
fără ca el să-L vadă, şi care a venit (către El) cu inima plină de căinţă.” (Coran 
50:33). O altă referire: Allah (SWT) spune: „Întru aceasta este o îndemnare pentru cel 
care are inimă sau ascultă şi este martor.” (Coran 50:37). Acum înţelegi importanţa 
sănătăţii inimii în alegerea corespunzătoare a uneia dintre cele două căi?

Sura este finalizată cu modul cel mai bun de ajutare a îndreptării inimii şi de 
ajutare a ei pentru a face cea mai bună alegere, Allah (SWT) spune: „Noi ştim bine ce 
spun ei. Tu nu eşti pus siluitor peste ei. Şi îndeamnă-l prin Coran pe aceia care se 
tem de ameninţarea Mea!” (Coran 50:45). Astfel, acest Coran şi în special sura Qaf şi 
surele care o urmează sunt mijloace de însănătoşire a inimii. Vă îndemn pe voi, fraţi 
musulmani şi surori musulmane să citiţi această sură şi s-o memoraţi cu intenţia de a vă 
menţine inima sănătoasă.

Acum înţelegem de ce sura a început cu un jurământ făcut pe Coran; deoarece el 
este cel mai mare ajutor pentru însănătoşirea inimii şi în consecinţă pentru alegerea 
drumului cel bun. Trebuie să menţionăm aici că surele: Qaf, Adh-Dhariyat, At-Tur şi An-
Nejm, toate au început cu un jurământ şi merită să menţionăm aici că obiectivele acestor 
sure au legătură cu versetele care conţin jurăminte, aşa cum am observat în sura Qaf.

=Sura Adh-Dhariyat (Cele care risipesc) =
= Aşadar fugi la Allah =

Sura Adh-Dhariyat se concentrează pe faptul că rizqul (ceea ce este necesar 
omului să supravieţuiască) se află în mâna lui Allah (SWT) şi că acordarea şi privarea 
acestuia se realizează prin porunca Sa atât în această lume cât şi în Viaţa de Apoi. Astfel, 
dacă deviezi de la calea lui Allah (SWT) şi de la supunere, unde te vei duce? Care pământ 
te va îndura? Şi care cer te va umbri? Astfel, la începutul acestei sure observăm că există 
patru jurăminte:

Allah (SWT) spune  ceea ce poate fi tradus precum: „Pe cele care risipesc, 
împrăştiind” (Coran 51:1): este un vânt puternic care împrăştie norii împiedicând 
căderea ploii. Allah (SWT) spune  ceea ce poate fi tradus precum: „Şi pe cele care 
poartă povară” (Coran 51:2): un alt vânt puternic, dar acesta strânge norii cauzând 
căderea ploii, absolut contrar primului. Sura a început deci, cu două versete care 
reprezintă acordarea şi privarea de provizii, ca şi cum ar spune: depinde de tine să alegi.

În sura Qaf mesajul a fost: Raiul a fost accesat, iar Iadul îi cheamă pe locuitorii 
lui, aşa că alege între acestea. În timp ce în sura Adh-Dhariyat, mesajul este clar: 
acordarea şi privarea se află în mâna lui Allah (SWT), şi acesta este motivul numirii 
acestei sure astfel; pentru ca noi să ne amintim întotdeauna de faptul că Allah (SWT) ne 
poate priva de rizqul nostru (proviziile noastre) şi ne poate trimite Adh-Dhariyat, dacă ne 
întoarcem de la calea Lui. Simţi măreţia Coranului şi claritatea versetelor lui?

Haideţi să continuăm cu jurămintele:



Allah (SWT) spune  ceea ce poate fi tradus precum: „Şi pe cele care lunecă 
uşor.” (Coran 51:3): ele sunt corăbiile (vapoarele) care plutesc pe mare, cărând 
mijloacele de existenţă ale oamenilor. Apoi Allah (SWT) continuă să spună: „Şi pe cele 
care împart după poruncă!” (Coran 51:4): ei sunt îngerii care distribuie rizqul 
(proviziile) printre oameni.

Ca şi cum acest jurământ ţi se adresează ţie: Cine este Cel Milos?  Ar fi mai bine 
să alegi calea Celui Care le-a poruncit îngerilor să distribuie provizii, le-a poruncit 
vânturilor să adune şi să împrăştie norii şi a administrat mâncarea (mijloacele de 
existenţă) şi nevoile oamenilor; deoarce promisiunea Lui este adevărată, întâlnirea cu El 
este un adevăr, Raiul este un adevăr şi Iadul este un adevăr. Allah (SWT) spune  ceea ce 
poate fi tradus precum: „Pe cele care risipesc, împrăştiind. Şi pe cele care poartă 
povară. Şi pe cele care lunecă uşor. Şi pe cele care împart după poruncă! Ceea ce vi 
se promite este adevărat. Iar răsplata este hotărâtă!” (Coran 51:1-6).

Aşadar fugi la Allah (SWT)

În timp ce sura a început prin menţionarea faptului că rizqul este în mâna lui 
Allah (SWT), în acelaşi timp îi asigură pe credincioşi că rizqul lor este rezervat în Rai şi 
că ei nu-l vor pierde. Allah (SWT) spune  ceea ce poate fi tradus precum: „Pe Stăpânul 
cerului şi al pământului! Aceasta este la fel de adevărat precum aceea că voi puteţi 
vorbi!” (Coran 51:22-23). Încă nu crezi, chiar şi după ce Allah (SWT) a jurat pe acesta? 
Ascultă atunci ceea ce spune Allah (SWT) în aceste versete: „Iar cerul l-am înălţat cu 
puterea Noastră şi Noi îl lărgim. Iar pământul l-am întins şi ce frumos l-am netezit! 
Şi din fiecare lucru Noi am creat perechi. Poate că voi vă veţi lăsa îndemnaţi!” 
(Coran 51:47-49). După ce ai crezut că acordarea şi privarea se află în mâna lui Allah 
(SWT), Allah (SWT) spune  ceea ce poate fi tradus precum: „Deci fugiţi voi la Allah! 
Eu sunt pentru voi prevenitor limpede din partea Lui.” (Coran 51:50), un verset 
minunat şi central în această sură. Fugiţi la Allah (SWT) o, voi credincioşi, întoarceţi-vă 
la El şi alegeţi calea Lui.

Din acest motiv, urmează mai multe versete cu acelaşi înţeles; Allah (SWT) spune  
ceea ce poate fi tradus precum: „Eu nu i-am creat pe djinni şi pe oameni decât pentru 
ca ei să Mă adore.” (Coran 51: 56). Acesta este scopul principal al creării tale, să alegi 
calea slujirii lui Allah (SWT). Apoi, Allah (SWT) spune  ceea ce poate fi tradus precum: 
„Eu nu voiesc de la ei întreţinere şi nici nu voiesc ca ei să Mă hrănească pe Mine. Ci 
Allah este Întreţinătorul, Stăpânul puterii, Cel Statornic.” (Coran 51: 57-58).

Ai văzut cum sura Adh-Dhariyat, în totalitatea ei, se învârte în jurul aceleaşi idei: 
alege calea lui Allah (SWT), deoarece El este Ce Care dă rizqul (Ar-Rezzaq).

Generozitatea lui Ibrahim (AS)

Povestea lui Ibrahim (AS), care este menţionată în această sură, se potriveşte de 
asemenea problemei rizqului. Observăm semnele bune pe care îngerii i le arată soţiei lui 
Ibrahim (AS). Cu toate că ea era bătrână şi stearpă, ei (îngerii) le-au promis lor un nou tip 
de rizq, un copil. Ca şi cum sura abordează problema rizqului cu toate aspectele ei. 
Ascultă ceea ce spune Allah (SWT): „S-a apropiat muierea lui, văicărindu-se, 
lovindu-şi obrajii şi a zis: „(Eu sunt) o babă stearpă...”” (Coran 51-29). Ea a fost 



uimită să ştie că va naşte un copil în aceste împrejurări, dar îngerii au zis: „Dar ei au zis: 
„Aşa a grăit Domnul tău şi El este Înţelept şi Atoateştiutor.”” (Coran 51-30).

Cuvintele folosite în relatarea poveştii servesc ele însele înţelesului şi aproape că 
putem simţi în ele generozitatea profetului Ibrahim (AS). Allah (SWT) spune: „Oare nu 
a ajuns la tine istoria despre oaspeţii cei cinstiţi ai lui Avraam? Când au intrat la el 
şi au zis „Pace!”, iar el le-a zis lor „Pace, oameni necunoscuţi!” Apoi s-a dus el pe 
furiş la familia lui şi a adus un viţel gras. Şi l-a apropiat de ei, zicând: „Voi nu 
mâncaţi?”” (Coran 51:24-27). Observăm graba cu care Ibrahim (AS) a pregătit 
mâncarea pe care vroia s-o ofere „Apoi s-a dus el pe furiş la familia lui” şi 
generozitatea lui „şi a adus un viţel gras”. Ca şi cum înţelesul este: ai încredere în Allah 
(Ar-Razzaq) Cel care dă rizqul şi ai încredere în generozitatea divină şi fii tu însuţi 
generos.

= Sura At-Tur („Muntele”) =

„Fiecare om va fi răspunzător pentru ceea ce a agonisit.”

Continuând problema alegerii, sura At-Tur se concentrează asupra faptului că 
destinul fiecărei fiinţe umane în Ziua de Apoi depinde de faptele ei şi de câştigul ei din 
această lume; astfel versetul central din sură este: „Fiecare om va fi răspunzător 
pentru ceea ce a agonisit.” (Coran 52:21).

Pe de o parte, păcătoşii (care contrazic Islamul) îşi vor înfrunta destinul lor, 
deoarece Allah (SWT) spune: „Vai în Ziua aceea pentru cei care învinuiesc de 
minciună. Şi care se joacă cu vorbe uşoare! În Ziua aceea vor fi ei împinşi în 
Gheena, cu neîndurare: „Acesta este Focul pe care voi l-aţi luatdrept minciună. 
Oare aceasta este vrăjitorie sau voi nu vedeţi? Ardeţi în el şi răbdaţi sau nu răbdaţi, 
căci e totuna pentru voi; căci voi veţi fi răsplătiţi pentru ceea ce faceţi!”” (Coran 
52:11-16).

Pe de altă parte, Allah (SWT) descrie destinul celor pioşi, în ceea ce poate fi 
tradus precum: „Iar cei cuvioşi vor fi în Grădini şi la plăcere. Bucurându-se de ceea 
ce le-a dat Domnul lor. Şi Domnul lor îi va apăra de pedeapsa Iadului. (Şi  li se va 
zice): „Mâncaţi şi beţi în pace pentru ceea ce aţi făcut.”” (Coran 52: 17-19). Această 
situaţie este cu totul opusă caracteristicilor păcătoşilor, ca şi cum înţelesul este alege una 
din cele două căi.

Acest contrast constant dintre cele două părţi, de-a lungul Coranului, are un mare 
impact asupra sufletelor credincioşilor şi este unul din motivele influenţei versetelor 
coranice asupra lor. Versetele ne arată apoi de ce acei credincioşi sunt în cele din urmă 
învingători. Allah (SWT) spune: „Şi vor zice: „Înainte, noi am trăit în mijlocul 
neamului nostru, temători. Însă Allah S-a îndurat de noi şi ne-a apărat de pedeapsa 
vântului fierbinte. Pentru că noi L-am chemat şi mai înainte, căci El este Cel 
Milostiv şi Îndurător.”” (Coran 52:26-28). Încă nu ai făcut alegerea? Nu eşti 
nerăbdător să fii cu ei?

Armonie şi consecvenţă între sure



Minunea Coranului este clară ca cristalul, deoarece sura At-Tur concluzionează  
cu graţie, în armonie cu începutul ei şi cu cel al surei următoare.  Allah (SWT) spune: „Şi 
laudă-L pe El şi o vreme din noapte, ca şi la asfinţitul stelelor!” (Coran 52:49).
Aceasta este o atmosferă de preamărire a nopţii care se potriveşte cu cu începutul surei 
„Pe At-Tur! (Muntele)”, care este muntele lângă care Allah i-a vorbit lui Moise (AS) şi 
l-a desemnat pe el să-I poarte Mesajul Lui.

Finalul surei At-Tur constă în spusele lui Allah (SWT): „Şi laudă-L pe El şi o 
vreme din noapte, ca şi la asfinţitul stelelor!” (Coran 52:49), în timp ce sura An-Nejm 
începe cu: „Pe steaua care apune!”, ca şi cum fiecare dintre surele Coranului pavează 
drumul pentru cealaltă.

= Sura An-Nejm („Steaua”) =

Cunoaşterea şi ştiinţa sunt daruri ale lui Allah (SWT)

Sura An-Nejm discută, de asemenea, problema alegerii, dar de data aceasta pe cea 
dintre cele două surse ale ştiinţei şi cunoaşterii: revelaţia lui Allah (SWT) pe de o parte şi, 
iluzii şi îndoieli pe de altă parte.

„Nu rosteşte nimic după pofta lui!”

Cea mai credibilă ştiinţă şi cea mai sigură cunoaştere este ceea ce a revelat Allah 
(SWT) Trimisului Său Nobil. Din  acest motiv Allah (SWT) spune despre Trimisul Său 
ceea ce poate fi tradus precum: „Nu rosteşte nimic după pofta lui! El (Coranul) nu 
este decât o revelaţie trimisă.” (Coran 53: 3-5), astfel că metoda revelaţiei pe care 
Gibril (AS) (Gavril) a purtat-o de la Allah (SWT), este cel mai demn de încredere şi cel 
mai sigur mod de cunoaştere şi ştiinţă.

Sura prezintă apoi un aspect al incidentului Al-Isra’(ascensiunea Profetului 
(SAWS) în cele şapte ceruri) şi Al-Mi’araj (călătoria nocturnă a profetului Muhammed de 
la Mekke la Ierusalim), unde cunoaşterea şi viziunea erau adevărate şi nu erau limitate la 
povestire şi narare. Allah (SWT) spune: „Stăpânul înţelepciunii care i s-a arătat cu 
înfăţişarea sa adevărată. Când se afla în zarea cea mai înaltă. Apoi s-a apropiat şi a 
coborât mai jos. Încât s-a aflat la două bătăi de  arc sau chiar mai aproape. Şi i-a 
revelat robului Său ceea ce i-a fost revelat. Inima nu a minţit în ceea ce a văzut. 
Oare vă îndoiţi de ceea ce a văzut?” (Coran 53:6-14). Cum îl consideri tu pe cineva un 
mincinos, din moment ce sursa cunoaşterii şi ştiinţei lui este Allah?

Cunoaşterea lor nu este nimic altceva în afară de un set de iluzii

Cunoaşterea este menţionată din nou cu luciditate în sura An-Nejm, accentuând 
importanţa verificării cunoaşterii şi luarea ei din surse credibile. Sura ne prezintă două 
căi: calea revelaţiei pe care am explicat-o la începutul surei şi calea acelora care îşi 
urmează bănuielile şi iluziile, deoarece Allah (SWT) spune: „Ele nu sunt decât nişte 
nume pe care le-aţi dat voi şi părinţii voştri. Allah nu a trimis asupra lor nici o 
putere. Ei nu urmează decât bănuiala şi ceea ce poftesc sufletele, în vreme ce de la 
Domnul lor le-a venit călăuzirea.” (Coran 53:23). Ce dovezi au avut aceşti oameni? Ei 



şi-au bazat cunoaşterea lor pe surse extrem de nesănătoase, cum ar fi poftele, iar Allah 
(SWT) se referă la acestea în versetul: „Oare are omul ceea ce pofteşte?” (Coran 
53:24).

Sura continuă descrierea suspiciunilor, bănuielilor lor, deoarece Allah (SWT) 
spune: „Cei care nu cred în Viaţa de Apoi îi cheamă pe îngeri cu nume de muieri.” 
(Coran 53:27). Astfel că ei se zbat în suspiciunile şi bănuielile lor: „Însă ei nu au ştiinţă 
despre aceasta. Ei nu urmează decât bănuiala, însă bănuiala nu este de nici un folos
faţă de Adevăr.” (Coran 53:28). Sura ajunge apoi la punctul în care Allah (SWT) 
demonstrează superficialitatea lor şi cunoaşterea lor săracă: „Aceasta este ştiinţa la care 
ajung ei. Însă Domnul tău îi ştie mai bine pe aceia care rătăcesc de la calea Sa şi El îi 
ştie mai bine pe aceia care sunt drept călăuziţi.” (Coran 53:30). Deci, mesajul surei 
este: „autentificăţi sursele înainte de a da sentinţe (opinii), şi atunci când vorbeşti despre 
cunoaştere.”

Steaua ... de ce?

O întrebare se pune în acest context: de ce a fost numită sura drept „An-Nejm 
(Steaua)”? De ce a început cu un jurământ care poate fi tradus precum: „Pe steaua care 
apune!” (Coran 53:1). Ce legătură are aceasta cu cunoaşterea?

Jurământul pe stea sugerează faptul că ea se prăbuşeşte şi apune, dar Profetul 
Muhammed (SAWS) a venit cu o metodologie care în nici un caz nu are acelaşi destin.
Allah (SWT) demonstrează acest lucru spunând: „Tovarăşul vostru nu este rătăcit, nici 
nu este pe un drum greşit!” (Coran 53:1). Allah (SWT) a trimis această metodologie şi 
ea este mai puternică decât Cerurile şi Pământul. Ce puternică comparaţie şi ce înţeles 
splendid. Această religie şi această revelaţie sunt mult mai puternice decât Soarele şi mai 
grele decât stelele pe care le vedem.

Binecuvântarea cunoaşterii credibile

Nu vei înţelege binecuvântarea primirii cunoaşterii din revelaţia lui Allah (SWT) 
şi din Coran, dacă nu comunici cu oamenii din Vest, în special cu aceia care îşi extrag 
cunoştinţele numai din surse materiale. Numai atunci poţi înţelege gândirea lor confuză şi 
şovăiala lor în cele mai simple probleme şi axiome la care Islamul a răspuns deja. Ca 
atare, dragi musulmani, acum după ce aţi citit această sură, trebuie să selectaţi sursa 
informaţiei voastre şi să vă bazaţi cunoştinţele şi faptele voastre pe acea sursă. Allah 
(SWT) vă va răsplăti cu cea mai bună recompensă. Allah (SWT) spune: „Ale lui Allah 
sunt cele din ceruri şi cele de pre pământ, pentru ca să-i răsplătească pe cei care au 
săvârşit rău după ceea ce au făcut şi să-i răsplătească pe cei care au împlinit bine cu 
cea mai bună.” (Coran 53:31).

Coerenţă între sure 

Sfârşitul surei An-Nejm: „Prosternaţi-vă înaintea lui Allah şi adoraţi-L!” 
(Coran 53:62) se află într-o armonie clară cu începutul surei Al-Qamar: „Ceasul s-a 
apropiat şi Luna s-a despicat.” (Coran 54:1). Legătura dintre ele este mesajul: 



„Pregătiţi-vă pentru Ziua Reînvierii dovedită de revelaţia surei Al-Qamar, prosternându-
vă lui Allah (SWT) şi adorându-L pe El”.

Binecuvântări şi indignări

Între două sure de alegere, sura Al-Qamar şi sura Ar-Rahman, urmează în partea a 
27-a şi se completează  una pe cealaltă. Mesajul surei anterioare este: „Cunoaşte-L pe 
Allah (SWT) prin intermediul indignărilor”, în timp ce mesajul următoarei este: 
„Cunoaşte-L pe Allah (SWT) prin intermediul binecuvântărilor.”

= Sura Al-Qamar („Luna”) =

Mesajul acestei sure este din nou acela  de a alege între două căi: observă 
răzbunarea lui Allah (SWT) asupra naţiunilor trecute necredincioase şi decide dacă vei 
urmeza drumul lor sau îl vei evita.

Ia ca exemplu poporul lui Nuh (AS) (Noe), deoarece Allah (SWT) spune: 
„Înainte de ei, au ţinut de minciună neamul lui Noe şi ei l-au socotit mincinos pe 
robul Nostru şi eu zis: „(El este) un nebun!” Şi el a fost ocărât (de necredincioşi).” 
(Coran 54:9). Astfel, Nuh (AS) l-a invocat pe Allah (SWT) împotriva lor: „Şi L-a 
chemat pe Stăpânul său, (zicând): „Eu sunt învins! Fă să fie biruitoare (cauza 
Ta)!”” (Coran 54:10). Care a fost rezultatul? Apoi: „Şi am deschis Noi porţile cerului 
pentru o apă ce a curs potop. Şi am făcut să ţâşnească izvoare din pământ şi astfel   
s-a întâlnit apa, după o poruncă ce a fost hotărâtă.” (Coran 54:11-12).

Continuăm apoi cu o altă scenă a răzbunării lui Allah (SWT) asupra păcătoşilor. 
Allah (SWT) spune: „A învinuit de minciună şi ’Ad. Şi cum a fost pedeapsa Mea şi 
prevenirea Mea?! Noi am trimis asupra lor un vânt puternic şi rece, într-o zi 
nefericită, fără sfârşit.” (Coran 54: 18-19).

În legătură cu neamul lui Themud, Allah (SWT) spune: „A socotit şi Themud 
mincinoase prevenirile. ” (Coran 54:23). Rezultatul tăgăduirii lor a fost îngrozitor, 
deoarece Allah (SWT) spune: „Şi cum a fost pedeapsa Mea şi prevenirea Mea?” 
(Coran 54:30).

În legătură nu neamul lui Lut (AS) (Lot), Allah (SWT) spune: „A luat şi neamul 
lui Lot drept minciună prevenirile. Noi am trimis asupra lor vijelie cu pietre şi nu 
am izbăvit decât familia lui Lot, înainte de revărsatul zorilor.” (Coran 54: 33-34).
Un alt exemplu este neamul lui Fir’aun (Faraon), deoarece Allah (SWT) spune: „Şi s-au 
dus prevenitorii şi la neamul lui Faraon. Însă ei au socotit mincinoase toate minunile 
Noastre şi i-am apucat Noi cu pedeapsa celui Tare, Atotputernic.”(Coran 54: 41-42).

Observăm că versetele care prezintă răzbunarea lui Allah (SWT) asupra naţiunilor 
anterioare au câţiva factori în comun. Tăgăduirea necredincioşilor a reprezentat motivul 
principal al distrugerii lor. Astfel, menţionarea torturii este asociată cu cuvinte precum: 
„A învinuit de minciună şi ’Ad.”, „A socotit şi Themud mincinoase prevenirile. ”, 
chiar şi necredincioşii din Mekke au fost descrişi în versete precum: „Ei învinuiesc de 
minciună şi urmează poftelor lor şi tot lucrul este hotărât.” (Coran 54:3).

Orice popor care Îl dezminte pe Allah (SWT) şi pe profeţii Lui (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lor!), fără să reflecte măcar asupra versetelor Lui, se 
va confrunta cu tortură şi va deveni un exemplu pentru oamenii care vor veni după ei. 



Allah (SWT) spune: „Şi am lăsat-o Noi ca un semn (de prevenire). Dar oare se află 
cine să ia aminte?” (Coran 54:15).

Deci, sura se concentrează de la început asupra unui semn la care necredincioşii 
din Mekke au fost martori, iar Allah (SWT) descrie acest lucru: „Ceasul s-a apropiat  şi 
Luna s-a despicat.”(Coran 54:1). Ca şi cum mesajul este acela că, acum când ai văzut 
acest semn important, ai grijă să nu-l tăgăduieşti, în caz contrar vei deveni tu însuţi un 
semn de avertizare pentru alţii. Totuşi, ei s-au îndepărtat şi au aruncat minciuni, iar acest 
lucru este descris de Allah (SWT) astfel: „Însă când văd un semn, ei se îndepărtează  
şi zic: „(Aceasta este) o vrăjitorie neîntreruptă!””(Coran 54:2).

Aceleaşi cuvinte sunt folosite pentru a comenta asupra sfârşitului poveştii fiecărei 
naţiuni anterioare. Allah (SWT) spune: „Şi cum a fost pedeapsa Mea şi prevenirea 
Mea?! Noi am făcut Coranul uşor, petru îndemnare, dar oare este cineva care să 
cugete?” (Coran 54:21-22).

Normă universală 

Sura comentează apoi asupra poveştilor naţiunilor anterioare indicând faptul că 
necredincioşii din Mekke nu sunt mai buni decât strămoşii lor. Allah (SWT) spune: 
„Oare necredincioşii voştri sunt mai buni decât aceştia sau se află în scripturi 
mântuire pentru voi?”(Coran 54:43). Aceeaşi regulă se aplică tuturor celor care 
dezmint şi sunt mândri, deoarece Allah (SWT) spune: „Noi am nimicit cetele 
(asemănătoare cu) voi, dar oare este cine să ia aminte?”(Coran 54-51).

Nu ar fi trebuit să le fie de ajuns acele semne precum: despicarea lunii şi poveştile 
naţiunilor anterioare? Apoi urmează un alt verset pentru a-i ameninţa, deoarece Allah 
(SWT) spune: „Dar mulţimea lor va fi înfrântă şi ei vor întoarce spatele (fugind).” 
(Coran 54:45). Ce avertizare îngrozitoare prin faptul că Allah (SWT) face referire la 
bătălia de la Bedr şi la înfrângerea necredincioşilor care o va însoţi. Urmează o avertizare 
mult mai aspră decât cea a bătăliei de la Bedr şi decât orice alte calamităţi lumeşti, 
deoarece Allah (SWT) spune: „Ba Ceasul este timpul promis lor, iar Ceasul va fi 
groaznic şi mai amar” (Coran 54:46).

„Noi am făcut Coranul uşor, pentru îndemnare, dar oare se află cine să ia 
aminte?”

În timp ce narează distrugerea celor care dezmint, sura demonstrează faptul că 
Coranul este unicul mijloc de evitare a torturii şi că acest Coran a fost făcut uşor pentru 
oameni pentru a reflecta asupra lui şi pentru a învăţa din el, deoarece Allah (SWT) spune: 
„Noi am făcut Coranul uşor, pentru îndemnare, dar oare se află cine să ia aminte?” 
(Coran 54:17). Ca şi cum sensul este acela de a rămâne statornic pe calea lui Allah 
(SWT) şi de a lua asupra ta sarcina de a memora Coranul, făcând referire la el şi 
reflectând asupra lui. Deci, ai început să-l cunoşti pe Allah (SWT), să te fereşti de tortura 
Lui şi să fii capabil să alegi calea cea bună.



= Sura Ar-Rahman (Cel Milostiv) =

Sura Ar-Rahman împreună cu sura Al-Qamar formează o parte integrală a 
cunoaşterii noastre a lui Allah (SWT), deoarece ele luminează asupra binecuvântărilor 
Lui şi pavează drumul pentru noi pentru a alege calea credinţei.

Ei sunt fraţii tăi musulmani în ceea ce priveşte îndatoririle

Dintre toate surele Coranului, această sură este caracterizată în mod special prin 
includerea sensului nou că, atât ginilor cât şi oamenilor li s-au încredinţat îndatoriri şi 
Coranul li se adresează în mod egal amândurora. Astfel, această sură arată că adresarea 
este făcută în mod direct ginilor: „În curând ne vom ocupa şi de judecata voastră, o 
voi două poveri.” (Coran 55:31), ca şi cum le cere ginilor „să aleagă”, deoarece calea 
credinţei este acum clară cu toate contururile şi semnele ei. Apoi urmează un verset care 
se adresează celor două lumi, afirmând: „O, neam al ginilor şi al oamenilor! Dacă voi 
puteţi trece dincolo de hotarele cerurilor şi ale pământului, treceţi! Dar voi nu veţi 
putea trece decât cu ajutorul unei puteri!” (Coran 55:33).

Mai mult, cel mai frecvent repetat verset în această sură care poate fi tradus 
precum: „Aşadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le tăgăduiţi?” (Coran 
55:32) este adresarea atât ginilor cât şi oamenilor, deoarece versetul spune „Domnul 
vostru” şi le porunceşte amândurora să-i mulţumească lui Allah (SWT) pentru 
binecuvântările Lui şi să nu le nege. Atunci când acest verset a fost revelat, Profetul 
(SAWS) a spus: „... când le-am citit ginilor această sură, răspunsul lor a fost mai bun 
decât al vostru. Ei au răspuns: „Noi nu negăm nici una din binecuvântările Tale Allah 
(SWT), toată lauda Ţi se cuvine Ţie.”1”. Este un înţeles deosebit de semnificativ şi un 
răspuns foarte plăcut la întrebarea „Aşadar, pe care dintre binefacerile Domnului 
vostru le tăgăduiţi?”. Vă rog să vă gândiţi la întrebare atunci când citiţi sura Ar-Rahman 
şi să-I mulţumiţi lui Allah (SWT) din tot adâncul inimii şi sufletului pentru toate 
binecuvântările Lui.

Binecuvântările lui Allah (SWT):

Sura continuă să enumere minunatele binecuvântări de care ne bucurăm fără să 
realizăm cu adevărat valoarea lor. Allah (SWT) spune: „Şi cerul El l-a înălţat şi El a 
stabilit balanţa. Pentru ca voi să nu fiţi nedrepţi la cumpănire. Daţi greutatea după 
dreptate şi nu scădeţi la balanţă!” (Coran 55:7-9). Balanţa pe care Allah (SWT) a 
stabilit-o pentru judecată în ceruri şi pe pământ şi pentru judecarea tuturor creaturilor este 
una din cele mai semnificative binecuvântări pe care El (SWT) ni le-a dăruit. Totuşi, când 
omul a deviat de la calea cea dreaptă şi, şi-a depăşit limitele,  atunci a predominat 
nedreptatea şi corupţia. Şi în jurul procesului de listare a acestor minunate binecuvântări, 
aceeaşi întrebare este repetată încă o dată şi încă o dată.

Sura demonstrează mai multe binecuvântări, deoarece Allah (SWT) spune: „El a 
slobozit cele două mări ca să se întâlnească. Dar între ele este o stavilă pe care ele nu 
o pot trece.” (Coran 55:19-20).
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Alege una din cele două căi

Urmând acelaşi tipar ce caracterizează surele celui de-al 27 juz (capitol) al 
Coranului, sura Ar-Rahman demonstrează două categorii de oameni. Prima, cea care a 
negat binecuvântările lui Allah (SWT). Allah (SWT) spune: „Şi în ziua aceea nu vor fi 
întrebaţi despre păcatele lor nici oameni şi nici gini. Aşadar, pe care dintre 
binefacerile Domnului vostru le tăgăduiţi? Nelegiuiţii vor fi cunoscuţi după semnele 
lor şi vor fi ei apucaţi de smocurile de păr şi de picioare. Aşadar, pe care dintre 
binefacerile Domnului vostru le tăgăduiţi? Acesta este Iadul pe care-l socoteau 
păcătoşii minciună; Ei se vor plimba într-un du-te-vino între el şi apa clocotită.” 
(Coran 55:39-44). Acestea sunt urmate direct de menţionarea celei de-a doua categorii 
(oamenii Paradisului) pentru a accentua efectul acestor versete şi astfel sporeşte 
oportunitatea facerii celei mai bune decizii. În această privinţă, Allah (SWT) spune: 
„Acela care s-a temut de înfăţişarea dinaintea Domnului său (pentru judecată) va 
avea parte de două grădini. Aşadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru le 
tăgăduiţi?” (Coran 55: 46-47).

Într-adevăr, aceasta este una din cele mai bune sure care-i determină pe 
musulmani să recunoască binecuvântările lui Allah (SWT). Aceasta, în consecinţă îi 
determină pe ei să identifice calea cea dreaptă şi să rămână statornici pe ea.

= Sura Al-Waqi’a („Cea care trebuie să se întâmple”) =

Sura Al-Waqi’a ţinteşte cu claritate asupra acordării oportunităţii musulmanilor 
de a alege una din următoarele categorii: 

1. Precursorii care sunt consideraţi cei mai aproape de Allah (SWT).
2. Oamenii mâinii drepte
3. Oamenii mâinii stângi
Acesta este un rezumat scurt al acestei sure, care începe cu: „Atunci veţi fi voi de 

trei feluri: Oamenii mâinii drepte – şi ce sunt oamenii mâinii drepte? – Oamenii 
mâinii stângi – şi ce sunt oamenii mâinii stângu? - ” (Coran 56:7-10).

Sura continuă să vorbească despre ei şi despre soarta care îi aşteaptă pe fiecare 
categorie dintre ei, până când concluzionează cu menţionarea aceloraşi trei categorii încă 
o dată. Allah (SWT) spune: „Dacă (acesta) este dintre cei apropiaţi (de Allah). Atunci 
el va avea odihnă, îndurare şi Grădini cu plăceri. Dacă el este dintre oamenii mâinii 
drepte. Atunci (el va fi primit cu cuvintele) „Pace ţie care eşti dintre oamenii mâinii 
drepte!” Însă dacă el va fi dintre cei care tăgăduiesc şi sunt în rătăcire. Atunci va 
avea el sălaş în apa clocotită. Şi în focul Iadului.” (Coran 56: 88-94).

Meditează asupra domeniului Lui şi alege

După ce sura menţionează soarta ce îi aşteaptă pe fiecare din cele trei categorii, te 
îndeamnă să meditezi asupra creaţiei lui Allah (SWT) şi să-ţi verifici înclinarea (tendinţa) 
şi credinţa, şi apoi să faci într-adevăr alegerea corectă. Această contemplare ar trebui să 
acopere toate binecuvântările pe care Allah (SWT) le oferă omului, şi ultima fiinţă umană 
creată iniţial de Allah (SWT) dintr-o mică spermă. Allah (SWT) spune: „Aţi văzut voi ce 



aruncaţi drept sămânţă? Îl plăsmuiţi voi sau Noi îl plăsmuim?” (Coran 56:58-59).
Sura continuă apoi să demonstreze miraculoasele procese de răspândire şi creştere şi 
astfel afirmă ceea ce poate fi tradus precum: „Oare vedeţi voi ce semănaţi? Dar oare 
voi faceţi să crească (ceea ce semănaţi) sau Noi facem să crească?” (Coran 56: 63-
64). Sura menţionează o altă minunată binecuvântare: „ Vedeţi voi apa pe care o beţi? 
Voi aţi făcut-o să coboare din nouri sau Noi suntem Cel Care o facem să coboare? 
(Coran 56: 68-69). Sura se îndreaptă apoi către crearea focului: „Vedeţi voi focul pe 
care-l aprindeţi (prin frecare)? Voi aţi făcut să crească pomul lui sau Noi l-am făcut 
să crească?” (Coran 56: 71-72).

Dragă frate musulman, dacă ţi-ai amintit de toate aceste binecuvântări şi ai putut 
să-ţi dai seama că toate sunt create din porunca lui Allah (SWT), fără nici un efort din 
partea ta, atunci trebuie să-L slăveşti imediat pe Allah (SWT). În legătură cu aceasta sura 
menţionează: „Deci laudă numele Domnului tău Cel Măreţ.” (Coran 56:74). Toată 
lauda I se cuvine lui Allah Supremul.

Alege înainte de a muri

Chiar înainte de sfârşit, sura ne reaminteşte de moarte pentru a vă îndemna pe voi 
musulmani să vă faceţi alegerea înainte de a muri şi de a părăsi această viaţă. Allah 
(SWT) spune: „Şi cum va fi când (sufletul) va ajunge la gât? Şi voi veţi privi în 
vremea aceea. Fiind Noi mai aproape de el decât voi, însă nu Ne veţi zări.” (Coran 
56: 83-85). Acestea sunt momente foarte dificile şi dure, ele te fac să te întrebi cine se va 
număra printre oamenii cei mai apropiaţi de Allah (SWT) şi nu va trăi astfel de momente 
grele. Cine se va număra printre oamenii Mâinii Drepte şi viaţa cui se va sfârşi cu 
suferinţă? Eu caut adăpost la Allah (SWT) de o astfel de soartă.

Un avertisment între două versete de laudă

Observăm că sura Al-Waqi’a se sfârşeşte cu un verset care poate fi tradus precum: 
„Deci laudă numele Domnului tău Cel Măreţ!” (Coran 56:96). Acest verset este în 
conformitate cu sfârşitul surei At-Tur, un verset de laudă: „Şi laudă-L pe El şi o vreme 
din noapte, ca şi la asfinţitul stelelor!” (Coran 52:49), precum şi cu finalul surei An-
Nejm, un verset de prosternare: „Prosternaţi-vă înaintea lui Allah şi adoraţi-L!” 
(Coran 53:62). Lăudarea lui Allah (SWT) şi adorarea reprezintă cel mai mare ajutor pe 
care omul poate să-l obţină atunci când alege calea cea dreaptă şi aderă la ea, pentru tot 
restul vieţii lui, inşaAllah (dacă Allah doreşte).

Aşa cum surele anterioare consecutive au o linie care leagă finalul fiecăreia dintre 
ele cu începutul surei următoare, în mod similar putem observa că sura Al-Waqi’a se 
sfârşeşte cu un verset de laudă: „Deci laudă numele Domnului tău Cel Măreţ.” (Coran 
56:96). Sura următoare, care este sura Al-Hadid începe, de asemenea, cu un verset de 
laudă, deoarece Allah (SWT) spune: „Tot ceea ce se află în ceruri şi pre pământ Îi 
aduce laudă lui Allah, căci El este Puternic şi Înţelept.” (Coran 57:01).



= Sura Al-Hadid (Sura „Fierului”)=
Echilibrul dintre spiritualitate şi materialitate

Sura Al-Hadid abordează, de asemenea, alegerea între materialitate şi 
spiritualitate. Totuşi, ea nu îţi cere să alegi între ele, ci mai degrabă te încurajează să 
găseşti un echilibru între cele două.

Comunitatea musulmană (Ummah) şi fierul:

Înainte de a începe discuţia despre această sură, trebuie să menţionez un fapt trist; 
faptul că comunitatea noastră care citeşte despre fier în Coran, nu ştie de fapt nimic 
despre fabricarea (producţia) fierului. Această sură include un verset central care poate fi 
tradus: „... şi am făcut să pogoare fierul, în care se află putere mare şi foloase pentru 
oameni...” (Coran 57:25), dar din păcate musulmanii nu îl aplică în prezent.

Fierul este considerat, în zilele noastre, simbolul industriei grele, deoarece fierul, 
aşa cum a ilustrat şi versetul, poate fi „un material în care se află putere mare” (de ex. 
în industriile militare) sau poate aduce „foloase pentru oameni” (de ex. în industriile de 
înaltă tehnologie). De fapt, fierul reprezintă principalul „miez” al industriei în perioade de 
război şi piese asemănătoare. Dar unde este folosit pentru dezvolatrea ştiinţifică, 
industrială şi tehnologică?

După ce ne-am dat seama de acest fapt trist, haideţi să încercăm să înţelegem 
sensul transmis de Allah (SWT) în această sură pentru a fi capabili de a percepe 
echilibrul şi sfera cuprinzătoare a Islamului, pentru a prinde din urmă procesul dezvoltării 
şi civilizaţiei.

Echilibrul

Care este scopul acestei sure? Această sură îţi cere să realizezi un echilibru între 
materialitate şi spiritualitate, spunându-ne despre două categorii de oameni. Prima 
categorie se dedică complet adorării lui Allah (SWT) şi absolut nimic altcuiva în afară de 
aceasta, în timp ce a doua categorie a devenit foarte aspră şi crudă, deoarece se dedică ea 
însăşi muncii şi altor probleme lumeşti mai mult decât se dedică actelor de supunere care 
pot fi îndeplinite pentru a-L mulţumi pe Allah (SWT). Apoi sura arată faptul că ambele 
grupuri greşesc şi că ambele au deviat de la calea lui Allah (SWT).

Materialitatea excesivă

Următorul verset se adresează celei de-a doua categorii într-un mod deosebit care 
impresionează chiar şi cea mai crudă inimă, deoarece versetul le aminteşte lor despre 
Allah (SWT): „Oare nu a sosit vremea pentru aceia care cred, ca inimile lor să fie 
smerite la pomenirea lui Allah şi înaintea Adevărului care a fost trimis  şi ca ei să nu 
fie ca aceia cărora li s-a dăruit Cartea mai înainte şi li s-a lăsat lor timp îndelung, 
însă inimile lor au rămas împietrite şi mulţi dintre ei sunt nelegiuiţi?” (Coran 
57:16). Este un reproş foarte blând din partea lui Allah (SWT), care a fost simţit de către 
companioni, cu toate că ei se numărau printre oamenii cei mai supuşi, şi au spus ei: 



„Allah (SWT) a pogorât acest verset pentru a ne mustra, deoarece inimile noastre s-au 
împietrit.”

Un alt verset care urmează imediat acest verset şi în care Allah (SWT) spune: „Să 
ştiţi că Allah dă viaţă pământului, după moartea lui! Noi v-am făcut vouă semnele 
limpezi, pentru ca voi să pricepeţi.” (Coran 57:17). Şi deci, care este legătura dintre 
asprimea inimilor şi ploaie? Este ca şi cum versetul vrea să ne spună că Allah (SWT) care 
poate aduce pământul mort la viaţă prin intermediul ploii, poate de asemenea să aducă 
cele mai crude inimi la calea supunerii prin Dhikr (pomenirea lui Allah (SWT)).

Spiritualitatea excesivă 

Cealaltă categorie îi include pe aceia care erau excesiv de implicaţi în lumea 
spiritualităţii, abandonându-şi complet treburile lumeşti. Allah (SWT) îi descrie pe ei 
astfel: „Apoi, Noi i-am făcut să meargă pe urmele lor pe trimişii Noştri şi l-am făcut 
să urmeze pe Isus fiul Mariei, şi i-am dăruit lui Evanghelia, iar în inimile celor care 
l-au urmat am pus milă şi îndurare.”(Coran 57:27). Până acum, toate acestea sunt 
bune şi dorite, dar fii atent acum la cea de-a doua parte a versetului care afirmă: „Însă 
monahismul l-au născocit ei singuri – nu l-am prescris Noi pentru ei – căutând 
mulţumirea lui Dumnezeu! Dar ei nu au păzit aceasta aşa cum s-ar fi cuvenit să o 
păzească. Noi le-am dăruit acelora dintre ei care au crezut răsplata lor, însă mulţi 
dintre ei au fost nelegiuiţi.” Merită să observăm aici faptul că ambele versete care 
vorbesc despre extravaganţă fie în materialitate fie în spiritualitate, au fost finalizate cu 
aceeaşi frază:  „însă mulţi dintre ei au fost nelegiuiţi.” De ce? Deoarece devierea de la 
calea cea dreaptă este considerată o încălcare (deoarece încălcare din punct de vedere 
lexical înseamnă deviere în limba arabă). În consecinţă, ruperea cuiva de viaţa lumească 
şi dedicarea completă adorării este considerată o încălcare la fel şi împietrirea inimilor şi 
rămânerea departe de toate aspectele spirituale ale vieţii este considerată o încălcare.

O comunitate care este corect echilibrată

Ca şi cum sura ne transmite următorul mesaj: tu, comunitate a lui Muhammed 
(SAWS), eşti moderată, aşa că nu ar trebui să înclini către una din cele două extreme. Tu 
eşti corect echilibrată între blândeţea inimii şi apropierea faţă de Allah (SWT) pe de o 
parte, şi succesul în viaţă pe de altă parte. Importantul verset central  vine pentru a ilustra 
acest concept într-un mod deosebit, afirmând: „Noi i-am trimis pe trimişii Noştri cu 
semnele cele limpezi, am făcut să pogoare cu ei Scriptura şi Balanţa, pentru ca 
oamenii să fie cu dreptate, şi am făcut să pogoare fierul, în care se află putere mare 
şi foloase pentru oameni.” (Coran 57:25). Această parte se concentrează asupra părţii 
materialiste şi a obţinerii succesului în viaţă, apoi se îndreaptă către ceea ce poate fi 
tradus precum: „... şi pentru ca Allah să ştie cine Îl ajută pe El şi pe trimişii Săi fără 
ca ei să fie văzuţi!” penru a ne face pe noi să ne dăm seama că aceasta este întrebuinţarea 
caracteristică a fierului (de ex. pentru a sprijini religia lui Allah prin intermediul 
industriilor militare şi tehnologice).

Mai mult, sura afirmă clar că această regulă nu este subiectul schimbării de-a 
lungul generaţiilor. Allah (SWT) spune: „Noi i-am trimis pe Noe şi pe Avraam şi le-am 
dăruit urmaşilor lor profeţia şi Scriptura. Şi printre ei au fost unii bine călăuziţi...” 



(Coran 57:26). Versetul vorbeşte despre aceia care au înţeles religia lui Allah (SWT) şi 
care ştiu cum să relizeze un echilibru între materialism şi spiritualitate.

În sfârşit, versetul se încheie din nou cu: „...însă mulţi dintre ei au fost 
nelegiuiţi.”

Balanţa este cheia magică spre lumină

Merită să menţionăm faptul că cuvântul „nur” (lumină) este pomenit de trei ori, 
fapt ce ne arată în mod sigur esenţa balanţei în Islam:  

1. Pe pământ: Allah (SWT) spune: „O, voi cei care credeţi! Fiţi cu frică de 
Allah şi credeţi în Trimisul Său (Muhammed) astfel El vă va dărui două părţi din 
îndurarea Sa, vă va face o lumină după care să mergeţi şi vă va ierta pe voi, căci 
Allah este Iertător şi Îndurător!” (Coran 57:28).

2. Pe As-Sirat (calea de peste Iad). Allah (SWT) spune: „Într-o zi îi vei vedea pe 
dreptcredincioşi şi pe dreptcredincioase alergând cu lumina în faţa lor şi în dreapta 
lor...” (Coran 57:12).

3. În Rai: Allah (SWT) spune: „Aceia care au crezut în Allah şi în trimişii Săi –
aceia sunt iubitori de adevăr – şi martirii vor avea la Domnul lor răsplata şi lumina 
lor...” (Coran 57:19).

4. Te rog să meditezi asupra superiorităţii şi balanţei acestei religii. Sura te 
asigură că dorinţa ta de a fi supus lui Allah (SWT) îţi va aduce cu siguranţă lumină în 
această viaţă lumească precum şi în Lumea de Apoi, când vei trece peste As-Sirat. Mai 
mult, sura menţionează o lumină care aparţine unui grup specific de oameni, care este 
grupul martirilor. Allah (SWT) spune: „– şi martirii vor avea la Domnul lor răsplata şi 
lumina lor” (Coran 57:19) deoarece ei au fost cei care au folosit fierul sub formă de 
echipamente militare şi în acest fel au putut să obţină maximul succesului în viaţă, 
sprijinind religia lui Allah (SWT) pe de o parte şi sacrificându-şi viaţa de dragul lui Allah 
(SWT) pe de altă parte, fapt ce le-a permis să obţină cel mai bun statut spiritual şi 
apropierea faţă de Allah (SWT). Astfel sura Al-Hadid reprezintă o balanţă deosebit de 
clară. 

Balanţa în creaţia lui Allah (SWT)

Încă de la început sura ne arată clar faptul că Allah (SWT) guvernează universul 
cu o balanţă uimitoare, deoarece el include multe paradoxuri. Allah (SWT) spune: „El 
este Întâiul şi Cel de pe urmă, Cel situat deasupra tuturor şi Cel ascuns şi El este a 
toate ştiutor.” (Coran 57:3). „El este Cel Care a creat cerurile şi pământul şi şase 
zile şi pe urmă s-a aşezat pe Tron. El ştie ce intră în pământ şi ce iese din el, ce 
coboară din cer şi ce se înalţă la el; El este cu voi, oriunde v-aţi afla. Şi Allah vede 
bine ceea ce faceţi.” (Coran 57:4). „El face ca noaptea să intre în zi şi ca ziua să intre 
în noapte şi El este Ştiutorul celor dinlăuntrul piepturilor.” (Coran 57:6)

Ca şi cum versetul spune că nimeni în afară de Allah (SWT) nu poate aduce toate 
aceste contradicţii la un loc, slavă lui Allah (SWT). El are puterea absolută asupra acestui 
domeniu şi îl poate face perfect echilibrat, cum este de altfel. El le-a poruncit creaturilor 
Sale să caute echilibrul în viaţa lor, să-şi ferească inimile pentru a nu deveni aspre şi să se 
abţină de la înclinarea către una din cele două extreme: materialitate şi spiritualitate.



Încă nu ai ales?

Aceasta a fost o prezentare a juzului 27 (a 27-a parte) a Coranului şi a surelor lui, 
care ne îndeamnă să alegem, şi ne impune întrebări precum: 
           
 Vei alege calea ce duce către Rai sau către Iad? (Sura Qaf şi sura At-Tur).
 Ai vrea să fii unul dintre oamenii mâinii Drepte sau dintre oamenii care 

tăgăduiesc? (Sura Al-Waqi’a).
 Vei prefera binecuvântările sau nenorocirile? (Sura Ar-Rahman şi sura Al-

Qamar).
 Ai dori să-ţi obţii cunoştinţele din surele revelate sau din sursele îndoielnice 

suspicioase? (Sura An-Nejm).
 Vei alege generozitatea lui Allah şi răsplata Lui sau privarea (lipsirea de rizq). 

(Sura Adh-Dhariyat).
 Vei alege materialismul excesiv, spiritualitatea excesivă sau o cale de echilibru 

între cele două? (Sura Al-Hadid).
 În final noi apelăm la Allah (SWT) pentru a ne ajuta să facem alegerea corectă şi 

să ne facă să ne folosim de ceea ce am învăţat din surele juzului 27.



Surele părţii douăzeci şi opta

Am ajuns la cea de-a douăzeci şi opta parte. Surele acestei părţi toate au aceeaşi 
temă, aşa cum am văzut  şi în partea anterioară.

Ideea principală: apartenenţa la Islam

Surele din a douăzeci şi opta parte, toate au o singură idee principală: sentimentul 
de apartenenţă la Islam.

Ca şi cum sensul este: după ce voi, musulmani, aţi cunoscut Coranul şi aţi înţeles 
esenţa religiei lui Allah (SWT), acum trebuie să aparţineţi lui. Unii oameni se pot gândi 
că ei aparţin Islamului, deoarece ei îndeplinesc toate actele de adorare obligatorii cum ar 
fi rugăciunea zilnică obligatorie, postul din luna Ramadan, dar ei scapă din vedere cu 
adevărat un punct. Este o mare diferenţă între “eu mă rog (îmi îndeplinesc Rugăciunea)”
şi “eu postesc” pe de o parte, şi “eu aparţin Islamului” pe de altă parte.

Apartenenţa la Islam înseamnă iubirea lui Allah şi a Profetului Muhammed 
(SAWS) mai mult decât orice altceva, şi iubirea tuturor tovarăşilor musulmani, deoarece 
ei aparţin aceleaşi religii ca şi tine. Apartenenţa la Islam necesită ca omul să nu fie 
fascinat de alte culturi, deoarece el trebuie să fie mândru că aparţine propriei lui religii. 
Pe scurt, în cea de-a douăzeci şi opta parte este vorba de faptul că trebuie să te ţii de 
propriile tale credinţe şi că nu trebuie să-i urmezi orbeşte pe alţi oameni sau alte culturi.
Nu trebuie să se înţeleagă, totuşi că musulmanii trebuie să fie duşmani faţă de alţii; ei 
sunt pur şi simplu încurajaţi să-şi păstreze propria lor identitate, gândire şi valori fără să 
nemulţumească (ofenseze) orice alt grup. Este uimitor cum această parte a Sfântului 
Coran explică clar cum trebuie să căutăm un echilibru între cum să ne ţinem de propriile 
noastre credinţe şi să nu fim ostili faţă de alţii.

Seria surelor care ilustrează “apartenenţa”:

Există nouă sure în această parte. Dacă ne uităm la titlul lor putem vedea că ele 
formează o serie strâns legată cu “apartenenţa”, ca un factor comun:

1. Sura Al-Jumu’a (“Vinerea”), sura As-Saff (sura “liniei de luptă”), sura Al-
Haşr (“Adunarea”): o chemare la unitate, colaborare şi efort comun.

2. Sura Al-Mumtahana (sura “Celei încercate”): un test de apartenenţă.
3. Sura Al-Munafiqun (“Ipocriţii”): un avertisment împotriva ipocriţilor; 

bolile sociale care îi pot diviza pe musulmani, îi pot despărţi şi îi pot 
îndepărta de religia lor.

4. Surele At-Tehrim (“Interdicţia”), At-Talaq (“Divorţul”), At-Taghabun 
(“Pierderea şi câştigul reciproc”): un avertisment împotriva faptului de a nu 
îţi schimba direcţia de la apartenenţa la Islam şi de a nu fi distras de 
plăcerile vieţii (copii, soţi-soţii şi avere).

Aceste sure, în special At-Talaq şi At-Tehrim se concentrează asupra importanţei 
familei. Cea din urmă este punctul de începere a unei tovărăşii şi a unei asocieri între 
membrii societăţii. Cu alte cuvinte “apartenenţa” începe cu o familie musulmană 
puternică, solidă şi se încheie cu o comunitate musulmană unită.



Rolul femeilor în cadrul “apartenenţei”:

Printre întrebările legate de această parte este faptul că ea începe cu povestea unei 
femei care se plânge de faptul că soţul ei o tratează aspru, urât (Sura Al-Mujadile), apoi 
ea se încheie cu sura At-Tehrim care oferă două roluri model pentru femei: soţia lui 
Faraon şi Meryem (Maria), fiica lui Imran.

Problema comună aici o reprezintă femeile; ele sunt cele care îi fac (îi nasc) pe 
bărbaţi, cele care cresc copiii şi îi învaţă semnificaţia apartenenţei. Dacă femeile ar 
cunoaşte valoarea lor în Islam, dacă ar şti cum Islamul le onorează, ele ar aparţine cu 
adevărat  lui şi ar răspândi această noţiune de apartenenţă la Islam întregii comunităţi 
(Ummah).

Din această cauză, această parte începe prin recurgerea la drepturile femeilor (în 
sura Al-Mujadile) şi se încheie prin stabilirea asemănării dintre două femei. Dacă femeile 
ar fi luat în seamă drepturile lor şi rolul lor în această religie, ele ar fi răspândit în 
consecinţă această tovărăşie tuturor oamenilor. 

Femeile în surele Coranului:

În părţile anterioare am văzut cum cele mai multe sure din Coran se concentrează 
asupra rolului femeilor. În sura Al-’Imran (Familia lui ’Imran), în care s-a discutat despre 
“stabilitate (fermitate)”, Meryem şi soţia lui ’Imran erau două exemple de fermitate. În 
sura An-Nisa’ (Femeile), cel mai important aspect al dreptăţii, tema dominantă a fost cea 
a tratării femeilor cu dreptate. Sura An-Neml, care discută despre perfecţiunea 
civilizaţiei, o laudă în mod evident pe regina din Sebe’ pentru modul în care i-a guvernat 
cu dreptate pe oamenii ei şi i-a condus în cele din urmă la credinţa în Allah (SWT).

Observi cum Islamul acordă o mare atenţie femeilor, şi cum Coranul le prezintă 
ca pe o temă centrală în multe din surele lui? Deşi toate acestea sunt evidente, încă mai 
există unii cinici care spun: “Li se acordă vreo atenţie femeilor în Coran? De ce Coranul 
se adresează întotdeauna bărbaţilor? De ce foloseşte întotdeauna forma masculină?”
Acestor oameni le răspundem: în limba arabă, forma generală de adresare folosită este 
cea masculină.2 Astfel, Coranul se adresează atât bărbaţilor cât şi femeilor folosind forma 
masculină. Cu toate acestea, întotdeauna se accentuează faptul că ei sunt parteneri în 
Islam; nu numai asta, dar şi faptul că femeile au un rol chiar mai important, din moment 
ce ele sunt cele care răspândesc de fapt această noţiune de a fi o parte integrală a 
societăţii, aşa cum s-a arătat în această parte.

                                                
2 În limba arabă, ambele sexuri pot fi adresate folosind un singur pronume, cel masculin. În arabă, diferenţa 
dintre masculin şi feminin nu este numai la pronumele persanale de forma a treia, ci de asemenea şi la 
adjective şi la conjugarea verbelor. Ar fi foarte greu să folosim ambele forme de fiecare dată. Este de 
asemenea o realitate faptul că un grup de bărbaţi şi femei sunt adresaţi prin folosirea pronumelui personal 
masculin la plural.



= Sura Al-Mujadile (“Disputa”)=

Originea apartenenţei: Drepturile femeilor

Obiectivul acestei sure este: renunţarea la toate celelalte religii sau metodologii 
psihologice şi rămânerea ataşat de Islam.

Sura începe cu povestea unei dispute familiale; o femeie care se plânge de soţul ei 
Profetului Muhammed (SAWS). Soţul ei i-a spus ei: “Jur că de azi înainte, tu eşti pentru 
mine asemenea spatelui mamei mele.3” Acest lucru înseamnă că el nu o va mai putea 
trata ca pe soţie de acum încolo, în sensul fizic şi sexual. O mare nedreptate, într-adevăr!
Acesta era unul dintre obiceiurile demne de dispreţ ale perioadei pre-islamice şi din 
păcate încă mai este prezent în cadrul societăţii din Al-Medine şi în Arabia Saudită.
Astfel, această sură a fost revelată de deasupra celui de-al şaptelea cer pentru a restitui 
drepturile femeilor: “Allah a auzit vorbele aceleia (Khaula bint Tha’lebe) care 
discută cu tine în privinţa bărbatului ei (Aus bin As-Sâmit) şi se plânge lui Allah. Şi 
Allah aude discuţia voastră, căci Allah este Cel Care Aude Totul şi Vede Totul.” 
(Coran 58:1).

Poţi observa adevărata valoare a femeilor în Islam? Această femeie discuta cu 
Profetul (SAWS), şi această sură a fost numită după ea, nu este acesta un privilegiu?
Apoi verdictul lui Allah (SWT) a fost revelat de deasupra celui de-al şaptelea cer 
restituindu-i dreptul ei înapoi. Ce legătură au toate acestea cu problema apartenenţei?

Partea a douăzeci şi opta începe prin apărarea unei familii ameninţată de o 
despărţire. Apără o femeie care este subiectul unei nedreptăţi în cea mai intimă situaţie a 
căsniciei ei. Acest lucru a fost făcut din două motive:

1. Prima cerinţă pentru “apartenenţă” este o familie puternică solidă 
capabilă să păstreze legătura societăţii cu religia.

2. Recunoaşterea valorii femeilor şi acordarea drepturilor lor intensifică 
dragostea lor pentru Islam şi sentimentele lor de apartenenţă la Islam. 
În consecinţă, acest lucru le încurajează să răspândească aceste 
sentimente întregii comunităţi.

Cel de-al cincilea verset – imediat după versetele de az-zihar4 - îi avertizează pe 
aceia care se poartă urât cu soţiile lor: “Aceia care se împotrivesc lui Allah şi 
Trimisului Său vor fi doborâţi aşa cum au fost doborâţi şi cei de dinainte de ei. Noi 
am pogorât semne limpezi, iar necredincioşii vor avea parte de pedeapsă 
umilitoare.” (Coran 58:5).

Aproape de sfârşitul surei, acelaşi avertisment este repetat: “Aceia care se 
împotrivesc lui Allah şi Trimisului Său, aceia sunt dintre cei mai umiliţi.” (Coran 
58:20).

De partea cui eşti? De partea lui Allah (SWT) sau de partea lui Şeytan (Satana)? 
Cine este adevăratul tău aliat?

                                                
3 Însemnând: nu îmi mai eşti permisă de acum încolo ca să mă apropi de tine ca soţie.
4 Acest termen descrie situaţia în care un soţ face un jurământ: “Tu eşti pentru mine asemenea spatelui 
mamei mele.” Deci, soţia lui nu-i mai este de acum încolo permisă pentru o relaţie intimă. Versetele iniţiale 
ale surei Al-Mujadile, care descriu toată această situaţie, sunt numite “versetele az-zihar”.



- Eşti de partea lui? “Şeitan a pus stăpânire peste ei şi i-a făcut pe ei să uite 
pomenirea lui Allah. Aceştia sunt ceata lui Şeitan şi ceata lui Şeitan sunt 
ce-i pierduţi!”(Coran 58:19).

- Sau de partea Lui? “… Aceştia sunt ceata lui Allah, iar ceata lui Allah sunt 
aceia care vor izbândi.” (Coran 58:22).

Folosirea cuvântului “grup (ceată)” arată că Islamul nu înseamnă numai acte 
individuale de adorare: rugăciunea şi postul. Musulmanii ar trebui să se unească în ceata 
lui Allah şi să aparţină ei; ei ar trebui să respingă cu putere grupul lui Satana. În acest fel 
vom atinge obiectivul surei şi ne vom număra printre aceia care prosperă, inşaAllah (dacă 
Allah doreşte).

Pericolul ameninţător al ipocriziei:

Ni se cere să declarăm supunere totală faţă de Allah (SWT) pe de o parte, şi să 
renunţăm la atei pe de altă parte. Sura ne avertizează împotriva acelora care poartă mască 
pentru a-şi ascunde adevăratele lor feţe, aceştia sunt ipocriţii. Ei reprezintă ameninţarea 
ascunsă care poate să pună în pericol frăţia şi unitatea noastră: “Oare nu i-ai văzut pe 
aceia care şi-au luat ca ajutor un neam pe care Allah este mâniat? Ei nu sunt nici 
dintre voi, nici dintre ai lor şi ei jură cu minciună şi ei ştiu (aceasta).” (Coran 58:14).
Prima problemă în legătură cu ipocriţii constă în credinţa şi relaţia lor cu duşmanii lui 
Allah (SWT). De aceea Allah (SWT) spune: “Allah le-a pregătit lor pedeapsă aspră. Şi 
ce rău (lucru este) acesta pe care îl fac ei!” (Coran 58:15).

Versetele îi demască pe ei: “… şi zic în sinea lor: “De ce ne pedepseşte Allah 
pentru ceea ce spunem?” Gheena va fi de ajuns pentru ei şi vor arde în ea! Şi ce loc 
rău (este acesta)!” (Coran 58:8).

Semnele ipocriziei:

Această sură a fost revelată pentru a-i avertiza pe credincioşi împotriva              
az-zihar -ului5, un fenomen care asemănător cu najwa (a unelti sau a sfătui în secret),
reprezintă o formă de ipocrizie socială. În această privinţă, Allah (SWT) spune: “Vorba 
în taină este de la Şeitan, pentru ca cei care au crezut să se întristeze, însă el nu le 
poate pricinui nici o pagubă fără de voia lui Allah. Şi în Allah să se încreadă 
dreptcredincioşii!” (Coran 58:10).

“Allah a auzit”:

Din aceste cuvinte înţelegem că sura se concentrează pe ştiinţa fără margini a lui  
Allah (SWT) şi realizarea Lui a tot ce există. Prin aceasta se intenţionează să te determine 
pe tine să afli că Allah (SWT) cunoaşte secretul şi chiar ceea ce este mai departe de 
acesta, pentru ca tu să nu ai alţi aliaţi decât pe musulmani, nici măcar în gândurile tale.
Sura începe cu ceea ce poate fi trades precum: “Allah a auzit vorbele aceleia care 
discută cu tine în privinţa bărbatului ei…” (Coran 58:1). Allah (SWT) spune, de 
asemenea, “Oare nu vezi că Allah ştie tot ceea ce se află în ceruri şi ceea ce se află 

                                                
5 S-a explicat în nota de subsol anterioară



pre pământ? Nu există discuţie în taină între trei fără ca El să fie al 
patrulea…”(Coran 58:7).

Observă alegerea numelor lui Allah (SWT) în această sură. Cele mai multe dintre 
ele reflectă ştiinţa lui infinită şi “… Allah este Cel Care Aude Totul şi Vede Totul” 
(Coran 58:1) – “…Allah este bine ştiutor a ceea ce faceţi” (Coran 58:3) – “Allah este 
la toate Martor” (Coran 58:6) – “Allah este a toate ştiutor” (Coran 58:7).

Declararea supunerii:

Sura se încheie cu un verset crucial despre supunerea totală faţă de Allah (SWT)
şi nevoia de a renunţa la toţi duşmanii Lui: “Nu vei afla nici un neam (de oameni) care 
cred în Allah şi în Ziua de Apoi şi care să-i ia ca prieteni pe cei ce se împotrivesc lui 
Allah şi Trimisului Său, chiar dacă ar fi părinţii lor, fiii lor, fraţii lor sau stirpea 
lor.” (Coran 58:22). Este un ton al unei mustrări puternice pe care în mod rar îl auzim în 
Coran. Să nu iubeşti niciodată pe cineva care este împotriva religiei tale. Nu este vorba 
numai de faptele tale, ci şi de emoţiile tale, de asemenea. Trebuie observat că aceasta 
include metodologii, culturi şi civilizaţii care se opun Islamului. Dacă acestea nu 
reprezintă nici o ameninţare sau dacă nu se luptă cu noi, atunci nu este nici un rău să 
întreţinem relaţii cu ei, aşa cum vom vedea mai târziu în sura Al-Mumtehine. Totuşi, 
dacă ei se opun lui Allah şi Trimisului Său, chiar dacă ei fac parte dintre rudele cele mai 
apropiate sau dintre cei mai intimi prieteni, ni se cere să renunţăm la ei. Dacă facem asta, 
Allah (SWT) ne va aduce veşti bune: “… În inimile acestora El a prescris credinţa şi  
i-a întărit pe ei cu duh (Ruh – dovezi, lumină şi adevărată călăuzire) de la Sine. Şi El 
îi va ajuta să intre în grădini pe sub care curg pâraie şi veşnic vor avea sălaş în ele. 
Allah este mulţumit de ei şi ei sunt mulţumiţi de El. Aceştia sunt ceata lui Allah, iar 
ceata lui Allah sunt aceia care vor izbândi.” (Coran 58:22).

Aceasta a fost sura Al-Mujadile. Ea a început cu relatarea incidentului unei femei 
care s-a plâns de soţul ei  Trimisului lui Allah (SWT) şi cum Islamul i-a restituit ei 
drepturile, şi a încheiat prin punerea unei întrebări: Tu, cititor al Coranului, de partea cui 
eşti? Îi cerem lui Allah (SWT) să ne dăruiască calitatea completă de membru al religiei 
Lui.

= Sura Al-Haşr (Sura “Adunării (reunirii)”) =

Sura Al-Haşr ne spune povestea evreilor din Banu An-Nadir şi cum au fost ei 
izgoniţi din Medine după încălcarea unui tratat încheiat cu Profetul (SAWS). Sura se 
adresează către două grupuri de oameni:

1. Aceia care i-au ajutat şi i-au sprijinit pe trădători; ipocriţii.
2. Aceia care au rămas fermi şi au renunţat la duşmanii lui Allah (SWT); 

credincioşii.
Sunt sigur că poţi vedea cum sensul apartenenţei reprezintă o temă majoră în 

această parte. Haideţi să examinăm aceste două grupuri a căror adevărata natură a fost 
revelată în această sură.



Ipocriţii – legătură slabă

Când Profetul (SAWS) a vrut să-i alunge pe evrei, ipocriţii au început imediat să 
negocieze cu ei. Aceste versete au fost revelate pentru a-i demasca pe ei: “Oare nu    i-ai 
văzut (O, Muhammed) pe cei făţarnici spunându-le fraţilor lor (prietenilor lor), care 
nu au crezut, dintre oamenii Cărţii: “Dacă veţi fi alungaţi, vom ieşi împreună cu voi 
şi nu ne vom supune nimănui împotriva voastră, iar de se va purta luptă împotriva 
voastră, noi vă vom ajuta ”? Şi Allah este Martor că ei sunt mincinoşi!” (Coran 
59:11). Observă folosirea frazei “prietenilor lor”; ipocriţii nu mai sunt prietenii 
credincişilor de acum încolo; ei aparţin necredincioşilor. Ca şi cum versetul te întreabă: 
De partea cui eşti? Cărei părţi îi aparţi?

Versetele continuă să demasce falsitatea şi înşelăciunea lor: “Dar dacă ei sunt 
alungaţi, nu vor ieşi împreună cu ei, iar dacă se va purta luptă împotriva lor, nu le 
vor veni în ajutor. Şi dacă le-ar veni în ajutor, ei vor întoarce spatele fugind, aşa 
încât ei nu vor primi nici un ajutor. Voi (stârniţi) în piepturile lor mai multă spaimă 
decât Allah. Aceasta pentru că ei sunt un neam (de oameni) care nu pricep.” (Coran 
59:12-13).

Necredincioşii nu vor forma o puternică supunere (credinţă) sau o legătură 
împreună, pur şi simplu pentru că ei duc lipsă de credinţă şi de tovărăşie pentru a face 
asta. Ei vor renunţa unul la altul, la fel ca şi Satana care va avea aceeaşi reacţie faţă de cei 
care-l urmează: “(Ei sunt) asemenea lui Şeitan, când îi zice omului: “Fii fără 
credinţă!”, iar după ce el rămâne necredincios, el zice: “Eu nu am nici o vină în 
privinţa ta! Eu mă tem de Allah, Stăpânul lumilor!”” (Coran 59:16).

Credincioşii – o legătură puternică:

Alternativa este deci să aparţi grupului lui Allah (SWT): “ (Şi din acestea se 
cuvine) şi muhajiriţilor săraci care au fost alungaţi din căminele lor şi de la averile 
lor, căutând îndurare şi mulţumire de la Allah şi ajutându-L pe Allah şi pe Trimisul 
Său. Aceştia sunt cei iubitori de Adevăr.” (Coran 59:8). Aceasta este manifestarea 
maximă a apartenenţei în cuvinte şi fapte. Poţi să observi asta? “Cât despre aceia care, 
înainte de ei, s-au statornicit în Casă şi în credinţă şi i-au iubit pe aceia care s-au dus 
în pribegie la ei, nu au avut în piepturile lor nici o supărare pentru ceea ce li s-a dat 
lor, ci i-au preferat pe ei lor înşişi, chiar dacă ei erau în nevoie. Iar aceia care se 
feresc de zgârcenia propriilor suflete, aceia sunt cei care izbândesc” (Coran 59:9).

Al-Muhajirun (imigranţii) au avut o puternică apartenenţă la Islam; ei şi-au părăsit 
căminele lor şi s-au dus la Medine, unde au fost binecuvântaţi de o întâmpinare extrem de 
călduroasă din partea Ansarilor (cei care i-au ajutat pe muhajiriţi). Ansarii au avut, de 
asemenea, un puternic simţ de apartenenţă; ei i-au primit pe fraţii şi pe surorile lor în 
Islam, în ciuda sărăciei lor şi a situaţiei economice precare. De-a lungul istoriei, imigrarea 
este însoţită de obicei de probleme şi antagonism între imigranţi şi cetăţenii originali.
Totuşi, relaţia dintre muhajirini şi ansari a fost exemplară; a fost plină de altruism, iubire 
şi sacrificiu.

Următorul verset ne arată unitatea acestei comunităţi (Ummah) de-a lungul 
următoarelor generaţii: “Şi acelora care au venit după ei şi au zis: “Doamne, iartă-ne 
nouă şi fraţilor noştri care ne-au luat-o înainte întru credinţă şi nu ne lăsa în 



sufletele noastre nici un fel de pizmă faţă de aceia care au crezut! Doamne, Tu eşti 
Iertător şi Îndurător!”” (Coran 59:10).

Poţi să observi cât de frumos descrie Coranul caracteristicile credincioşilor? Poţi 
să observi cum ne arată faptul că toate generaţiile comunităţii noastre urmează aceeaşi 
idee, aceeaşi metodologie? Chiar şi în diferenţele noastre, Allah (SWT) ne spune că nu 
trebuie, în nici un caz, să-i înjosim pe aceia care ne-au precedat, ci trebuie să spunem în 
schimb: : “Şi acelora care au venit după ei şi au zis: “Doamne, iartă-ne nouă şi 
fraţilor noştri care ne-au luat-o înainte întru credinţă şi nu ne lăsa în sufletele 
noastre nici un fel de pizmă faţă de aceia care au crezut! Doamne, Tu eşti Iertător şi 
Îndurător!”” (Coran 59:10). Poţi să observi marea diferenţă dintre cele două părţi 
(grupuri)? Grupul credincioşilor se va sacrifica cu plăcere de dragul fraţilor şi unităţii lor, 
în timp ce grupul acelora care îi iau ca aliaţi pe duşmanii lui Allah (SWT) îi vor trăda pe 
aliaţii lor, de îndată ce vor avea ocazia să facă asta.

“Dacă am fi trimis Noi acest Coran unui munte…”:

Urmează apoi un alt verset deosebit; un verset care ne înlăcrimează inimile de 
teama de Allah (SWT): “Dacă am fi trimis Noi acest Coran unui munte, l-ai fi văzut 
tu umilindu-se smerit şi despicându-se de frica lui Allah. Şi aceste pilde le dăm Noi 
oamenilor pentru ca ei să cugete.” (Coran 59:21). Ce legătură are acest verset cu 
alungarea lui Banu An-Nadir? Evreii au crezut că fortăreaţa lor îi va proteja pe ei 
împotriva credincioşilor, deoarece Allah (SWT) spune: “ … iar ei şi-au închipuit că 
cetăţile lor îi vor apăra de Allah…” (Coran 59:2). Acest verset îi întreabă: Cum aţi 
putea vreodată să credeţi că aceste cetăţi (fortăreţe) v-ar proteja de mânia lui Allah 
(SWT)? Acest Coran poate să sfărâme munţii în mici părticele, dar ce să mai vorbim de 
cetăţile voastre? Nimeni în afară de Allah (SWT) nu poate să garanteze victoria şi alianţa.

“El este Allah…”:

În încheiere urmează trei versete magnifice cu cele mai frumoase nume ale lui 
Allah (SWT), fiecare dintre ele arată Puterea, Gloria şi Măreţia lui Allah (SWT): “El este 
Allah, afară de care nu este alt dumnezeu, Ştiutorul celor văzute şi al celor nevăzute. 
El este Cel Milostiv şi Îndurător. El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu: 
Stăpânitorul, Cel Sfânt, Veghetorul, Cel Tare, Atotputernicul, Cel Preaînalt. Mărire 
lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociaţi. El este Allah: Făcătorul, 
Creatorul, Dătătorul de chipuri. Ale lui sunt numele cele mai frumoase. Pe El Îl 
laudă cele din ceruri şi cele de pre pământ. El este cel Puternic şi Înţelept.” (Coran 
59:22-24). Sura a început prin slăvirea şi exaltarea lui Allah (SWT): “Cele din ceruri şi 
cele de pre pământ Îi aduc laudă lui Allah, căci El este Cel Puternic şi Înţelept.” şi a 
încheiat în acelaşi fel: Pe El Îl laudă cele din ceruri şi cele de pre pământ. El este cel 
Puternic şi Înţelept.” (Coran 59:24). Ca şi cum finalul acestei sure se concentrează pe o 
singură temă: De ce nu vrei să-i aparţi lui Allah (SWT), El Care are cele mai frumoase şi 
cele mai minunate nume? Aparţine-I lui Allah (SWT) şi nimănui în afară de El!



= Sura Al-Mumtehine (Sura “Celei încercate”) =

Obiectivul surei Al-Mumtehine este foarte evident încă de la început: “O, voi cei 
care credeţi! Nu-i luaţi ca aliaţi pe duşmanul Meu şi pe duşmanul vostru
(necredincioşii şi politeiştii)…” (Coran 60:1). Desigur, poţi vedea că tema alierii cu 
musulmanii şi renunţarea la necredincioşi este proeminentă de-a lungul acestei părţi.
Astfel, această sură ne adduce patru teste de apartenenţă:

1. Hatib ibn Abi Balta’a.
2. Femeile care au imigrat.
3. Balanţa dintre loialitate şi renunţare.
4. Femeile credincioase, înainte de momentul când ele au făcut  promisiunea 

alierii.

Haideţi să examinăm aceste teste împreună.

Hatib ibn Abi Balta’a şi dezvăluirea secretelor:

Profetul (SAWS) a pregătit în secret o armată pentru a-i surprinde pe 
necredincioşi şi pentru a intra în Mekke,  iar aceştia din urmă să capituleze şi să nu aibă 
loc nici o vărsare de sânge în Moscheea Sfântă. Totuşi, unul dintre companioni (Hatib ibn 
Abi Balta’a) a trimis un mesaj secret familiei sale din Mekke, avertizându-i pe ei în 
legătură cu atacul. Întreaga situaţie a testat loialitatea acestui credincios. Acest verset a 
fost revelat pentru a-l reproşa pentru ceea ce a făcut: ““O, voi cei care credeţi! Nu-i 
luaţi ca aliaţi pe duşmanul Meu şi pe duşmanul vostru (necredincioşii şi politeiştii), 
arătându-le lor prietenie, în vreme ce ei au tăgăduit Adevărul ce a venit la voi! Ei îl 
alungă pe Trimis, precum şi pe voi pentru că voi credeţi în Allah, Stăpânul 
vostru…”” (Coran 60:1). Apoi urmează o avertizare pentru aceia care îi vor lua ca 
prieteni pe duşmanii lui Allah (SWT): “Dacă aţi ieşit pe calea Mea şi căutând 
mulţumirea Mea, (atunci nu-I luaţi pe ei aliaţi şi nu) vorbiţi cu ei întru ascuns, din 
cauza prieteniei, în vreme ce Eu ştiu atât ceea ce tăinuiţi, cât şi ceea ce mărturisiţi pe 
faţă. Acela dintre voi care face aceasta rătăceşte de la drumul cel drept.”” (Coran 
60:1).

Ceea ce este de remarcat în legătură cu versetul este faptul că el îl mustră pe Hatib 
cu un ton blând. Allah l-a asigurat pe el, pe neamul lui şi pe noi că el este încă considerat 
un credincios: “O, voi cei care credeţi!”. Versetul afirmă, de asemenea, că duşmanii lui 
Allah sunt şi duşmanii lui: “Nu-i luaţi ca aliaţi pe duşmanul Meu şi pe duşmanul 
vostru (necredincioşii şi politeiştii)…”. Mai mult, îi aminteşte de mulţumirea lui Allah 
(SWT): “Dacă aţi ieşit pe calea Mea şi căutând mulţumirea Mea…” Vezi cum a tratat 
Coranul această problemă, care ar fi putut fi considerată o “mare trădare” în codurile 
militare din zilele noastre? A tratat-o într-un mod blând şi prietenos.

“Aţi avut voi o pildă frumoasă în Ibrahim (Avraam) şi în aceia care au fost 
alături de el, atunci când ei au zis către neamul lor: “Noi ne lepădăm de voi…””:

Allah (SWT) ne prezintă apoi un exemplu plin de tovărăşie în religia lui Allah 
(SWT) şi de renunţare la toate celelalte moduri de viaţă: “Aţi avut voi o pildă frumoasă 



în Ibrahim (Avraam) şi în aceia care au fost alături de el, atunci când ei au zis către 
neamul lor: “Noi ne lepădăm de voi şi de cele pe care voi le veneraţi în locul lui 
Allah. Ne lepădăm de voi. Duşmănia şă vrajba  s-au ivit între noi pentru totdeauna, 
până când voi veţi crede numai în Allah!” Dar (nu vă ţineţi) de cuvântul lui Avraam 
către tată său: “Mă voi ruga de iertare pentru tine cu toate că eu nu voi avea nici o 
putere pentru tine la Allah!” Doamne, în Tine ne încredem, şi la Tine ne întoarcem 
cu căinţă şi la Tine este întoarcerea (în Ziua de Apoi).” (Coran 60:4).

Cred că acum poţi vedea că toată partea a douăzeci şi opta este o prezentare a 
exemplelor acelora care au aparţinut Islamului şi a celor care nu au aparţinut. Tineri şi 
tinere, insist asupra faptului că, înainte să terminaţi citirea Coranului, a regulilor stabilite 
de către Allah (SWT), trebuie să pricepeţi complet ideea alierii, întovărăşirii cu 
musulmanii şi renunţarea la necredincioşi.

Testul credincioaselor înainte de a fi făcut promisiunea alierii (întovărăşirii):

Acest test este motivul principal care se află în spatele titlului acestei sure: 
“Femeia încercată”. Ascultă ceea ce spune Allah (SWT): “O, voi cei care credeţi! Dacă 
vin la voi muieri credincioase în pribegie, încercaţi-le pe ele! Allah ştie mai bine 
credinţa lor. Şi dacă aflaţi că ele sunt credincioase, nu le mai trimiteţi înapoi la 
necredincioşi.” (Coran 60:10). Acest verset vorbeşte despre discuţii, o problemă foarte 
importantă pentru orice societate care doreşte să-şi apere apartenenţa ei la Islam. Versetul 
i-a instruit pe musulmani să le testeze pe femeile imigrante, înainte de a le permite să fie 
o parte a comunităţii lor, pentru a garanta că nici un sceptic sau înşelător nu va fi permis 
în comunitatea musulmană. Femeile posedă cheile care duc către stabilitatea oricărei 
societăţi. Ele sunt cele care au abilitatea de a menţine solidaritatea şi unitatea membrilor 
societăţilor lor, şi de a apăra loialitatea şi devotamentul  faţă de religia lor. Acum poţi să 
observi cum societatea musulmană le acordă importanţă femeilor şi le onorează? Poţi să 
înţelegi rolul pe care îl joacă femeile în menţinerea relaţiei societăţii cu religia lui Allah 
(SWT)? Toate acestea sunt ilustrate atât de clar începând cu sura Al-Mujadile şi până la 
sura Al-Mumtehine.

Testul dreptăţii cu nemusulmanii:

Pentru a nu interpreta greşit “loialitate totală versus renunţare” ca fiind o 
duşmănie faţă de nemusulmani sau fiind o renunţare la toţi Oamenii Cărţii 6 “Ahlul-
Kitab” , chiar şi la aceia dintre ei care nu luptă împotriva noastră, sura adaugă o regulă 
importantă în relaţia cu nemusulmanii: “Allah nu vă opreşte să faceţi bine acelora care 
nu au luptat împotriva voastră, din pricina religiei, şi nu v-au alungat din căminele 
voastre şi nici să fiţi drepţi cu ei, căci Allah îi iubeşte pe cei drepţi.”(Coran 60:8).
Priveşte doar la măreţia Coranului. În acest verset: “O, voi cei care credeţi! Nu-i luaţi 
ca aliaţi pe duşmanul Meu şi pe duşmanul vostru (necredincioşii şi politeiştii)…” 
(Coran 60:1) observăm “să faceţi bine acelora care nu au luptat împotriva voastră” 
(Coran 60:8). Noi trebuie să fim drepţi cu ei, deoarece “căci Allah îi iubeşte pe cei 
drepţi.” La cine trebuie să renunţăm atunci, şi cine ar trebui să fie duşmanii noştri?

                                                
6 Aceia care cred în Evanghelie şi în Tora



“Însă Allah vă opreşte să-i luaţi ca aliaţi pe aceia care au luptat împotriva 
voastră, din pricina religiei, şi v-au alungat din căminele voastre şi au ajutat la 
alungarea voastră. Iar aceia care şi-i iau ca aliaţi sunt nelegiuiţi.” (Coran 60:9).
Chiar şi faţă de necredincioşii care arată duşmănie, ni se cere să dăm dovadă de 
raţionament: “Se poate ca Allah să aducă prietenie între voi şi între aceia pe care voi 
i-aţi ţinut ca duşmani, căci Allah este Atotputernic şi Allah este Iertător şi 
Îndurător.” (Coran 60:7).

Astfel sura caută un echilibru între apartenenţa la Islam şi renunţarea la 
necredincioşi. Trebuie să renunţăm la necredincioşi care se luptă împotriva noastră, dar 
trebuie să-i tratăm pe cei care trăiesc împreună cu noi în pace, cu dreptate şi iertare. În 
acest fel musulmanii nu vor înţelege greşit acest principiu important care diferenţiază 
religia noastră.

Cât de departe mai eşti încă de toate aceste teste? Cât de loial eşti faţă de religia 
lui Allah (SWT) şi cât de echilibrat eşti în modul în care pricepi sensul apartenenţei? Sau 
tu renunţi la toţi necredincioşii, chiar dacă sunt duşmani sau paşnici?

Încearcă să-ţi pui aceste întrebări după ce citeşti sura Al-Mumtehine.

=Sura As-Saff (Sura „Liniei (de luptă)”) =

Însuşi titlul surei explică: Musulmani, uniţi-vă rândurile pentru a aduce victoria 
religiei lui Allah (SWT). Versetul central din această sură poate fi tradus precum: „Allah 
îi iubeşte pe aceia care luptă pe calea Sa într-o linie (de luptă), de parcă ei ar fi o 
zidire întărită.” (Coran 61:4).

Evreii7 şi apartenenţa:

Sura vorbeşte despre evrei şi despre cum Musa (Moise) (AS) a suferit din cauza 
credinţei lor slabe şi a sentimentului slab de apartenenţă la religia lui Allah (SWT): 
„(Adu-ţi aminte) când Moise a zis către neamul său: „O, neam al meu, pentru ce mă 
necăjiţi, când ştiţi că eu sunt Trimisul lui Allah la voi?”” (Coran 61:5). Rezultatul a 
fost: „Şi când ei s-au abătut, Allah a făcut să se abată inimile lor, fiindcă Allah nu 
călăuzeşte neamul de nelegiuiţi.” (Coran 61:5).

Apoi Isa (Isus) (AS) a venit cu acelaşi mesaj la neamul lui: „Şi (adu-ţi aminte) 
când Isus, fiul Mariei, a zis: „O, fii ai lui Israel! Eu sunt trimisul lui Allah la voi, 
întărind Tota de dinainte de mine şi vestind un Trimis ce va veni după Mine şi al 
cărui nume este Ahmed!8”” (Coran 61:6). Cu toate acestea legătura lor slabă a 
persistat: „Şi când el (Ahmed) le-a adus semnele limpezi, ei au zis: „Aceasta este 
vrăjitorie răzvădită!”” (Coran 61:6).

De ce nu te străduieşti pentru unitate?

                                                
7 Beni Israel: descendenţii lui Israel
8 Ahmed este cel de-al doilea nume al Profetului Muhammed – SAWS, iar din punct de vedere literal 
înseamnă: “Cineva care-L slăveşte pe Allah mai mult decât alţii”.



După aceasta urmează un verset crucial: „Ei voiesc să stingă lumina lui Allah cu 
gurile lor, însă Allah întregeşte lumina Sa, chiar dacă necredincioşii nu voiesc.” 
(Coran 61:8).

Sensul este foarte clar: Musulmani, trebuie să vă străduiţi pentru unitate şi să vă 
apăraţi religia, deoarece duşmanii voştri nu vor ca voi să vă uniţi sau să fiţi victorioşi. 
Acum ştiţi că Allah va aduce lumina religiei Lui la perfecţiune, chiar dacă necredincioşii 
vor sau nu, atunci de ce sentimentul vostru de apartenenţă la religie este atât de slab?
Următorul verset aduce veşti îmbucurătoare: „El este Cel Care l-a trimis pe Trimisul 
Său cu călăuzirea şi religia Adevărului, ca să o facă pe ea deasupra întregii religii, 
chiar dacă politeiştii nu voiesc.” (Coran 61:9). Această religie îi va înfrânge pe 
duşmanii ei şi va ieşi în relief în mijlocul tuturor celorlalte religii şi metodologii, aşa că 
vino, grăbeşte-te, fă parte din această religie pentru ca în final, inşaAllah (dacă Allah 
doreşte), să fii dintre aceia care izbândesc.

„Fiţi ajutoarele lui Allah”:

Sura încheie cu o chemare adresată tuturor credincioşilor: Dovedeşte-ţi 
apartenenţa! În acest verset Allah (SWT) spune: „O, voi cei care credeţi! Fiţi ajutoarele 
lui Allah (pentru cauza lui Allah)” (Coran 61:14). Rugăciunea şi postul nu sunt 
suficiente; trebuie să te străduieşti pentru cauza lui Allah (SWT). Această poruncă nu este 
limitată numai la comunitatea lui Muhammed (SAWS), ea a fost cerută şi de la cei care  
i-au urmat pe toţi ceilalţi profeţi cum ar fi Isa (AS): „O, voi cei care credeţi! Fiţi 
ajutoarele lui Allah (pentru cauza lui Allah), aşa cum a fost când a zis Isus, fiul 
Mariei, către apostoli: „Cine sunt ajutoarele mele în chemarea la Allah?” Şi i-au 
răspuns apostolii: „Noi suntem ajutoarele lui Allah!” Atunci o parte din fiii lui 
Israel au crezut, în vreme ce o altă parte nu au crezut. Şi Noi le-am dat ajutor 
acelora care au crezut, împotriva duşmanului lor, şi au devenit ei biruitori.” (Coran 
61:14).

= Sura Al-Jumu’a (Întrunirea de Vineri) =

Obiectivul surei Al-Jumu’a este să accentueze solidaritatea şi unitatea 
musulmanilor. Rugăciunea de Vineri (Al-Jumu’a) reprezintă simbolul unităţii 
musulmanilor care locuiesc într-un anumit cartier, judeţ sau ţară. Musulmanii se întâlnesc 
săptămânal şi ascultă predica de vineri (Al-Jumu’a), îşi întăresc legăturile dintre ei şi 
discută problemele lor. Totuşi, de ce acest înţeles lipseşte în moscheile noastre? Vreau ca 
aceia care ţin predica de Vineri să reia în considerare ceea ce fac pentru a atinge 
adevăratul scop ce se află în ea. Vreau ca aceia care se roagă, bărbaţi, copii sau femei să 
se ducă la fiecare Rugăciune de Vineri (Jumu’a)  cu intenţia de a-şi reînnoi legăturile lor 
cu tovarăşii lor musulmani.

Elemente esenţiale la predica de Vineri (Al-Jumu’a):

Sura începe cu elementele esenţiale care ar trebui să fie prezente în orice predică
de Vineri. Ascultă cuvintele lui Allah (SWT): „El este Cel Care le-a trimis celor fără 



ştiinţă de carte un Trimis (Muhammed - SAWS) dintre ei...” (Coran 62:2). Care este 
misiunea acestui Trimis? Care este misiunea oricăruia, care-l reprezintă la predica de 
Vineri: „...care să le recite versetele Sale, să-i curăţească pe ei (de murdăria 
necredinţei şi a politeismului) şi să-i înveţe Cartea (Coranul) şi Înţelepciunea (Al-
Hikme – As-Sunna: situaţii legale, porunci şi acte de adorare a Profetului 
Muhammed (SAWS)), după ce ei au fost mai înainte într-o rătăcire învederată.”
(Coran 62:2). Deci, elementele sunt:

- Citirea Coranului şi interpretarea lui.
- Purificarea sufletelor.
- Învăţarea Tradiţiei Profetului (As-Sunna) şi relatările lui (Ahadith).

„Grăbiţi-vă la pomenirea lui Allah”:

Sura se încheie cu unul din cele mai importante lucruri pe care musulmanul ar 
trebui să-l facă pentru a-şi deovedi apartenenţa lui la Allah: „O, voi cei care credeţi! 
Când se cheamă la Rugăciune, în ziua de vineri, grăbiţi-vă la pomenirea lui Allah şi 
lăsaţi negoţul!...” (Coran 62:9). Unul din semnele ce demonstrează apartenenţa ta este 
nerăbdarea de a răspunde, de îndată ce chemarea la Rugăciune a fost făcută. Deci, veţi fi 
uniţi cu fraţii voştri musulmani din cartierul în care locuiţi, lăsând în urma voastră toate 
problemele lumeşti care vă distrag atenţia. Allah (SWT) spune în continuare: „Aceasta 
este mai bine pentru voi, dacă (voiţi să) ştiţi.” (Coran 62:9).

Sura ne spune povestea despre unii din companionii Profetului (SAWS), când l-au 
lăsat pe Profet să ţină predica, iar ei s-au grăbit să întâmpine una din caravanele cae intra 
în Mekke: „Şi dacă văd ei un negoţ sau o petrecere, atunci se împrăştie ei înspre ea şi 
te lasă pe tine (Muhammed-SAWS) în  picioare (în timp ce ţii predica religioasă de 
vineri). Spune: „Ceea ce se află la Allah este mai bun decât petrecerea şi decât 
negoţul, iar Allah este Cel mai bun Înzestrător!”” (Coran 62:11). Putem vedea că 
companionii, în ciuda devotamenului şi statutului lor, erau oameni la urma urmei, la fel 
ca şi noi. Se poate să fi fost distraşi într-un moment de nevoie sau nelinişte. Totuşi, 
trăsăturile lor cele mai bune erau: căinţa rapidă şi supunerea faţă de Allah (SWT).

„...Este ca pilda măgarului ce cară cărţi”:

Pe de altă parte, sura prezintă un exemplu îngrozitor pentru aceia care sunt slabi 
în întovărăşirea cu credincioşii: „Pilda acelora care au fost încărcaţi cu Tora şi apoi 
nu au purtat-o pe ea este ca pilda măgarului ce cară cărţi (dar nu înţeleg nimic din 
ele). Rea este pilda neamului (de oameni) care au socotit  versetele (Ayat – dovezi, 
versete, semne sau revelaţii) lui Allah mincinoase, iar Allah nu călăuzeşte neamul de 
nelegiuiţi.” (Coran 62:5).

Fii atent! Să nu fii unul dintre aceştia! Să nu participi la predica religioasă de 
vineri fără să fii conştient de importanţa ei şi fără să ştii ce înseamnă de fapt Islamul.
Aparţine cu adevărat Islamului şi prezintă semnele loialităţii tale şi legătura cu religia ta
prin intermediul Rugăciunii de vineri şi prin interacţiunea ta cu fraţii tăi musulmani.
Acesta a fost mesajul surei Al-Jumu’a. Fie ca Allah să reînnoiească aceste sensuri în 
inimile tinerilor, în fiecare vineri şi cu fiecare predică de vineri.



= Sura Al-Munafiqun („Ipocriţii”) =

Această sură scoate în evidenţă un avertisment împotriva unei boli sociale care 
poate fi dăunătoare pentru prietenia comunităţii prin distrugerea unităţii ei. Din această 
cauză sura începe, încă de la primul verset, să descrie minciunile şi înşelăciunile
ipocriţilor: „Când vin la tine, făţarnicii zic: „Mărturisim că tu eşti Trimisul lui 
Allah”. Însă Allah ştie că tu eşti Trimisul Său şi Allah mărturiseşte că făţarnicii sunt 
mincinoşi.” (Coran 63:1).

„Însă Allah ştie că tu eşti Trimisul Său”:

Unii pot să gândească că există o repetiţie în această parte: „Însă Allah ştie că tu 
eşti Trimisul Său...”. Cu toate acestea, în limba arabă, dacă vrem să evaluăm importanţa 
unei anumite propoziţii sau fraze, o ştergem pur şi simplu şi apoi vedem cât de mult 
afectează ea sensul.

Ştergerea părţii subliniate din propoziţie sugerează faptul că Allah (SWT) 
mărturiseşte că ipocriţii sunt mincinoşi în ceea ce mărturisesc. Aceasta va trasforma, deci
întregul înţeles, astfel că această parte este indispensabilă. Nici măcar un cuvânt sau o 
literă nu este în plus sau de prisos în întregul Coran; fiecare literă şi fiecare cuvânt are îşi 
are scopul ei.

Punerea în pericol a loialităţii:

Priveşte la aspectele ipocriziei din viaţa lor aşa cum s-a arătat în următorul verset: 
„Dacă-i vezi, îţi plac chipurile lor. Dacă vorbesc asculţi vorba lor. Dar ei sunt ca 
nişte butuci rezemaţi... „(Coran 63:4). Ei şi-au netezit şi şi-au lustruit  aparenţele, deşi 
ei sunt ascunşi în interior: „... şi ei socotesc că orice strigăt este împotriva lor.” 
(Coran 63:4), din această cauză: „Ei sunt duşmanul! Deci fereşte-te de ei!” (Coran 
63:4).

Următorul verset prezintă aroganţa lor faţă de Islam şi faţă de Trimisul lui Allah 
(SWT): „Şi dacă li se va zice lor „Veniţi, căci Trimisul lui Allah se va ruga de iertare 
pentru voi!”, ei întorc capetele şi îi vezi cum se îndepărtează îngâmfaţi.” (Coran 
63:5).

„Însă a lui Allah este puterea şi a Trimisului Său şi a dreptcredincioşilor”:

Liderul lor, Abdullah ibn Ubayy bin Salul a fost atât de impertinent încât la 
insultat pe Profet (SAWS): „Ei zic: „Când ne vom întoarce la Medina, cel mai 
puternic de acolo îl va alunga pe cel mai umil.”” (Coran 63:8). El a urmărit prin 
aceasta să spună că el este „cel mai puternic”, iar Profetul (SAWS), ferească Allah, este
„cel mai umil”. Acelaşi verset contestă această afirmaţie: „Însă a lui Allah este puterea 
şi a Trimisului Său (Muhammed - SAWS) şi a dreptcredincioşilor, dar făţarnicii nu 
ştiu” (Coran 63:8). Acesta este un verset foarte puternic. Dacă nu simţi măreţia 
apartenenţei la această religie, atunci ai grijă să nu posedezi una din trăsăturile ipocriziei. 
Adu-ţi aminte de cuvintele lui Al-Faruq (Omar ibn Al-Khattab) când a zis: „Noi suntem 



oamenii care am fost onoraţi cu Islamul, dacă ne străduim pentru glorie prin orice alte 
mijloace în afară de Islam, atunci cu siguranţă că vom fi umiliţi de către Allah (SWT).”

„Să nu vă abată averile voastre şi copiii voştri de la pomenirea lui Allah!”

Sure se încheie prin menţionarea lucrurilor care ne distrag de la apartenenţa la 
Islam, ca un preludiu al surelor At-Taghabun, At-Talaq şi At-Tehrim, care discută această 
problemă în detaliu. Allah (SWT) spune: „O, voi cei care credeţi! Să nu vă abată 
averile voastre şi copiii voştri de la pomenirea lui Allah! Cei care fac aceasta, aceia 
vor fi pierduţi!” (Coran 63:9).

Proprietăţile (bani, avere ... etc.) şi copiii au fost preocuparea majoră a ipocriţilor.
Ai grijă fratele meu musulman! Nu lăsa ca aceste lucruri să-ţi distragă atenţia de la 
pomenirea lui Allah şi de la adunarea ta împreună cu fraţii tăi credincioşi, în caz contrar 
vei risca să devi tu însuţi un ipocrit. Care este atunci soluţia? Dăruirea din cele cu care 
ne-a înzestrat Allah: „Şi dăruiţi din cele cu care v-am înzestrat Noi, înainte ca 
moartea să vină la unul dintre voi şi să zică el: „Doamne, mai dă-mi un răgaz (să mă 
întorc la viaţa lumească) până la un termen apropiat, astfel încât să fac eu 
milostenie (sadaqa) şi să fiu dintre cei drepţi.”” (Coran 63:10). Darea de pomană este 
cel mai bun scut de apărare a inimilor noastre împotriva bolii ipocriziei şi a tuturor altor 
devieri.

= Sura At-Taghabun („Pierderea şi câştigul reciproc”) =
= Sura At-Talaq („Divorţul”) =

= Sura At-Tehrim („Interdicţia”) =

Aşa cum am menţionat anterior, aceste sure discută devierile care ne distrag pe 
noi de la apartenenţa noastră la Islam. Doar prin citirea titlurilor putem vedea că ele au 
legătură cu distragerile sociale.

Cel care este distras de banii săi, de soţia sa, de copiii săi de la pomenirea lui 
Allah şi a religiei lui, acesta este o persoană amăgită. El va suferi enorm în Ziua Pierderii 
şi Câştigului reciproc: „Ziua în care vă va aduna El pentru Ziua Adunării – aceea 
este Ziua pierderii şi câştigului reciproc (de  ex. pierdere pentru necredincioşi, 
deoarece ei vor intra în focul Iadului şi câştig pentru credincioşi, deoarece ei vor 
intra în Paradis)” (Coran 64:9).

„Averile voastre şi copiii voştri sunt numai o ispită”:

Sura ne prezintă această realitate pentru ca noi să nu fi atraşi de aceste plăceri 
lumeşti. Allah (SWT) spune: „O, voi cei care credeţi! Voi aveţi printre soaţele voastre  
şi printre copiii voştri un vrăjmaş (care vă pot opri de la supunerea faţă de Allah)!” 
(Coran 64:14). Apoi urmează următorul verset: „Averile voastre şi copiii voştri sunt 
numai o ispită şi la Allah se află o mare răsplată.” (Coran 64:15).

Remarcăm aici că, conform primului verset, numai unele dintre soţiile voastre şi 
numai unii dintre copiii voştri vă sunt duşmani, dar nu toţi. Totuşi, ei toţi sunt „numai o 
ispită”, iar aceia care vor trece peste acest test vor fi răsplătiţi cu o minunată fericire, 
inşaAllah (dacă Allah doreşte).



Aşa cum în sura At-Taghabun menţiunea încercărilor este urmată de o poruncă de 
a oferi pomană: „Deci, fiţi cu frică de Allah atâta cât puteţi, ascultaţi, fiţi supuşi şi 
dăruiţi spre binele sufletelor voastre! Iar aceia ale căror suflete vor fi ferite de 
zgârcenie, aceia sunt cei care vor izbândi.” (Coran 64:16). Allah (SWT) spune, de 
asemenea, ceea ce poate fi tradus precum: „Dacă Îi veţi face lui Allah un împrumut 
frumos, El vi-l va da înapoi înmulţit şi vă va ierta pe voi, căci Allah este Mulţumitor 
şi Blând.” (Coran 64:17).

Dragi fraţi şi surori, cheltuiţi pe calea lui Allah (SWT) pentru a vă dovedi 
loialitatea faţă de religia şi metodologia voastră, şi pentru a vă păzi inima de ataşamentul 
faţă de plăcerile lumeşti.

Nu-ţi părăsi soţia:

Pentru a face clar ca oamenii să nu înţeleagă greşit sura At-Taghabun şi să creadă 
că ei trebui să-şi părăsească soţiile şi copiii pentru a se dedica adorării lui Allah (SWT), 
sura At-Tehrim oferă o explicaţie suplimentară: „O, voi cei care credeţi! Păziţi-vă pe 
voi înşivă şi familiile voastre de un Foc ale cărui vreascuri sunt oamenii şi pietrele şi 
peste care sunt îngeri neînduplecaţi şi aspri, care nu se răzvrătesc împotriva lui 
Allah în ceea ce le porunceşte şi care fac ceea ce li se porunceşte.” (Coran 66:6). Nu 
vă părăsiţi copiii sau soţiile, lăsându-i fără călăuzire şi fără companie. Apucaţi-i de mână 
şi conduceţi-i către Calea cea Dreaptă, astfel încât să fiţi toţi salvaţi de Iad.

= Sura At-Talaq (Divorţul) =

Numele surei reprezintă una din cele mai comune forme ale dezbinării sociale. 
Totuşi, sura declară faptul că noi trebuie să menţinem solidaritatea în cadrul societăţii 
noastre şi să nu ne certăm, chiar şi în timpul divorţului. Observăm multe versete care se 
concentrează asupra faptului că noi trebuie să ne temem de Allah (SWT):

- „... şi fiţi cu frică de Allah – Stăpânul vostru! (O, voi musulmani) ...” 
(Coran 65:1).

- „... Iar aceluia care este cu frică de Allah, îi va da El o ieşire (bună)” 
(Coran 65:2).

- „... Iar aceluia care este cu frică de Allah, aceluia îi face El lucrul său 
uşor.” (Coran 65:4).

- „... Iar aceluia care este cu frică de Allah, El îi va şterge faptele rele şi îi 
va da lui mare răsplată.” (Coran 65:5).

Această sură arată etica separării şi divorţului în viaţa unei familii musulmane.
Toate aceste principii se află sub o singură temă principală „frica de Allah”. Dacă nu ne 
temem de Allah, în asemenea circumstanţe, nu numai că vom dezbina o familie, ci acest 
lucru se va extinde de asemenea în întreaga societate.



= Sura At-Tehrim (Sura „Opririi”)=
= Rolul femeilor în cadrul apartenenţei =

Sfârşitul părţii a douăzeci şi opta este legat de începutul ei: rolul femeilor în 
Islam. Le aminteşte femeilor că ele reprezintă legăturile care leagă societatea. Femeile 
musulmane sunt responsabile de ele însele şi este datoria lor să aparţină (Islamului), de 
asemenea. Soţii lor nu vor fi capabili să le ajute atunci când va fi făcută judecata; şi ni se 
amintesc poveştile soţiilor lui Nuh (AS) şi a lui Lut (AS): „Allah le-a dat drept pildă 
pentru aceia care nu cred pe soţia lui Noe şi pe soţia lui Lut, care s-au aflat sub 
oblăduirea a doi robi evlavioşi dintre robii Noştri şi care i-au viclenit pe ei, iar ei doi 
nu le-au putut fi de nici un ajutor la Allah. Şi (li) s-a zis: „Intraţi în Foc (laolaltă) cu 
ceilalţi care intră!” ” (Coran 66:10).

Pe de altă parte, observăm exact contrariul cu soţia unui ateu şi tiran Fir’aun 
(Faraonul); ea a fost o credincioasă loială: „Şi Allah a dat-o drept pildă pentru aceia 
care cred pe soţia lui Faraon, care a zis: „Doamne, construieşte-mi mie o casă lângă 
Tine în Rai şi salvează-mă pe mine de faraon şi de fapta sa şi salvează-mă pe mine 
de neamul de nelegiuiţi!”” (Coran 66:11).

Următorul exemplu este Meryem, fiica lui ’Imran, a cărei apartenenţă (la Islam) a 
fost simbolizată prin castitatea ei, modestia (Haya’9) şi prin adorarea ei: „Şi (la fel şi) pe 
Meryem (Maria), fiica lui ’Imran, care a rămas neprihănită şi am suflat în ea din 
Duhul Nostru. Şi ea a crezut în cuvintele Domnului ei şi în scripturile Sale şi a fost 
ea dintre cei supuşi cu statornicie.” (Coran 66:12).

Îi cerem lui Allah (SWT) să ne binecuvânteze pe noi musulmanii cu mai multe 
femei asemenea celor două. Îi cerem lui Allah (SWT) să îi călăuzească pe tinerii acestei 
ummah (comunităţi) să citească cea de-a douăzeci şi opta parte, să-i înţeleagă sensurile şi 
să aparţină religiei lor şi Coranului.

                                                
9 Termenul Haya’ acoperă un număr mare de concepte care trebuie luate împreună; printre ele se numără: 
respectul de sine, modestia, timiditatea şi morala, etc.



Surele părţii douăzeci şi nouă

Obligaţie legislativă:

Mesajul principal în această parte este despre necesitatea de a îndeplini Da’wa 
(chemarea oamenilor la Islam) şi de a comunica ordinea Islamului întregii lumi. În partea 
anterioară am înţeles importanţa apartenenţei la Islam şi am simţit dulceaţa loialităţii faţă 
de religia lui Allah (SWT). Acum trebuie să începem să le spunem altor oameni despre 
descoperirile noastre, să răspândim această lumină a adevărului cu fiecare strop de voinţă, 
înţelepciune şi putere pe care-l deţinem.

Da’wa este o îndatorire a tuturor musulmanilor, indiferent de cât de puţină este 
informaţia lor despre religie. Profetul Muhammed (SAWS) a spus: „Citaţi în numele 
meu, chiar dacă este doar un verset.”10 În prima zi din viaţa sa în calitate de musulman, 
Abu Bekr a chemat 6 dintre sahabe (companioni) la Islam, chiar dacă informaţia lui 
despre Islam în acel moment era mult mică puţină decât a voastră.

De exemplu, dacă ştii un hadith în legătură cu importanţa Rugăciunii (As-Salat), 
spune-l prietenilor tăi; împarte această informaţie! Vorbeşte despre iubirea lui Allah 
(SWT), despre frumuseţea Raiului sau despre Ziua Judecăţii. Acestea sunt probleme 
foarte simple de discutat şi nu trebuie să ai cunoştinţe vaste. În partea a douăzeci şi nouă 
vei găsi informaţii valoroase, partea (juzul) Tebarek11.

= Sura Al-Mulk (Sura „Împărăţiei”) =
= Cunoaşte-L pe Cel la care chemi =

Prima sură a acestei părţi îţi spune despre Cel la care chemi; trebuie să-L cunoşti 
pe Allah (SWT) înainte de a-i chema pe oameni la Islam. Trebuie să ajungi să-I cunoşti 
Împărăţia şi Măreţia Lui: „Binecuvântat fie Acela care are în mâna Lui împărăţia şi 
este cu putere peste toate.” (Coran 67:1).

Trebuie să ştii cât de perfect a creat El Universul Lui: „Acela care a creat şapte 
ceruri unul peste altul, fără să vezi nici o nepotrivire în creaţia Celui Milostiv. 
Întoarce-ţi privirea! Oare vezi tu vreo crăpătură? Întoarce-ţi iarăşi privirea de două 
ori! Privirea se va întoarce la tine umilită şi slabă!” (Coran 67:3-4).

Priveşte la păsările de deasupra ta, priveşte la mările ce te înconjoară şi întreabă-
te: „Cine poate controla toate acestea, în afară de Allah (SWT)?” Allah (SWT) spune: 
„Oare nu văd ei păsărilede deasupra lor întinzând şi strângând aripile lor? Nu le 
poate ţine pe ele decât Allah Cel Milostiv! El este Cel care le vede pe toate.” (Coran 
67:19). Allah (SWT) spune, de asemenea: „Spune: „Ce credeţi? De se va strecura apa 
voastră dimineaţa în adânc, cine vă va aduce apă de izvor?”” (Coran 67:30).

Toate aceste înţelesuri pavează drumul pentru oricine intenţionează să facă 
Da’wa. Umpleţi inima cu iubire pentru Allah (SWT), înainte să începi să-i chemi pe alţii 
la religia Lui.

                                                
10 Hadith autentic relatat de Bukhari: 3461.
11 Partea a douăzeci şi nouă este numită Tebarek, deoarece acesta este primul cuvânt care apare în prima 
sură  a acestei părţi. (Sura Al-Mulk).



= Sura Al-Qalem (Sura „Calemului (obiect de scris)”)
sau sura Nun =

= Maniere şi comportament ale acelora care cheamă la Islam =

Sura Nun expune principiile Da’wei, cu două exemple: pe de o parte Profetul 
Muhammed (SAWS) în calitate de model cu principii morale deosebite, iar pe de altă 
parte aceia care nu se ţin de aceste principii şi deci, nu câştigă nimic din Da’wa lor.

Allah (SWT) spune: „Nu da ascultare celui care juruieşte întruna şi e vrednic 
de dispreţ. Defăimător, care umblă cu clevetiri. Care împiedică binele, e nelegiuit, 
păcătos. Crdu, şi, după toate astea, şi bastard. Pentru că el are avere şi copii!” 
(Coran 68:10-14).

Această sură narează povestea unor oameni care au deţinut o grădină frumoasă.
Zgârcenia lor i-a forţat pe alţi oameni să-i urască şi în cele din urmă Allah le-a luat totul. 
Povestea ne avertizează să nu fim zgârciţi. Zgârcenia este una din cele mai rele 
caracteristici pe care le poate avea cineva care cheamă la Islam. Îi împiedică eforturile în 
chemarea la Islam şi îi împiedică pe oameni să-l asculte.

Pentru a face Da’wa un musulman trebuie să fie priceput (îndemânatic) în religia 
lui, şi el poate atinge un astfel de nivel printr-o continuă învăţare şi citire. Din acest motiv 
această sură este numită „Calemul”, şi tot din acest motiv ea este a doua sură care a fost 
revelată imediat după sura Al-Alaq, în care primul cuvânt al lui Allah (SWT) către 
Muhammed (SAWS) a fost „Citeşte!”. Cum putem afirma că suntem parte a acestei 
ummah (comunităţi), comunitatea „Citirii” şi cum putem noi să răspândim religia ei fără 
să ne asumăm angajamentul de a citi şi de a învăţa?

= Sura Al-Haqqa (Sura „Celei adevărate”)=
= Ziua Judecăţii=

Această sură îţi aduce o grămadă de informaţii despre cum îi poţi chema pe fraţii 
tăi şi pe surorile tale, şi pe toţi oamenii din jurul tău la Islam. Al-Haqaa este unul din 
numele Zilei Judecăţii. Reamintirea oamenilor de această zi este unul din cele mai 
importante mijloace pe care îl poţi folosi pentru a înmuia inimile altora şi pentru a-i trezi 
din somnul lor. Allah (SWT) spune: „În Ziua aceea vă veţi înfăţişa şi nimic din voi nu 
va fi ascuns.” (Coran 69:18). Sura se îndreaptă rapid către soarta pe care o va avea 
fiecare, după ce i se va înmâna înregistrările: „În ce-l priveşte pe acela căruia i se va da 
cartea sa în dreapta lui, el va zice: „Ţineţi, citiţi cartea mea! Eu am crezut că voi 
primi răsplata mea!” Şi el va avea parte de o viaţă plăcută. Într-o Grădină înălţată.” 
(Coran 69:19-22).

Poţi gusta victoria plăcută şi îţi poţi imagina fericirea din ochii acestei persoane 
atunci când citeşti acest verset. De ce nu poţi fi asemenea lui? De ce nu le spui altora să 
urmeze acelaşi exemplu?

Pe de altă parte putem observa: „În ce-l priveşte pe cel căruia i se va da cartea 
sa în stânga lui, acela va zice: „Vai mie! Mai bine de nu mi s-ar fi dat cartea mea. Şi 
de n-aş fi ştiut care este răsplata mea! Mai bine dacă ar fi fost (moartea mea) 
nestrămutată! Averea mea nu mi-a fost de nici un folos! Puterea mea a fost 



spulberată!” „Luaţi-l şi puneţi-l în lanţuri. Apoi lăsaţi-l să ardă în Iad! Apoi legaţi-l 
pe el cu un lanţ de şaptezeci de coţi măsură!”” (Coran 69: 25-32).

Versete minunate! Contrastul dintre cele două cazuri este izbitor! Cu toate 
acestea, observă că Raiul este menţionat prima dată. Înţelesul este că: îi ademeneşte mai 
întâi cu Raiul, apoi îi avertizează împotriva Iadului; încurajatorul este mult mai eficace 
decât întimidarea.

= Sura Al-Me’arij („Drumurile înălţării”)=
= Importanţa adorării în comparaţie cu manierele =

Sura Al-Qalem ne spune despre trăsăturile acelora care îndeplinesc Da’wa, în 
timp ce sura Al-Me’arij ne spune despre un alt aspect al personalităţii lor: adorarea. Toţi 
aceia care cheamă la Allah (SWT) trebuie să combine atât bunele maniere cât şi adorarea 
regulată; să nu sacrifice una de dragul celeilalte. Sura ne oferă unele versete minunate 
care îi descriu pe adoratorii evlavioşi: „Omul a fost făcut nestatornic. Când are parte 
de rău, el este abătut. Iar când are parte de bine, el este zgârcit. Afară de cei care 
fac Rugăciunea. Care sunt stăruitori în Rugăciunea lor. Din a căror avere este un 
drept hotărât. Pentru cerşetor şi pentru cel lipsit. Iar aceia care socotesc adevărată 
Ziua Judecăţii.” (Coran 70: 19-26). „Aceia vor fi cinstiţi în Grădini.” (Coran 70:35).

Putem observa că acestea sunt aproape aceleaşi trăsături menţionat în sura Al-
Mu’minun (Dreptcredincioşii). Ca şi cum suntem întrebaţi: Care este statutul tău printre 
dreptcredincioşi? Cât de departe mai eşti încă de întrebările puse în partea a douăzeci şi 
opta? Ţi-ai întărit credinţa şi ţi-ai sporit adorarea înainte de a-i chema pe alţii la Allah 
(SWT)?

Pe de altă parte, haideţi să nu înţelegem greşit înţelesul: nu poţi să efectuezi 
Da’wa până când credinţa ta nu este completă. Ibn Teymiyye (Allah să-l binecuvânteze!) 
a spus ceva foarte înţelept  în legătură cu aceasta: „Să nu spună nici unul dintre voi că el 
nu va chema la Allah până când credinţa lui nu va fi completă. În acest caz el va fi obligat 
să aleagă una din cele două opţiuni: fie va sosi o zi când el va crede că, credinţa lui este 
completă, iar această zi va fi atunci când el este rătăcit (de la calea cea dreaptă). Fie va 
muri fără ca el să-şi completeze credinţa.”

Care este atunci soluţia? Allah (SWT) spune: „Sunteţi cea mai bună comunitate 
care s-a ivit pentru oameni. Voi porunciţi ceea ce este drept şi opriţi ceea ce este 
nedrept şi credeţi în Allah...” (Coran 3:110). Soluţia este pentru tine să efectuezi 
Da’wa, să lucrezi asupra manierelor tale şi să-ţi întăreşti credinţa; toate în acelaşi timp.
Acestea nu intră în divergenţă cu îndeplinirea Da’wei. Din contră, chemarea la Allah şi 
călăuzirea oamenilor către calea cea dreaptă te va ajuta în adorarea ta  şi în menţinerea 
bunelor maniere.

După cum putem vedea, primele patru sure ale acestei părţi ne spun despre 
trăsăturile acelora care fac Da’wa: cunoaşterea lui Allah (SWT), competenţa în ştiinţă, 
credinţa în Ziua Judecăţii şi folosirea încurajatorului mai mult decât intimidarea, toate 
acestea împreună cu o mare împărtăşire a adorării şi a manierelor. După această 
introducere ne îndreptăm către sura Nuh. Această sură ne prezintă un model al succesului 
în îndeplinirea Da’wei.



= Sura Nuh (Noe) =
= O descriere despre cum se face Da’wa =

Sura începe cu datoria divină cu care a fost desemnat acest profet deosebit: „Noi, 
l-am trimis pe Noe la neamul său, (zicându-i): „Îndeamnă neamul tău, înainte de a 
se abate asupra lui o pedeapsă dureroasă!”” (Coran 71:1). Apoi continuă cu 
descrierea vieţii profetului Nuh (AS) în calitate de persoană care îndeplineşte Da’wa. 
Haideţi să examinăm împreună aspectele activităţii lui misionare şi să învăţăm de la acest 
profet cum să avem un simţ de protecţie faţă de religia lui Allah. Haideţi să învăţăm arta 
de a face Da’wa, aşa cum ar trebui să fie.

Consacrarea pentru Da’wa:

Învăţăm despre cum o adevărată persoană consacrată îndeplineşte Da’wa: „El a 
zis: „Doamne, eu am chemat neamul meu, noaptea şi ziua.”” (Coran 71:5).

De ce este menţionată noaptea înaintea zilei? De obicei înfăptuim Da’wa noaptea? 
Acest verset ne spune că Nuh (AS) obişnuia să cheme la Allah (SWT) noapte şi zi fără 
pauză. Pentru el era o misiune de douăzeci şi patru de ore. Totuşi, tăgăduirea neamului 
său a fost atât de intensă: „Însă chemarea mea nu a făcut decât să le sporească fuga.” 
(Coran 71:6). Cu toate acestea, el nu s-a oprit niciodată: „Şi de câte ori i-am chemat ca 
să le ierţi lor...”(Coran 71:7). Observă folosirea cuvântului „de câte ori”. Îţi arată cât de 
persistent a fost el: „Şi de câte ori i-am chemat ca să le ierţi lor, ei şi-au vârât  
degetele în urechi, s-au înfăşurat în veşmintele lor şi au stăruit şi s-au arătat cu 
mare trufie.”(Coran 71:7).

În ciuda respingerii neamului său, Nuh (AS) a fost persistent în îndeplinirea 
Da’wei: „Apoi i-am chemat cu glas tare. Apoi le-am vorbit lor deschis şi le-am vorbit 
lor în taină.” (Coran 71: 8-9). Ca şi cum el spunea: „Am încercat toate căile posibile; 
am vorbit cu ei în particular (în secret); am ţinut conferinţe pentru a-mi explica ideile; m-
am adresat lor în grupuri şi individual; am încercat totul!” Cu toate acestea „nimeni în 
afară de câţiva nu a crezut”, aşa cum a fost şi în sura Hud. Conform unor învăţaţi 
numai 60 au crezut împreună cu el. Imaginează-ţi! Aproape un singur credincios la 
fiecare 15 ani! Ce fel de refuz încăpăţânat este acesta? Ce fel de consacrare şi persistenţă 
în Da’wa este aceasta?

Sura Nuh accentuează un aspect important al Da’wei: continuă să îndeplineşti 
Da’wa chiar dacă nu-ţi răspunde nimeni. Ia-l pe Nuh (AS) drept modelul tău.

Arta Da’wei:

Sura continuă să descrie metodele folosite în Da’wa: „Şi le-am zis lor: „Rugaţi-
vă de iertare Domnului vostru, căci El este Iertător. Pentru ca El să trimită asupra 
voastră cerul cu ploaie din belşug. Şi pentru ca să vă dăruiască vouă averi şi copii şi 
să vă dea vouă grădini şi să vă dea vouă pâraie!”” (Coran 71: 10-12).

În aceste versete, Nuh (AS) le dă oamenilor din neamul său veşti îmbucurătoare 
că, dacă vor răspunde la chemarea lui Allah (SWT), acest lucru va fi pentru binele lor în 
această viaţă, nu numai în Viaţa de Apoi. Este ca şi cum el le spune lor: „Nu iubiţi voi 



această lume? Nu sunteţi voi ataşaţi de ea? Atunci cereţi-I iertare lui Allah pentru ca 
vieţile voastre să înflorească.”

Apoi el încearcă o altă metodă: „Ce este cu voi de nu vă rugaţi lui Allah, aşa 
cum se cuvine. După ce El v-a creat pe voi în (mai multe) faze? Oare nu aţi văzut voi 
cum a creat Allah şapte ceruri unul peste altul?” (Coran 71:13-15).

Aproape că vă aud pe voi toţi spunând: „Aceasta este exact asemenea surei       
Al-Mulk, iar importanţa cunoaşterii lui Allah şi slăvirea Lui pentru ca noi să-i putem 
chema şi pe alţii la El...”  Da. Priveşte la coerenţa încurcată a acestor sure! Apoi ce 
altceva?

„Allah v-a făcut pe voi să răsăriţi asemenea ierburilor, din pământ.12 Apoi vă 
va aduce pe voi înapoi la El şi vă va face să ieşiţi cu adevărat. (din nou în Ziua 
Reînvierii)” (Coran 71:17-18). Aceasta este o amintire a Zilei Judecăţii; acelaşi obiectiv 
ca al surei Al-Haqqa. Priveşte din nou la coerenţa încurcată. Sura Nuh ne oferă o 
descriere realistă a înţelesurilor discutate în surele precedente ale acestei părţi.

Cauza dispariţiei:

Profetul Nuh (AS) explică în afirmaţia lui, motivul refuzului neamului său: „Noe 
a zis: „Doamne, ei s-au arătat cu nesupunere faţă de mine şi îl urmează pe acela ale 
cărui averi şi ai cărui copii nu fac decât să-i sporească pierderea.”” (Coran 71:21).

După cum putem observa, problema este universală; preocuparea de averi şi copii. 
Este aceeaşi problemă discutată în sura At-Taghabun: „O, voi cei care credeţi! Voi aveţi 
printre soaţele voastre şi printre copiii voştri un vrăjmaş! Deci, fiţi cu grijă de ei!” 
(Coran 64:14).

Sura se încheie cu o rugă. Aceasta este pentru a ne învăţa că, pentru aceia care 
îndeplinesc Da’wa, efortul şi strădania personală de a-şi atinge scopul ar trebui 
întotdeauna să fie mână în mână cu ruga şi întoarcerea la Allah (SWT), din moment ce El 
(SWT) este Cel care ne călăuzeşte.

„Doamne! Iartă-mă pe mine şi pe părinţii mei şi pe cel care intră în casa mea 
cu credinţă, ca şi pe dreptcredincioşi şi pe dreptcredincioase, şi nu le spori 
nelegiuiţilor (Zâlimun – politeiştii, rău făcătorii şi necredincioşii) decât perderea! ” 
(Coran 71:28). Priveşte cum cercul rugii (du’aului) devine mult mai larg, deoarece el de 
deplasează de la credincios către părinţii şi cunoştinţele sale, apoi către credincioşi: 
bărbaţi şi femei. Într-adevăr, o sură deosebită şi o descriere minunată pentru oricine 
îndeplineşte Da’wa pentru a extrage lecţii şi exemple folositoare.

= Sura Al-Djinn =

Partea a douăzeci şi noua ne face cunoştinţă cu un alt grup care îndeplineşte 
Da’wa: djinnii. Unii extraordinari, într-adevăr! Sura te întreabă, de asemenea: „Nu eşti 
gelos pe ei?” Cum pot djinnii să răspundă chemării şi s-o transmită mai departe, în timp 
ce tu eşti orb şi detaşat de ea? Ascultă ce spune Allah (SWT): „Spune: (O, Muhammed 
- SAWS) „Mi-a fost revelat mie că o ceată de djinni au ascultat şi apoi au zis: „Noi 
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am auzit un Coran minunat. Care călăuzeşte către drumul cel drept! Noi credem în 
el şi nu-i vom face Domnului nostru nici un asociat!””” (Coran 72: 1-2).

Cum de nu poţi fi ca ei? De ce nu îi iei drept un exemplu demn de urmat?
Ascultă cum i-au provocat ei pe necredincioşii din rândul djinnilor, în special pe 

Iblis (Satana): „Şi netrebnicul nostru (Iblis sau politeiştii din rândul djinnilor) a spus 
asupra lui Allah minciuni.” (Coran 72:4). Priveşte cum au renunţat ei la faptele rele ale 
djinnilor şi ale oamenilor, de asemenea: „Însă au fost bărbaţi dintre oameni care au 
căutat apărare la bărbaţii dintre djinni, dar le-a sporit lor suferinţa.” (Coran 72:6).
Acest ultim verset este o avertizare împotriva căutării refugiului la djinni. Aceia care fac 
asta vor fi mult mizeri decât erau ei. Ascultaţi, fraţi, acest avertisment este de la djinnii
înşişi. Ei vă avertizează împotriva căutării refugiului la ei sau a cererii ajutorului lor.

Urmează mai multe vesete, toate ne arată înţelepciunea lor (a djinnilor) şi 
înţelegerea lor a conceptului de Da’wa şi cât de imporatnt este acesta: „Şi când am auzit 
noi călăuzirea, am crezut în ea şi acela care crede în Domnul său să nu se teamă nici 
de împuţinare, nici de împovărare! Unii dintre noi sunt musulmani şi unii dintre noi 
sunt nelegiuiţi. Aceia dintre noi care au îmbrăţişat Islamul sunt aceia care au căutat 
calea cea dreaptă.” (Coran 72: 13-14).

Observăm aici cuvinte foarte asemănătoare cu cele utilizate de Nuh (AS), precum 
că Imanul (Credinţa) va fi în folosul nostru în această lume cât şi în Viaţa de Apoi: „Şi de 
vor merge ei pe calea cea dreaptă, le vom da Noi apă din belşug.” (Coran 72: 16).

Legătura dintre cele două sure este foarte evidentă; ambele ne învaţă ştiinţa (fiqh) 
Da’wei, importanţa ei şi metodele ei de îndeplinire.

= Sura AL-Muzemmil (Sura „Celui învăluit”) =
= Proviziile şi rezervele tale =

Şi în această sură obiectivul este foarte clar încă de la început: „O, tu 
(Muhammed -SAWS), cel învăluit (în straiele tale)! Scoală-te noaptea (pentru 
Rugăciune), afară de puţin (timp)” (Coran 73: 1-2). Tu, cel care încerci să-i chemi pe 
alţii la Allah (SWT), vei primi provizia ta spirituală din: Rugăciunea din timpul nopţii 
(Salat Al-Qiyam). De ce? Îndeplinirea Da’wei este o misiune foarte dificilă, într-adevăr: 
„Noi îţi vom trimite cuvinte grele (obligaţii, legi).” (Coran 73:5). Ce legătură are Salat 
Al-Qiyam cu toate acestea? „Scularea (pentru Rugăciune) în timpul nopţii este mai 
folositoare şi mai potrivită pentru recitare.”(Coran 73:6). Această Rugăciune „îi 
construieşte” pe aceia care îndeplinesc Da’wa şi le împarte agenda zilnică în două: Da’wa 
dimineaţa şi adorarea din timpul nopţii: „În timpul zilei tu ai de lucru îndelung! Şi 
pomeneşte numele Domnului tău şi dăruieşte-te Lui, cu totul!” (Coran 73:7-8).

Apoi sura îl menţionează pe Musa (AS) şi pe Faraon: „Noi v-am trimis un 
Trimis  ca să fie martor pentru voi, aşa cum am trimis şi la Faraon un trimis. Însă 
Faraon nu i-a dat ascultare trimisului şi Noi l-am lovit cu pedeapsă aspră.” (Coran 
73:15-16). Ce legătură are Musa (AS) şi Faraonul cu ideea principală a acestei sure? 

Salat Al-Qiyam (Rugăciunea din timpul nopţii) este primul nostru scut împotriva 
tiranilor şi a necredincioşilor încăpăţânaţi, cum ar fi în cazul lui Musa (AS) şi a 
Faraonului. Ca şi cum ni se spune să ne rugăm în timpul nopţii pentru a fi mai puternici şi 
mult mai capabili de a face Da’wa dimineaţa. În sura Al-Muzammil ni se prezintă o 



formulă foarte clară. Sura încheie cu ceea ce poate fi tradus precum: „Domnul tău, (o, 
Muhammed) ştie că tu stai în picioare (pentru Rugăciune) aproape două treimi din 
noapte, sau jumătate din ea, sau o treime din ea, ca şi o parte dintre aceia care sunt 
cu tine. Allah hotărăşte noaptea şi ziua. El a ştiut că voi nu veţi putea petrece toată 
noaptea în Rugăciune şi astfel El se întoarce către voi cu îngăduinţă. Deci recitaţi 
atât cât vă este cu putinţă din Coran. El a ştiut că unii dintre voi vor fi bolnavi, că 
alţii călătoresc prin lume, în căutarea harului lui Allah, şi că alţii se luptă pe calea 
lui Allah! Deci recitaţi atât cât vă este cu putinţă din el, împliniţi Rugăciunea, daţi 
Dania şi faceţi-I lui Allah un împrumut frumos, căci binele pe care îl trimiteţi 
înainte pentru sufletele voastre îl veţi afla la Allah mai bun, ca răsplată, şi mai mare. 
Şi rugaţi-L pe Allah de iertare, căci Allah este Iertător şi Îndurător!” (Coran 73:20).

Rugăciunea din timpul nopţii a fost o obligaţie a tuturor musulmanilor în timpul 
chemării în secret la Islam şi a continuat să fie aşa, exact încă un an după ce Islamul a 
fost făcut public. Apoi, pentru companioni a devenit dificil îndeplinirea acestei 
Rugăciuni, astfel că ultimul verset a fost revelat pentru a împuţina această obligaţie: 
„Deci recitaţi atât cât vă este cu putinţă din Coran.” (Coran 73:20).

Este semnificativ faptul că în această sură citim: „... şi că alţii se luptă pe calea 
lui Allah!” (Coran 73:20). Această sură este mekkană şi a fost revelată la începutul 
perioadei mekkane, dar totuşi ea menţionează Jihadul de dragul lui Allah (SWT). Aceasta 
este pentru că Rugăciunea din timpul nopţii se numără printre condiţiile esenţiale de 
pregătire pentru Jihad. Foloseşte-o pentru a fi pregătit pentru Jihad atunci când va sosi 
timpul.

= Sura Al-Muddethir („Cel acoperit”) =
= Ridică-te şi îndeamnă =

După ce ai dobândit proviziile şi rezervele tale spirituale, după de L-ai cunoscut 
pe Cel la Care îi vei chema pe ceilalţi oameni, după ce ai văzut exemple minunate ale 
celor care îndeplinesc Da’wa (chemarea la Allah (SWT)) şi după ce ai recunoscut 
realitatea Vieţii de Apoi şi ai aflat multe despre ea, ce ai de gând să faci în cazul acesta?
De ce mai stai? „Ridică-te şi îndeamnă” (Coran 74:2). Această sură te îndeamnă să te 
mişti, să te ridici şi să acţionezi prin îndeplinirea Da’wei.

„O, tu (Muhammed -SAWS) cel acoperit! Ridică-te şi îndeamnă! Pe Domnul 
tău preamăreşte-L.” (Coran 74:1-3). Acest verset nu înseamnă că tu ar trebui să spui 
doar „Allahu Ekber” (Allah este cel mai Mare). Te îndeamnă să-i faci pe alţii să cunoască 
măreţia lui Allah (SWT), să faci ca întregul univers să-L preamărească pe Allah pentru ca 
astfel poruncile lui Allah (SWT) să fie mult mai importante în inima ta decât orice 
altceva.

Este de remarcat în special faptul că, în această sură versetele sunt foarte rapide în 
ceea ce priveşte ritmul şi efectul lor. În sura Al-Muzemmil versetele erau simple şi încete.
Ele se potriveau cu atmosfera de noapte: „O, tu (Muhammed -SAWS), cel învăluit (în 
straiele tale)! Scoală-te noaptea (pentru Rugăciune), afară de puţin (timp)” (Coran 
73: 1-2) şi ! Şi pomeneşte numele Domnului tău şi dăruieşte-te Lui, cu totul!” (Coran 
73:8).



Pe de altă parte, în sura Al-Muddethir versetele se mişcă mai rapid pentru a ţine 
pasul cu acţiunile rapide ale celor întreprind Da’wa şi umplu universul cu vitalitatea, 
vigoarea, optimismul lor şi cu interacţiunea cu ceilalţi: „Ridică-te şi îndeamnă! Pe 
Domnul tău preamăreşte-L. Veşmintele tale curăţeşte-le. Şi de nelegiuire stai 
departe.” (Coran 74:2-5).

„Când se va sufla în trâmbiţă (a doua suflare în trâmbiţă). Aceea va fi o Zi 
grea. Deloc uşoară pentru necredincioşi!” (Coran 74: 8-10). Priveşte la măreţia 
Coranului! Ritmul acestor versete se potriveşte cu obiectivele şi cu ideile principale ale 
surei. 

Ascultă ceea ce poate fi tradus precum: „De parcă ar fi nişte măgari sălbatici 
speriaţi. Ce fug de leu?” (Coran 74:50-51). În aceste versete îi vedem pe necredincioşi 
fugind de la calea cea dreaptă asemenea unor măgari sălbatici care încearcă să scape de 
un leu feroce. Ce metaforă incredibilă care se potriveşte cu rapiditatea şi ritmul 
versetelor.

= Sura Al-Qiyame (Sura „Învierii”) =

Această sură, aşa cum implică şi titlul, ne aminteşte de Ziua Învierii. La fel ca şi 
sura Al-Haqqa, le furnizează acelora care vor îndeplini Da’wa resurse de bază pentru 
folosire, în timp ce pe alţii îi conduce către calea cea dreaptă. Acest lucru este evident în 
mod special, în modul în care ne aminteşte de stadiul iniţial al Zilei de Apoi: moartea. 
Allah (SWT) spune: „Dar nu! Când (sufletul) va ajunge la clavicule (la gât, în partea 
superioară a pieptului). Şi se va zice: „Cine este tămăduitor?” Şi el va crede că 
aceasta este despărţirea (de viaţă). Şi piciorul se va încolăci cu piciorul. În Ziua 
aceea la Domnul tău va fi condus!” (Coran 26-30).

= Sura Al-Insan (Sura „Omului”) =

Această sură explică unul din cele mai importante concepte pentru toţi aceia care 
vor să întreprindă Da’wa. Acest concept este: tot ceea ce trebuie să faceţi este Da’wa, în 
ceea ce priveşte rezultatele, lăsaţi-le în seama lui Allah (SWT). De aceea Allah (SWT) 
spune: „Noi l-am călăuzit pe drum, fie că el va fi mulţumitor, fie că el va fi 
nemulţumitor” (Coran 76:3). Această sură aproape că le spune tuturor acelora care 
îndeplinesc Da’wa şi Profetului lor (SAWS): nu renunţaţi doar pentru că unii oameni nu 
vă cred sau vă neagă, Allah este Cel Care călăuzeşte: „Aşadar, fii răbdător şi aşteaptă 
judecata Domnului tău şi nu da ascultare vreunui păcătos sau necredincios dintre 
ei!” (Coran 76:24). Allah (SWT) spune, de asemenea: „Aceştia iubesc viaţa trecătoare 
şi lasă în urma lor o Zi grea.” (Coran 76:27).

= Sura Al-Mursalat („Cele trimise”) =

Sura Al-Insan le cere acelora care îndeplinesc Da’wa să nu fie afectaţi de faptul că 
ceilalţi oameni nu răspund chemării lor. Această sură adresează un avertisment direct 



acelor care neagă: „Vai, în Ziua aceea, pentru cei care învinuiesc de minciună!” 
(Coran 77:15). În acelaşi timp le spune acelora care îndeplinesc Da’wa să nu fie supăraţi 
(nefericiţi), să caute mijloacele şi să lase rezultatele în seama lui Allah (SWT), Stăpânul 
tuturor lumilor: „Şi în care cuvânt vor crede ei după el?” (Coran 77:50).

Aceste sure sunt în mod extraordinar de superbe în modul în care vorbesc despre 
Da’wa. Chiar dacă, nu am putut să vorbim despre toate principiile şi conceptele legate de 
Da’wa, care au fost menţionate în aceste sure, am încercat să luminăm asupra punctelor 
cheie din Da’wa şi asupra importanţei ei, lăsând întreg spaţiul deschis pentru cititorul 
Coranului să trăiască cu aceste sure şi să simtă graţia fără de sfârşit şi binecuvântările 
acestei Cărţi Sfinte, conform relatării Profetului (SAWS): „Minunile Coranului sunt 
nesfârşite.”13

                                                
13 Relatat de Ibn Hijr, Al-Kafi Al- Shafy:53. 



Surele părţii  treizeci

Concluzie:

Această parte încheie atât Coranul cât şi metodologia „Guvernării” pe pământ, 
care a fost stabilită de către Allah (SWT) pentru întreaga omenire. După ce am discutat 
despre reguli şi legi, după ce am vorbit despre strămoşi şi după ce i-am luat pe ei drept 
exemplu, şi după ce am menţionat condiţiile esenţiale ale Guvernării în toate surele şi 
părţile, sosim acum la partea a treizecia care este alcătuită din mai multe sure scurte dar 
foarte impresionante. Această parte subliniază semnificaţiile care îl pot ajuta pe cititor să 
aplice întreaga metodologie:de la îndemnarea noastră să credem în măreţia lui Allah 
(SWT) şi în capacităţile Lui, amintirea noastră că Îl vom întâlni şi ne vom întoarce la El 
în Ziua Judecăţii până la afirmarea necesităţii de a-I mulţumi.

Sura Abese („El s-a încruntat”)
= Un reproş de dragul lui Allah (SWT)=

În sura Abese citim un reproş divin tandru adresat Profetului Muhammed 
(SAWS), deoarece el s-a îndepărtat de un companion orb (Abdullah Ibn umm Mektum)
care venise să-l întrebe ceva, în vreme ce Profetul (SAWS) discuta cu căpeteniile tribului 
Qurayş. Astfel Allah (SWT) a revelat ceea ce poate fi tradus precum: „El s-a încruntat şi 
s-a întors. Când orbul a venit la el (ca să-l întrebe). Şi de unde să ştii? Poate că el a 
voit să se curăţească. Sau a venit să fie îndemnat şi i-ar fi fost spre folos 
îndemnarea!” (Coran 80:1-4). Aceste versete ne învaţă că Da’wa este un drept al 
tuturor şi nu este limitată la o anumită categorie de oameni. Trebuie să învăţăm faptul că 
oricine caută să înveţe ceva în domeniul Da’wei este într-adevăr îndreptăţit să ştie acel 
lucru, indiferent de care ar putea să fie statutul lui social.

Merită să menţionăm faptul că atenţia acordată de Profet (SAWS) căpeteniilor din 
tribul Qurayş nu a fost nici din cauza nivelului lor social înalt şi nici din cauza nepăsării 
faţă de omul orb. Ci a fost doar din cauza faptului că, el s-a gândit că acestor căpetenii le-
ar fi fost de folos Islamul. El (SAWS) a dorit ca ei să devină musulmani de dragul 
Islamului, şi nu pentru că ei erau bogaţi. În această privinţă, reproşul a venit pentru a-i 
reaminti lui (SAWS) să nu ignore pe nimeni care întreabă ceva în legătură cu Islamul.
Prin aceasta s-a intenţionat de asemenea, să-i înveţe pe aceia care îndeplinesc Da’wa să-i 
ia în considerare pe toţi oamenii, bogaţi sau săraci, tineri sau bătrâni, fără nici o 
discriminare.

Sura At-Tariq (Sura „Celui care vine noaptea”)
= Creaţia şi porunca sunt ale Lui =

Această sură ne aminteşte despre propria noastră realitate şi origine: „Deci să 
cugete omul din ce este el creat! El este creat dintr-o apă aruncată. Ce iese dintre 
coapse şi coaste! El are putere să-l facă din nou.” (Coran 86:5-8). Omul este creat 
dintr-o simplă picătură care îşi are originea în coloana vertebrală a bărbatului şi în 



coastele femeii, în acelaşi fel o picătură de ploaie scoate o plantă din pământ: „Pe cerul 
cel cu revenirea (ploii). Şi pe pământul cu crăpături!” (Coran 86: 11-12).

Creatorul omenirii şi creatorul universului este unul singur. El l-a creat pe om 
exact aşa cum El a creat plantele, din apă în care El a pus secretul vieţii.

Sura Aş-Şems („Soarele”)

Această sură oferă o descriere a fenomenelor cosmice care au fost create de Allah 
(SWT) pentru unica folosire a omului, cea mai importantă şi cea mai onorabilă creatură: 
„Pe Soare şi pe strălucirea lui. Şi pe luna care îi urmează! Pe ziua care îl face să 
strălucească. Şi pe noaptea care îl acoperă! Pe cer şi pe ceea ce l-a făcut întins! Şi pe 
suflet (Nefs – o persoană sau un suflet) şi pe ceea ce l-a plăsmuit.”(Coran 91:1-7).
Apoi sura se opreşte la (nefs) sau la suflet pentru a-l descrie şi pentru a-i arăta importanţa:
„Şi i-a insuflat lui nelegiuirea sa şi evlavia sa! Izbândeşte cel care-l curăţeşte. Şi 
pierdut este cel care-l strică!” (Coran 91: 8-10). Dacă fiinţele umane şi-ar fi dat seama 
de valoarea lor în modul în care Creatorul lor îi vede, ele ar fi căutat să răspundă chemării 
Stăpânului lor, ele L-ar fi iubit apoi, aşa cum şi El îi iubeşte pe ei.

Sura Ad-Duha (Sura „zilei luminoase”)
= Cât de mult l-a iubit pe el Stăpânul Său =

În contrast cu reproşul din sura Abese, această sură ne arată cât de mult îl iubeşte 
Allah (SWT) pe Profetul Său Muhammed (SAWS): „Pe ziua luminoasă. Şi pe noapte, 
când se întunecă!Domnul tău nu te-a părăsit şi nu te urăşte.” (Coran  93:1-3). Să nu 
te gândeşti, Muhammed, că Stăpânul tău te-a părăsit sau că El nu te iubeşte!

„Oare nu te-a găsit El orfan şi ţi-a dat adăpost? Nu te-a găsit pe tine 
nepăsător şi te-a călăuzit? Nu te-a găsit pe tine sărman şi te-a făcut bogat?” (Coran 
93: 6-8). Acestea sunt cuvinte foarte blânde de mângâiere, pline de dragoste divină faţă 
de Profet (SAWS).

Printre binecuvântările acestei sure este aceea că Allah (SWT) jură la început pe 
cele mai senine (calme) perioade de timp ale zilei: prima parte a zilei, până ce soarele se 
ridică sus pe cer şi noaptea. Dragostea lui Allah (SWT) pentru Profetul Său nu este 
limitată doar la cuvinte; ci ea a reprezentat mai mult decât atât pentru a descrie o întreagă 
atmosferă emoţională, aşa cum s-a arătat în cuvintele blânde şi în versetele acestei sure.

Sura At-Tin („Smochinii”)

Aproape că vedem acelaşi înţeles în sura At-Tin: „Pe smochini şi pe măslini. Şi 
pe Muntele Sinin. Şi pe această cetate sigură! Noi l-am creat pe om cu cea mai 
frumoasă înfăţişare.” (Coran 95: 1-4). Ce legătură au primele trei versete cu crearea 
omului? Această sură a identificat trei locuri sfinte; tărâmul smochinilor şi al măslinilor; 
Ierusalim, muntele Sinai lângă care Allah (SWT) a vorbit cu Musa (AS) şi Mekke. Toate 



aceste locuri sunt sfinte. După aceea, Allah (SWT) vorbeşte despre crearea omului cu cea 
mai frumoasă înfăţişare. Ca şi cum ar trebui să înţelegem sensul astfel: sfinţenia fiinţei 
umane pentru Allah (SWT) este egală cu sfinţenia acestor locuri sfinte. Sfinţiţi-vă pe voi 
înşivă, fiinţe umane, supunându-vă lui Allah (SWT) şi mulţumindu-I Lui pentru că v-a 
creat în cea mai frumoasă formă şi tipar: „Apoi îl întoarcem pe el în locul cel mai de 
jos” (Coran 95:5). Nimic nu vă va salva de această soartă cu excepţia Imanului şi a 
faptelor bune: „Fără de aceia care cred şi împlinesc fapte bune, căci ei vor avea parte 
de răsplată neîntreruptă.” (Coran 95:6).

Sura Al-Alaq (Sura „Sângelui închegat”)
Sura An-Nasr (Sura „Biruinţei”)

= Păzirea faptelor =

În această parte există două sure; una dintre ele reprezintă începutul revelaţiei şi 
anume sura Al-Alaq: „Citeşte! În numele Domnului Tău care a creat. Care l-a creat 
pe om din sânge închegat! Citeşte! Domnul tău este cel mai nobil. Este Cel care l-a 
învăţat cu calemul. L-a învăţat pe om ceea ce el nu a ştiut!” (Coran 96: 1-5), iar 
cealaltă a anunţat în mod jalnic vestea morţii Profetului (SAWS) în sura An-Nasr către
sfârşitul revelaţiei: „Când vine biruinţa lui Allah (la tine, o Muhammed, împotriva 
duşmanilor tăi) şi cucerirea (Mekkăi)” (Coran 110:1). Sura An-Nasr a fost revelată 
înainte de moartea Profetului (SAWS), aducându-i veşti îmbucurătoare în legătură cu
posibila glorie şi victorie a Islamului: „Şi-i vezi pe oameni intrând în religia lui Allah 
în cete. Atunci slăveşte-L cu laudă pe Domnul tău şi roagă-L pe El de iertare, 
fiindcă El este Iertător (cu cel care se căieşte)!” (Coran 110:2-3). Care este legătura 
dintre cererea iertării lui Allah (SWT) şi victoria Islamului şi măreţia musulmanilor? O 
persoană victorioasă poate să fie plină de îngâmfare sau aroganţă, aşa cum i-am văzut pe 
mulţi conducători victorioşi şi cuceritori de-a lungul secolelor. De aceea este important 
să-i mulţumim lui Allah (SWT), Dăruitorul pentru binecuvântările Lui şi să-I cerem 
iertare pentru lipsa de apreciere, de preţuire a noastră. Aceste două lucruri nu numai că ne 
vor apăra faptele noastre pentru a nu fi pierdute, dar ne vor păzi, de asemenea, inimile 
noastre de îngâmfare şi tiranie.

Sloganul credinciosului:

Din această cauză observăm că în Islam, iertarea urmează întotdeauna după fapte 
minunate, importante. După Rugăciune spunem: „Cer iertarea lui Allah, Unicul, Veşnic 
Viu; (Cel care nu are nevoie de nimic în timp ce toate au nevoie de El) şi mă căiesc 
Lui.”14 Prin intermediul acestei sure Allah (SWT) ne învaţă că noi ar trebui să-I dăm 
întotdeauna un credit complet pentru orice binecuvântare pe care o primim şi să ne 
reproşăm nouă înşine pentru că eşuăm în cererea iertării Lui (SWT). Nimeni nu va fi 
vreodată capabil să Îi ofere ceva în schimb Stăpânului Măreţiei pentru ceea ce El merită 
în mod propriu-zis.

                                                
14 “Esteghfirullah elledhi la ilahe illa huwe Al-Hayyul-Qayyum we etubu ileihi.”



Sura At-Tekathur (Sura „Înmulţirii”)
= Echilibru între materialism şi spiritualitate =

Sura At-Tekathur ne prezintă un concept foarte important: nu ar trebui să trăim 
doar pentru a ne satisface nevoile fizice ale corpurilor noastre. Nu ar trebui să trăim doar 
pentru mâncare, distracţie şi pentru căsătorie. Trebuie să avem grijă, de asemenea, şi de 
sufletele noastre. Trebuie să avem grijă în cazul în care banii (averea) şi copiii ar putea să 
ne distragă atenţia de la pomenirea lui Allah (SWT), pentru că apoi ne vom găsi pe noi 
înşine confruntaţi cu moartea: „Vă abate goana după înmulţire. Până când veţi vizita 
mormintele.” (Coran 102: 1-2). Sura îi avertizează apoi pe aceia care trăiesc doar pentru 
propriile lor plăceri fizice: „Nu! Voi veţi şti curând! Şi încă o dată: Nu! Voi veţi şti 
curând! Nu! Dacă aţi şti cu siguranţă! Voi veţi vedea Iadul!” (Coran 102:3-6). Să nu 
fii unul dintre aceia.

Înlăuntrul tău ai un suflet care îşi caută propria lui hrană: supunere, iertare, 
Rugăciune şi Qiyam (Rugăciunea din timpul nopţii). Dacă ignori această avertizare, 
atunci ascultă acest verset înfricoşător despre Iad, fie ca Allah (SWT) să ne salveze pe noi 
toţi de el: „Încă o dată: îl veţi vedea, cu siguranţă! Apoi veţi fi întrebaţi, în Ziua 
aceea, despre plăceri.” (Coran 102: 7-8). Allah (SWT) ne va întreba în legătură cu 
fiecare binecuvântare cu care ne-a înzestrat, cele mai importante dintre ele sunt trupurile 
noastre. Unii dintre noi le-au folosit în nesupunere faţă de Allah (SWT), uitând să 
hrănească şi sufletele noastre pentru a le pregăti pentru Ziua Judecăţii.

= Sura Al-’Asr (Sura „Timpului”) =

Următoarea sură la care vom face referire este sura Al-’Asr, sura care a fost 
descrisă de Imam Aş-Şafi’i (RA- Allah să fie mulţumit de el!): „Dacă Allah nu ar fi 
revelat decât această sură, ea ar fi fost de ajuns pentru oameni.” Această sură acoperă 
toate trăsăturile Islamului: „Afară de aceia care cred (în monoteismul islamic) şi 
împlinesc fapte bune ... ” (Coran 103:3). Apoi subliniază importanţa unităţii între 
musulmani, cooperarea lor pentru a aduce victorie acestei religii şi răbdarea lor în 
depăşirea tuturor obstacolelor cu care se confruntă: „ ... şi se îndeamnă unul pe altul 
către Adevăr şi se îndeamnă unul pe altul la răbdare.” (Coran 103:3). Această cale 
este într-adevăr, calea cea dreaptă, calea către care ne rugăm lui Allah (SWT) la fiecare 
rekeat să ne călăuzească: „Călăuzeşte-ne  pe noi pe drumul cel drept. Drumul celor cu 
care Tu ai fost dăruitor, nu al celor pe care Tu Te-ai mâniat, nici al rătăciţilor.”
(Coran 1:6-7). Aceia care au câştigat mânia lui Allah (SWT) sunt cei  care au pierdut, iar 
aceia care s-au îndepărtat de la calea cea dreaptă sunt de asemenea cei care au pierdut, 
dar aceia care     s-au îndemnat unul pe altul către Adevăr şi către răbdare sunt aceia 
asupra cărora Allah (SWT) Şi-a revărsat binecuvântarea călăuzirii către calea cea dreaptă.

Întemeierea naţiunilor şi a civilizaţiilor:

În această sură există teme foarte importante. Ea a cuprins toate punctele necesare 
întemeierii naţiunilor şi civilizaţiilor cum ar fi:



- „Jur pe timp!” (Coran 103:1).
- Să ne umplem timpul cu lucruri folositoare: „Că omul va fi în pierdere” 

(Coran 103:2).
- Importanţa muncii în echipă: „ ... şi se îndeamnă unul pe altul către Adevăr 

şi se îndeamnă unul pe altul la răbdare.” (Coran 103:3).

Sura Al-Fil (Sura „Elefantului”)

Această sură ne spune că acest întreg univers aparţine lui Allah (SWT). Ne spune 
că Allah (SWT) este capabil să-l pedepsească pe orice tiran în orice moment: „Oare n-ai 
văzut tu ce a făcut Domnul tău cu oamenii elefantului?! Oare nu a făcut El 
vicleşugul lor să fie în deşert?!” (Coran 105:1-2). Vicleşugul inamicilor lui Allah 
(SWT) este slab. El nu are nici un efect real şi nu va ţine mult timp, deoarece voinţa lui 
Allah (SWT) se va împlini în felul ei: „Şi a trimis peste ei păsări în stoluri. Ca să 
arunce asupra lor cu pietre din lut ars! Şi i-a făcut pe ei ca un ogor mâncat.” (Coran 
105:3-5). Căutaţi ajutorul lui Allah (SWT) împotriva duşmanilor Lui şi ai voştri.

Sura Al-Qurayş (Sura „Qurayş”)

Am ajuns la sura Al-Qurayş. Această sură discută o problemă foarte serioasă: 
obişnuirea cu binecuvântările lui Allah (SWT) şi mulţumirea Lui pentru că ni le-a dăruit, 
până în măsura în care unii oameni ar putea să uite să-I mulţumească lui Allah (SWT) 
pentru ele. „Pentru obiceiul (neamului) Qurayş. Obiceiul lor pentru călătoria de 
iarnă şi cea de vară.” (Coran 106:1-2). Ei s-au obişnuit cu una din cele mai minunate 
binecuvântări ale lui Allah (SWT); drumul în siguranţă pregătit de El pentru călătoriile 
lor de iarnă şi de vară. Acestor binecuvântări se cuvine să se răspundă prin recunoştinţă şi 
prin adorarea Lui: „Să-L adore ei pe Stăpânul acestei Case. Care-i hrăneşte,   
păzindu-i de foame şi-i fereşte pe ei de spaimă!” (Coran 106:3-4).

Cele mai mari binecuvântări ale lui Allah (SWT) şi cele mai de bază nevoi ale 
fiinţelor umane sunt mâncarea şi siguranţa. Sura Al-Qurayş le spune acelora care citesc 
Coranul „Reînviaţi-vă inimile prin amintirea binecuvântărilor lui Allah şi fiţi atenţi să nu 
vă obişnuiţi cu ele, din moment ce acest lucru distrage inimile de la mulţumirea lui Allah 
Dăruitorul, Darnicul”.


