


Profetul Muhammed (s.a.s.) a relatat că atunci 
când începe luna Ramadan se deschid porţile Raiului şi  
se închid porţile Iadului, iar Satana este legat în lanţuri.

Ebu Huraira (r.a.) cã Trimisul lui Allah (s.a.s.) a 
spus: “Cine posteşte în Ramadan întru credinţă şi 
căinţă, Allah îi iartă păcatele sãvârşite”. 

De asemenea s-a relatat că în luna Ramadan 
se află o noapte care valorează cât 1000 de luni 
(noaptea Al-Qadr, în care a fost pogorât Quranul cel 
Sfânt), iar cine pierde această noapte este ca  şi când ar 
pierde tot.

S-a relatat cã păcatele se iartă între două 
rugăciuni zilnice consecutive, două rugăciuni de vineri 
consecutive şi două luni Ramadan consecutive, dacă  
s-au evitat păcatele mari. 

“Cea mai bună pomanã (sadaqa) este cea 
dãruitã de Ramadan”.

“Cine hrăneşte cu mâncare şi băutură pe cel 
care a ţinut post, îngerii se roagă pentru el de 
Ramadan şi se roagă şi îngerul Gibril (a.s.) în 
noaptea de Qadr”.

Câteva învăţături din relatările 
Profetului (s.a.s.):

1. În luna Ramadan se deschid uşile Raiului 
datorită înmulţirii faptelor bune ale credincioşilor, se 
închid uşile Iadului şi se leagă în lanţuri satana care nu-i 
mai poate rătăci pe oameni aşa cum îi rătăcea în 
celelalte luni.

2. Postul este doar al lui Allah, doar El ştie dacã 
un om a postit sau şi-a întrerupt postul.

3.  Allah răsplateşte faptele omului de 10 ori mai 
mult până la 700 de ori, în afară de post a cărui răsplata 
nu are o limită. Allah îl răsplăteşte pe cel care posteşte 
cu cât vrea El.

4. Postul îl protejează pe om, astfel el stă 
departe de vorbe deşarte, de înjurături, de certuri şi de 
foc în Ziua Judecăţii.

5. Mirosul gurii celui care posteşte este mai 
plăcut de Allah Preaînaltul, decât mirosul moscului, 
datorită faptului că acel miros provine ca urmare a 
adorării Lui.

6. Cel care posteşte are două bucurii: prima 
atunci când îşi duce la capăt această adorare măreaţă 
şi poate să se aproprie de tot ceea ce i-a fost interzis 
(mâncare, băutură, relaţii conjugale) şi a doua bucurie 
atunci când Îl întâlneşte pe Allah împreună cu răsplata 
postului.

7. Cel care posteşte este asemănat cu îngerii, 
deoarece aceştia nu mãnâncã şi nu beau, la care se 
adaugă toate celelalte trăsături ce caracterizează 

îngerii: faptele pioase şi rugăciunea.
Acestea sunt doar câteva dintre binefacerile 

acestei luni, aşa că fructifică această lună şi umpleţi 
timpul cu adorarea lui Allah Preaînatul. Şi dacă vrei să-ţi 
schimbi stilul de viaţă, aflã că luna Ramadan este 
momentul potrivit, luna în care satana este legat în 
lanţuri. Acesta este un prilej pentru tine să te întorci la 
Allah şi să te căieşti de păcate! Citeşte cât mai mult 
Quran în aceastã lună, pentru că luna Ramadan este 
luna în care Allah a pogorât Quranul, roagã-te cât mai 
mult, îndeplineşte cât mai multe fapte bune, nu necăji 
pe nimeni, vorbeşte frumos şi ajută sărmanii şi dacă ai 
posibilitatea, du-te la umre (vizita Keabei), pentru că 
umre făcut în Ramadan valorează cât pelerinajul făcut 
împreuna cu Profetul Muhammed (s.a.s.), conform 
spuselor lui: “Umre-ul de Ramadan valorează cât 
pelerinajul împreună cu mine”.

O, tu rob al lui Allah, dacă prinzi Ramadanul nu 
ştii dacă vei trăi până la sfârşitul lui, aşa că profită de 
fiecare minut şi căieşte-te fără să aştepţi sfârşitul lui, 
cerându-I lui Allah Preaînatul răsplată şi ai grijă să nu 
faci fapte care să-ţi scadă din răsplată.

De asemenea, una din faptele pe care este bine 
să le facă musulmanul în Ramadan este să se roage 
seara (rugaciunea de teravih, care este o rugăciune 
specifică acestei luni) conform spuselor Profetului 
(s.a.s.): “Cine se roagă seara întru credinţă 
aşteptând răsplata de la Allah, i se iartă toate 
păcatele săvârşite”.

Aişa (r.a.), soţia Profetului, a relatat că Profetul 
(s.a.s.) se ruga în toiul nopţii până ce i se umflau 
picioarele. L-a întrebat: “De ce faci asta, o, Profetule, 
că doar Allah ţi-a iertat toate păcatele?”. A spus: “Să 
nu fiu un rob care mulţumeşte?”

Gândiţi-vă, dacă Profetul nostru (s.a.s.) se ruga 
până i se umflau picioarele cu toate că Allah îi iertase 
toate păcatele,noi cât trebuie să ne rugăm? 

În concluzie, să ţii post nu înseamnă numai să 
te abţii de la mâncat, băut şi relaţii conjugale, ci 
înseamnă să ai un comportament islamic. 

În zadar ţii post, dacă faci păcate şi vorbeşti 
urât.

În zadar ţii post ziua, dacă seara te duci la 
discotecă!

Aşadar fii atent să nu stai înfometat şi însetat 
fără că postul tău să fie primit de Allah!

Din binefacerile 
lunii Ramadan
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Definiţia 
postului

Din punct de 
vedere religios, postul însemna abstinenţa de 
la cele două pofte: ale organelor sexuale şi ale 
stomacului, din zori până la apusul soarelui. 
Atotputernicul spune în Quran-ul Cel Sfânt: 

Binefacerile postului
În cele ce urmează vom enumera câteva 

relatări ale Profetului (s.a.s.) care subliniază 
importanţa lunii Ramadan:

- Ebu Hurairah (r.a.)  relatează spusele 
Profetului (s.a.s.): 

- 

- Allah Preaînaltul spune: 

- 

- Profetul Muhammed (s.a.s.) a spus: 

. Profetul 
(s.a.s.) a continuat spunând: 

- 

“Mâncaţi şi beţi până la mijirea zorilor când 
puteţi deja deosebi firul negru de cel alb, apoi 
continuaţi postul până noaptea (pâna la apusul 
soarelui)”.

“Toate faptele fiului lui Adam 
sunt răsplătite de Allah de 10 ori mai mult până 
la 700 de ori, iar Allah spune: în afara de post 
care este al Meu şi pe care Eu îl răsplătesc. 
Robul Meu îşi lasă poftele, mâncarea pentru 
Mine, iar cel care posteşte are două bucurii: 
atunci când îşi deschide postul şi atunci când îl 
va întâlni pe Allah în Ziua Judecăţii, iar mirosul 
gurii celui care ţine post este mai plăcut pentru 
Allah decât mirosul moscului”.

“Postul înseamnă abţinere de la 
păcat, aşa că dacă vreunul dintre voi posteşte, 
să nu înjure şi să nu vorbească aiurea, iar dacă 
se întâlneşte cu unul care se ceartă cu el sau îl 
înjură să spună <<Ţin post>>”.

“Tot ceea ce 
face fiul lui Adam este pentru el, în afara de 
post, deoarece postul este pentru Mine, iar eu 
îl răsplătesc pe el”.

“Cine îl hrăneşte pe cel care a ţinut 
post obţine aceeaşi răsplată, făra să-i scadă 
acestuia nimic din răsplată”.

“Postul şi Coranul intervin în favoarea 
supusului în Ziua de Apoi. Postul spune: 
Stăpânul meu, i-am interzis să mănânce şi să 
poftească, te rog acceptă intervenţia mea în 
favoarea lui, iar Coranul spune: eu nu l-am 
lăsat să doarmă noaptea, te rog să accepţi 
intervenţia mea în favoarea lui”

“Intervenţia este 
acceptată”.

“În Rai există o uşă care se numeşte 
Ar-Reyyan pe care nu intră decât cei care au 
postit. Se va spune: Unde sunt cei care au 
postit? Şi aceştia se ridică, apoi se spune: Nu 

intră pe 
a c e a s t ă  u ş ă  

nimeni în afară de voi 
după care uşa se va închide”.

 
“Mâncaţi şi beţi până când puteţi să 

deosebiţi firul alb de firul negru la răsăritul 
zorilor! Apoi tineţi Postul până noaptea.” ( Al-
Baqara 187).

“Faptele stau în intenţii şi fiecare este 
răsplătit după ceea ce a intenţionat".

Tipurile postului
Postul este de două tipuri: obligatoriu şi 

voluntar. La rândul lui, postul obligatoriu se 
împarte în trei categorii:

1. Postul din luna Ramadan .
2. Postul pentru răscumpărarea 

anumitor păcate .
3. Postul  promis.
În continuare vom dezbate postul lunii 

Ramadan şi postul voluntar.

Bazele postului
Postul are două elemente de bază:
1. Abţinerea de la ceea ce strică postul, 

începând de la răsăritul şi până la apusul 
soarelui. Allah  Preaînaltul spune în Sfântul 
Quran: 

2. Intenţia, conform spuselor Profetului 
(s.a.s.): 

Intenţia trebuie să se exprime încă din 
timpul nopţii, în fiecare dintre nopţile  lunii 
Ramadan.

Exprimarea intenţiei de a ţine post este 
permisă în orice parte din noapte şi nu este 
obligatorie să fie verbală, căci este ceva din 
inima.

Cel care mănâncă în timpul nopţii 
înainte de a ţine post, vrând să ţină post şi să 
se apropie de Allah prin abstinenţa, este  ca şi 
cum şi-ar exprima intenţia.

Pentru cine este obligatoriu postul
Oamenii de stiinţă sunt în unanimitate 

de acord că postul este obligatoriu pentru 
musulmanul sănătos fizic şi psihic, ajuns la 
pubertate, care nu se află într-o călătorie, iar în 
ceea ce priveşte femeia, aceasta trebuie să fie 
purificată după menstruaţie sau lăuzie.

În vreme ce necredinciosul, nebunul, 
copilul, bolnavul, călătorul, femeia aflate în 
perioada menstruaţiei, bătrânul, gravida şi 
femeia care alăptează, nu ţine post.

Despre Post
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Postul necredinciosului si al 
nebunului

Postul este o manifestare a credinţei 
care aparţine Islamului şi nu este obligatorie 
decât pentru musulmani, iar nebunul nu este 
însărcinat cu ea, deoarece nu are raţiune. Ali 
(r.a.) relata că Profetul (s.a.s.) a spus:

Postul copilului
În ceea ce-l priveşte pe copil, postul nu 

este obligatoriu pentru el, dar se cuvine ca 
tutorele lui să-l îndrume să ţină post, ca să se 
obişnuiască de mic, atât timp cât rezistă şi 
poate să-l ţină

Cui i se permite să nu ţină post, dar 
trebuie să-l recupereze

1. Cel care călătoreşte, cu condiţia ca 
distanţa călătoriei să fie de cel puţin 81 de km. 
La întoarcerea din călătorie, acesta trebuie să 
recupereze zilele nepostite.

Spune  Allah  Preaînaltul în Sfântul 
Quran: 

Observatie: Este de dorit pentru 
călătorul care nu întâmpină greutăţi în călătorie 
să ţină post. 

2. Cel care s-a îmbolnăvit de Ramadan 
şi postul îi înrăutăţeşte boala. Acesta poate să 
lase postul până ce se însănătoşeşte cu 
condiţia să recupereze zilele nepostite.

3. Femeia însărcinatã căreia îi este 
teamă ca postul să nu o afecteze pe ea sau pe 
copil. Aceasta trebuie să recupereze zilele 
nepostite. În aceeaşi situaţie se încadrează şi 
femeia care îşi alăptează copilul, dacă îi este 
teamă pentru sănătatea ei sau a copilului. Este 
recomandat ca acestea să hrănească un 
sărman pentru fiecare zi nepostită, dacă au 
posibilitatea. 

Cine nu trebuie să ţină post, dar 
trebuie să-l recupereze

Femeia în timpul menstruaţiei şi cea 
lăuză nu au voie să ţină post, iar în cazul în care 
ţin postul, nu e luat în considerare. Aceasta 
recuperează zilele nepostite după purificare 

 “Creionul 
a fost ridicat pentru trei oameni: pentru nebun 
până îşi revine, pentru cel care doarme până se 
trezeşte şi pentru copil până ajunge la vârsta de 
pubertate”.

“Şi oricare dintre voi care este prezent 
în această luna să o ţină ca Post, iar cel care 
este bolnav ori în călătorie (să postească un 
număr (egal) de alte zile” (Sura Al-Baqara:185 
).

(gusul).

Cine nu trebuie să ţină post şi nici 
să-l recupereze, însă trebuie să 

hrănească în fiecare zi un sărman
Bătrânii care nu au puterea să ţină post 

şi bolnavul a cărui boala nu-i permite să ţină 
post şi nu are vindecare. Asemenea lor sunt şi 
cei care au munci grele, cum ar fi mineritul ce 
necesitã eforturi deosebite precum şi 
prizonierii care sunt supuşi de asemenea la 
munci fizice extenuante.

Postul lunii Ramadan
Legiferarea sa:

Postul lunii Ramadan este obligatoriu 
prin Quran, Sunnah (tradiţia profetului) şi este 
unanim acceptată de teologii musulmani. 

Allah PreaÎnaltul spune în Sfântul 
Quran: 

De asemenea, Allah PreaÎnaltul spune în 
Sfântul Quran: 

Iar în Sunna se menţionează că 
Profetul (s.a.s.) a spus: 

De asemenea, Ebu Talha, fiul lui 
Ubaidullah (r.a.) ne relatează următoarele: 

 Profetul (s.a.s.) a spus: 
. Omul a mai întrebat: 

 Trimisul lui Allah 
(s.a.s.)  i-a raspuns:

Comunitatea islamică este unanim de 
acord asupra faptului că postul lunii Ramadan 
este obligatoriu pentru fiecare musulman şi, în 
acelaşi timp, este unul dintre principiile de 
baza ale Islamului, iar cel care-l neagă devine 
necredincios.

“O, voi cei care credeţi, vi s-a scris vouă 
postul, aşa cum le-a fost prescris şi celor 
dinaintea voastră, poate veţi fi drept-
credincioşi”. (Sura Al-Bakara:183).

“Luna Ramadan, luna în care s-
a coborât Coranul drept călăuză pentru 
oameni, aduce dovezi limpezi pentru drumul 
cel drept şi pentru Îndreptare. Aşa că oricare  
dintre voi care este prezent în această lună, să 
o  ţină cu  post”. (Sura Al-Bakara:185).

“Islamul are cinci 
principii de bază, şi anume că nu există altă 
zeitate în afară de Allah PreaÎnaltul, 
Muhammed este Trimisul lui Allah, împlinirea 
rugăciunii, plata daniilor, postul lunii Ramadan 
şi pelerinajul la Casa lui Allah”.

“Un 
om l-a întrebat pe  Trimisul lui Allah (s.a.s.): O, 
Trimis a lui Allah, spune-mi care post este 
obligatoriu?”  “Postul 
din Luna Ramadan” “Mai 
e şi alt post obligatoriu?”

  “Nu. Doar dacă te oferi 
voluntar”.
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Nerdin Bari



Luna Ramadan 
- luna reusitei 
musulmanului

mul este o f i in ţă 
minunată pe care Allah 
Preaînatul a creat-o cu 

o dublã naturaleţe: 
origine materială (de lut) şi una 

spirituală; toate acestea reies din 
cuvintele lui Allah, despre crearea 

primului om, Adam, tatal fiinţelor 
omeneşti: 

Şi nu a meritat Adam 
prosternarea îngerilor pentru cã era creat din 
lut, ci pentru originea lui spirituală care i-a 
fost insuflată de către Allah Preaînaltul. 

Prin natura dublă, Creatorul a dorit ca 
omul să trăiască în două universuri: cel 
material şi cel spiritual. Astfel omul este în 
legătură atât cu pământul pe care trăieşte, 

 

 , cât şi cu 
cerul, având nevoie atât de roadele 
pământului pentru a se hrăni, a se îmbrăca şi 
a trăi, cât şi de mesajul divin pe care Allah l-a 
revelat din cer pe pământ. Scopul acestui 
mesaj este de a-l face pe om să urce treptele 
cunoaşterii lui Allah, sã înţeleagã adevărul, 
sã iubeascã binele, sã aibã simţul frumosului 
şi a faptelor bune. De aceea, Allah 
Preaînaltul l-a înzestrat pe om cu abilitãţi, 
care îl ajută în dezvoltarea civilizaţiei şi cu o 
bogătie spirituală ce îl ajută să se înalţe, 
apropiindu-se de Allah Preaînaltul. 

Religia determină partea spirituală 
din om să o domine pe cea materială. În lipsa 
credinţei, partea materială a omului o 
influenţează pe cea spirituală datorită 
presiunilor asupra acestuia prin lucrurile 
vitale, necesare şi dorite de suflet. Astfel 
sufletul se înclină spre urmarea poftelor lui şi 
îngreunează drumul cel drept, de aceea 

“Când Domnul tău le-a zis 
îngerilor: <<Eu voi crea un om din lut, 

iar când Eu îl voi fi plăsmuit şi voi fi 
suflat în el din duhul Meu, voi să cădeţi 
dinaintea lui, prosternându-vă>>” (Sura 
Sa`d:71-72). 

“Noi nu i-am făcut pe ei nişte trupuri care
nu mãnâncã hranã şi ei nu au fost 
veşnici” (Sura Al-’Anbiya:8)

trebuie ca omul să se 
opună poftelor sufletului prin 
arma răbdării, a convingerii până 
ce ajunge pe drumul drept. 

 Astfel 
răbdarea se opune poftelor sufletului,iar 
convingerea se opune îndoielilor până când 
omul ajunge pe Drumul cel Drept, al lui Allah, 
drumul celor victorioşi.

Pentru ca partea spirituală să domine 
partea materială, Allah Preaînaltul i-a oferit 
omului că, precum stâlpii Islamului: 
rugăciunea zilnică, postul, dania şi 
pelerinajul. 

În Islam, postul reprezintă cel mai 
vast front de luptă spirituală a omului. 
Postind, credinciosul se opreşte de la 
mâncare şi apa precum şi de la alte pofte, 
cum ar fi cele sexuale, dorind să obţină pe 
această cale binecuvântarea lui Allah. Cu 
toate că ar dori să le consume şi sunt la 
îndemâna lui, el se abţine de la acestea. 
Aceasta reprezintă o alegere adevărata 
izvorâtă din credinţa şi voinţa omului. 

Trebuie ca originea spiritualã a 
credinciosului sã fie mai puternicã decât 
înclinarea spre latura spiritualã a vieţii, 
dorinţele spirituale să învingă dorinţele 
decăzătoare ale corpului şi, de asemenea, 
voinţa lui să controleze dorinţele animalice. 

Diferenţa fundamentală dintre om şi 
animal este aceea că animalul face ceea ce 
doreşte indiferent de loc, timp sau situaţia în 
care se află. Animalul nu are conştiinţa care 
să-l oprească, nici credinţa care să-l 
împiedice şi nici personalitatea care să-l 

“Şi noi 
am făcut dintre ei cârmuitori care să 
călăuzească după porunca Noastră, 
câtă vreme ei s-au arătat statornici şi 
au crezut cu tărie în versetele 
Noastre.” (Sura As-Sajda:24).

 “Iar pe aceia care 
luptă pentru Noi, îi vom călăuzi Noi pe 
căile Noastre, căci Allah este cu cei 
credincioşi şi care fac bine”  (Sura Al-
’Ankebut: 69). 
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reţină. Astfel, dacă doreşte să-şi facă 
nevoile şi le face oriunde, indiferent de locul şi 
de situaţia în care se aflã.  

Omul îşi controlează instinctele, îşi 
foloseşte conştiinţa şi credinţa în faptele sale, 
ajungând să se asemene cu îngerii, în timp ce 
pe animal nu-l poate opri nimic de la tot ce are 
în faţă, totul fiindu-i permis, necunoscând 
termenul de interzis. Viaţa credincioşilor este 
mai presus de viaţa celor care au trăit şi trăiesc 
ca slujitori ai corpurilor şi a instinctelor lor, 
prizonieri ai propriilor pofte şi dorinţe sufleteşti. 
De aceea, Allah Preaînaltul Şi-a atribuit postul 
Lui, printr-o relatare a Profetului (s.a.s.):

 

 
Postind de la răsăritul soarelui până la 

apus, omul şi-a abandonat poftele, dorind să 
obţină binecuvântarea lui Allah. Această lună a 
însemnat o curăţire de păcatele care probabil 
s-au acumulat de-a lungul unui an şi acest post 
reprezintă o baie spirituală care îl curătă pe 
credincios de murdăriile păcatelor, ieşind din 
această lună curăţat şi purificat, aşa cum a 
relatat şi Profetul (s.a.s.):

 
Cele 5 rugãciuni pe care credincioşii le 

fac zilnic reprezintă o baie, o curăţire spirituală 
zilnică; postul lunii Ramadan reprezintă o 
curăţire anuală care completează cele 5 
rugăciuni zilnice. Luna Ramadan cuprinde atât 
postul din timpul zilei cât şi rugăciunea din 
timpul nopţii. În această lună, moscheile sunt 
pline de credincioşi care se roagă la Allah 
Preaînaltul în fiecare noapte printr-o rugăciune 
specială care se numeşte “terawih”. Ce este 
mai frumos şi mai măreţ în viaţa unui 
credincios ca postul în timpul zilei şi 
rugăciunea în timpul nopţii? El simte astfel o 
înălţare spirituală pe care necredinciosul nu o 
poate gusta, necunoscând adevãrata valoare 
a postului, fiind închis în plăcerile lumeşti. 
Această fericire spirituală a fost definită de cei 
care au gustat-o astfel: “Noi trăim într-o 
fericire, dacă ar şti-o regii şi împăraţii ne-am 
lupta pentru ea cu săbiile”. Norocul 

 
“Toate faptele sunt ale omului în afara 
postului, el este al Meu şi Eu răsplătesc pe 
cel care lasă mâncarea pentru Mine, apa 
pentru Mine şi poftele sufleteşti pentru 
Mine” 

 “Cine posteşte în 
luna Ramadan cu credinţă i se iartă toate 
păcatele”.

Luna Ramadan - luna curăţeniei

credinciosului a fost că împăraţii şi regii 
nu au cunoscut adevărata valoare a fericirii. 
 

În luna Ramadan, musulmanul simte 
nenumăratele binefaceri ale lui Allah. Omul nu 
simte adevăratele binefaceri decât atunci când 
nu le are şi atunci când le are nu le recunoaşte, 
ca fiind de la Allah. Aşa s-a zis: “Sănătatea este 
coroana de pe fruntea sănătoşilor, pe care nu o 
văd decât bolnavii”. 

La fel este şi omul care se abţine sã bea 
sau sã mãnânce din zori pânã la asfinţitul 
soarelui, simte cât de importantã este apa şi 
hrana, dupã ce şi le-a potolit, iar abia atunci 
spune: “Setea s-a dus şi s-au umplut venele şi, 
cu voia lui Allah, mi-a fost primit postul de către 
Allah”. Acestea sunt sentimentele de bucurie 
pe care la trăieşte credinciosul atunci când îşi 
deschide postul, când îi este permis ceea ce îi 
era interzis de-a lungul întregii zile, aşa cum a 
spus Profetul (pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra lui): 

 
În post, omul înţelege durerile, 

foametea sărmanilor şi lipsurile nevoiaşilor, 
atunci când acesta gustă amărăciunea 
foametei şi a setei. Astfel, inimile credincioşilor 
se înduioşează pentru sărmani, oferindu-le 
ajutor acestora. De aceea această lună este 
cunoscută ca fiind luna egalităţii dintre oameni, 
a faptelor bune, a pomenirilor, a cinstei. 

S-a povestit că Profetul Iusuf (a.s.) nu 
mânca niciodată până se sãtura cu toate că 
avea toate bogăţiile Egiptului şi ca răspuns la 
întrebarea “De ce?” a zis: “Îmi este frică că 
dacă mă satur o să uit de foametea 
nevoiaşilor”. 

Luna Ramadan constituie o lună unică 
în viaţa musulmanului, a familiei musulmanului 
şi a societăţii musulmane. Aceastã lunã a fost 
numită şi “primăvara vieţii islamice”. În această 
lună renaşte întreaga viaţă: renasc gândurile 
şi cunştiinţa, credinţă şi evlavia din inimi, 
legãturile strânse din societate, astfel încât se 

Luna Ramadan -  luna amintirii 
binefacerilor lui Allah

Luna Ramadan - luna duioşiei

 “Cel care posteşte se 
bucură de două ori: atunci când îşi 
deschide postul şi atunci când îl întâlneşte 
pe Domnul lui cu acest post”. 
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înmulţesc încurajările spre faptele bune 
şi scad motivele faptelor rele. 

În aceastâ lună, îngerii alungă Satanele 
răului, aşa cum a spus Profetul (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah să fie asupra lui) 
“Când vine Ramadanul se deschid uşile 
Raiului şi se închid uşile Iadului şi sunt 
înlănţuiţi diavolii” 

Este un mare eveniment faptul cã la 
începutul lunii Ramadan se deschid uşile 
Raiului, se închid porţile Iadului şi diavolii sunt 
înlãnţuiţi. Ca dovada că această lună are o 
însemnătate mare şi reprezintă un mesaj 
important pentru viaţa musulmanilor, sunt 
spusele lui Allah Preaînaltul în Coranul cel 
Sfânt:

Cine urmăreşte viaţa unui musulman în 
fiecare an, înainte şi după această lună 
mareaţă, se convinge de acest adevăr adica 
observă că se înmulţesc faptele bune şi 
binefacerile. Este uimitor cum aceastã lunã 
influenţeazã oamenii, unii revin pe drumul cel 
drept în aceastã lunã şi sãvârşesc fapte bune, 
citesc Coran şi postesc.  

Se mai poate observa că în această 
lună se reînnoiesc şi se strâng legăturile între 
membrii familiei prin faptul că iau masa 
împreună la deschidera postului, se întăresc 
legăturile în societate prin vizitele şi invitaţiile 
la masă. 

Cei săraci simt că în această lună sunt 
mult mai bine în comparaţie cu celelalte luni 
prin milostenia celor ce dau de pomană 
mâncare pentru a obţine răsplata deschiderii 
postului. 

Şi câtă nevoie aveau ei de a se folosi de 
această lună - anotimpul celor care se căiesc 
şi sezonul de câştig al binevoitorilor, timpul de 
concurenţă al celor care vor să se întreacă în 
fapte bune, baia celor care s-au căit de aceea 
spuneau cei de dinaintea noastră atunci când 
sosea luna Ramadan “Bun venit celei care 
curăţă!”. Ea este ocazia curăţirii de păcate aşa 
cum este şi ocazia înmulţirii faptelor bune; 
Scriitorul Mustafa Sadiq ( Allah să-l 
binecuvânteze) a zis “Dacă ţi-ar da oamenii 
drepturi, o, Ramadan mare, te-ar numi şcoala 
celor 30 de zile” 

Profetul(Allah să-l binecuvânteze şi să-l 
miluiască) în discursul de la sfârşitul lunii 
Şaban a spus:” Oameni buni, s-a adeverit luna 

 “O, voi cei care credeţi v-a fost scris 
(poruncit) vouă postul aşa cum le-a fost 
prescris şi celor de dinaintea voastră, 
poate veţi fi cu frică”  (Bakara:183). 

Ramadan, care este o luna măreaţă şi 
binecuvântată, o luna din care face parte 
noaptea de Qadr, care este mai bună decât o 
mie de luni, luna pe care Allah a desemnat-o 
pentru post cât e ziua de lungă, obligatoriu, şi 
rugăciunea în timpul nopţii ţine de voinţa 
noastră. Cel care reuşeşte să se apropie de 
bine în această lună fie şi cât un fir de păr e ca 
şi când ar fi făcut o rugăciune obligatorie în alta 
lună, iar cel care face în luna Ramadan o 
rugăciune obligatorie este asemenea celui 
care a făcut 70 de rugăciuni obligatorii în alte 
luni ale anului. Ramadan este o lună a răbdării, 
care va fi răsplătita prin ajungerea direct în Rai, 
este luna compasiunii, luna în care creşte 
câştigul credinciosului.”
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Izolarea

 Prin izolare se înţelege rămânerea în 
moschei cu intenţia de a-L adora pe Allah 
Preaînaltul. 

Oamenii de ştiinţă au căzut unanim de 
acord că este legală, căci Trimisul lui Allah 
(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
lui!) se izola în ultimele zece zile a fiecărui  
Ramadan, iar în anul în care a părăsit 
această lume s-a izolat douăzeci de zile. 

Este bine ca cel care se izolează să 
facă cât mai multe rugăciuni voluntare, să 
recite cât mai mult Quran, să-L 
preaslăvească şi să-L preamăreascã pe 
Allah, să studieze diverse ştiinţe, mai ales 
cele legate de religie şi de asemenea îi este 
recomandat să facă orice faptă care-l 
apropie de Allah Preaînaltul.

Cel care se izoleazã nu ar trebui sã fie 
preocupat de ceea ce nu-l priveşte, fie 
vorbe sau fapte, conform celor relatate de 
Et-Tirmizi şi Ibn Mage de la Ebu Basra 
despre spusele Profetului (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!): 
«Dintre cele mai bune fapte în Islam este ca 
omul să nu-l intereseze de ceea ce nu-l 
priveşte.»

Regulile izolării

Regulile izolării sunt în număr de 
patru:

1. Intenţia, deoarece este un ritual de 
adorare, iar orice ritual de adorare  necesită 
intenţie conform spuselor Profetului (pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!): 
“Faptele se iau după intenţii si fiecare 
primeşte ceea ce a intenţionat”.

 2. Rămânerea în moschee, cel puţin o 
zi. 

 3. Cel care vrea să se izoleze trebuie 
să fie musulman, să nu fie în stare de 
impuritate, iar în cazul femeii, aceasta să nu 
fie în perioada menstruaţiei sau a lăuziei.

 4. Locul de izolare trebuie să fie în 
moschee, unde se face rugăciunea în 
comun, conform spuselor tovarăşilor şi 
soţiilor Profetului (pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra lui!), care a spus: 

(numai 
în cazul bãrbaţilor).
“Izolarea se face numai în moschee” 

Izolarea de Ramadan
(I’tikaf)
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Din tainele lunii
Ramadan

Eşti pregătit să întâmpini luna Ramadan? Ţi-ai 
făcut vreun plan pentru aceastã lunã?

 Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra lui!) se ruga de multe ori, spunând: “O, Allah 
binecuvântează luna Şaban (luna anterioarã lunii 
Ramadan) pentru noi şi fă-ne să trăim şi să apucăm 
luna Ramadan”.

Ştii de ce adresa Profetul (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) această 
rugă? Ştii de ce cerea binecuvântarea lui Allah în 
luna Şaban? Pentru că vroia să intre în luna sfântă a 
Ramadanului pregătit. 

Conform celor spuse de Profetul Muhammed 
(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) în 
Ramadan se deschid porţile Raiului, se închid 
porţile Iadului, iar Satana este legat în lanţuri.

Tocmai din această cauză, Profetul (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a cerut 
binecuvântarea lunii Şaban, deoarece Satana ştie 
că de Ramadan va fi legat în lanţuri şi nu-l va mai 
putea ispiti pe om şi, de aceea, îşi va da toată silinţa 
în luna Şaban sã-l ademeneascã pe om. De ce? 
Pentru a intra în Ramadan împovorat de griji şi 
probleme şi astfel nu-L va putea adora pe Allah aşa 
cum şi-a dorit.

Cere-I şi tu lui Allah Preaînaltul să te 
binecuvânteze în această lună pentru a reuşi să intri 
în luna Ramadan pregătit şi fără probleme sau griji!

 

În luna Ramadan te vei cunoaşte mai 
bine!

Conform relatãrii Profetului (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!), în luna 
Ramadan, Satana va fi legat în lanţuri. Aşadar nu va 
mai avea posibilitatea de a-l ispiti pe om, aşa că 
omul dacă va mai săvârşi păcate în această lună 
acestea nu vor fi în urma ispitei Satanei, ci vor 
proveni din propriul lui suflet. În această lună, 
fiecare dintre noi îşi va cunoaşte personalitatea fără 
a mai da vina pe Satana!

Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra lui!) Îi cerea lui Allah să apuce să trăiască 
luna Ramadan.

 Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra lui!), cea mai iubită şi apropiată fiinţă de Alah, 
căruia i-au fost iertate toate păcatele, ultimul 

mesager al Stăpânului Universului se ruga 
pentru a mai trăi încă un Ramadan. Era singura 

dată când Profetul (pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra lui!) s-a rugat pentru a prinde în viaţă 
un eveniment. Oare de ce? Tocmai pentru că faptele 
bune sãvârşite în aceastã lunã vor avea o frumoasã 
rãsplatã.

Dacã Profetul (pacea ş binecuvântarea lui 
Allah fie asupra lui!) se ruga pentru a trăi această 
lună, oare noi nu trebuie să ne-o dorim şi mai mult? 

 Mai sunt câteva zile şi vine luna Ramadan. O 
lună a iertării şi binecuvântării! O lună în care 
musulmanul poate face foarte multe fapte bune! O 
lună în care Allah îi face omului o oferta de 
nerefuzat!

 Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra lui!) ne vesteşte că răsplata împlinirii 
rugăciunii obligatorii (fard) de Ramadan este de 70 
de ori mai mare în aceastã lunã, iar răsplata 
rugăciunii voluntare (sunnah) este asemenea 
rugăciunii obligatorii în afara Ramadanului. 

Vă puteţi imagina câte fapte bune acumulează 
cel care-şi împlineşte numai cele cinci rugăciuni 
zilnice? Dacă faceţi nişte calcule o să ajungeţi la o 
cifră foarte mare şi anume 5 milioane de fapte bune, 
şi asta doar dacă împlinim rugăciunea obligatorie! 
Dar dacă mai împlinim şi rugăciunea opţională? Dar 
dacă citim şi din Coran? Dar dacă împlinim şi alte 
fapte bune?

De asemenea ,  P ro fe tu l  ( pacea  ş i  
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) ne vesteşte 
că rãsplata celui care hrãneşte un sãrman este 
ştergerea pãcatelor. Şi nu numai atât! În plus scapă 
prin aceasta faptă de focul Iadului în Ziua Judecăţii!

Gândeşte-te, Cel Care-ţi oferă această şansă 
este Însuşi Creatorul şi Stăpânul acestui Univers! 
Dacă scapi de foc în această lună te poţi considera 
dintre cei victorioşi! De ce? Pentru că Allah este Cel 
mai Generos dintre generoşi, iar El Preaînaltul, 
odată ce a promis nu va da înapoi!

i 

Reţine, drag cititor, dacă nu vei reuşi să scapi 
de focul Iadului în acest Ramadan n-o să mai ai altă 
ocazie! Deci foloseşte fiecare secundã a acestei luni 
binecuvântate pentru cã nu ştii dacã o sã mai trăieşti 
până la Ramadanul următor. 

Haideţi să-L adorăm pe Allah în această lună 
aşa cum nu L-am mai adorat niciodată! Haideţi ca tot 
ceea ce facem în această lună să fie numai pentru 
Allah Preaînaltul! 

Imagineazã-ţi că în Ziua Judecăţii vor veni 

îngerii şi te vor felicita şi te vor pofti în Paradis, 
datorită acestui Ramadan! Iar în paralel 
imaginează-ţi că îngerii te vor arunca în focul Iadului 
din cauza că n-ai postit în luna Ramadan!

Trebuie să te întrebi de ce cutare împlineşte 
mai multe fapte bune decât tine? De ce el reuşeşte 
să postească fără a nu lăsa nici măcar o zi şi tu nu? 
Adevărata concurenţă trebuie să aibă loc atunci 
când este la mijloc o răsplată şi un câştig mare, de la 
Allah Preaînaltul.

Allah Preaînaltul spune în Sfântul Coran: 

 Aşadar, observăm în acest verset că scopul 
postului este să-l facă pe om mai evlavios şi să fie cu 
frică, astfel încât să împlinească ceea ce i-a poruncit 
Allah şi să se oprească de la ceea ce i-a interzis.

Acesta este singurul criteriu de diferenţiere 
între toţi cei care au postit. Cei care, după Ramadan 
vor fi şi mai evlavioşi, şi cu mai multă frică de Allah 
Preaînaltul, aceştia sunt cei care au postit în mod 
corect şi le-a fost primit postul, iar restul înseamnă 
că n-au obţinut din post decât foamea şi setea zilelor 
postite.

 Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra lui!) ne-a vestit că în Rai este o uşa specială, 
“Reyyan”, prin care nu vor intra decât cei care au 
postit.

Oare vor putea intra prin această poartă toţi cei 
care au postit? Cu siguranţă că nu! Această poartă 
specială este doar pentru cei care au postit în 
adevăratul sens al cuvântului. Astfel, aceştia au 
postit cu ochii, cu limba, cu mintea, cu urechile, cu 
mâinile, cu picioarele, abţinându-se de la tot ceea ce 
este haram (interzis). Au folosit toate aceste părţi ale 
corpului pentru a face fapte bune şi nu pãcate. 

 

Cei care postesc se împart în 3 
categorii:

1) Cei care au înţeles cã postul înseamnã 
doar abstinenţă de la mâncare şi băutură. Din 
păcate, mulţi dintre cei care postesc fac parte din 
această categorie. Aceştia nu obţin din post decât 
foamea şi setea, conform spuselor Profetului 
(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!): “ 
Poate că unii nu se vor alege din post decât cu 
foamea şi poate că unii nu se vor alege din 
rugăciunea lor decât cu starea de veghe.” Fie ca 
Allah Preaînaltul să nu ne facă dintre aceştia! Amin!

2) Cei care postesc atât prin abstinenţa de 
la mâncare şi băutură cât şi prin toate părţile 
corpului. Cei care fac parte din această categorie 
sunt aceia despre care Profetul (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: “Cine 

“O, 
voi cei care credeţi! V-a fost prescris vouã 
Postul (în luna Ramadan) aşa cum le-a fost 
prescris şi celor dinaintea voastră. Poate că veţi 
fi cu frică!”(Sura Al-Baqara:183).

posteşte în Ramadan întru credinţă cerând 
răsplata lui Allah, Allah îi iartă păcatele. Fie ca Allah 
să ne facă dintre ei! Cu voia Lui!

3) Cei care se dedică complet lui Allah 
Preaînaltul în luna Ramadan. Ei se izoleazã 
pentru a-L adora pe Allah, fără să se mai gândească 
la problemele vieţii. Acesta este cel mai înalt nivel de 
adorare în luna Ramadan la care nu pot ajunge 
decât puţin dintre dreptcredincioşi. Fie ca Allah 
Preaînaltul să ne facă dintre ei!

 
Profetul si companionii lui (Allah fie mulţumit de 

ei!) au fost cei mai vrednici de Ramadan. Dacă 
analizăm când au avut loc victoriile şi reuşitele 
musulmanilor din timpul Profetului (pacea şi 
binecuvântarea lui allah fie asupra lui!) vom ajunge 
la concluzia că, luna Ramadan a reprezentat luna 
reuşitelor şi a izbândelor pentru ei. Şi dacă facem o 
comparaţie între cum îşi petreceau musulmanii de 
atunci luna de Ramadan şi cum şi-o petrec în zilele 
noastre, vom vedea o deosebire foarte mare. Pentru 
mulţi dintre noi, această lună nu mai este o lună a 
reuşitelor aşa cum era odată, ci a devenit din păcate 
o lună a leneviei şi a mâncărilor gustoase…

 
În încheiere, îi cerem lui Allah Preaînaltul să ne 

binecuvânteze în această lună de Ramadan pentru 
a împlini cât mai multe fapte bune şi astfel să fim 
dintre cei izbânditori în Ziua în care va trebui să dăm 
socoteală în faţa Judecătorului Suprem, Stăpânul 
Universurului, Allah Preaînaltul şi Preamăritul!  
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Ceea ce strică postul şi trebuie 
răscumpărat:

1. Mâncatul şi băutul fără nici un fel de 
motiv (intenţionat). Cel care mănâncă şi bea 
intenţionat în zilele de Ramadan, fără nici un 
fel de motiv (boalã sau călătorie), trebuie să 
procedeze în felul următor:

- să elibereze un sclav,
-dacă nu poate să facă acest lucru 

trebuie să postească două luni consecutive,
- dacă nu poate să ţină post două luni 

consecutive din motive bine întemeiate, 
trebuie să hrăneascã 60 de sărmani.

2. Contactul sexual. Cel care întreţine 
contacte sexuale în timpul postului trebuie să 
procedeze asemenea celui care a mâncat şi a 
băut intenţionat.

Drept dovadã sunt consemnãrile lui El-
Bukhari şi Muslim care relateazã cã un om a 
venit la Profet (s.a.s.) şi a spus: “M-am 
nenorocit”! Profetul (s.a.s.) l-a întrebat: “Ce 
anume te-a nenorocit”? Omul i-a răspuns: 
“Am întreţinut relaţii sexuale cu soţia mea în 
timpul Ramadanului!” Profetul (s.a.s.), i-a 
răspuns: “Ai bani să eliberezi un sclav?” 
Omul i-a răspuns: “Nu”. Profetul (s.a.s.) i-a 
zis: “Poţi sã dai de mâncare la 60 de săraci?” 
Bãrbatul i-a răspuns şi de data asta: “Nu”. 
Atunci Profetul (s.a.s.) a adus nişte ramuri de 
curmal încărcate cu fructe şi i-a spus: “Dă-le 

pe acestea de pomanã săracilor”. 
Omul i-a spus: “Mai săraci decât noi?” 

El a jurat că nu ştie pe nimeni mai sărac 
decât familia sa, care să aibă nevoie de ele. 
Atunci, Profetul (s.a.s.) a zâmbit larg şi a 
spus: “Du-te şi oferă-le familiei tale”.

Ce strică postul şi necesită numai 
recuperarea

1. Vomatul intenţionat
2. Picăturile nazale
3.Ejacularea (adică ejacularea 

intenţionată, prin orice metodă). Fie că este 
provocată de sărutarea nevestei de către 
bărbatul ei sau este provocatã cu mâna, 
postul se strică şi trebuie recuperat. Dar dacă 
este cauzat doar prin privire în timpul zilei, nu 
se strică. La fel este şi în cazul lichidului 
spermatic care nu afectează postul, fie el 
puţin sau mult.

4. Clătirea gurii şi inspiraţia apei pe nas 
(în cazul abluţiunii) atunci când se 
exagerează conform spuselor Profetului 
(s.a.s.): “Exagerează în ceea ce priveşte 
gargara şi aspirarea apei în nări în altă 
perioadă decât în cea de post”.

5. Menstruaţia şi lăuzia, fie ea şi în 
ultima clipă înainte de apusul soarelui. Aişa 
(r.a.) ne-a relatat: “Ne venea menstruaţia 
când ne aflam la Profet (s.a.s.) şi după ce se 
termină menstruaţia ne spălăm, iar Profetul 
(s.a.s.) ne poruncea să recuperăm postul, 
fără a mai recupera cele cinci rugăciuni 
zilnice”.

6. Fumatul 

Regulile postului

3. Injecţiile cu excepţia perfuziilor.
        4. Clătirea gurii şi inspiraţia apei pe nas 
(în cazul abluţiunii) cu condiţia să nu se 
exagereze.

5. Spălarea dinţilor cu pastă de dinţi.
6. Totodată este permis ceea ce nu 

poate fi evitat, cum ar fi de exemplu 
înghiţirea salivei, prafului de pe stradă, 
prafului de făină când este cernut şi altele 
asemănătoare.

7. I se permite celui care ţine post să 
mănânce, să bea şi să aibe relaţii sexuale, 
până apar zorii, dar dacă apar zorii şi are în 
gura mâncare trebuie să o scuipe, iar dacă 
sunt în timpul activitãţii sexuale trebuie să se 
oprească. 

8.  I se permite celui care ţine post să 
se trezeascã în stare de impuritate, dupã ce a 
întreţinut relaţii sexuale.

9. În ceea ce priveşte femeia la 
menstruaţie şi cea lãuză, dacă li se întrerupe 
(menstruatia) în timpul nopţii, li se permite 
să întârzie spălarea până dimineaţa, şi să se 
trezească ţinând post, dar apoi trebuie să se 
purifice pentru rugăciune.

10. Sunt permise picăturile de ochi, 
urechi. 
    11. Mâncatul şi băutul fără intenţie nu 
strică postul. Dacă cel care ţine post 
mănâncă sau bea fără să vrea, în momentul 
în care îşi aduce aminte, îşi clăteşte gura şi îşi 
continuă postul. Profetul (s.a.s.) a spus: 
“Cine mãnâncã şi bea neintenţionat în timpul 
postului, sã-şi continue postul, pentru cã 
Allah i-a dat mâncare şi bãuturã.” 
       12. Vomatul fără intenţie .

13. Este permis sã se guste din mâncare 
dar fãrã sã se înghitã din ea.  
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7. Mănâncatul, băutul, întreţinerea 
relaţiilor conjugale, crezând că a apus 
soarele sau că încă n-a răsărit şi, de fapt, nu 
era aşa.

8. Apostazia, adică ieşirea din religia 
Islamică prin vorbe, fapte sau ideologii 
contrare Islamului. Allah a spus în Quran: 
“Cel ce îşi reneagă religia şi moare 
păgân a pierdut faptele sale bune atât 
în lumea aceasta, cât şi în cea de 
dincolo.” 

9.  Coma. Dacă continuă toată ziua, iar 
persoana respectivă nu îşi revine nici un 
moment din aceasta, pe durata întregii zile, 
atunci postul acesteia se consideră tulburat. 
Spre deosebire de somn, care dacă a 
continuat toată ziua, nu tulburã postul, 
deoarece poate auzi atunci când doarme, şi 
poate fi trezit din somn, ceea ce nu se poate 
întâmpla în caz de comã.

Observaţie: Cine îşi strică postul 
trebuie să-şi recupereze zilele pierdute după 
luna Ramadan. Nu este obligatoriu ca cel 
care are de recuperat o zi sau mai multe să le 
postească consecutiv şi nici să le postească 
imediat cum se sfârşeşte luna Ramadan.

Ceea ce este permis în timpul postului 
şi nu strică postul:

1. Intrarea în apă şi scufundarea în ea 
(baie). Iar dacă apa intră din greseală în gura 
celui care ţine post, postul său rămâne valid.

2. Sărutul soţului sau soţiei este 
permis.

Conform şcolii lui Hanefi este 
dezagreat pentru cine nu-şi poate stăpâni 
pofta, dar nu este dezagreat pentru alţii, deşi 
este de preferat să nu se facă acest lucru. Nu 
se fac diferenţieri între cei în vârstă şi cei 
tineri în această privinţă, ci se ia în 
considerare trezirea poftei şi frica de 
ejaculare. Şi este tot una dacă se sărutã 
obrazul, gura sau alte locuri. Şi la fel este 
mângâierea şi îmbrăţişarea. În cazul în care 
sărutul provoacă ejacularea, atunci postul 
trebuie recuperat. 

Nerdin Bari
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Iată că a trecut şi luna 
Ramadan, luna binecuvântării şi a 

iertării! Fericit fie cel care şi-a petrecut 
această lună în adorare, postind şi rugându-

se şi.....vai de cel care a neglijat această lună plină de 
binecuvântare şi iertare.

Luna Ramadan a fost o ofertă din partea 
Creatorului Universului, o ofertă a iertării îndreptată 

către toţi oamenii.
Această şansă a iertării tuturor păcatelor vine o 

dată pe an. Dacă nu am obţinut iertarea lui Allah în 
luna Ramadan am pierdut o mare ocazie. Nu ştim dacă 
vom mai avea această ocazie! Nu ştim dacă vom mai 
trăi până la Ramadanul următor! Profetul Muhammed 
(s.a.s.) a spus: "Amin!" când l-a auzit pe îngerul Gibril 
spunând: "Păcat de cel care a prins luna Ramadan şi nu 
a obţinut iertarea lui Allah!".

 În luna Ramadan, unora li s-au iertat toate 
păcatele, unii au fost scăpaţi de foc, iar alţii nu s-au 
ales din această lună decât cu foametea şi cu starea de 
veghe! Răsplata pe care a obţinut-o fiecare dintre noi 
la sfârşitul acestei luni este în funcţie de intenţia şi de 
efortul depus. 

Oare tu esti dintre cei cărora Allah Preaînaltul le-
a iertat toate păcatele, dintre cei care au scapat de foc 
în Ziua Judecăţii sau dintre cei care au pierdut răsplata 
acestei luni?

Luna Ramadan reprezintă o sărbătoare 
cerească, în care tot Universul sărbătoreşte. După o 
lună de adorare iată că Allah ne oferă un cadou: 

"Sărbătoarea" în care 
toţi musulmanii, cei mici şi cei 

mari sunt în deplină fericire şi 
bucurie.

Un sfat frăţesc: O, dragul meu 
frate (sorã), musulmanul nu trebuie să 

aplice religia numai în luna Ramadan, ci fiecare 
clipă din viaţa sa trebuie să fie Ramadan. Allah 
este Cel care ne-a creat din nimic şi ne-a dăruit 

tot ce posedăm aşa că fii mulţumitor şi intră în 
adorarea Lui, îndeplineşte ceea ce ne-a poruncit şi 

opreşte-te de la ceea ce ne-a interzis. Încearcă să-ţi 
schimbi viaţa, încearcă să renunţi la urmarea poftelor 
sufletului şi să te dedici voinţei şi legilor lui Allah, şi apoi 
întreabă-te: Când ai fost mai fericit? Când te-ai simţit 
mai mulţumit de tine? Atunci când ai făcut tot ce-ţi 
dicta sufletul sau atunci când ai împlinit voia lui Allah? 
Crede-mă că dacă vei sta să-ţi aminteşti tot ce-ai făcut 
timp de un an n-o să-ţi aminteşti decât clipele pe care 
le-ai petrecut în mulţumirea lui Allah. De exemplu, 
dacă ai oferit unui sãrman o bucată de pâine pentru 
binecuvântarea şi mulţumirea lui Allah sau l-ai făcut 
fericit pe fratelui tău musulman îţi va rămâne întipărit 
în suflet şi în minte şi-ai să-ţi spui: Am simţit fericirea şi 
mulţumirea sufletească atunci când am făcut această 
faptă bună. Însă, toate acele fapte imense şi 
nenumãrate săvârşite pe drumul Satanei sunt date 
uitării, ba chiar nici nu vrei să-ţi aminteşti de ele! 
Gandeşte-te...!

Allah Preaînaltul l-a creat pe om şi i-a oferit 
libertatea de a alege între “calea cea bună şi cea rea” şi 
tot El i-a dăruit acestuia religia drept călăuzire în 
această viaţă. Dacă ar fi existat o lege mai bună ca 
aceasta cu siguranţă i-ar fi dăruit-o. Aşadar religia nu 
este o legendă sau o poveste, ci ea este un “Adevăr” 
fără de care omul nu poate ajunge la adevărata fericire 
în această viaţă şi nici la izbânda în Viaţa de Apoi. 
Alegerea este a ta!

 
Să ne întrebăm!
Dacă în urma acestei luni de Ramadan pe care 

am petrecut-o, adorându-L pe Allah, postind şi 
rugându-ne nu am devenit mai buni, nu ne-am 
schimbat comportamentul în bine înseamnă că 
rugăciunile noastre nu şi-au atins scopul. Spune-mi 
oare ştii că unul din principalele obiective ale 
ritualurilor de adorare pe care ni le-a prescris Allah 
Preaînaltul este unitatea musulmanilor de pretutindeni 
şi îmbunătăţirea comportamentului?

Allah Preaînaltul spune în Sfântul Coran: “O, voi 
cei care credeţi, v-a fost prescris vouã Postul (în 
luna Ramadan) aşa cum le-a fost prescris şi 
celor dinaintea voastrã. Poate cã veţi fi cu 
fricã!” (Sura Al-Baqara:183).

CE URMEAZÃ DUPÃ 
LUNA RAMADAN
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Aşadar observăm în acest verset că scopul 
postului este să-l facă pe om mai evlavios şi să fie cu 
frică astfel încât să împlineasca ceea ce i-a poruncit 
Allah şi să se oprească de la ceea ce i-a interzis.

Acesta este singurul criteriu de diferenţiere 
între toţi cei care au postit. Cei care, după luna 
Ramadan vor fi şi mai evlavioşi şi cu mai multă frică, 
aceştia vor fi cei care au postit în mod corect şi le-a 
fost primit postul, iar restul înseamnă că n-au 
obţinut din post decât foamete şi sete.

Dacă în luna Ramadan ne-am împlinit 
rugăciunile zilnice, dacă ne-am dus la moschee în 
fiecare noapte pentru a împlini rugăciunea specifică 
acestei luni, dacă în aceastã lunã am fost aproape 
de Creatorul Nostru, acum, că nu mai e Ramadan, 
de ce să nu mai facem rugăciune? Îl recunoaştem 
pe Allah doar de Ramadan? Oare Creatorul Nostru 
există doar de Ramadan? Oare nu este păcat să fim 
cu Allah doar o lună? Cel care ne-a prescris 
rugăciunea şi postul în luna Ramadan este acelaşi 
Creator Care ne-a prescris şi celelalte obligaţii ale 
fiecărui musulman: rugăciunea zilnică, zekatul şi 
pelerinajul la Mekka . Aşadar de ce să Il adorăm pe 
Allah numai de Ramadan?  

Sărbătoarea o va simţi cu adevărat cel care şi-
a petrecut luna Ramadan adorându-L pe Allah 
Preaînaltul! Oare cel care a fost departe de Allah 
Preaînaltul în această lună, nu a postit şi nici nu şi-a 
împlinit Rugăciunea, va simţi fericirea în această zi 
de Sărbătoare? Cu siguranţă că nu va simţi ceea ce 
va simte cel care a valorificat fiecare moment al 
Ramadanului adorându-L pe Allah!! 

Spune-mi! Ce vei spune de un croitor care 
lucrează timp de o lună la o haină şi după ce este 
gata şi este mândru de ea, o taie în bucăţi? Probabil 
cã vei spune că este nebun! Acelaşi lucru îl putem 
afirma şi în cazul musulmanului care Îl adoră pe 
Allah Preînaltul timp de o lună întregă, ca după 
aceea să cadă într-unul dintre păcatele mari! În 
această situaţie sunt şi cei care petrec prima 
noapte de Sărbătoare în discotecile care 
sunt locurile unde Satana sãlãjluieşte. 

 
Unde sunt tinerii de 

Ramadan?
D e  R a m a d a n  î n  

moschei nu se găseau decât 
bătrâni, tinerii lipsind cu 
desăvârşire. Dacă zăreai un 
tânăr sau doi în mulţimea 
celor în vârstă era un 
lucru frumos. Ca şi cum 
Islamul ar fi religia celor 
ajunşi la bătrâneţe iar 
comunitatea este lipsită de 
tineri. Imaginea este tristă! 
Cei care l-au susţinut pe 

care l-au susţinut pe Profetul Muhammed (s.a.s.) au fost 
tineri plini de viaţă, iar ei şi-au  petrecut tinereţea pentru Allah. 
Acum e cu totul altfel! Cei care sunt în jurul imamilor, cei care se 
interesează de religie sunt cei bătrâni. Nu ştii că tinereţea este 
cel mai scump lucru pe care îl deţine un om? Tu cum ţi-o 
petreci? În baruri şi discoteci? Nu este Allah Cel Care te-a creat 
din nimic? De ce nu-I eşti recunoscător prin faptele tale? Nu te 
gândeşti că va sosi ziua în care Allah îţi va cere socoteală pentru 
fiecare clipă din viaţa ta?

Când te vei interesa de religie şi de moschee? Atunci când 
vei ieşi la pensie şi nu vei mai putea merge la discotecă? Încă nu 
ai aflat că Allah, Creatorul nostru a spus: “Şi nu i-am creat pe 
djini şi pe oameni decât pentru a Mă adora?” 

Să nu mai vorbim de tinerii care n-au ţinut post nici măcar 
o zi! Sau de aceia care râd de cei care ţin post!

Nu ştii că postul lunii Ramadan este o obligaţie a fiecărui 
musulman? Nu ai aflat cât de mare este răsplata acestui post, în 
legatură cu care Profetul (s.a.s.) ne-a vestit: “Cine posteşte în 
luna Ramadan întru credinţă urmărind răsplata lui Allah, i se 
iartă păcatele?”

Ce ai de gând? Nu ştiai că Profetul (s.a.s.) i-a avertizat pe 
cei care nu ţin post de Ramadan spunând: “Cine lasă o singură 
zi de post fără motiv nu o va recupera chiar dacă ar ţine post tot 
anul”. 

Până când va continua această indiferenţă faţă de 
Creatorul întregului Univers? Nu te gândeşti că într-o zi va trebui 
să dai socoteală pentru ce-ai făcut în această viaţă? Profetul 
(s.a.s.) ne-a spus că nu va scăpa nimeni până ce nu va răspunde 
la întrebarea: “Cum ţi-ai petrecut tinereţea?” Şi atunci ce-i vei 
răspunde Stăpânului Universului? Că ţi-ai petrecut tinereţea 
asemenea unei frunze lăsată în adierea vântului? Sau vrei să 
trăieşti precum oaia care urmează turma fără a întreba de ce? 
Dacă turma va cădea în prăpastie se va arunca şi ea! Nu observi 
c ă  tinerii din ziua de azi sunt asemenea lor? Dacă o parte 

din ei va face o faptă (bunã sau rea), ceilalţi îi vor 
imita fără a se întreba însă dacă este bine sau rău?

Păcat de raţiunea cu care ne-a înzestrat 
Creatorul Universului! Spune-mi, dacă nu o foloseşti 

în scopuri bune, prin ce te mai deosebeşti de 
animalele care se hrănesc şi se înmulţesc 
asemenea ţie?

Sper că aceste cuvinte din suflet să vă 
determine să reflectaţi la cele amintite mai sus! 

Scopul acestui articol nu este de a vă critica, ci de a vă 
stimula să gândiţi! Să vă întrebaţi: “Cine m-a creat? 

De ce am fost creat? De ce va trebui să mor? Ce va 
fi după moarte?”
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Enghin Cherim



Unele femei asociază luna Ramadan cu o lună în care vor munci foarte mult şi în care vor 
fi extrem de obosite, uitând de beneficiile pe plan spiritual pe care această lună le aduce. Din 
păcate pentru unii musulmani, luna Ramadan este considerată o lună a meselor sofisticate. 
Mulţi oameni se întrec atunci în a-şi arăta generozitatea. De fapt, postul nu înseamnă doar 
mâncare, deşi este o dorinţă cât se poate de umană să te centralizezi pe hrană, deoarece în 
această lună, ziua, musulmanului nu-i este permis să mănânce. Mai normal ar fi ca în zilele 
de post să uiţi de dorinţele lumeşti şi de obiceiurile pe care le aveai înainte de sosirea lunii 
milei şi a iertării. Din păcate, mulţi musulmani tind să transforme Islamul într-o practică 
culturală cu care se întâlnesc de două ori pe an, odată în luna Ramadan şi a doua oară în 
timpul pelerinajului. Femeile nu ar trebui să uite în această lună că au obligaţii şi 
responsabilităţi religioase. 

Fără nici un dubiu că în această lună, femeile musulmane trebuie să gătească mai multe 
feluri de mâncare decât de obicei. Acest lucru oboseşte femeia şi îi răpeşte din timpul în care 
ea ar putea citi Coranul sau ar putea face altceva. Ideal ar fi ca orice femeie să-şi facă un 
meniu cu ceea ce va găti timp de 29 sau 30 de zile. Este recomandat ca mâncarea să fie cât 
mai simplă şi sănătoasă, de exemplu, supe şi mâncăruri înăbuşite, cele mai complicate ar 
trebui gătite doar în weekend, mai ales dacă în timpul săptămânii lucreazã. Şi invitaţiile la 
iftar ar trebui restricţionate în timpul săptămânii, ar trebui ca ele să se reducă doar la trei zile 
pe săptămână. În această lună ar trebui să ne gândim la Creatorul nostru în primul rand şi nu 
la sarmale sau baklava. În ceea ce priveşte timpul petrecut cu familia la un iftar în 
restaurant, în moschee sau ca invitat în casa cuiva, acesta ar trebui să fie foarte puţin. 
Aceasta deoarece nu vei avea suficient timp ca să te odihneşti şi să-ţi petreci timpul citind 

Coranul sau îndeplinind alte acte de adorare. Nu e nimic greşit să stai cu rudele 
sau cu invitaţii. 

Soră musulmană, când îţi planifici meniul alege să găteşti sănătos şi 
pregăteşte-ţi din timp provizii în congelator, deoarece în timpul lunii 
Ramadan nu prea vei avea timp pentru cumpărături. Nu sta izolată în 
timpul lunii de post, ci întâlneşte-te cu celelalte surori musulmane, în 
moschee, de exemplu. 

Câteva sugestii de activităţi pe care le puteţi face împreună: 
- Citiţi împreună Coranul, chiar dacă nu îl poţi citi în limba arabă 

citeşte-l în limba ta maternă. Citiţi tafsir sau comentaţi diverse 
versete. 

- Citiţi Sira - Viaţa Profetului Muhammad (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!).

- Citiţi povestiri din istoria Islamului şi biografii ale 
companionilor - în special 
bătălia de la Badr. 

- Gătiţi împreună mâncare 
pe care o veţi da sadaqa 

Femeia si postul
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(pomană).
- Citiţi despre munca depusă de teologi în scopul purificării 

sufletelor şi inimilor musulmanilor. 
- Faceţi dhikr (pomeniri) împreună. 
Oare există fapte mai bune decât rugăciunea pentru cel care ne-

a creat? Rugăciunea terawih este pentru multe femei ceva dificil de 
realizat în moschei, deoarece în aceste locuri nu există baby-sitter. Din 
acest motiv multe femei care au copii mici preferă să se roage acasă. Nu 
este un lucru rău să te rogi terawih acasă, adeseori în propria casă sunt 
mai puţine tentaţii şi discuţii care nu au nici o legătură cu activităţile din 
moschei. Dar în moschei nu există computere şi telefoane sau televizor, 
lucruri care distrag atenţia de la rugăciune. Soţii ar trebui din când în când să 
aibă grijă de copii pentru ca soţiile să se poată ruga terawih în moschee. Dacă 
există copii mai mari, aceştia pot avea grijă de ceilalţi mai mici în timp ce 
mamele lor se roagă în moschee. Ideal este pentru femeia musulmană necăsătorită, care 
locuieşte departe de moschee sau a cărei familie nu este musulmană să nu fie singură în 
timpul lunii Ramadan. Dar, dacă acest lucru nu este posibil, ar trebui să te focalizezi pe 
muncă sau pe şcoală, să citeşti Coranul, să asculţi casete sau CD-uri. Ţine un jurnal în luna 
Ramadan în care să-ţi înregistrezi gândurile, sentimentele şi tot ce simţi în zilele de post. 
Înclude în acest jurnal şi informaţii despre porţiunile pe care le-ai citit din Coran.  Decorează-
ţi casa sau fă orice altceva care îţi face plăcere. Dacă totuşi îţi doreşti contact uman, nu uita 
că pe internet există numeroase grupuri de discuţii pentru musulmani, înscrie-te într-un 
astfel de grup.  Va fi un trafic mai redus de Ramadan, însă, cu siguranţă, există alte surori 
care să te asculte şi cu care să intri în contact.  Mulţi oameni ascultă muzică şi sunt captivaţi 
de filmele şi serialele TV din timpul postului, dar poţi evita aceste tentaţii în timpul lunii 
Ramadan, citind cărţi şi reviste islamice sau, pur şi simplu, citind ştirile. 

I'tikaf sau izolarea spirituală - Mulţi bărbaţi musulmani fac “i'tikaf” în ultimele zece 
zile ale lunii Ramadan, dar câţi dintre noi ştim că o femeie poate face i’tikaf în propia ei casă? 
Nu e dificil să amenajezi în acest scop o parte din casă pe care să o transformi în mussala (loc 
de rugăciune). Când ai timp liber sau nu mergi la lucru, retrage-te în mussala şi împlineşte 
cât mai multe acte de adorare: salat (rugăciune), terawih, dhikr (pomenire), citeşte Coranul, 
spune dua, etc. Când faci “i'tikaf” evită telefonul, verificarea e-mailului sau discuţiile cu alte 
persoane. Poţi ieşi din această stare dacă e necesar şi apoi poţi reintra în ea. Izolarea în scop 
spiritual este valabilă şi mamele sunt încurajate să-şi  transforme o parte din casă în moschei 
în luna Ramadan. Cumpără un caiet pe care îl vei transforma în jurnalul tău de Ramadan, 
recitindu-l îţi vei da seama dacă ai greşit ceva şi anul viitor nu vei mai repeta greşeala, în plus 
va fi peste ani o amintire frumoasa despre post. 

După ce zilele de post vor trece urmează ziua de sărbătoare. În această zi nu uita să le 
urezi tuturor sărbătoare fericită, fie personal, fie la telefon sau prin alt mijloc de comunicare. 

în luna Ramadan

15Huda Muhammad



Tabara educativă

 pentru surorile Musulmane

“Descoperă Islamul în natură”

19-24 August

Buşteni

Fundaţia Taiba & Asociaţia “Surori Musulmane”

În tabãrã s-au discutat urmãtoarele teme:
 1. Credinţa în Allah şi roadele acesteia în viaţa musulmanului - dl. Gemaledin Demirel

2. Purificarea sufletelor- dl. Gemaledin Demirel
3. Usul El-Fiqh (bazele jurispudenţei islamice) - dl. Bari Nerdin
4. Rolul companioanelor în epoca Profetului (s.a.s.) - dl. Bari Nerdin
5. Ştiinţa hadisului - dl. Cherim Enghin
6. Obligativitatea muncii pentru Islam în mod individual şi colectiv - dl. Cherim Enghin
7. Relaţia pãrinţi - copii în Islam - dna Huda Muhammed
8. Cum sã ne alegem partenerul? - dna Huda Muhammed
9. De ce purtãm hijab? - dna Huda Muhammed
10. Pãrinţii în Islam - dna Huda Muhammed
11. Poveştiri Islamice - dna Cherim Melek
12. Rolul Mass-Media - dna Gemaledin Sevinci
12. Islamul şi Curãţenia - dra Gemaledin Aisen
13. Aspecte legate de femeia musulmanã - dna Nilghiun Bari
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Noaptea de Qadr este cea mai valoroasă noapte din 
an, conform spuselor lui Allah Preaînaltul: 

(se referă la Quran, căci a 
fost coborât în luna Ramadan)

(adică faptele din timpul ei, cum ar fi 
rugăciunea, recitarea şi memorarea Quran-ului sunt mai 
bune decât aceleaşi fapte făcute timp de o mie de luni)

(Sura Al-
Qadr:1-4).

 
(Sura Ad-Duhan:3-4).

(Sura Al-
Bakara:185).

Qadr este o noapte a rugăciunii, a fricii de  
Allah, a aducerii aminte de darurile Lui. Este o 
noapte în care fiecare om trebuie să-şi supună 
propriul suflet la socoteală pentru ceea ce a făcut şi 
modul în care l-a mulţumit pe Allah.

Modul de a petrece Noaptea Al-Qadr

 Profetul (salle Allahu aleihi we sellem ) a spus:

( relatat de El-Bukhari).
După cum reiese şi din acest hadis, Profetul (salle Allahu 
aleihi we sellem) a generat modul de petrecere a nopţii 
Qadr, el nu a specificat o modalitate sau un ritual, deci 
fiecare musulman trebuie să petreacă această seară în 
rugăciuni, recitarea Coranului, rugii, pomenirea lui Allah 
ascultarea predicilor, etc.

Vegherea şi rugăciunile din timpul nopţii de Qadr

1.  El Bukhari şi Muslim relateazã de la Abu  
Hureira (Allah fie mulţumit de el!) cã Porfetul (salla Allahu 
aleihi we sellem) a spus: 

2.  Ahmed, Ibn Majah şi Et-Tirmizi preiau de la 
Aişe Allah să o binecuvânteze): 

Trimisul i-a răspuns:

Perioada nopţii Qadr

Cu privire la perioada nopţii Qadr, există păreri 
diferite, cea mai acceptată fiind aceea că noaptea 
Destinului este în zilele fără soţ din ultimele 10 zile din 

“Noi l-am 
coborât în noaptea de Qadr 

. Oare tu ştii ce este 
noaptea de Qadr? Noaptea de Qadr este mai bună decât 
o mie de luni 

. În 
timpul ei se coboarã îngerii şi Duhul, dupã voia 
Domnului lor, pentru orice poruncã. Ea este 
pace, pânã la ivirea zorilor!” 

“Noi am trimis-o într-o noapte  
binecuvântată, căci Noi am fost cu 
adevărat prevenitor în care se 
hotărăsc toate rânduielile înţelepte.

Aceste zile sunt luna Ramadan, în 
care a fost trimis Coranul, drept călăuzã 
pentru oameni, dovezi limpezi pentru 
drumul cel drept şi Îndreptar. 

“Celor care-şi petrec Noaptea Qadr crezând în  
Allah, li se iartă păcatele trecute”.  

“Cine veghează în noaptea de 
Qadr cu credinţă şi cu frică,  Allah îi iartă tot ceea ce a 
păcătuit înainte”.

( “Trimis al lui Allah, dacă 
ştiu care noapte este noaptea de Qadr, ce rugă să fac în 
ea?”  “Spune: <<Allah eşti Iertător şi 
Îţi place să ierţi, aşa că iartă-mă>>.”

Ramadan, conform spuselor Profetului, (salle 
Allahu aleihi we sellem):

(Bukhari şi Muslim).
Profetul (salle Allahu aleihi we sellem) îşi 

petrecea toatã noaptea în rugãciuni, impreunã cu familia 
lui, în ultimele 10 zile din Ramadan.

O altă părere este că ea este în noaptea de 
douăzeci şi şapte a Ramadanului. În acest sens, Ahmed 

relatează din surse demne de încredere că Ibn Omar 
(fiul lui Omar ), Allah să-i binecuvânteze, a spus: 

Este de dorit pentru o mai mare 
siguranţă, ca dreptcredinciosul care 

vrea să obţină răsplata acestei nopţi 
să vegheze toate zilele impare a 
ultimelor zece zile de Ramadan şi 

să nu se rezume doar la a douăzeci şi 
şaptea noapte. 

Motivul pentru care noaptea Qadr nu se ştie 
în ce zi va fi

 
Trebuie ştiut că Allah a ascuns noaptea de Qadr, 

asemenea multor alte lucruri dintr-un motiv cunoscut 
numai de El.

A ascuns ora în care se primesc rugăciunile în 
ziua de vineri pentru ca oameni să se roage întreaga zi. 

A ascuns mulţumirea Lui, ca să-i facă pe oameni 
să dorească şi mai mult să fie supuşi. 

A ascuns gradul de pedepsire pentru fiecare 
păcat, pentru ca oamenii să se ferească de toate 
păcatele. 

A ascuns primirea rugăciunilor pentru ca oamenii 
să se roage cât mai mult. 

A ascuns sfârşitul vieţii fiecărui om, pentru ca  
viaţa să aibã valoare pentru oameni.

A ascuns acceptarea căinţei, pentru ca omul să 
se întoarcă şi mai mult la Allah Preaînaltul .

Motivul pogorârii nopţii Qadr

Atunci  când  Profetul (salle Allahu aleihi we 
sellem) a văzut că naţiunile de dinainte au avut o viaţă 
mai lungă, a considerat că vârsta naţiunii lui este mai 
mică, de aceea, Allah a oferit pentru noi Noaptea de 
Qadr. 

Şi a pogorât sura: 
(Sura Al-Qadr:1), adică a pogorât Coranul în 

noaptea de Qadr, noapte care se află în timpul luni 
Ramadan şi, aşa cum am mai menţionat, această noapte 
este mai valoroasă decât 1000 de nopţi adică 
echivalentul a 84 de ani, deci vedem cum o noapte 
petrecută în adorarea lui Allah valorează o viaţă.

 “Găsiţi noaptea Destinului în 
zilele  fără soţ din ultimele zece zile din luna Ramadan” 

“Trimisul lui Allah (salle Allahu aleihi we sellem) 
spune că cine o caută, să o căute în noaptea a 

douăzeci şi şaptea".

“L-am pogorât în noaptea al-
Qadr”

Noaptea de Qadr
Noaptea de Qadr este cea mai valoroasă noapte din 

an, conform spuselor lui Allah Preaînaltul: 
(se referă la Quran, căci a 

fost coborât în luna Ramadan)

(adică faptele din timpul ei, cum ar fi 
rugăciunea, recitarea şi memorarea Quran-ului sunt mai 
bune decât aceleaşi fapte făcute timp de o mie de luni)

(Sura Al-
Qadr:1-4).

 
(Sura Ad-Duhan:3-4).

(Sura Al-
Bakara:185).

Qadr este o noapte a rugăciunii, a fricii de  
Allah, a aducerii aminte de darurile Lui. Este o 
noapte în care fiecare om trebuie să-şi supună 
propriul suflet la socoteală pentru ceea ce a făcut şi 
modul în care l-a mulţumit pe Allah.

Modul de a petrece Noaptea Al-Qadr

 Profetul (salle Allahu aleihi we sellem ) a spus:

( relatat de El-Bukhari).
După cum reiese şi din acest hadis, Profetul (salle Allahu 
aleihi we sellem) a generat modul de petrecere a nopţii 
Qadr, el nu a specificat o modalitate sau un ritual, deci 
fiecare musulman trebuie să petreacă această seară în 
rugăciuni, recitarea Coranului, rugii, pomenirea lui Allah 
ascultarea predicilor, etc.

Vegherea şi rugăciunile din timpul nopţii de Qadr

1.  El Bukhari şi Muslim relateazã de la Abu  
Hureira (Allah fie mulţumit de el!) cã Porfetul (salla Allahu 
aleihi we sellem) a spus: 

2.  Ahmed, Ibn Majah şi Et-Tirmizi preiau de la 
Aişe Allah să o binecuvânteze): 

Trimisul i-a răspuns:

Perioada nopţii Qadr

Cu privire la perioada nopţii Qadr, există păreri 
diferite, cea mai acceptată fiind aceea că noaptea 
Destinului este în zilele fără soţ din ultimele 10 zile din 

“Noi l-am 
coborât în noaptea de Qadr 

. Oare tu ştii ce este 
noaptea de Qadr? Noaptea de Qadr este mai bună decât 
o mie de luni 

. În 
timpul ei se coboarã îngerii şi Duhul, dupã voia 
Domnului lor, pentru orice poruncã. Ea este 
pace, pânã la ivirea zorilor!” 

“Noi am trimis-o într-o noapte  
binecuvântată, căci Noi am fost cu 
adevărat prevenitor în care se 
hotărăsc toate rânduielile înţelepte.

Aceste zile sunt luna Ramadan, în 
care a fost trimis Coranul, drept călăuzã 
pentru oameni, dovezi limpezi pentru 
drumul cel drept şi Îndreptar. 

“Celor care-şi petrec Noaptea Qadr crezând în  
Allah, li se iartă păcatele trecute”.  

“Cine veghează în noaptea de 
Qadr cu credinţă şi cu frică,  Allah îi iartă tot ceea ce a 
păcătuit înainte”.

( “Trimis al lui Allah, dacă 
ştiu care noapte este noaptea de Qadr, ce rugă să fac în 
ea?”  “Spune: <<Allah eşti Iertător şi 
Îţi place să ierţi, aşa că iartă-mă>>.”

Ramadan, conform spuselor Profetului, (salle 
Allahu aleihi we sellem):

(Bukhari şi Muslim).
Profetul (salle Allahu aleihi we sellem) îşi 

petrecea toatã noaptea în rugãciuni, impreunã cu familia 
lui, în ultimele 10 zile din Ramadan.

O altă părere este că ea este în noaptea de 
douăzeci şi şapte a Ramadanului. În acest sens, Ahmed 

relatează din surse demne de încredere că Ibn Omar 
(fiul lui Omar ), Allah să-i binecuvânteze, a spus: 

Este de dorit pentru o mai mare 
siguranţă, ca dreptcredinciosul care 

vrea să obţină răsplata acestei nopţi 
să vegheze toate zilele impare a 
ultimelor zece zile de Ramadan şi 

să nu se rezume doar la a douăzeci şi 
şaptea noapte. 

Motivul pentru care noaptea Qadr nu se ştie 
în ce zi va fi

 
Trebuie ştiut că Allah a ascuns noaptea de Qadr, 

asemenea multor alte lucruri dintr-un motiv cunoscut 
numai de El.

A ascuns ora în care se primesc rugăciunile în 
ziua de vineri pentru ca oameni să se roage întreaga zi. 

A ascuns mulţumirea Lui, ca să-i facă pe oameni 
să dorească şi mai mult să fie supuşi. 

A ascuns gradul de pedepsire pentru fiecare 
păcat, pentru ca oamenii să se ferească de toate 
păcatele. 

A ascuns primirea rugăciunilor pentru ca oamenii 
să se roage cât mai mult. 

A ascuns sfârşitul vieţii fiecărui om, pentru ca  
viaţa să aibã valoare pentru oameni.

A ascuns acceptarea căinţei, pentru ca omul să 
se întoarcă şi mai mult la Allah Preaînaltul .

Motivul pogorârii nopţii Qadr

Atunci  când  Profetul (salle Allahu aleihi we 
sellem) a văzut că naţiunile de dinainte au avut o viaţă 
mai lungă, a considerat că vârsta naţiunii lui este mai 
mică, de aceea, Allah a oferit pentru noi Noaptea de 
Qadr. 

Şi a pogorât sura: 
(Sura Al-Qadr:1), adică a pogorât Coranul în 

noaptea de Qadr, noapte care se află în timpul luni 
Ramadan şi, aşa cum am mai menţionat, această noapte 
este mai valoroasă decât 1000 de nopţi adică 
echivalentul a 84 de ani, deci vedem cum o noapte 
petrecută în adorarea lui Allah valorează o viaţă.

 “Găsiţi noaptea Destinului în 
zilele  fără soţ din ultimele zece zile din luna Ramadan” 

“Trimisul lui Allah (salle Allahu aleihi we sellem) 
spune că cine o caută, să o căute în noaptea a 

douăzeci şi şaptea".

“L-am pogorât în noaptea al-
Qadr”

Noaptea de Qadr
Noaptea de Qadr este cea mai valoroasă noapte din 

an, conform spuselor lui Allah Preaînaltul: 
(se referă la Quran, căci a 

fost coborât în luna Ramadan)

(adică faptele din timpul ei, cum ar fi 
rugăciunea, recitarea şi memorarea Quran-ului sunt mai 
bune decât aceleaşi fapte făcute timp de o mie de luni)

(Sura Al-
Qadr:1-4).

 
(Sura Ad-Duhan:3-4).

(Sura Al-
Bakara:185).

Qadr este o noapte a rugăciunii, a fricii de  
Allah, a aducerii aminte de darurile Lui. Este o 
noapte în care fiecare om trebuie să-şi supună 
propriul suflet la socoteală pentru ceea ce a făcut şi 
modul în care l-a mulţumit pe Allah.

Modul de a petrece Noaptea Al-Qadr

 Profetul (salle Allahu aleihi we sellem ) a spus:

( relatat de El-Bukhari).
După cum reiese şi din acest hadis, Profetul (salle Allahu 
aleihi we sellem) a generat modul de petrecere a nopţii 
Qadr, el nu a specificat o modalitate sau un ritual, deci 
fiecare musulman trebuie să petreacă această seară în 
rugăciuni, recitarea Coranului, rugii, pomenirea lui Allah 
ascultarea predicilor, etc.

Vegherea şi rugăciunile din timpul nopţii de Qadr

1.  El Bukhari şi Muslim relateazã de la Abu  
Hureira (Allah fie mulţumit de el!) cã Porfetul (salla Allahu 
aleihi we sellem) a spus: 

2.  Ahmed, Ibn Majah şi Et-Tirmizi preiau de la 
Aişe Allah să o binecuvânteze): 

Trimisul i-a răspuns:

Perioada nopţii Qadr

Cu privire la perioada nopţii Qadr, există păreri 
diferite, cea mai acceptată fiind aceea că noaptea 
Destinului este în zilele fără soţ din ultimele 10 zile din 

“Noi l-am 
coborât în noaptea de Qadr 

. Oare tu ştii ce este 
noaptea de Qadr? Noaptea de Qadr este mai bună decât 
o mie de luni 

. În 
timpul ei se coboarã îngerii şi Duhul, dupã voia 
Domnului lor, pentru orice poruncã. Ea este 
pace, pânã la ivirea zorilor!” 

“Noi am trimis-o într-o noapte  
binecuvântată, căci Noi am fost cu 
adevărat prevenitor în care se 
hotărăsc toate rânduielile înţelepte.

Aceste zile sunt luna Ramadan, în 
care a fost trimis Coranul, drept călăuzã 
pentru oameni, dovezi limpezi pentru 
drumul cel drept şi Îndreptar. 

“Celor care-şi petrec Noaptea Qadr crezând în  
Allah, li se iartă păcatele trecute”.  

“Cine veghează în noaptea de 
Qadr cu credinţă şi cu frică,  Allah îi iartă tot ceea ce a 
păcătuit înainte”.

( “Trimis al lui Allah, dacă 
ştiu care noapte este noaptea de Qadr, ce rugă să fac în 
ea?”  “Spune: <<Allah eşti Iertător şi 
Îţi place să ierţi, aşa că iartă-mă>>.”

Ramadan, conform spuselor Profetului, (salle 
Allahu aleihi we sellem):

(Bukhari şi Muslim).
Profetul (salle Allahu aleihi we sellem) îşi 

petrecea toatã noaptea în rugãciuni, impreunã cu familia 
lui, în ultimele 10 zile din Ramadan.

O altă părere este că ea este în noaptea de 
douăzeci şi şapte a Ramadanului. În acest sens, Ahmed 

relatează din surse demne de încredere că Ibn Omar 
(fiul lui Omar ), Allah să-i binecuvânteze, a spus: 

Este de dorit pentru o mai mare 
siguranţă, ca dreptcredinciosul care 

vrea să obţină răsplata acestei nopţi 
să vegheze toate zilele impare a 
ultimelor zece zile de Ramadan şi 

să nu se rezume doar la a douăzeci şi 
şaptea noapte. 

Motivul pentru care noaptea Qadr nu se ştie 
în ce zi va fi

 
Trebuie ştiut că Allah a ascuns noaptea de Qadr, 

asemenea multor alte lucruri dintr-un motiv cunoscut 
numai de El.

A ascuns ora în care se primesc rugăciunile în 
ziua de vineri pentru ca oameni să se roage întreaga zi. 

A ascuns mulţumirea Lui, ca să-i facă pe oameni 
să dorească şi mai mult să fie supuşi. 

A ascuns gradul de pedepsire pentru fiecare 
păcat, pentru ca oamenii să se ferească de toate 
păcatele. 

A ascuns primirea rugăciunilor pentru ca oamenii 
să se roage cât mai mult. 

A ascuns sfârşitul vieţii fiecărui om, pentru ca  
viaţa să aibã valoare pentru oameni.

A ascuns acceptarea căinţei, pentru ca omul să 
se întoarcă şi mai mult la Allah Preaînaltul .

Motivul pogorârii nopţii Qadr

Atunci  când  Profetul (salle Allahu aleihi we 
sellem) a văzut că naţiunile de dinainte au avut o viaţă 
mai lungă, a considerat că vârsta naţiunii lui este mai 
mică, de aceea, Allah a oferit pentru noi Noaptea de 
Qadr. 

Şi a pogorât sura: 
(Sura Al-Qadr:1), adică a pogorât Coranul în 

noaptea de Qadr, noapte care se află în timpul luni 
Ramadan şi, aşa cum am mai menţionat, această noapte 
este mai valoroasă decât 1000 de nopţi adică 
echivalentul a 84 de ani, deci vedem cum o noapte 
petrecută în adorarea lui Allah valorează o viaţă.

 “Găsiţi noaptea Destinului în 
zilele  fără soţ din ultimele zece zile din luna Ramadan” 

“Trimisul lui Allah (salle Allahu aleihi we sellem) 
spune că cine o caută, să o căute în noaptea a 

douăzeci şi şaptea".

“L-am pogorât în noaptea al-
Qadr”

Noaptea de Qadr

“Zekat-ul Fitr” s-a legiferat în al doilea an 
dupã emigrare odatã cu postul, deoarece 
sãrbãtoarea de Ramadan se mai numeşte şi “Fitr”. 
În limba arabã, “Fitr” înseamnã naturaleţe şi 
aceastã milostenie se mai numeşte şi milostenia 
corpului, deoarece se achitã pentru toţi membrii 
familiei. Aceasta este şi diferenţa dintre ea şi 
Danie, deoarece Dania se achitã conform sumei de 
bani deţinute, pe când “Sadakatul-Fitr” se achitã în 
funcţie de numãrul membrilor familiei numai de 
Ramadan.

Obligativitatea ei reiese din relatarea celor doi 
Şeikhi, pe baza relatării fiului lui Omar (Allah să-l 
slăvească) care a spus: “Profetul (s.a.s.) a impus 
oamenilor pomana de Al-Fitr, o măsurã de curmale 
sau o măsură de orez (douã kilograme şi 
jumătate), indiferent dacă sunt oameni liberi, 
sclavi, femei, copii sau adulţi”.

Această pomană se achitã celor nevoiaşi. Este 
permisă acordarea pomenii rudelor, în afară de cei 
pe care suntem obligaţi să-i întreţinem (tata, 
mama, fii, fiice) în cazul în care aceştia sunt 
nevoiaşi (“nevoiaşi”: adică nu le rămâne un surplus 
faţă de nevoile lor din acea zi care să poată fi dat de 
pomanã). “Sadakat-ul Fitr” este o obligaţie pentru 
fiecare musulman indiferent de vârstã, cu condiţia 
să aibă posibilitate să o dea.

Valoarea ei: Se poate da în alimente sau în 
bani. În cazul alimentelor, trebuie să fie de cel puţin 
2,5 kg, dar este de preferat să se dea în bani.

Timpul acordării pomenii de El-Fitr

Timpul cel mai favorabil pentru acordarea 
pomenii este în zorii zilei de Eid (bairam), înainte de 
plecarea pentru rugăciunea de bairam, conform 
spuselor lui Ibn Omar (r.a.): “Pomana este 
răsplătită cel mai bine când este data înainte de 
ieşirea oamenilor de la rugăciune”.

Teologii au fost de acord cu faptul că este 
permisă acordarea ei înainte de Eid cu o zi sau 
două. Ebu Hanifa a spus că este permisă acordarea 
ei înainte de luna Ramadan.

Neacordarea pomenii de El-Fitr

Trebuie să ştim că este păcat să întârziem 
acordarea pomenii de El-Fitr după ziua de Eid 
(bairam), cu anumite excepţii, şi anume: dacă 
nu-l găsim pe cel care trebuie să primească 
pomana, sau nu putem ajunge la el, sau alte 
lucruri asemănătoare. Trimisul lui Allah (s.a.s.)  
a spus într-un hadis relatat de Ibn Abbas: “Cine 
o achitã înainte de rugãciune este acceptatã, iar 
cine o achitã dupã rugãciune este consideratã 
doar o milostenie”.

Motivul legiferării pomenii de El-Fitr

Pomana de El-Fitr urmăreşte purificarea 
celui care posteşte de păcate şi insulte, conform 
spuselor lui Ibn Abbas: “Profetul (s.a.s.) a 
poruncit pomana de Fitr pentru curăţirea celui 
care posteşte de păcate şi insulte”.

De asemenea, pentru a-i face pe săraci să 
simtă bucuria sărbătorii, sã îmbrace haine noi şi 
curate, sã fie sãtul şi să nu mai cerşească în 
aceastã zi, din spusele Profetului (s.a.s.): 
“Faceţi ca săracii să nu cerşească în această zi”. 

De asemenea, întãreşte bazele societãţi şi 
clãdeşte statornic zidurile Islamului, legãturile 
oamenilor din societate sunt mult mai puternice 
de parcã toţi participã laolaltã pentru a se 
bucura de aceastã sãrbãtoare.

 Purificã sufletul celui care a postit 
ştergând pãcatele sau greşelile pe care acesta 
le-a sãvârşit de-a lungul Ramadanului.

Prin achitarea ei, robul îşi etaleazã 
mulţumirea lui faţã de Allah, pentru cã ne-a dat 
puterea şi sãnãtatea sã postim aceastã lunã.  

Sadaqatul Fitr 
(pomana de la sfârşitul lunii Ramadan) 
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Într-o relatare de la Abu Huraira (Allah fie mulţumit de el!), Profetul 
Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) s-a urcat pe 
amvonul moscheii şi a spus: “Amin, Amin, Amin!”. Companionii Profetului (Allah 
fie mulţumit de ei!), prezenţi în moschee, i-au spus: “Profet al lui Allah, ai urcat 
pe amvon şi ai spus: <<Amin, Amin, Amin>>”. Profetul (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a răspuns: “Îngerul Gavril fie slăvit! El a 
venit la mine şi mi-a spus: <<Pe cel ce a prins luna Ramadan şi nu a fost iertat şi a 
intrat în Iad, Allah să-l îndepărteze de noi! Amin!>>. De aceea am spus: Amin! 
Amin! Amin!”. (Hadisul a fost relatat de Ibn Huzeime şi Ibn Hibban).

Într-o altã relatare de la Ebu Umameh al Bahilz (Allah fie mulţumit de el!) 
spune cã l-a auzit pe Profet (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) 
spunând: “În timp ce dormeam, au venit doi bărbaţi care m-au luat pe braţe,    
m-au dus lângã un munte foarte abrupt şi mi-au poruncit: <<Urcă!>> Am spus: 
<<Nu pot!>>. Mi-au spus: <<O să facem urcuşul mai uşor pentru tine>>. 
Atunci am urcat, iar când am ajuns la jumătatea drumului, am auzit zgomote 
foarte puternice. Am întrebat: <<Ce se aude?>> Mi-au răspuns: <<Sunt 
zgomotele oamenilor din Iad>>. Am continuat drumul şi am găsit oameni 
agăţaţi de ceafă, cu fălcile despicate din care curgea sânge. Am întrebat: <<Cine 
sunt aceştia>>? Mi s-a răspuns: <<Ei sunt cei care mâncau înainte de a se 
termina postul>>”. (Hadisul a fost relatat de Huzeime şi Ibn Hibban în sahih-ul 
lui).

 Ziad, fiul lui Nayim El Hadramy, relatează vorbele Profetului (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!): “Patru lucruri au fost poruncite de Allah 
Preaînaltul în Islam. Cel care execută trei dintre ele le face degeaba, deci mai 
bine le face pe toate. Ele sunt: rugăciunea, Dania, ţinerea postului în luna 
Ramadan şi Pelerinajul la Mekka.”

Ebu Huraira (Allah fie mulţumit de el!) relatează spusele Profetului (pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!): “Cine întrerupe postul în luna 
Ramadan fie şi o zi, fără a se afla într-una din situaţile permise, sau fără a fi 
bolnav, chiar dacă ţine post toată viaţa, tot nu poate recupera ceea ce a pierdut.” 

(Hadisul a fost relatat de Ebu Daud, Ibn Majeah şi Et-Tirmizi.)

Avertisment pentru cel
care întrerupe postul
Avertisment pentru cel
care întrerupe postul

21

S-a convenit cã cel care ţine post, să respecte următoarele reguli:

1. Să mănânce înainte de se a rãsãri soarele: conform spuselor lui Anas (Allah să-l 
binecuvânteze),Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: “Mâncaţi 
înainte să începeţi postul, căci este o binecuvântare”. Cauzele binecuvântării sunt următoarele: îl 
întăreşte pe cel care ţine post şi îi uşurează postul.

2. Să se grăbească să deschidă postul. S-a convenit că cel care ţine post să grăbească 
deschiderea postului, când este sigur de apusul soarelui. Din spusele Profetului (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) se aminteşte: “Oamenii continuă să fie bine cât timp 
grăbesc prima masă din ziua de post”. (Bukhari si Muslim). 

3. Să mănânce cât mai aproape de ieşirea zorilor.

4. Să-şi spună ruga (dua) înainte de a mânca, după post şi în timpul postului. Ibn Majah a 
relatat cã Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: “Ruga celui care ţine 
post este primitã, atunci când îşi deschide postul”. Abdullah, după ce-şi deschidea postul, spunea: 
“O, Allah, eu Îţi cer prin mila Ta care cuprinde totul, să îmi ierţi păcatele”.

Şi s-a relatat cã Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)  spunea: “O, Allah, 
pentru Tine am ţinut post şi am mâncat după post ceea ce mi-ai dat”. At-Tirmizi a relatat că Profetul 
(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: “Trei sunt cei cãrora nu li se vor refuza 
rugile: ruga celui care ţine post, ruga imamului corect şi ruga celui asuprit.”

5. Să nu mănânce mult, deoarece măncarea multă îl leneveşte pe om şi îl face să nu simtă 
adevăratul scop al postului.  

6. Să-şi deschidă postul, mâncând curmale, iar în lipsa acestora sã bea apă.

Etica postuluiEtica postului
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Printre beneficiile postului asupra sănătaţii se 
numără întărirea aparatului digestiv, acesta având 
posibilitatea să se odihnească în luna Ramadan, după 
o perioadă în care a fost extrem de solicitat. Fără post, 
sănătatea organismul ar fi fost expusă la numeroase 
pericole. Din această cauză, Allah a hotărât să existe o 
perioadă de post obligatoriu. Aceasta este o dovadă de 
milă pentru supuşii lui. Funcţionarea continuă a oricărui 
aparat îl face pe acesta ineficient, din această cauză e 
necesară o perioadă de odihnă. 

Aparatul digestiv are nevoie de odihnă ca să 
funcţioneze aşa cum trebuie; de aceea, postul este cea 
mai bună şansă pentru acesta. Stomacul este centrul 
bolii, iar postul este casa leacului. Postul este un 
remediu şi pentru tratarea hipertensiunii arteriale, 
maladie care poate ucide omul în mod brutal. De aceea 
occidentalii au preluat postul ca metodă de tratament, 
au înfiinţat spitale şi clinici speciale în acest scop; 
totodată, postul reglează cantitatea de săruri minerale 
aflate în surplus în organismul uman şi-i măreşte 
imunitatea la diverse boli. Postul scurtează 
convalescenţă cu o viteză uluitoare. Allah a spus: 
“Dacă postiţi, vă veţi înconjura de bine.” Domnul 
profesor doctor chirurg cardio-vascular Muhammad Al-
Fiki a menţionat că un număr mare de bolnavi de inimă 
ignoră un adevăr ştiinţific confirmat  în totalitate: postul 
este benefic pentru 95% dintre cardiaci, deoarece 
efortul la care este supus miocardul în timpul postului 
este redus cu 40%, comparativ cu zilele în care nu se 
posteşte. Acest lucru îmbunătăţeşte automat starea 
bolnavului de inimă. Aşadar, prin intermediul postului, 
inima se odihneşte în mod natural. Teama bolnavilor de 
inimă de post este nejustificată, postul reprezintă 
pentru trup, conform afirmaţiei profesorului M. Al Fikki, 
cea mai bună operaţie de curăţire interioară şi cea mai 
bună cale de reducere a depozitelor de grăsimi din 
organism, depozite care afectează buna funcţionare a 
ficatului. Postul este şi o modalitate de detoxifiere a 
organismului şi de curăţare a arterelor inimii şi a vaselor 
de sânge de depuneri. 

Aşadar, postul, după cum s-a dovedit ştiinţific, 
este cel mai bun leac pentru supleţea arterelor. În ceea 
ce priveşte celălalt procent, de 5% dintre bolnavii de 
inimă, profesorul cardiolog Muhammad Al-Fiki 
consideră că ei nu trebuie să ţină post decât cu 
permisiunea unui doctor musulman care îşi cunoaşte 
bine religia. 

RECOMANDĂRI PENTRU POST 
Este recomandat să te opreşti din mâncat şi băut 

cu 25-30 de minute înainte de rugăciunea de dimineaţă 
şi să dormi o oră după rugăciunea de dimineaţă. 

Ar trebui evitate alimentele prăjite sau fripte, cele 
care conţin foarte mult zahăr, ceaiul în cantităţi mari şi 
tigările. Pentru fumători e recomandat să încerce să 
renunţe la fumat cu câteva zile înainte de luna 
Ramadan.

Mâncarea condimentată nu este recomandată la 
iftar pentru că deranjează stomacul.

Ciocolata nu este recomandată pentru 
întreruperea postului deoarece măreşte brusc 
presiunea sângelui şi poate provoca palpitaţii şi colici.  

Orezul este bun doar într-o cantitate mică, dar 
cel mai bine este să întrerupi postul, mâncând curmale 
şi bând un pahar cu lapte. 

Tamr - curmalele şi laptele sunt alimente foarte 
hrănitoare şi care fac ca glucoza din sânge să se 
absoarbă gradual şi efectiv. Diabeticii ar trebui să ceară 
permisiunea medicului dacă pot sau nu să postească. 

Pentru cei care doresc să piardă din greutate, în 
timpul postului, este recomandat să mănânce sănătos 
şi să alterneze dieta hipocalorică cu postul şi exerciţii 
fizice. 

Este indicat să se evite mango, strugurii, 
smochinele, trestia de zahăr şi sfecla. Dintre legume ar 
trebui să se evite mazărea, fasolea şi lintea. Toate 
legumele verzi, morcovii, castraveţii, roşiile şi legumele 
cu frunze sunt recomandate atâta timp cât nu sunt 
combinate cu cărnuri grase sau lapte

RECOMANDĂRI PENTRU MASA DE IFTAR
Înainte de rugăciune 2 curmale cu o jumătate de 

ceaşcă de lapte. După rugăciune se vor servi  
mâncăruri din legume  ideal ar fi fierte în aburi, salată 
verde cu suc de lămâie. O supă de legume este o 
alegere bună. Se mai poate consuma o jumătate de pui 
sau carne (2 bucăţi mici), sunt de asemenea 
recomandate peştele şi tonul.

Ideal este să termini masa de iftar bând un pahar 
de suc proaspăt. Între iftar şi suhur este recomandat să 
consumăm fructe, de exemplu  portocale, mere, 
curmale, pere, etc.... sau o prăjitură mică orientală 
însiropată cu puţin sirop de miere şi săracă în grăsimi.

 

Binefacerile postului
pentru sanatate

Huda Muhammad

iecare negoţ are un timp al său şi fiecare negustor profită de propriul sezon pentru a-şi mări    
câştigul. De exemplu, sezonul rechizitelor şcolare este înaintea începerii anului şcolar. Toţi 
cei care se ocupă de acest gen de negoţ fructifică acest moment datorită faptului că ştiu că în 

această lună vor avea vânzarea mai mare decât în timpul anului şi, de aceea, trebuie să profite 
de ea pe cât de mult posibil. Asemenea comercianţilor care urmăresc câştigul abundent sunt şi 
credincioşii care urmăresc răsplata mare de la Allah. Aşa cum comerciantul fructifică fiecare minut din 
sezon pentru a obţine un profit cât mai mare, aşa şi musulmanul fructifică luna Ramadan pentru a 
obţine o răsplata cât mai mare în Ziua Judecăţii. În Ziua în care balanţa va hotărî locul fiecăruia, în Rai 
sau în Iad, Allah nu va neîndreptăţi pe nimeni. Fiecare va fi rãsplãtit conform faptelor sale. În acea Zi 
până şi o singură faptă bună va avea însemnătate foarte mare. Vor fi oameni care vor avea nevoie de o 
singură faptă bună pentru a scăpa de Iad. Aceşti oameni îşi vor căuta părinţii, rudele, prietenii ca sã le 
cearã o singură faptă bună. Toată lumea va zice: “Sufletul meu, sufletul meu!” Nimeni nu va ajuta pe 
nimeni. Fiecare va vrea să-şi scape propriul suflet, nepăsându-i de alţii…

Luna Ramadan este luna binecuvântării şi a unei răsplãţi abundente. În această lună, Allah 
este Cel mai Darnic, răsplăteşte faptele bune aşa cum nu le răsplăteşte în tot timpul anului.

Laudã lui Allah că ne-a făcut dintre cei care am prins încă o lunã de Ramadan pentru a ne 
apropria de El prin adorarea Lui, în timp ce multor oameni li s-a interzis această lună datorită 
necredinţei lor, precum şi acelora care au părăsit această lume înaintea sosirii Ramadanului. Aşa că 
fructifică această ocazie!

Astăzi mulţi musulmani au o concepţie gresită despre post şi activităţile din timpul acesteia. 
Acesta intră într-o stare de semihibernare, petrecând mult timp din zi în pat. Dacă ei se tem de Allah se 
trezesc la rugăciune, dar se reîntorc imediat la somn, care este de cele mai multe ori nenatural, îi face 

leneşi şi câteodatã nervoşi. Ramadanul este de fapt un timp de intensificare a activitãţii, în care 
credinciosul uşurat de împovărarea constantã de a mânca şi de a bea, trebuie să fie înclinat spre 
adorarea lui Allah. 

Al Bukhari a relatat de la Ibn Abbas (fiul lui Abbas), Allah să-i binecuvânteze: „Trimisul lui 
Allah (s.a.s.) era cel mai vrednic dintre oameni şi era cel mai vrednic în Ramadan când se 
întâlnea cu Jibril (îngerul Gabriel) şi se întâlnea cu el în fiecare seară din Ramadan când îl învăţa 
Quran-ul”.

Luna Ramadan nu este o lună de odihnă, ci o lună în care credinciosul caută să facă cât mai 
multe fapte bune. Asemenea Profetului (s.a.s.) care era mai vrednic în Ramadan decât în celelalte luni, 
trebuie să fie şi credinciosul. Foarte mulţi musulmani considerã ziua de vineri şi luna Ramadan ca fiind 
timpuri în care nu se face nimic şi nu se spalã.  Oare cine le-a dat această informaţie, de vreme ce în 
Quran şi în relatările Profetului (s.a.s.) nu există o astfel de afirmaţie? Nouă, musulmanilor din 
România, ne place să imităm obiceiurile altora fără a ne cunoaşte însă propria religie…

Este greşit ca un musulman să creadă că trebuie să ţină post şi să meargă la moschee în 
Ramadan, iar în timpul anului să uite de religie. Oare Allah ne-a poruncit să fim musulmani doar în 
Ramadan? Nicidecum!

Vai de cei care ţin post pentru a slăbi! Allah nu acceptă decât fapta făcută pentru mulţumirea 
Lui, conform spuselor Profetului (s.a.s.): "Fiecare faptă stă în intenţie şi fiecare om va obţine ceea 
ce a intenţionat", aşa că purificaţi-vă intenţia înainte de a începe postul.

Dacă ţii post, trebuie să stai departe de orice fel de păcate. Postul nu constă numai în a te 
abţine de la mâncare şi băutură, ci înseamnã sã te abţii şi de la păcate. Păcatele anulează faptele bune 
aşa cum focul arde lemnele. Ca urmare, dacă vrei răsplată completă a postului, străduieşte-te să nu te 
aproprii de ceea ce este nepermis.



E calea cea mai simplă prin 
Allah Preaînaltul, întrând la rugăciu  
te-ai gândit vreodată la acea  
rugăciunii? Ţi-ai imaginat că atun
Akbar-, Allah te întâmpină şi te prive

Te-ai gândit vreodată la sensu
“Am împărţit rugăciunea înt

în două, iar robul meu va prim
împlineşte rugăciunea într-un mod
iubeşte pe Allah. Printre aceştia se
El-Geuzyie (Allah să-l ierte) care
sfâşiată şi nu o întregeşte decât 
Inima este crudă şi nu o îndulce
de Allah. În inimă este frică şi n
îndepărtate decât de apropierea

De asemenea, Ibn Qayim el-
«Dacă oamenii s-au mulţumit
mulţumeşte-te tu cu Allah şi dac
de această lume, bucură-te tu de
şi dacă se apropie oamenii de pri
tu de Allah, iar dacă oamenii se 
marii lor şi le cer înzestrare a
aproprie-te tu de Allah şi cere-I L

De asemenea, tot el spune
statul la uşa lui Allah chiar da
Plângi mult, încearcă diferite căi pe
va deschide şi dacă îţi va deschide
şi tu asemenea musafirului nepoftit.

Trebuie să ne întrebăm foart
concentrat ultima oară în timpul r

care te poţi întâlni cu 
ne, intri la Allah. Oare
stă semnificaţie a
ci când spui -Allahu 
şte?
l următoarei relatări: 
re Mine şi robul meu 
i ceea ce cere”. Nu 
 pios decât cel care-L 
 numără şi Ibn Qayim 

 a spus: “Inima este 
întoarcerea la Allah. 
şte decât apropierea 
elinişte care nu sunt 
 de Allah”.
Geuziye (r.a.) spunea: 
 cu această lume, 
ă se bucură oamenii 
 apropierea de Allah, 
etenii lor, apropie-te 
duc la regi şi la mai 
propiindu-se de ei, 

ui».
: «Nu te plictisi de 
că ai fost izgonit». 
ntru că fără îndoială îţi 
 uşa celor primiţi, intră 

e sincer când ne-am 
ugăciunii, când ne-a 

plăcut să ne prosternăm şi nu am mai dorit să ne mai 
ridicăm din prosternare, când ni s-a cutremurat inima 
ultima oară în timp ce ne rugam? Ai gustat vreodată 
dulceaţa rugăciunii?

Ibn Qayim spune: 

A spus: 

Ai zâmbit vreodată atunci când ai început să te 
rogi?

Profetul Muhammed (s.a.s.) a spus: 

Profetul Muhammed (s.a.s.) a fost întrebat în 
legătură cu schimbarea direcţiei privirii în timpul 
rugăciunii şi a răspuns că acele priviri sunt provocate de 
Satana care vrea să strice rugăciunea.

“Săracii acestei lumi sunt cei 
care au părăsit-o fără să guste ceea ce este mai 
dulce. A fost întrebat: care este cel mai dulce lucru 
din această viaţă”. “Iubirea lui Allah. Eşti 
sărman, o, tu cel care nu ai plâns în timpul rugăciunii, 
atunci când te-ai aflat în faţa lui Allah. Eşti sărman, o, 
tu cel care n-ai simţit că ţi se cutremură corpul şi 
inima din cauza unui păcat pe care l-ai săvârşit de 
frica lui Allah Unicul.”

“Când 
intenţionezi să faci rugăciunea preamăreşte-L pe 
Allah, spunând: “Allahu Akbar”, apoi citeşte un pasaj 
din Coran, apoi închină-te până ce te relaxezi în 
această poziţie, apoi ridică-te până ce te relaxezi din 
această poziţie, apoi prosternează-te până când te 
relaxezi în această poziţie, apoi asează-te până ce te 
relaxezi în această poziţie, apoi prosternează-te până 
ce te relaxezi în această poziţie şi procedează astfel 
la fiecare rugăciune.”

Ce înseamnă rugăciunea?
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Acum citeşte acest hadis: 

Şi Profetul Muhammed (s.a.s.) a mai spus: 

Oare după câte secunde îşi întoarce Allah privirea de 
la tine? Nu ţi-e ruşine să te uiţi în altă parte, atunci când se 
uita Allah la tine?

Profetul Muhammed (s.a.s.) a spus: 

 Profetul Muhammed (s.a.s.) a mai spus: 

 
Profetul Muhammed (s.a.s.) a spus: 

Oare cât ni se scrie nouă din rugăciunile noastre?

Exemple din viaţa companionilor:
S-a relatat că Talha El-Ensari (r.a.), în timp ce îşi 

împlinea rugăciunea în grădina lui, a văzut o păsare care a 
ieşit dintre copaci şi i-a rămas ochii la ea, uitând câte rakat 
(unităţi de rugăciune) a implinit. Când şi-a dat seama ce a 
făcut, s-a dus plângând la profetul Muhammed (s.a.s.) şi   
i-a spus: “O, profetule, mie mi-au rămas ochii la o 
pasăre şi nu mai ţin minte câte rakat am împlinit şi, din 
această cauză, vreau să-mi ofer grădina ca pomană 
pentru Allah. Poţi să faci, o, profetule, ceea ce vrei cu 
ea poate că Allah mă va ierta.”

Abu Hureira (r.a.) a spus: “Sunt oameni care 
împlinesc rugaciunea timp de 60 de ani şi nu li se 
primeşte rugãciunea”. A fost întrebat: “Cum se 
întâmplã acest lucru?” A spus: “Nu împlineşte 
închinarea, prosternarea aşa cum trebuie şi nici nu se 
concentreazã în timpul rugãciunii.”

Omar, fiul lui Khattab (r.a.) spunea: “Unora li se 
albeşte pãrul în Islam, însã nu împlinesc într-un mod 
complet nici mãcar un rakat pentru Allah”. A fost 
întrebat: “Cum de se întâmplã acest lucru?” A spus: 
“Nu se prosternează şi nu se închină complet.”

Imamul, Ahmed fiul lui Hanbal a spus: “O să vină o 
vreme când oamenii vor împlini rugăciunea dar de fapt 
ei nu o vor împlini. Iar mie mi-e teamă ca nu cumva să fi 
venit deja acest timp.”

Ce-ar fi spus Imamul Ahmed dacã ar fi trãit în  
timpurile noastre?

Imamul El-Ghazali (r.a.) a spus: “Omul împlineşte o 
prosternare şi crede cã se apropie de Allah, dar jur pe 
Allah, cã dacã s-ar împãrţi pãcatele în urma acestei 
prosternãri la toţi oamenii din regiune, aceştia ar fi 
distruşi”. A fost întrebat: “Cum aşa?” “Se prosterneazã 
în faţa lui Allah fiind preocupat de problemele acestei 
vieţi, de iubirea pentru plãcerile vieţii. Aşadar, ce fel de 
prosternare este aceasta?”

Profetul Muhammed (s.a.s.) a spus: 
 

Te întreb sincer. Oare ai gãsit vreodatã liniştea în 
rugãciune? Ţi s-a fãcut vreodatã dor sã te întorci acasã lini 

“Dacă omul a împlinit 
rugăciunea şi nu a completat închinarea şi nici 
prosternarea, i se spune: să te piardă Allah aşa cum  
m-ai pierdut! Iar în cazul în care a împlinit închinarea şi 
prosternarea într-o formă completă, i se spune: să te 
păzească Allah aşa cum m-ai păzit”.

“Allah 
primeşte rugăciunea de la rob atât timp cât acesta nu 
se uită în dreapta sau în stânga, iar dacă face acest 
lucru, Allah îşi întoarce privirea de la el”.

“Când omul 
începe rugăciunea şi-şi schimbă direcţia privirii, Allah 
Preaînaltul spune: a găsit robul meu pe altul mai bun 
decât Mine?”

“Nu 
primeşte robul din rugăciune decât partea care a 
împlinit-o fiind conştient”.

“Sunt oameni 
care împlinesc rugăciunea şi nu li se scrie decât un 
sfert sau o pătrime, sau o jumătate, sau o şesime sau o 
optime sau o zecime din ea.”

“Mi-am gãsit 
liniştea în rugãciune”.

pentru a împlini douã rakat de rugãciune? Oare ai 
aşteptat vreodatã venirea nopţii ca sã rãmâi singur cu 
Allah?

 
Învaţã de la profetul Muhammed (s.a.s.). 
Aişa (r.a.) îl gãsea în toate nopţile, rugându-se şi în 

toate zilele, implorându-L pe Allah. Aişa (r.a.) l-a intrebat:
 Profetul (s.a.s.) i-a rãspuns: 

 Într-o zi au stat în pat amândoi 
şi pielea lor s-a atins una de cealaltă, după aceasta, 
Profetul (s.a.s.) a cerut Aişei (r.a.) permisiunea de a se 
ruga, spunându-i: 

 Şi Aişa (r.a.) a spus: 

Companionii au relatat: “Îl auzeam pe Profet 
(s.a.s.) plângând, atunci când se ruga.”

Hasan, fiul lui Ali, devenea palid când începea să se 
roage. Când a fost întrebat de ce se schimbă astfel, el a 
spus: “Ştiţi voi în faţa cui stau?”

Când lua abluţiunea, Ali (r.a.) tremura, iar când a fost 
întrebat din ce cauză tremură, a spus: “Acum am preluat 
amanetul care li s-a dat cerurilor, pãmântului şi 
munţilor şi pe care ele au refuzat să-l ia.”

Hatim El-Esam a fost întrebat: “Cum ajungi sã-ţi fie 
fricã în timpul rugãciunii?” A spus: “Atunci când mã 
ridic pentru rugãciune şi rostesc <<Allahu Akbar>>. 
Îmi imaginez Kabaa în faţa mea...şi podul sub 
picioarele mele…şi paradisul în dreapta mea…şi focul 
în stânga mea…şi îngerul morţii în spatele meu…şi cã 
Profetul Muhammed (s.a.s.) analizeazã rugãciunea 
mea şi cred cã este ultima rugãciune. Îl preamãresc pe 
Allah din tot sufletul, citesc, mã închin şi mã 
prosternez cu umilinţa şi am teamã de Allah în timpul 
rugãciunii, dar, în acelaşi timp, am speranţa cã El se va 
îndura de mine, apoi închei rugãciunea, salutând şi nu 
ştiu dacã a fost primitã sau nu.”

Allah Preaînaltul spune: 

Fiul lui Mesud a spus în legãturã cu acest verset: “Nu 
trecuse de la intrarea noastrã în Islam şi revelarea 
acestui verset decât patru ani. Prin acest verset ne-a 
blamat Allah Preaînaltul şi plângeam pentru că lipsea 
teama de Allah. Ieşeam şi ne blamam unii pe alţii, 
spunând: “Nu aţi auzit versetul: <<Şi nu au simţit 
teamă în inimile lor cei care cred, la pomenirea lui 
Allah?>> În acel moment unul dintre noi a căzut 
plângând impresionat de verset. Oare nu ai simţit 
osânda lui Allah în acest verset?”

Imamul Ghazali a spus: “Fii conştient în trei 
situaţii: când citeşti Coranul, când împlineşti 
rugãciunea şi când îţi aduci aminte de moarte. Şi dacã 
nu simţi nimic în aceste situaţii, roagã-te la Allah sã-ţi 
reînvie inima, pentru că ea e moartã”. 

Profetul Muhammed (s.a.s.) ne recomandã:

 
“O, profetule, tu nu dormi”?
“Nu mai e timp de dormit”.

“Lasã-mã sã mã prosternez în faţa 
Domnului Meu”. “Jur pe Allah cã-mi 
place sã fiu aproape de tine, dar renunţ la ceea ce-mi 
place pentru ceea ce-ţi place.”

 
“Împliniţi rugãciunea ca şi când ar fi ultima 
rugãciune”.

“Şi nu au simţit teamă în 
inimile lor cei care cred, la pomenirea lui Allah?” (El-
Hadid: 16).
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Aisen Gemaledin

Allah Preaînaltul alege pentru noi toţi 
ceea ce este mai bun. 

Pornind de la această idee, mulţumesc 
lui Allah Preaînaltul pentru că a ales pentru 
mine această perioadă pentru viaţa lumească, 
această familie în sânul căreia m-am născut, 
acest anturaj şi cerc de prieteni alături de care 
mă bucur de viaţă şi îmi desfăşor activităţile, şi 
întâi de toate Îi mulţumesc lui Allah Preaînaltul 
pentru că a ales pentru mine ca religie, Islamul. 
De fapt, este religia pe care Allah a ales-o ca 
religie pentru întreaga omenire, iar numai prin 
aplicarea ei, omul ajunge la adevărata fericire  
în această lume şi în Cea de Apoi.

A fi musulman în România, deşi mulţi 
cred că este un dezavantaj, pentru că suntem o 
minoritate, este de fapt o binefacere pentru noi, 
pentru că ne bucuram de libertatea religioasă.

Am cunoscut tineri musulmani cărora 
le era ruşine să spună că sunt musulmani, 
încercau pe cât posibil să ascundă acest lucru, 
ce-i drept, nimic din înfăţişarea lor şi din 
comportamentul lor nu îi dădea de gol. Ei 
deţineau informaţii eronate despre Islam, cele 
căpătate doar în urma unor greşeli mediatizate 
ale unor musulmani, în urma cărora religia a 
fost stigmatizată.

Un alt tip de tineri musulmani, sunt cei 
pe care destinul i-a îndrumat spre şcoli de 
religie, cursuri particulare de religie sau au 
lecturat diverse cărţi din care şi-au putut însuşi 
cunoştinţe despre religia lor. Dar în ciuda 
acestor lucruri ei refuză să creadă cu adevărat, 
ei refuză să lase Islamul să intre în sufletele lor. 
Sunt tineri care ştiu foarte multe despre această 
religie, dar care, din păcate, iubesc această viaţă 
mai mult decât Lumea de Apoi şi pur şi simplu, 
nu se pot dezlipi de plăcerile lumeşti. Sunt fete 
care ştiu că trebuie să se acopere în faţa 
bărbaţilor străini, dar care din diferite motive nu 
o fac. Sunt tineri care ştiu cum se face 
rugăciunea şi ştiu că ea este obligatorie, dar din 
"lipsă de timp" nu o fac. Sunt tineri care ştiu că 
alcoolul este interzis, dar din cauza anturajului, 
nu pot renunţa la acest viciu. Exemplele de 
acest tip pot continua, iar din păcate credinţa 
acestor tineri nu este atât de puternică încât să-i 
poată determina să facă anumite schimbări în 
sufletele, minţile şi atitudinile lor. 

Pe lângă aceste tipologii îi mai putem 
enumera şi pe cei care trăiesc Islamul ad-
litteram, după învăţăturile Coranului şi a 
tradiţiei profetice. Aceştia sunt cei care în ciuda 
greutăţilor din România, reuşesc să rămână 
neclintiţi în credinţa lor. Aceştia sunt 
practicanţii Islamului, cei care reuşesc să 
rămână statornici învăţăturilor Islamului, cei 
care reuşesc să depăşească obstacolele apărute 
în drumul lor de practică islamică într-o 
societate în care musulmanii sunt o minoritate. 
Aceştia sunt cei care îşi fac rugăciunea de cinci 
ori pe zi, în pauzele dintre cursuri sau în pauza 
de masa de la locul de muncă. Există 
musulmane care au desluşit sensurile şi 
împlicaţiile poruncii lui Allah  Preaînaltul de a 
purta văl şi au făcut acest pas pentru a obţine 
mulţumirea lui Allah Preaînaltul. Acestea se 
simt realmente protejate, preţuite şi liniştite 
sub îmbrăcamintea islamică-hijab. Categoria 
enunţată mai sus este cea care percepe fericirea 
spirituală a postului din luna Ramadan, 
dobândind curăţirea şi eliberarea spirituală, 
benefice fiecărui suflet.

Ei au înţeles esenţa Islamului. Ei au 
conştientizat că au fost creaţi pentru a-L adora 
pe Allah Preaînaltul. Unicul lor scop în viaţă 
este de a câştiga mulţumirea lui Allah 
Preaînaltul. Pentru ei nu contează faptul că unii 
dintre colegi îi consideră înapoiaţi pentru că 
încă mai respectă obligaţiile religiei şi încă mai 
alergă după fapte bune. Ei sunt diferiţi de tinerii 
acestor zile când "nu mai este la modă să faci 
fapte bune". Aceşti tineri musulmani dorm de 
dragul lui Allah, pentru ca a doua zi, să fie 
odihniţi pentru a munci pe calea lui Allah. Ei 
mănâncă de dragul lui Allah, pentru a avea 
energie ca să-L adore pe Allah. Ei învaţă de 
dragul lui Allah, pentru ca prin ştiinţa lor să fie 
de folos comunităţii şi astfel să câştige 
mulţumirea lui Allah. Ei călătoresc de dragul 
lui Allah, pentru ca prin călătoriile lor să 
cunoască oameni noi pe care să îi cheme la 
adevărata religie. 

Peste 40% din populaţia lumii islamice este 
formată din copii. În Şa'ria se stipulează că părinţii 
sunt responsabili de creşterea şi educarea 
copilului. Educaţia este o precondiţie a dezvoltării 
economice şi un mijloc de luptă împotriva 
sărăciei. Coranul cel Sfânt acordă prioritate 
educaţiei în mod egal atât fetelor cât şi băieţilor. 
Profetul Muhammed (pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra lui) a spus: „A căuta ştiinţa 
este o obligaţie a fiecărui musulman.” 

Protecţia copilului împotriva abuzurile, al 
violenţei şi a exploatării este un element specific 
islamic. 

Şa'ria asemeni altor legi internaţionale 
consideră abuzarea sexuală a copilului o gravă 
ofensă adusă demnităţii umane. Contrar unor 
prejudecăţi şi stereotipuri despre lumea islamică, 
jurisprudenţa islamică nu specifică o limită de vârstă 
pentru căsătorie. În legislaţia islamică, se face 
distincţie între vârsta maturităţii biologice şi mintale a 
copilului. Căsătoria  copiilor este un obicei neacceptat în 
Islam. 

Munca copilului - copiii care muncesc fac acest 
lucru pentru a-şi întreţine familia. Muncind, ei sunt privaţi de 
educaţie. Legislaţia islamică plasează responsabilitatea  
pentru întreţinerea copilului, familiei sau părinţilor şi 
descurajează folosirea copilului ca principal întreţinător al 
familiei. 

Mutilarea genitală feminină totală sau parţială - este un alt 
obicei neislamic  care, din păcate, se practică în unele state islamice 
şi căruia îi cad anual victimă mii de copii. Teologii contemporani cât şi 
cei din vechime sunt de acord că nu există în Coran  sau în legislaţia 
islamică nimic care să încurajeze această practică. 

Statutul copilului orfan sau vulnerabil în lumea islamică 

În lumea islamică copii orfani sunt o tragică consecinţă a conflictelor. Un 
copil cu statut de persoană cu nevoi speciale este copilul infestat cu HIV/SIDA. 
În legătură cu această problemă, liderii religioşi din lumea islamică susţin că 
aceşti copii ar trebui să benefecieze de grijă, tratament, susţinere şi 
educaţie deoarece, ei nu sunt responsabili  pentru boala lor. Instituţiile 
religioase ar trebui să coopereze cu alte instituţii din lumea islamică 
pentru a le asigura acestor copii nevoile materiale, spirituale, economice, 
îndrumare şi susţinere. De asemeni, îi încurajăm să nu-şi piardă credinţa în 
îndurarea lui Allah Preaînaltul şi să aspire la o răsplată în Viaţa de Apoi precum şi în viaţa de aici,  
acceptându-şi destinul cu credinţă şi curaj. 

Teologii noştri cred că este necesar să abolim toate formele de izolare şi marginalizare a 
persoanelor infectate cu HIV/SIDA.  

„Domnul său a acceptat-o cu bună primire şi a lăsat-o să crească 
cu bună creştere şi a încredinţat-o lui Zaharia...” (Sura Al-'Imran:37).

„Îl vezi tu pe cel care tăgăduieşte judecata / El este acela care-l 
alungă pe orfan / Cu asprime şi nu îndeamnă la hrănirea sărmanului.” 
(Sura Al-Maun:1-3).

 

Copilul în lumea
 islamicã
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24 Septembrie - prima zi din sfânta lunã de 
Ramadan. Ştiind cã mai este puţin şi dorind sã aflãm 
pãrerea cititorilor noştri, am postat aceastã întrebare 
pe forumul site-ului www.islamulazi.ro. Iatã 
rãspunsurile câtorva din fraţii şi surorile noastre care 
au binevoit sã ne împãtãşeascã din pãrerile lor. Le 
mulţumim pe aceastã cale!

“Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa 
Barakatuhu! Mai este foarte putin si se apropie 
Ramadan, inşaAllah, mă gândesc că a mai trecut 
un an alhamdulillah şi totuşi am făcut tot ce ne-am 
propus?

Aţi început să vă pregătiţi pentru Ramadan 
şi cum anume? Cu voia lui Allah, să ne curăţam 
sufletele şi să ne îndepărtăm de ceea ce nu e bun şi 
nu ne este de folos! Este momentul să ne pregătim 
de pe acum de această curaţenie! Să începem cu 
sufletele noastre, să facem cât mai multe fapte 
bune, să ne îmbogăţim cunoştinţele, dar totodată 
împreună să învăţăm ceea ce nu ştim, să ne 
reamintim ceea ce am uitat şi să schimbăm ceea ce 
nu e bine în atitudinile noastre, inimi şi gândire. 
Inşallah, să fim dintre cei buni şi răbdători!”

Salam Aleikum dragi surori, într-adevăr mai este 
exact o lună până când Ramadan Kerim bate la uşa. Eu 
am luat ceva zile libere de la servici să pot citii din 
Qur'anul Cel Sfânt sau să-l ascult şi mi-am propus 
împreună cu soţul meu să învăţam încă unul sau doua sau 
trei surah din Qur'an. Allah să ne ajute să facem mai mult 
decât ne-am propus.

Salam aleikum! Îmi aduc aminte pe vremea când 
veneam la cursurile de Islam, domnul Demirel le-a întrebat 
fetele din clasă cum se vor pregăti ele pentru întâmpinarea 
lunii Ramadan. Toate ne gândeam la fel de fel de mâncăruri, 
care mai de care mai sofisticate şi mai gustoase. Şi când am 
terminat de dat cu părerea, domnul Demirel ne-a intrebat: 
”Dar cu rugăciunile? Cu recitarea Qura'n-ului? Curăţenia 
sufletească? Hrana spirituală? Cu acestea cum rămâne?” 
Până azi nu am uitat aceste vorbe, iar dacă surioarele şi fraţii 
vor reflecta la acestea vor înţelege. InşAllah să fim cu toţi 
pregătiţi şi să avem parte de un post liniştit şi plin de 
smerenie (Salwa).

Este foarte greu pentru mine să uit lucrurile cu 

care am fost până acum obisnuită şi practic trebuie să 

admit că o iau de la capăt. Este un nou început, cu 

siguranţă cel drept, greutatea poftelor trupeşti dispare 

odată cu trecerea timpului şi mă întregeşte gândul că am 

facut ceea ce trebuie. InşAllah am ales drumul drept şi ştiu 

că altfel nu poate fi. Este primul Ramadan pe care îl voi 

petrece "acasa". Este primul din cele ce vor 

urma inşAllah. Allah Preaînaltul să vă 

binecuvânteze pe toţi pentru ceea ce faceţi! 

(bulinutza).

În primul rând, îmi doresc foarte tare sa încep şi să 

termin un Hatim, inşallah...apoi, îmi doresc să nu am nici 

o problemă de sănătate şi să pot ţine tot postul. Ţin post, 

nafile, în aceste zile, aşa ca un "exerciţiu de antrenare", 

pentru ceea ce va urma, dar pe mine nu mă sperie 

"greutatea" faptului că nu mănânc şi nu beau apă...este 

mai grea, cred eu, încărcătura spirituală a acestei 

luni...conştientizarea importanţei acestei luni când 

trebuie să fim cu toţii mai buni, mai curaţi, mai atenţi, mai 

umili, mai conştienţi de toate păcatele pe care le facem şi 

de de gravitatea lor. Îmi doresc ca în ultimile 10 zile să 

intru în i'tikaf şi asta am hotărît deja împreună cu soţul 

meu...inşallah să putem realiza acest lucru. Atmosfera din 

timpul Ramadanului este incomparabilă şi de nedescris 

totuşi, când te afli într-o ţară musulmană, de aceea, am 

hotărât să plec la socrii mei şi cred că va fi un lucru benefic 

în primul rând pentru copilul meu. Copiii au nevoie să se 

obişnuiască cu sărbătorile noastre religioase şi au nevoie 

să simtă acea apartenenţă care va sta la baza formării lor ca 

buni musulmani, inşallah. Şi îmi doresc nu în ultimul 

rând, să dorm cât mai puţin în această lună, să uit de lumea 

aceasta, să pot reflecta cât mai mult la creaţia lui Allah 

Preaînaltul... şi mai ales să-i pot mulţumi cu toată fiinţa 

mea că fac parte din acest UMMET. Vă doresc să aveţi o 

lună de Ramadan plină de răbdare, dragoste, să vi se 

lumineze feţele de lumina credinţei şi să fiţi răplătiţi 

pentru tot ceea ce faceţi cu cele mai înalte trepte ale 

Firdewsului. Inşallah , AMIN! (Fatma)

Selamun aleykum ! Îmi doresc în această lună 
minunată din viaţa musulmanilor să învăţ să citesc 
Coranul şi să învăţ cât mai multe sure pentru  că acum 
nu mai am nici un motiv: că nu are cine să mă ajute să 
învăţ. Elhamdulillah, Allah mi-a dat cel mai frumos dar 
din viaţa mea, un soţ care ştie tot Coranul şi de la care 
pot învaţa Islam şi pot intreba orice fără nici o jenă sau 
ruşine. Inşallah să reuşesc să învăţ tot ce mi-am 
propus, nu mă gândesc la mâncare sau somn, mă 
gândesc să învăţ cât mai multe pentru a-mi învăţa 
copiii despre Islam, inşallah să avem o lună de 
Ramadan plină de smerenie şi pace sufletească. Vă 
doresc, inşaAllah, ca tot ce v-aţi propus să vi se 
îndeplinească! Amin! (Rabia).

Sunteţi pregătiţi pentru a întâmpina luna

Ramadan?

Sursa: forumul www.islamulazi.ro

Sunteţi pregătiţi pentru a întâmpina luna

Ramadan?
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Povestea companionului
 Alqamah

P e  v r e m e a  
P r o f e t u l u i  

(s.a.s.) trăia un om pe 
care îl chema Alqamah 

(r.a.).  Era un om foarte 
credincios, îşi petrecea timpul 

rugându-se, postind şi oferea bani săracilor şi 
nevoiaşilor. După o perioadă, acesta s-a îmbolnăvit 
de o boală gravă şi a căzut la pat. Soţia lui s-a dus la 
Profetul Muhammed (s.a.s.) şi  i-a spus: „Soţul meu, 
Alqamah, este pe patul de moarte şi am venit să te 
anunţ de situaţia lui.” Profetul (s.a.s.) l-a chemat pe 
Suhaib (r.a.) şi pe Bilal (r.a.) şi le-a spus să se ducă 
până la Alqamah (r.a.) Şi să-i spună să rostească 
şehada (mărturisirea de credinţă). Atunci când au 
ajuns acasă la acesta, l-au găsit în agonie. I-au spus 
să rostească şehada, dar limba nu i s-a putut mişca. 
Văzând aşa, companionii s-au dus la Profet (s.a.s.) 
şi i-au spus că Alqamah nu poate să spună şehada.

Profetul (s.a.s.) i-a întrebat: „Părinţii lui mai 
sunt în viaţă?” Aceştia au răspuns că doar mama lui 
este în viaţă, dar este foarte bătrână. Profetul 
(s.a.s.) a trimis vorbă că ar dori să o vadă şi să 
vorbească cu ea despre fiul ei. Mama lui Alqamah 
(r.a.), auzind că Profetul (s.a.s.) vrea să vorbească 
cu ea, s-a grăbit să-l întâmpine. După ce Profetul 
(s.a.s.) a salutat-o, a întrebat-o: „Umm Alqamah 
spune-mi adevărul, pentru că altfel Allah mi-l va 
dezvălui! Cum este fiul tău, Alqamah?” Ea a 
răspuns: „Este un om foarte bun şi credincios, se 
roagă foarte mult, posteşte şi îşi cheltuie toţi bani, 
ajutându-i pe săraci.” Profetul (s.a.s.) a spus: „Dar 
cu tine cum se comporta?” Umm Alqamah (r.a.) a 
răspuns că ea este supărată pe fiul ei. Când Profetul 
(s.a.s.) a întrebat-o de ce este supărată, aceasta a 
răspuns: „O, Profet al lui Allah! Îşi preferă familia mai 
mult decât pe mine şi nu era respectuos cu mine.” 
Atunci, Profetul Muhammed (s.a.s.) a spus: „Umm 
Alqamah, cu siguranţă acest lucru l-a împiedicat să 
rostească şehada (mărturisirea de credinţă).”

Apoi, s-a întors la Bilal (r.a.) şi i-a spus să 
pregătească o grămadă de lemne pentru foc. 
Speriată, Umm Alqamah (r.a.) l-a întrebat pe Profet 
(s.a.s.) ce are de gând să facă cu acea grămadă de 

l e m n e .  
Profetul (s.a.s.) 
a spus: „Voi face 
aces t  f oc  pen t ru  ca  
Alqamah să ardă aici în faţa 
ochilor tăi.” Îngrozită, Umm 
Alqamah (r.a.) a spus: „El este fiul meu şi nu voi 
putea răbda să îl văd că arde în foc în faţa mea.” 
Văzând că mamei îi pare rău, Profetul (s.a.s.) a 
spus: „Umm  Alqamah, pedeaspa lui Allah este mai 
dureroasă şi veşnică! Aşa că dacă vrei ca Allah să-l 
ierte, împacă-te cu el! Jur pe Cel în Mâinile Căruia 
se află sufletul meu că toate rugăciunile lui, tot 
postul ţinut şi toată caritatea pe care a dat-o nu îi 
aduc nici un fel de beneficii lui Alqamah atâta timp 
cât tu nu eşti mulţumită de el.” 

Umm Alqamah (r.a.) a spus: „O, Profet al lui 
Allah, Îl chem pe Allah Preaînaltul, pe îngerii Lui şi 
pe toţi musulmanii prezenţi aici să-mi fie martori că 
eu sunt mulţumită de fiul meu.”

Profetul (s.a.s.) a spus: „Bilal, du-te şi spune-i 
să rostească mărturisirea de credinţă.” 

Atunci când Bilal (r.a.) a intrat pe uşă, l-a auzit 
pe Alqamah rostind: „La ilahe illallah”. Bilal (r.a.) a 
spus: „Cu siguranţă că atunci când mama lui 
Alqamah era nemulţumită de el, limba acestuia nu 
putea rosti şehada, iar după ce mama lui a fost 
mulţumită de el, limba lui s-a eliberat şi a putut rosti 
mărturisirea de credinţă. Alqamah (r.a.) a murit în 
aceeaşi zi. Profetul (s.a.s.) a venit şi l-a spălat şi a 
făcut rugăciunea de înmormântare pentru el.

Apoi s-a aşezat lângă mormânt şi a spus: 

 (Tabarani şi 
Admed).

Musulmanii trebuie să fie întotdeauna 
respectuoşi şi supuşi faţă de părinţii lor, dar dacă 
aceştia le interzic vreun lucru pe care Allah l-a 
permis, atunci nu trebuie să asculte vorbele lor. 

„O, 
companioni! Dacă cineva dintre voi îşi iubeşte 
mai mult soţia decât mama va fi blestemat de 
Allah şi de Îngerii Lui! Allah Preaînaltul nu-i va 
accepta caritatea dată şi nici faptele lui bune 
decât dacă se căieşte la Allah, se împacă cu 
mama lui şi ea este mulţumită de el.”

29Melek Cherim
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domnul Gemaledin ne-a vorbit despre un 
mare filosof palestinian, Al-Ghazali şi a sa 
lucrare “O, copile!”.  În această lucrare un 
elev de al său îi pune nişte simple, dar 
însemnate întrebări la care filosoful Al-
Ghazali îi răspunde acestuia prin citate din 
Coran şi Hadith. În viziunea lui Al-Ghazali, 
credinţa apare ca o spusă vorbită, un crez 
sufletesc şi o faptă oglindită a acestora.   
Încrederea în Al lah  şi  dest in se 
concretizează în aceea că “orice lucru ce ţi-a 
fost scris, se va întâmpla, chiar dacă s-ar 
aduna toată lumea să uşureze asta” (Al-
Ghazali). De aceea, trebuie să-ţi fie toate 
faptele şi inima întru Allah şi omul trebuie să 
fie modest cu faptele sale.\

De asemenea, am învăţat şi despre 
ştiinţa Hadith-ul, adevărat în general, dar 
îndeajuns încât să realizăm că ceea ce noi 
cunoşteam despre hadith era nimic pe lângă 
ceea ce ni s-a explicat. Astfel am descoperit 
că hadith-ul este o relatare a Profetului 
Muhammed (s.a.s.). Hadith-ul Qudsi este 
cel care cuprinde înţelesul de la Allah şi 
cuvintele de la Profetul Muhammed (s.a.s), 
hadith-ul Nebewi cuprinde atât înţelesul cât 
şi cuvintele Profetului Muhammed . Am aflat 
că hadith-urile sunt de mai multe feluri şi 
cum le putem recunoaşte pe cele autentice, 
fapt ce este important pentru noi musulmani, 
căci Profetul Muhammed (s.a.s.) a spus:   
“V-am lăsat vouă două lucruri dacă vă 
ţineţi strâns legaţi de ele nu veţi rătăci 
niciodată.” (Hadith).

 În ultima zi ni s-a vorbit despre scopul 
musulmanului în această viaţă. Astfel am 
înţeles că pentru a-L sluji şi a-L mulţumi pe 
Allah nu este suficient să te rogi şi să 
posteşti, trebuie să faci mult mai mult şi sã 
trăieşti pentru Islam.

Spre seara sora noastră Sevinci ne-a  

Fundaţia Taiba împreună cu Asociaţia 
“Surori Musulmane” au organizat în 
perioada 19-24 august cea de-a doua 
tabără educativă intitulată “Descoperă 
Islamul în natură”. Tabară educativă a avut 
ca obiect iv  pr inc ipa l  îmbogăţ i rea 
cunoştintelor despre Islam şi motivarea 
tinerelor musulmane să le aplice în viaţa 
cotidiană. La această tabară educativă au 
participat aproximativ 30 de surori 
musulmane din toată ţara şi de vârste 
diferite.

Unde altundeva se putea organiza o 
astfel de tabară educativă menită să ne 
apropie mai mult de principiile Islamului, 
decât în Buşteni, un adevărat tărâm rupt 
parcă din Rai. 

Astfel, în prima zi a şederii noastre la 
Buşteni, am înteles că fericirea se aflã în 
credinţă, iar credinţa se afla în inimile 
noastre, şi dacă motivaţia fericirii s-ar afla în 
altceva, atunci aceasta este foarte greu de 
găsit, adevăratul gust al fericirii find credinţa 
în Allah Preaînaltul. 

Mai apoi am învăţat despre bazele 
verdictului “Usul ul Fakh”, de ce s-au 
contrazis savanţii musulmani, care sunt cele 
patru şcoli musulmane şi cât de importante 
sunt pentru un musulman aceste şcoli care 
practic îi desluşeste lui viaţa şi i-o uşurează. 

Una dintre surori ne-a vorbit despre 
familia în Islam, care este una dintre bazele 
Islamului şi totodată ea reprezintă jumatate 
din credinţa unui musulman şi, de aceea, 
este important pentru fiecare dintre noi cum 
ne alegem partenerul de viaţă.

Într-una din zile am ieşit cu toţii la o 
plimbare în natură, am urcat pe munte şi   
ne-am aşezat cu toţii într-o poieniţă de la 
poalele muntelui. Contemplând frumuseţea 
naturii şi măreţia munţilor ce ne înconjurau, 
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vorbit despre terorism: “Este Islamul religia terorii?” şi ce rol important l-a avut mass-
media în crearea unei imagini distorsionate despre Islam. De aceea fiecare dintre noi 
trebuie ca prin propriu-i stil de viaţă şi comportament să înfăţiseze învăţăturile Coranului şi 
ale profetului Muhammed (s.a.s.), lăsând să se vadă adevărata imagine a Islamului. 
Imagine clară şi precisă a unei religii ce îmbrăţisează adevărul şi dreptatea, pacea şi 
sentimentele cele mai nobile şi sincere. 

Prin temele alese de către organizatori foarte diversificate şi numeroase pot spune că 
şi-au atins obiectivul de a ne ajuta sã ne îmbogăţim cunoştinţele despre Islam. Însă această 
tabără a însemnat mult mai mult pentru fiecare dintre noi, a fost un bun prilej de a ne cunoşte 
între noi şi nu numai. Această tabără educativă ne-a ajutat să înţelegem şi să trăim 
adevărata esenţă a Islamului, aceea că Islamul pe lângă rugăciune, post, fapte bune 
înseamnă şi o mare familie, o comunitate în care toţi musulmanii sunt fraţi, iar fraţii îşi sunt 
alături unul altuia la bine şi la greu. Am trăit împreună aceste şase zile ca fiind o adevărată 
familie musulmană ce ne trezeam împreună în zori de zii pentru a-L preamări şi pomeni pe 
Allah Preaînaltul, încercând pe cât posibil să-l urmăm pe profetul Muhammed (s.a.s.) atât în 
viaţa cotidiană cât şi în cea spirituală, intenţionând ca prin faptele noastre să găsim 
mulţumirea lui Allah şi totodată să muncim împreună pentru Allah Preaînaltul şi pentru 
Islam. 

Pentru mine această tabară a avut o semnificaţie aparte şi totodată un imbold în 
credinţa mea, deoarece a apărut într-un moment crucial al vieţii mele. Ceea ce am trăit în 
aceste şase zile printre munţi alături de surorile mele musulmane a fost o experienţă ce mi-a 
dat putere şi încredere în mine, să merg mai departe pe calea cea dreaptă, pe calea 
Islamului. M-au făcut să înţeleg că nu sunt singură şi că fac parte dintr-un tot. Acest tot este 
comunitatea Islamică din care toţi musulmanii fac parte. Totodată aceste şase zile, pe lângă 
învăţăturile pe care le-am primit de la fraţii şi surorile noastre, au fost precum un viu exemplu 
cum ar trebui să fie modelat cursul vieţii fiecărui musulman cãruia îi este frică de Allah şi 
caută prin tot ceea ce face să-L mulţumească pe Allah Preaînaltul.

Ţin să mulţumesc pe această cale în numele tuturor surorilor, Fundaţiei Taiba şi 
Asociaţiei “Surori Musulmane” fără de care această tabără educativă nu ar fi fost posibilă şi, 
cu voia lui Allah, Allah să le creeze lor facilitate pentru a mai organiza şi pe viitor astfel de 
tabere educative care au un rol foarte important în formarea noastră.

Nura Stângã
Tabãrã educativã Buşteni

19-24 August 2006

     



Reprezentanţii Fundaţiei Taiba, Cherim Enghin, 
Bari Nerdin şi Gemaledin Demirel, au fost 
invitaţi pentru a doua oarã la conferinţa 

internaţionala din cadul Forumului Internaţional 
al Tinerilor Musulmani ce a avut loc la Izmit, 

Turcia şi care s-a desfãşurat între 13-17 
August 2006. 

La conferinţã au participat 160 de tineri din 
peste 60 de ţãri. Printre aceştia au participat şi 
urmãtorii  invitaţi de onoare: unul dintre primi 

miniştri anteriori, Necmedin Erbakan, dr. 
Mustafa Tahhan, dr. Aimen Ali şi alţi 

reprezentanţi ai comunitãţii musulmane 
internaţionale. Principalele teme de discutie au 

fost: importanţa educaţiei şi a mass-media. 
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