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SURA FATIR 
(Meccană [43]; 45 versete) 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 
 
 

„O, oameni! Făgăduința lui Allah este Adevăr!  
Așadar, să nu vă înșele pe voi viața lumească și  

să nu vă înșele pe voi, în privința lui 
Allah, cel amăgitor!” 

 
 

 
 
 
 

Fiecare are un vis; visul redacţiei este ca toţi cei 
 care ne citesc să devină, inshaAllah, mai buni și să îi 

 iubească pe cei din jurul lor. 
 A iubi o soră sau un frate în Islam este egal 

 cu iubirea acestei vieți şi a Vieţii de Apoi, lăsând o portiță 
 pentru Recompensa Cea Mare, inshaAllah. 
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Comportamentul femeii musulmane faţă de surorile  
şi fraţii ei din Islam 
~ de Gabriela Gharabli ~ 

 
Femeia musulmană mumină în-

ţelege cât de important este pentru 
ea a dori, fraţilor şi surorilor sale în 
Islam, ceea ce îşi doreşte pentru 
ea. Toate acestea sunt lucrurile ce-
le mai bine transmise de către Allah 
subhana wa ta’ala, Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, ca această Ummah să fie 
strânsă întru Allah Preaînaltul, aşa 
cum putem găsi scris în Sfântul Co-
ran: 

„Dreptcredincioşii sunt fraţi. 
Deci împăcaţi-i pe cei doi fraţi ai 
voştri şi fiţi cu frică de Allah! Poate 
că veţi afla îndurare!” 

(Sura Al-Hujurat, 49:10) 
Relaţiile între femeile musul-

mane nu sunt numai relaţii de pri-
etenie, ele fiind mult mai profun-
de. Femeile ajung să se iubească 
şi să se aprecieze reciproc, ca a- 

 

 
devărate surori.  

Acelaşi lucru este resimţit şi 
de fraţii musulmani, iar frica şi 
dragostea pentru Allah Preaînaltul 
nu îi va lăsa să depăşească limi-
tele convenţionale din Islam. 

Musulmanii, fraţi şi surori, prin 
această iubire pentru Allah 
Preaînaltul, caută să găsească 
dulceaţa credinţei. 

„Există trei lucruri pe care, 
oricine le va obţine, va găsi dul-
ceaţa credinţei: dacă Allah şi 
Trimisul Său îi sunt mai dragi lui 
decât oricine şi orice pe lumea as-
ta; dacă iubeşte o persoană nu-
mai de dragul lui Allah; dacă u-
răşte să se întoarcă la necredinţă, 
după ce Allah l-a salvat de a-
ceasta, aşa cum urăşte să fie 
aruncat în Foc.” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
Femeile musulmane mumine, 

cât şi fraţii lor în Islam, iubindu-se 
de dragul lui Allah subhana wa 
ta’ala, ştiu că El, Stăpânul, va a-
vea grijă de ei în Ziua Judecăţii şi 
va zice: 

„Unde sunt cei care M-au iubit 
pentru gloria Mea? Astăzi îi voi 
umbri cu umbra Mea, şi aceasta 
este o Zi în care nu există altă 
umbră în afară de a Mea.” 
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      (relatat de Muslim) 
      Iubirea pentru Allah subhana 
wa ta’ala este foarte greu de atins 
şi nimeni nu va reuşi să ajungă la 
ea fără să depună un efort mare 
de a se curăţi şi a lăsa inima des-
chisă pentru dragostea sa faţă de 
Creator. 

Cei ce ajung la acest rang de 
curăţenie primesc o binecuvântare 
şi un statut deosebit, pe care 
Allah Preaînaltul le dă. Aceasta o 
găsim şi într-un hadith al lui 
Mu’adh, care a spus că Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a zis: 

„Allah a grăit: «Cei care se 
iubesc pentru Mine vor avea am-
voane [minbar] de lumină, şi pro-
feţii şi martirii îşi vor dori să aibă 
la fel.»”  

(relatat de Tirmidhi) 
Într-un alt hadith relatat de 

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a zis:  

„Un om a mers să-şi viziteze 
un frate dintr-un alt sat. Allah a 

trimis un Înger să-l aştepte în 
drum. Când bărbatul a venit, În-
gerul l-a întrebat: «Încotro te 
duci?» El a zis: «Mă duc să vizitez 
un frate care locuieşte în acest 
sat.» Îngerul l-a întrebat: «I-ai fă-
cut vreo favoare (şi acum cauţi 
să-ţi plătească)?» El a zis: «Nu, îl 
iubesc, doar, pentru Allah.» Înge-
rul i-a spus: «Sunt un Trimis venit 
la tine de la Allah, ca să îţi spun 
că El te iubeşte aşa cum tu îl iu-
beşti pe fratele tău pentru El.»” 

(relatat de Muslim) 
Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a subliniat 
în nenumărate rânduri că iubirea 
pentru Allah subhana wa ta’ala 
deschide inimile şi răspândeşte iu-
bire şi puritate în mijlocul Ummei 
(comunităţii musulmane). 

Anas, radhi Allahu anhu, a 
spus:  

„Un bărbat se afla alături de 
Profet, atunci când un alt om a 
trecut pe lângă ei. Primul bărbat a 
zis: «O, Trimis al lui Allah, cu a-
devărat îl iubesc pe acest om.» 
Profetul l-a întrebat: «Şi el ştie as-
ta?» El a spus: «Nu.» Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a zis: 
«Spune-i.» Acesta l-a ajuns din 
urmă şi i-a spus: «Cu adevărat, te 
iubesc pentru Allah!», iar omul a 
zis: «Fie ca Allah să te iubească 
pe tine, care mă iubeşti pe mine 
pentru El.»” 

(relatat de Abu Dawud) 
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Aceste hadithuri arată că 
Ummah trebuie întemeiată pe o a-
devărată iubire şi frăţie între oa-
meni. 

Într-o zi, Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, l-a 
luat pe Mu’adh de mână şi i-a zis: 
„O, Mu’adh, pe Allah, te iubesc, 
aşa că te povăţuiesc, o, Mu’adh, 
să nu uiţi niciodată să reciţi, după 
fiecare rugăciune: «O, Allah, aju-
tă-mă să Te pomenesc, să-Ţi aduc 
mulţumiri şi să Te slăvesc aşa 
cum se cuvine [Allahumme, a’inni 
’ala dhikrika ua şukrika ua husni 
i’ibaadatika].»” 

(relatat de Ahmad) 
Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, şi toţi 
companionii săi, radhi Allahu 
anhum, au răspândit importanţa 
iubirii întru Allah Preaînaltul. 

În „Al-Muwatta”, imamul Malik 
face o relatare care are un lanţ a-
utentic de transmiţători (sahih is-
nad), de la Abu Idris Al-Khaulani, 
care a zis:  

„Am intrat în moscheea din 
Damasc şi am văzut acolo un tâ-
năr cu un surâs senin, şi am văzut 
oameni adunaţi în jurul lui. Când 
nu se înţelegeau asupra unui luc-
ru, i se adresau lui şi îi acceptau 
părerea. Am întrebat cine era, şi 
ei mi-au spus: «Acesta este 
Mu’adh ibn Jabal.» A doua zi de 
dimineaţă, am mers la moschee şi 
am văzut că el venise chiar şi mai 
devreme. Se ruga, şi am aşteptat 

până ce a terminat, apoi m-am 
apropiat de el, l-am salutat şi i-am 
zis: «Pe Allah, te iubesc!» El a 
întrebat: «Pentru Allah?» Eu am 
zis: «Pentru Allah!» El a repetat: 
«Pentru Allah?» Şi eu am zis: 
«Pentru Allah.» Atunci, m-a apu-
cat de guler, m-a tras spre el şi a 
zis: «Am veşti bune pentru tine. 
L-am auzit pe Profet, salla Allahu 
aleihi wa sallam, spunând că Allah 
a grăit: „Iubirea Mea este dăruită 
celor care se iubesc unii pe alţii 
pentru Mine, care se vizitează unii 
pe alţii pentru Mine şi care chel-
tuiesc unii pentru alţii pentru Mi-
ne.”»” 

Această expresie, „întru 
Allah”, reprezintă, pentru fraţii şi 
surorile musulmane, asigurarea 
lor, inshaAllah, de a intra în Para-
dis. 

Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a zis:  

„Pe Cel în mâna căruia se află 
sufletul meu, nu veţi intra în Pa-
radis până nu veţi crede, şi nu 
veţi crede până nu vă veţi iubi unii 
pe alţii. Să nu vă zic eu, oare, un  
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lucru pe care, dacă îl veţi face, vă 
veţi iubi unii pe alţii? Răspândiţi 
printre voi salutul islamic.” 

(relatat de Muslim) 
Atâta timp cât se vor respecta 

aceste reguli, iar musulmanii se 
vor iubi pentru Bunul Allah, se va 
putea înlătura gelozia şi rivalitatea 
din inimile oamenilor. 

Femeia musulmană din vre-
mea Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a parti-
cipat la consolidarea societăţii is-
lamice, îndeplinindu-şi cu credinţă 
rolul de soră şi de soţie.  

Islamul interzice fraţilor şi su-
rorilor în Islam să se părăsească 
unii pe alţii. Cei care se iubesc 
pentru Allah Preaînaltul nu se vor 
despărţi la prima lor neînţelegere, 
deoarece dragostea lor pentru 
Allah subhana wa ta’ala este mult 
mai puternică pentru a se lăsa nă-
ruită de lucruri minore. 

„Doi oameni care se iubesc 
pentru Allah sau pentru Islam nu 
vor lăsa ca prima neînţelegere mi-
noră să intervină între ei.” 

(relatat de Bukhari) 
Cât despre momentele de slă-

biciune care sunt omeneşti, feme-
ia se poate mânia pe sora ei şi o 
poate răni, ea fiind în aceste mo-
mente vulnerabilă. Islamul a 
stabilit pentru astfel de interfe-
renţe o durată de 3 zile. După a-
cest timp trecut, cele două părţi 
conflictuale au obligaţia să se ca-
ute şi să se împace. 

 
Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a spus:  
„Unui musulman nu îi este 

permis să se înstrăineze de fratele 
său mai mult de trei zile, întor-
cându-şi unul altuia spatele, a-
tunci când se întâlnesc. Cel mai 
bun dintre ei este cel care îl salută 
primul pe celălalt.” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
Femeia musulmană, la fel ca 

şi fratele musulman, nu trebuie să 
ţină duşmănie, iar cel care se în-
toarce primul după o discuţie a-
prinsă şi salută pe sora sau pe 
fratele său, iar aceea/acela răs-
punde la salut, amândoi vor avea 
parte de răsplata împăcării, aşa 
cum găsim în hadithul relatat de 
Abu Huraira, radhi Allahu anhu, 
care a zis că l-a auzit pe Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, spunând:  

„Unui om nu-i este permis să 
se înstrăineze de un credincios 
mai mult de trei zile. Dacă au tre-
cut trei zile, atunci trebuie să 
meargă şi să îl salute (salam);  
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dacă răspunde la salut, atunci a-
mândoi vor împărţi răsplata, dar 
dacă nu răspunde, atunci cel care 
a salutat va fi absolvit de păcatul 
înstrăinării.” 

(relatat de Bukhari) 
Toţi fraţii şi surorile musul-

mane care părăsesc această frăţie 
islamică au păcatul egal cu văr-
sarea de sânge:  

„Cel care îşi părăseşte fratele 
pentru un an este ca şi cum ar fi 
vărsat sângele acestuia.” 

(relatat de Bukhari) 
De aceea, prin educaţia isla-

mică, unde găsim buna etică a 
musulmanilor, toţi cei care învaţă 
acest lucru evită să ajungă în 
astfel de circumstanţe. 

„Nu desfaceţi legăturile dintre 
voi, nu vă întoarceţi spatele unul 
altuia, nu vă urâţi unul pe altul, 
nu vă invidiaţi unul pe altul. Fiţi 
fraţi, aşa cum v-a poruncit Allah. 

(relatat de Muslim) 
„Feriţi-vă de suspiciuni, pentru 

că vorbele pline de suspiciune 
reprezintă cea mai mare minciu-
nă. Nu căutaţi greşeli, nu vă pân-

diţi unii pe alţii, nu vă luaţi la în-
trecere unii cu alţii, nu vă urâţi u-
nii pe alţii, nu vă întoarceţi spatele 
unii altora. O, robi ai lui Allah, fiţi 
fraţi!”  

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
„Nu vă invidiaţi unii pe alţii, 

nu oferiţi unul mai mult decât al-
tul (pentru a ridica preţurile), nu 
vă urâţi unul pe altul, nu vă în-
toarceţi spatele unul altuia, nu în-
cepeţi negocieri, când alţii le-au 
început mai înainte. O, robi ai lui 
Allah, fiţi fraţi! Un musulman este 
fratele unui musulman. El nu-l a-
supreşte, nu-l umileşte şi nu-l dis-
preţuieşte. Evlavia se află aici.” – 
şi spunând asta, a arătat spre 
pieptul (inima) său, de trei ori. 
„Este destul de rău pentru un om 
să-l dispreţuiască pe fratele său 
musulman. Întreaga fiinţă a unui 
musulman este sacră pentru un 
alt musulman – sângele său, ave-
rea sa şi onoarea sa sunt invi-
olabile.” 

(relatat de Muslim) 
Islamul îi avertizează pe toţi 

cei cu inima împietrită, atât femei 
cât şi bărbaţi, de a învăţa foarte 
bine toleranţa islamică şi de a o 
aplica. Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a zis:  

„Porţile Paradisului sunt des-
chise lunea şi joia, şi fiecare slu-
jitor care nu-I face asociaţi lui 
Allah va fi iertat, în afară de omul 
care poartă duşmănie fratelui său. 
Se va zice: «Să fie aşteptaţi şi a-
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ceştia doi, până se împacă; să fie 
aşteptaţi şi aceştia doi, până se 
împacă; să fie aşteptaţi şi aceştia 
doi, până se împacă.»” 

(relatat de Muslim) 
Inclusiv marele companion al 

Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, Abu Ad-
Darda’, radhi Allahu anhu, obiş-
nuia să spună:    

„Oare să nu vă spun eu de un 
lucru care este mai bun pentru voi 
decât milostenia şi postul? Împă-
caţi-vă cu fraţii voştri, pentru că 
ura  micşorează răsplata.” 

(relatat de Bukhari) 
A fi tolerant înseamnă a fi ier-

tător, iar femeia musulmană ştie 
că această faptă o va aduce a-
proape de Allah Preaînaltul. 

Dacă omul clocoteşte de mânie 
şi nu este dispus să ierte, atunci 
mânia se va transforma în ran-
chiună, care este chiar mai peri-
culoasă decât mânia. Atunci când 
o persoană iartă şi uită, focul mâ-
niei se stinge, iar sufletul este cu-
răţat de efectele lăsate de mânie 
şi ură. Acesta este nivelul de 
ihsan, prin care se câştigă iubirea 
lui Allah Preaînaltul, inshaAllah, de 
către cei care vor atinge acest 
nivel: 

„Care dau milostenii atât atunci 
când au parte de belşug, cât şi a-
tunci când sunt la necaz, care-şi 
stăpânesc mânia şi care iartă oa-
menilor, căci Allah îi iubeşte pe cei 
care plinesc fapte bune” 

(Sura ’Al-’Imran, 3:134) 
Cel care va face acest lucru - 

fiind foarte dificil, dar nu şi impo-
sibil - i se va ridica statutul şi cin-
stea înaintea lui Allah subhana wa 
ta’ala, aşa cum spune Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam: 

„Allah nu îl va înălţa pe robul 
Său atunci când iartă, decât în 
cinste. Nimeni nu se umileşte pen-
tru Allah, fără ca Allah să nu-i ri-
dice lui statutul.” 

(relatat de Muslim) 
Acelaşi lucru îl găsim şi în ha-

dithul următor: 
„Există trei păcate, şi dacă un 

om moare fără să le fi înfăptuit, 
va fi iertat de orice altceva, dacă 
Allah voieşte: a-I face asociaţi lui 
Allah, practicarea magiilor şi a 
vrăjitoriilor, duşmănia faţă de un 
frate.” 

(relatat de Bukhari) 
O adevărată femeie musulma-

nă are întotdeauna un chip lumi- 
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nat şi o expresie binevoitoare, pri-
etenoasă, ceea ce este o carac-
teristică minunată. Islamul încura-
jează aceasta, după cum putem 
vedea în următoarele hadithuri: 

„Să nu consideraţi neînsemna-
tă o faptă bună, chiar dacă aceas-
ta este numai salutarea fratelui 
vostru cu o expresie binevoitoa-
re.” 

(relatat de Muslim) 
„Zâmbetul adresat fratelui 

vostru este o milostenie.” 
(relatat de Tirmidhi) 
„Din momentul în care am îm-

brăţişat Islamul, Trimisul lui Allah 
nu a refuzat niciodată să mă pri-
mească, şi m-a întâmpinat întot-
deauna cu zâmbetul pe buze.” 

(Fath al-Baari, 10/504)  
Femeia musulmană mumină îi 

îndrumă pe toţi, numai pe calea 
lui Allah Preaînaltul, aşa cum 
găsim în vorbele Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, relatate prin aceste ha-
dithuri sahih: 

„«Religia este îndrumare [na-
siha].» Noi (companionii) am în-
trebat: «Faţă de cine?» El 
(Profetul) a zis: «Faţă de Allah 
(prin a te supune Lui, a-I atribui 
ceea ce I se cuvine şi a înfăptui ji-
had pentru El), faţă de Cartea Sa 
(citind-o, înţelegând-o şi aplicând 
învăţăturile ei în viaţa de zi cu zi), 
faţă de Profetul Său (respectându-
l, luptând în numele lui, atât în 
timpul vieţii sale, cât şi după 
moartea sa, şi urmând tradiţia sa 
[Sunna]), faţă de conducătorii 
musulmani (ajutându-i în îndato-
rirea lor de a-i conduce pe musul-
mani pe calea cea dreaptă şi a-
trăgându-le atenţia, dacă sunt ne-
păsători), faţă de cei din comu-
nitatea lor (fiind milostivi faţă de 
ei).»” 

(relatat de Muslim) 
„Am făcut jurământ înaintea 

Profetului, şi am jurat să respect 
rugăciunile zilnice, să plătesc da-
nia (zakat) şi să îl îndrum pe fie-
care musulman.” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
„Nici unul dintre voi nu crede 

cu adevărat, până nu iubeşte pen-
tru fratele său ce iubeşte pentru 
el.” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
Când ai o educaţie islamică 

puternică, ajungi să doreşti pentru 
fratele sau sora ta ceea ce-ţi do-
reşti şi pentru tine. Abu Huraira, 
radhi Allahu anhu, obişnuia să 
spună: 



 
13 

„Credinciosul este o oglindă a 
fratelui său. Dacă vede vreo gre-
şeală la el, o îndreaptă.” 

În aceste cuvinte, Abu Hu-
raira, radhi Allahu anhu, reflectă 
hadithul Profetului, salla Allahu 
aleihi wa salllam:  

„Credinciosul este oglinda fra-
telui său. Credinciosul este fratele 
unui credincios: îl apără de pieire 
şi îi păzeşte spatele.” 

(relatat de Bukhari şi Abu Da-
wud) 

Un bun musulman este loial 
faţă de fratele lui, după cum ob-
servăm din spusele Profetului, 
salla Allahu aleihi wa sallam: 

„Cel mai bun exemplu de bu-
nătate este că un om ar trebui să 
ţină legătura şi să-l respecte pe 
prietenul tatălui său.” 

(relatat de Muslim) 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 

sallam, obişnuia să hrănească suf-
letele musulmanilor şi să sădească 
sămânţa credinţei în inimile lor, 
ori de câte ori găsea vreo ocazie 
să le vorbească despre călăuzirea 
sa. 

 

 

 „Un om din neamul Salama a 
venit la el şi l-a întrebat: «O, 
Trimis al lui Allah, există vreo 
faptă bună şi plină de respect, pe 
care pot să o împlinesc pentru pă-
rinţii mei, după ce ei se sfârşesc?» 
El a zis: «Da, roagă-te pentru ei, 
cere iertare pentru ei, împlineşte-
le promisiunile după ce mor, păs-
trează legătura cu rudele tale – 
căci nu ai alte rude decât prin ai 
tăi părinţi – şi cinsteşte-le priete-
nii.»” 

(relatat de Ibn Hibban) 
Femeia musulmană trebuie să 

fie bună, şi niciodată să nu fie a-
rogantă faţă de surorile ei. Cu-
vintele lui Allah Preaînaltul descriu 
foarte clar cum trebuie să fie băr-
baţii şi femeile în Islam: 

„O, voi, cei care credeţi! Acela 
dintre voi care se leapădă de re-
ligia sa [să ştie că] Allah va aduce 
[în locul lui] un neam [de oameni] 
pe care-i iubeşte şi care-L iubesc 
pe El, blânzi faţă de dreptcre-
dincioşi şi aspri cu necredincioşii, 
care vor lupta pe calea lui Allah şi 
nu se vor teme de clevetirea cle-
vetitorilor. Acesta este harul lui 
Allah, pe care-l dăruieşte cui 
voieşte El, căci Allah este Cel cu 
Har Nemărginit [şi] Atoateştiutor 
[Wasi’,’Alim].” 

(Sura Al-Ma’ida, 5:54) 
Şi, aşa cum spune şi Profetul 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, femeia musulmană găseş-
te o puternică dovadă ce susţine 
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bunătatea, a-
ceasta fiind înfru-
museţarea fiecă-
rui aspect al vieţii. 

„Nu există bu-
nătate într-un lu-
cru, fără ca a-
ceasta să nu îl în-
frumuseţeze, iar 
lipsa bunătăţii u-
râţeşte un lucru.” 

(relatat de 
Muslim) 

O adevărată femeie musulma-
nă urmează ceea ce a citit despre 
viaţa Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, care este 
exemplul ideal pentru noi toţi. 

Anas, radhi Allahu anhu, sluji-
torul şi companionul Profetului, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
descris astfel caracterul său nobil:  

„L-am slujit pe Trimisul lui 
Allah vreme de zece ani, şi nicio-
dată nu a zis despre mine: «Of! 
(cel mai mic cuvânt de nemul-
ţumire)» Dacă am făcut ceva, el 
nu a zis niciodată: «De ce ai făcut 
asta?» şi dacă nu am făcut un 
lucru, el nu a zis niciodată: «De ce 
nu ai făcut asta?»” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
De asemenea, Anas, radhi 

Allahu anhu, a zis:  
„Profetul nu folosea niciodată 

cuvinte urâte, sau blesteme, sau 
insulte. Dacă dorea să dojenească 
pe cineva, el spunea: «Ce s-a 

întâmplat cu el, 
fie-i fruntea lipită 
de pământ?!»” 

(Fath al-Bari, 
10/452) 

Femeia mu-
sulmană       mu-
mină se fereşte 
de bănuieli şi de 
bârfă, care sunt 
interzise, deoare-
ce este împotriva 

a ceea ce Coranul o învaţă: 
    „O, voi, cei care credeţi! Feriţi-
vă cu străşnicie de bănuieli, căci 
unele bănuieli sunt păcat! Nu vă 
iscodiţi şi nu vă ponegriţi unii pe 
alţii! Oare voieşte vreunul dintre 
voi să mănânce carnea fratelui 
său mort? [Nu!] Voi aţi urât 
aceasta! Şi fiţi cu frică de Allah, 
fiindcă Allah este Iertător şi 
Îndurător [Tawwab, Rahim].” 

(Sura Al-Hujurat, 49:12) 
Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, l-a aver-
tizat pe Mu’adh ibn Jabal:  

„El (Profetul) l-a apucat de 
limbă şi a zis: «Stăpâneşte-o!» 
Mu’adh a zis: «O, Trimis al lui 
Allah, vom fi traşi la răspundere 
pentru ceea ce spunem?» Profetul 
a zis: «Să vă piardă maica voas-
tră! Oare e ceva care face ca oa-
menii să fie aruncaţi în Iad pe 
brânci, în afară de lucrarea limbii 
lor?»” 

(relatat de Ibn Majah) 
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Din trăsăturile pozitive ale fe-
meii musulmane face parte gene-
rozitatea, ea evitând glumele de 
prost gust.  

„O, prietenă, însoţitoare, tova-
răşă, 

Nu te iubesc din curiozitate, 
nici din dorinţa de-a te amăgi. 

Răspunde-mi cu „O, fratele 
meu!”, „O, prietene” 

Şi repetă, căci îmi sunt cele 
mai dulci cuvinte. 

De vrei să mergi singur pe 
drum, 

De te plictiseşti de mine, 
Atunci du-te, dar glasul mi-l 

vei auzi 
Strigând: „Fratele meu!”, du-

când mesajul, 
Şi ecoul iubirii mele te va a-

junge 
Oriunde te-ai duce 
Şi atunci vei înţelege frumuse-

ţea 
Şi fala ce-o poartă!” 
           (Femeia musulmană) 

Femeia musulmană cinstită, a 
cărei inimă este pătrunsă de dul-
ceaţa  credinţei, doreşte pentru 
sora ei musulmană ceea ce îşi do-
reşte ei însăşi, şi face dua pentru 
surorile şi fraţii ei în Islam. Ea se 
roagă pentru toţi musulmanii, şti-
ind că va primi un răspuns, da-
torită sincerităţii sale. 

„Rugăciunea care va primi cel 
mai repede răspuns este ruga o-
mului pentru fratele său, făcută în 
absenţa acestuia.” 

(relatat de Bukhari) 
Dragi fraţi şi surori în Islam, 

dezvoltaţi în mijlocul comunităţilor 
voastre educaţia islamică pe care 
aţi primit-o. Păstraţi legăturile de 
iubire şi de prietenie, nu ţineţi 
ură, fiţi toleranţi, loiali, nu bârfiţi 
şi nu răniţi sentimentele fraţilor şi 
surorilor voastre, pentru că ade-
văratul Islam educă în formarea 
bunului caracter uman. 
 

 
 



 
16 

 
Tăfsir Sura Quraysh 

(capitolul 106) 
- revelată în Mecca - 

~ de Umm Omar ~

 

 
 
      În numele lui Allah Cel Mi-
lostiv, Îndurător 

1. Pentru obiceiul [neamului] 
Quraysh, 

2. Obiceiul lor pentru călătoria 
de iarnă şi cea de vară, 

3. Să-L adore ei pe Stăpânul 
acestei Case, 

4. Care-i hrăneşte, păzindu-i 
de foame şi-i fereşte pe ei de 
spaimă! 

 
Această sură a fost separată 

de cea care o precedă, în primul 
Mushaf (copia originală a lui 
’Uthman).  

Ei (companionii) scriau „În 
Numele lui Allah Cel Milostiv,  
 

 
Îndurător” pe linie (de exemplu: 
spaţiu), între aceste două sure.  

Ei au făcut astfel, chiar dacă 
această sură este direct legată de 
cea care o precedă, la fel, Mu-
hammad ibn Ishaq şi Abdur-
Rahman ibn Zazd ibn Aslam cla-
rificând acest lucru.  Asta pentru 
că semnificaţia ambelor  sure es-
te: „Noi am împiedicat elefantul să 
intre în Mecca şi am distrus po-
porul său, cu scopul de a aduna 
«Ilaf» Qurayshii, ceea ce înseam-
nă să-i unească şi să îi aducă 
împreună, în siguranţă, în oraşul 
lor.” 

De asemenea, a fost spus că 
semnificaţia acestuia - „Ilaf” (obi-
ceiuri) - este că ei s-ar fi adunat 
în timpul călătoriei lor din timpul 
iernii - la Yemen - şi din timpul 
verii - la Ash-Sham -,  prin inter-
mediul comerţului şi altele ca a-
cesta. Apoi ei s-ar fi întors în ora-
şul lor în siguranţă, datorită res-
pectului pe care oamenii l-au avut 
pentru ei în timpul călătoriilor lor, 
deoarece ei au fost locuitorii din 
sanctuarul lui Allah subhana wa 
ta’ala. Prin urmare, cei care îi cu-
noşteau i-ar fi onorat. Chiar şi cei 
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care au venit împreună cu ei şi au 
călătorit împreună cu ei au fost în 
siguranţă, datorită lor. Aceasta a 
fost situaţia lor, în timpul călăto-
riilor de iarnă şi de vară.  

Cu referire la modul lor de 
viaţă în oraş, Allah subhana wa 
ta’ala  spune: 

„Oare nu văd ei că Noi am 
făcut [locul în care trăiesc ei] un 
loc sacru şi sigur, în vreme ce oa-
menii din jurul lor sunt răpiţi? Şi 
oare cred ei în deşertăciune şi tă-
găduiesc binefacerea lui Allah?”  

(Sura Al-’Ankabut, 29:67) 
Astfel, Allah subhana wa 

ta’ala spune: „Pentru obiceiul 
[neamului] Quraysh...”, (Obiceiul  
- Ilaf) Acesta este un subiect care 
a fost reluat din primul verset, cu 
scopul de a oferi mai multe ex-
plicaţii. 

Astfel, Allah subhana wa 
ta’ala spune: „Obiceiul (Ilaf) lor 
pentru călătoria de iarnă şi cea de 
vară”. Ibn Jarir a spus: „Opinia 
corectă este că litera Lam (ل) 
este un prefix care arată uimire.  

 
Este ca şi cum El (Allah subhana 

wa ta’ala) spune: «Trebuie să te 
uimească unirea (sau supunerea) 
Qurayshilor şi răsplata Mea pentru 
ei, pentru aceasta.»” El a conti-
nuat să spună: „Aceasta se da-
torează consensului musulmanilor, 
că cele două sure sunt separate şi 
independente.” 

Apoi, Allah subhana wa ta’ala 
le ordonă să fie mulţumitori pen-
tru această magnifică favoare a 
Lui, spunând: „Să-L adore ei pe 
Stăpânul acestei Case”, însem-
nând Apoi să le laşi lor pe El, 
Unicul, pentru adorare, aşa cum 
El, Preaînaltul, le-a dat  lăcaş si-
gur şi o Casă Sacră.  
      Allah subhana wa ta’ala spu-
ne:  

„Mi s-a poruncit mie să-L ador 
pe stăpânul acestei cetăţi pe care 
El a făcut-o sacră - şi ale Lui sunt 
toate lucrurile - şi mi s-a poruncit 
mie să fiu dintre musulmani.”  

(Sura An-Naml, 27:91) 
Apoi Allah subhana wa ta’ala 

spune: „Care-i hrăneşte, păzindu-i 
de foame...”, însemnând El este 
Domnul Casei şi El este Cel care îi 
hrăneşte împotriva foametei. „...şi 
-i fereşte pe ei de spaimă!”, în-
semnând El îi răsplăteşte pe ei cu 
siguranţă şi blândeţe, astfel încât 
ei ar trebui să Îl adore numai pe 
El, Unicul, fără nici un asociat. Ei 
nu ar trebui să adore nici un idol 
rival sau statuetă, în afară de El. 
Prin urmare, oricine acceptă a-
ceastă poruncă, Allah subhana wa 
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ta’ala îi va da siguranţă, atât în 
această viaţă, cât şi în Viaţa de A-
poi. Cu toate acestea, oricine nu 
se supune Lui, El îi va îndepărta 
de ambele. Aceasta este aşa cum 
Allah subhana wa ta’ala ne spune:  

„Allah dă spre pildă o cetate: 
ea a fost în siguranţă şi în linişte, 
venind spre ea cele de trebuinţă 
pentru vieţuire din toate părţile cu 
prisosinţă; apoi ea s-a arătat ne-
mulţumitoare faţă de binefacerile 
lui Allah şi Allah a făcut-o să guste  
veşmântul   foametei şi   spaimei,  
 
 
 

[ca pedeapsă] pentru ceea ce au 
săvârşit [locuitorii ei]. ~ Şi a venit 
la ei un trimis din mijlocul lor, însă 
ei l-au socotit mincinos şi i-a lovit 
pe ei osânda, pentru că ei au fost 
nelegiuiţi.”  
      (Sura An-Nahl, 16:112-113) 
 

Acesta este sfârşitul Tăf-
sirului Surei Quraysh, şi toată 
lauda şi mulţumirile I se cuvin 
numai lui Allah subhana wa 
ta’ala. 

 
                       Allahu Alam 
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Aripile mizericordiei – milei spirituale 

~ de Gabriela Guettat ~ 
 
 

 
 
SubhanaAllah! 
Acest subiect se referă la ma-

joritatea musulmanilor, având în 
vedere că noi  punem o bază foar-
te mare în tot ceea ce este legat 
de părinţii noştri. Ei sunt cei care 
îşi întind aripile mizericordiei asu-
pra noastră, alhamdulilleh. 

În foarte multe versete cora-
nice se vorbeşte despre relaţia cu 
părinţii. Allah subhana wa ta’ala 
ne spune despre ascultarea părin-
ţilor (ihsaan) şi despre cât de 
important este să îi respectăm: 

„Şi luaţi aminte [când] Noi am 
făcut legământ cu fiii lui Israel: 
«Să nu-l adoraţi decât pe Allah şi 
cu părinţii voştri să vă purtaţi bi-
ne, ca şi cu rudele, cu orfanii şi cu 
sărmanii! Şi să spuneţi oamenilor 
vorbe bune, să împliniţi Rugăciu-
nea [As-Salat] şi să daţi Dania 

[Az-Zakat]!» Apoi v-aţi lepădat, a-
fară de puţini dintre voi, şi v-aţi 
abătut.” 

(Sura Al-Baqara, 2:83) 
Ihsaan (ascultarea) este, în 

primul rând, faţă de Allah 
Preaînaltul; apoi faţă de Profetul 
Său, salla Allahu aleihi wa sallam, 
şi faţă de părinţi. Ihsaan este un 
mijloc de a face fapte bune.  

Ihsaan - faţă de Allah 
subhana wa ta’ala - este  lucrul 
cel mai benefic, care i se poate în-
tâmpla omului. Atunci când mu-
sulmanul este tratat cu rea-cre-
dinţă, el va face totul pentru a ră-
mâne bun. Astfel, este aproape de 
Allah Preaînaltul şi ştie că va fi 
recompensat. 

Avem obligaţia să fim buni cu 
părinţii noştri, să le facem bine, şi 
aceasta nu se manifestă numai 
prin a le întoarce iubirea pe care 
ei ne-au arătat-o. 

Pentru aceasta, am ales a-
ceastă mică istorisire adevărată. 

Suleiman ibn Bouraida a re-
latat de la tatăl său că un om a 
făcut tawaf în jurul Casei lui Allah 
subhana wa ta’ala, cărând-o pe 
mama sa în spate.  

Apoi l-a întrebat pe Mesagerul 
lui Allah, salla Allahu aleihi wa 
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sallam: „Am plătit datoriile mele 
faţă de mama?” 

Iar Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, i-a răspuns: „Nu, wa-
llahi, nu; nici măcar cât durerea 
unei contracţii, la naşterea ta.”  

Este bine  să facem lucruri di-
ferite, în moduri diferite, pentru 
părinţii noştri. Vorbind cu dragos-
te şi punând suflet în vorbele 
noastre, vom dezvolta comunica-
rea şi educaţia islamică. 

După  rugăciunile noastre, 
prin dua, sperăm, inshaAllah, ca 
părinţii noştri să intre în Paradis.   

La fel de important este pe-
trecerea timpului nostru cu părin-
ţii, indiferent de vârsta noastră, 
pentru că noi vom fi întotdeauna 
copiii părinţilor noştri, iar, la rân-
dul nostru, copiii noştri vor rămâ-
ne întotdeauna pentru noi, indife-
rent de vârsta lor, copiii noştri. 

În eforturile noastre de a câş-
tiga Paradisul mult dorit, şi deci 
adăpostindu-ne de Iad, avem ne-
voie de „aripi”, care să ne poarte 
în întreaga noastră călătorie. A-
ceste aripi sunt frica şi speranţa; 
frica de pedeapsa lui  Allah Prea- 
 

înaltul şi speranţa în milostivirea 
lui Allah subhana wa ta’ala. Aces-
tea sunt sentimente esenţiale şi 
inseparabile.       

Musulmanul mumin combină 
aceste două sentimente, astfel în-
cât frica să nu ducă la disperare, 
aşa cum speranţa nu trebuie să a-
jungă la stadiul în care oferă sen-
timentul de a fi în siguranţă de 
pedeapsa lui Allah Preaînaltul. 

„Oare se credeau ei la adă-
post de viclenia lui Allah? Dar nu 
se poate socoti la adăpost de vic-
leşugurile lui Allah decât neamul 
celor pierduţi!” 

(Sura Al-’A’raf, 7:99) 
Există mai mulţi factori care 

permit speranţa, luând în conside-
rare mila lui Allah Preaînaltul, care 
este un factor primordial. 

„...Cu pedeapsa Mea îi ajung 
pe cei care voiesc Eu, iar îndura-
rea Mea cuprinde toate lucrurile. 
Şi Eu voi prescrie pentru aceia ca-
re au frică şi achită Dania [Az-
Zakat] şi cei care cred în semnele 
Noastre,” 

(Sura Al-’A’raf, 7:156) 
Deci, pedeapsa lui Allah 

subhana wa ta’ala este restricţio-
nată, astfel încât mila Lui este ge-
nerală. 

Allah Preaînaltul vorbeşte, în 
Coran, de Îngerii purtători de 
Tron, aleihum sallam: 

„Cei ce poartă Tronul şi cei 
care-l înconjoară Îl preamăresc pe 
Domnul lor, aducându-I laudă, 
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cred în El şi cer iertare pentru cei 
care cred: «Doamne! Tu Îţi întinzi 
peste toate lucrurile îndurarea şi 
ştiinţa Ta. Deci iartă-i pe cei care 
Îţi cer iertare, se căiesc şi urmea-
ză calea Ta şi păzeşte-i de chinul 
Iadului…»” 

(Sura Ghafir, 40:7) 
 

 
 
      Să nu uităm că tot ce este în 
ceruri şi pe pământ, şi între ceruri 
şi pământ, nimic nu scapă cu-
noaşterii Lui şi mila Sa nu are li-
mite.  

Aşa cum este relatat într-un 
hadith sahih, Allah subhana wa 
ta’ala ne spune: 

„Adevărat, mila Mea învinge 
mânia Mea.” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
Allah subhana wa ta’ala se 

poate înfuria, dar mila Lui depă-
şeşte mânia Sa. El este Cel mai 
Milostiv. 

Toate surele din Coran, cu ex-
cepţia uneia singure, încep cu 
„Bismilleh Ar-Rahman, Ar-Rahim”, 
„În numele lui Allah Cel Milostiv, 
Îndurător”. Astfel, Coranul ne a-
minteşte constant că Allah 

Preaînaltul este Cel mai Milostiv, 
El este Cel mai Bun. 

„...Allah este mai bun Păzitor 
şi El este Cel mai Îndurător dintre 
îndurători!” 

(Sura Yusuf, 12:64) 
„Şi [adu-ţi aminte] de Iov, 

când l-a chemat el pe Domnul lui: 
«M-a atins pe mine răul! Însă Tu 
eşti Cel mai Milostiv între milos-
tivi»” 

(Sura Al-’Anbiya’, 21:83) 
Allah subhana wa ta’ala  nu 

pedepseşte din dorinţa de a pe-
depsi. Scopul pedepsei este de a 
ne descuraja de la a face rău. 

„Mai înainte, drept călăuză 
pentru oameni şi a pogorât În-
dreptarul [Al-Furqan]. Cei care nu 
cred în semnele lui Allah vor avea 
parte de chin aspru. Allah este 
Atotputernic [’Aziz] [şi] Dătător de 
pedeapsă!” 

(Sura ’Al-’Imran, 3:4) 
Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
„Allah este, cu siguranţă, mai 

Milostiv faţă de oameni decât este 
o mamă faţă de copiii ei.” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
Aripile mizericordiei sunt în-

tinse deasupra noastră, alham-
dulilleh. Fie că sunt cele ale părin-
ţilor, sau cele ale speranţei şi ale 
fricii faţă de Creatorul nostru, ele 
sunt benefice pentru noi, învăţân-
du-ne credinţa în Allah subhana 
wa ta’ala şi respectul pentru pă-
rinţii noştri. 
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Istorisiri spuse de Profetul Mohammed, salla 

 Allahu aleihi wa sallam 
~ de Yasmin Dorina ~

 
  O altă istorisire a Profetului 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, din care noi să putem tra-
ge învăţături este, pur şi simplu, 
povestea unei bucăţi de pământ. 

 

 
 
 Bucata de pământ 
 
  Această istorisire este a unui 

om care dorea să cumpere o bu-
cată de pământ; astfel, a plecat 
pentru a-l întâlni pe cel care avea 
de vânzare un teren, iar într-un fi-
nal, acest om evlavios a cumpărat 
bucata de pământ.  

Timpul trecea, iar omul mun-
cea pe bucata lui de pământ; o 
curăţa, o semăna, punea o nouă 
plantaţie, strica, apoi construia.  

Făcând toate aceste lucrări, 
într-o bună zi, săpând pentru a 
sădi un arbore, găsi o ladă, care  

 
era plină de bogăţii, de aur şi 
argint; o comoară găsită pe 
pământul cumpărat de la acel om 
bun. 

  
Ce aţi fi făcut voi?  
El este cel care a găsit a-

ceastă comoară.  
Este pământul pe care el l-a 

cumpărat şi, în plus, nimeni nu l-a  
văzut când a găsit comoara, în 
afară de Allah, Stăpânul Lumilor. 
      Ce va face acest om? 

Imaginează-ţi că ai fi cumpă-
rat această bucată de pământ şi ai 
fi  găsit comoara.  

Ce ai face tu, rob al lui Allah ?  
Această comoară poate 

schimba toată viaţa ta. Ea te poa-
te îmbogăţi pentru tot restul vieţii.  

Ce vei face?  
Care va fi atitudinea ta?  
Anticipaţi cum va reacţiona a-

cest om. Oare va lăsa pentru el 
această comoară? 

„Oare nu ştie el că Allah ve-
de?” 

(Sura Al-’Alaq, 96:14) 
 
Şi chiar dacă îl vede Allah 

subhana wa ta’ala, oare această 
comoară este licită? 
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De ce să nu ia comoara şi să 
nu profite de ea?  

Deci, ce va face acest om cu 
comoara găsită?  

Se va duce la primul pro-
prietar al pământului cu această 
comoară?  

 
Deoarece acest om era un om 

credincios, evlavios, cu frică de 
Allah Preaînaltul,  nu a vrut să 
intre în posesia acestei comori gă-
site.  

El a luat comoara şi s-a dus 
direct la vechiul proprietar al pă-
mântului. S-au salutat, apoi omul 
i-a vorbit despre  comoara pe care 
o găsise, spunându-i că-i aparţine.  

Vechiul proprietar a zis: 
„Ce este cu această comoară, 

şi de ce trebuie să fie a mea?”  
Omul i-a răspuns:  
„Pentru că am săpat în fostul 

tău teren şi am găsit aceasta în 
interiorul lui.” 

El a spus: „Nu, nu!” 
 

Ceea ce este fantastic, este  
 

ceea ce face  acest om; şi la fel 
de extraordinar este, de aseme-
nea, şi ceea ce face vechiul pro-
prietar.  

Vechiul proprietar a continuat:  
„Eu ţi-am vândut pământul cu 

tot ce-i aparţine, dedesubt şi dea-
supra. Este imposibil; totul a fost 
scris şi încheiat. Pământul şi co-
moara îţi aparţin.”  

Şi astfel, vechiul proprietar re-
fuză comoara. Dar noul propietar 
zise:  

„Nu! Comoara este a ta. Pe 
Allah! Este a ta! Eu am cumpărat 
bucata de pământ, nu am cum-
părat ce conţine ea. Deci, comoa-
ra nu poate fi a mea.” 

Din nou, vechiul proprietar îi 
repetă că el i-a vândut bucata de 
pământ cu tot ceea ce îi aparţine.  

„Ce vrei mai mult de atât? Îţi 
spun că această comoară este a 
ta.”  

Şi fiecare dintre ei considera 
de cuviinţă ca celălalt să păstreze 
comoara. 

Cine sunt aceşti oameni?  
Cei doi nu cădeau de acord şi 

fiecare voia să-i dea celuilalt a-
ceastă comoară. Acest lucru de-
veni foarte serios şi nu era deloc 
un joc. 

 
Astfel, cei doi oameni au luat 

decizia de a se întâlni cu un ju-
decător. Odată ajunşi la el, primul 
proprietar al pământului a zis:  
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„O, judecătorule, companionul 
meu vrea să-mi dea o comoară.” 

Care este această comunita-
te?  

Cine sunt aceste persoane?  
Care este gradul de evlavie al 

acestora?  
Judecătorul a ascultat aceste 

două persoane, dându-le pe rând 
dreptate. Bărbaţii nu se opreau 
din a spune unul altuia: 

„Nu e comoara mea, e a ta. 
Nu e comoara mea, e a ta.” 

Însă judecătorul a fost just şi 
înţelept. A zis primului proprietar 
al terenului:  

„Ai copii?” 
La care el răspunse:  
„Da, am o fată.” 
 Se întoarse şi îl întrebă pe 

noul proprietar al terenului acelaşi 
lucru.  Iar el spuse: 

„Da, am un băiat.” 
Atunci judecătorul a spus: 
„De ce nu-i căsătoriţi, pe fata  

ta cu băiatul lui? Astfel îşi vor 
putea trăi viaţa folosindu-se de a-
ceastă comoară.”  

Bărbaţii au considerat această 
decizie ca fiind una extraordinară 
şi au acceptat-o. Au căsătorit co-
piii, care aveau să ducă o viaţă bi-
necuvântată, datorită acestei co-
mori. 

Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, ne-a spus această istori- 
sire pentru a ne arăta că exista o 
comunitate de oameni care aveau 
o credinţă foarte puternică şi frică 
de Allah Preaînaltul în inimile lor, 
care respectau toate învăţăturile. 
Halal-ul este clar şi haram-ul este 
clar. Între cele două există lucruri 
îndoielnice, de care este bine să 
nu ne apropiem niciodată. 

Astfel procedează persoanele 
dreptcredincioase, cu inima cura-
tă, care se feresc de ceea ce nu le 
este permis și își respectă frații și 
surorile în credință. 
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Povestea Vacii (Baqara) 

~ de Manar Manar ~ 
 
 

 
 
Allah Preaînaltul spune: 
„Şi [aduceţi-vă aminte când] 

Moise a zis neamului său: «Allah 
vă porunceşte să junghiaţi o va-
că!» Şi au răspuns ei: «Ne iei în 
derâdere?» Iar el le-a răspuns: 
«Să mă ferească Allah să fiu din-
tre cei neştiutori (Al-Jahilun)!»  

Au zis: «Roagă-te pentru noi 
Domnului tău să ne arate limpede 
cum să fie!» El a răspuns: «Iată, 
El zice ca ea să fie o vacă nici 
prea bătrână, nici prea tânără, ci 
de vârstă mijlocie, între acestea. 
Şi acum faceţi ce vi se porun-
ceşte!» 

Au zis: «Roagă-te pentru noi 
Domnului tău să ne arate limpede 
culoarea ei!» A răspuns: «Iată, El 
zice să fie o vacă de culoare gal-
ben strălucitor, să placă privitori-
lor». 
 

 
Au zis: «Roagă-te pentru noi 

Domnului tău să ne arate care să 
fie ea, căci vacile sunt la fel în o-
chii noştri, dar noi, dacă va voi 
Allah, vom fi bine îndreptaţi!» 

A zis: «Iată, El zice să fie o 
vacă nu slăbită, ce ară pământul 
şi adapă semănăturile, ci sănă-
toasă, fără nici o pată pe ea.» Au 
zis:  «Acum ai adus adevărul!» Şi 
au junghiat-o, dar puţin a lipsit să 
nu o facă. 

[Şi aduceţi-vă aminte când] 
aţi omorât un suflet şi v-aţi învi-
nuit unii pe alţii asupra lui. Însă 
Allah va scoate la iveală ceea ce 
voi ţineţi ascuns! 

Şi [atunci] Noi am zis: «Loviţi-
l pe el cu o bucată din ea!» Şi aşa 
[cum l-a înviat pe el], Allah îi va 
readuce la viaţă pe cei morţi şi vă 
arată semnele sale. Poate astfel o 
să pricepeţi.” 

(Sura Al-Baqara, 2:67-73) 
Abdullah ibn Abbas, Ubaidah 

As-Salmani, Abu Al-Aliyah, Muja-
hid, As-Sadiy, precum şi alţi în-
văţaţi ai acelor timpuri, au spus: 
„Era printre fiii lui Israel un bărbat 
foarte bogat, care nu a avut parte 
de copii, în schimb avea nişte 
nepoţi care abia aşteptau ca el să 
moară, pentru a-l moşteni. Într-o 
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zi, unul dintre ei l-a omorât, şi 
noaptea i-a aruncat trupul pe 
stradă, în faţa uşii unuia dintre 
fraţii săi. Dimineaţa, oamenii au 
găsit corpul neînsufleţit şi au în-
ceput să se certe asupra vinova-
tului. Nepotul său, criminalul, veni 
şi începu să ţipe şi să plângă. Unii 
oameni, cei mai înţelepţi dintre ei, 
au zis: «De ce să ne certăm între 
noi? De ce să nu mergem la 
Trimisul lui Allah, aleihi sallam?» 

Nepotul său veni şi se plânse 
Profetului Moise, aleihi sallam, zi-
când: «Pe Allah! Oricine ştie ceva 
despre omul ucis, să ne anunţe.» 
Dar nimeni nu ştia nimic. Apoi, ei 
l-au rugat pe Moise, aleihi sallam, 
să ceară Domnului său să rezolve 
această problemă. Moise, aleihi 
sallam, s-a rugat la  Allah 
subhana wa ta’ala şi El Preaînaltul 
i-a poruncit să înjunghie o vacă:  

„...«Allah vă porunceşte să 
junghiaţi o vacă!» Şi au răspuns 
ei: «Ne iei în derâdere?...” 

(Sura Al-Baqara, 2:67) 
Ei au zis că nu înţeleg, de-

oarece i-au cerut ajutorul în rezol- 
 

varea unei crime, iar el, aleihi 
sallam, le spune asta!  

„...«Să mă ferească Allah să 
fiu dintre cei neştiutori (Al-Ja-
hilun)!»” 

(Sura Al-Baqara, 2:67) 
Adică: «Să mă ferească Allah 

să spun altceva decât ceea ce El 
mi-a revelat; şi răspunsul pe care 
vi l-am dat este cel pe care El l-a  
dat pentru ceea ce voi m-aţi pus 
să Îl întreb.»” 

Ibn  Abbas, Ubaidah, Mujahid, 
Ikrimah, As-Sadiy, Abu Al-Aliyah şi 
alţii au spus: „Dacă ei ar fi în-
junghiat orice vacă, ei ar fi în-
deplinit scopul lor. Dar ei au făcut 
să fie dificil pentru ei (punând 
atâtea întrebări despre ceea ce a-
veau de făcut), şi acesta este mo-
tivul pentru care Allah Preaînaltul 
le-a îngreunat sarcina (punându-le 
atât de multe condiţii, referitor la 
vaca ce trebuiau să o sacrifice). Ei 
au întrebat cum să fie, ce culoare 
să aibă, ce vârstă. Concluzia este 
că li s-a ordonat să junghie o vacă 
nici prea bătrână, nici prea tâ-
nără, dar care să fie (ca vârstă) 
între cele două condiţii puse.” 

Această viziune asupra fapte-
lor a fost susţinută şi de Ibn 
Abbas, Mujahid, Abu Al-Aliyah, 
Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, pre-
cum şi de mulţi alţii. Apoi, s-au 
întrebat între ei în privinţa culorii 
pe care ar trebui să o aibă acea 
vacă. Şi li s-a răspuns: 
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„...«Iată, El zice să fie o vacă 
de culoare galben strălucitor, să 
placă privitorilor.»”  

(Sura Al-Baqara, 2:69) 
Acesta era un lucru foarte rar 

întâlnit. Apoi, ei au întrebat:  
„Au zis: «Roagă-te pentru noi 

Domnului tău să ne arate care să 
fie ea, căci vacile sunt la fel în o-
chii noştri, dar noi, dacă va voi 
Allah, vom fi bine îndreptaţi!» ~ A 
zis: «Iată, El zice să fie o vacă nu 
slăbită, ce ară pământul şi adapă 
semănăturile, ci sănătoasă, fără 
nici o pată pe ea.» Au zis: «Acum 
ai adus adevărul!» Şi au junghiat-
o, dar puţin a lipsit să nu o facă.” 

(Sura Al-Baqara, 2:70-71) 
Se spune că nu au putut găsi 

o vacă, care să corespundă des-
crierii date, decât la un om care 
era dintre cei credincioşi şi care 
avea un comportament bun faţă 
de tatăl său. Ei i-au cerut să le 
dea vaca, dar el i-a refuzat. Au 
încercat apoi să-l seducă, oferin-
du-i un preţ care a ajuns să fie 
egal cu greutatea acesteia în aur. 
Dar el tot a refuzat. Apoi, i-au o-
ferit atâta aur cât greutatea aces-
teia înmulţită cu zece. Până la ur-
mă, omul a acceptat şi le-a dat 
vaca. Apoi Moise, aleihi sallam, le 
ordonă să o înjunghie. 

„...Şi au junghiat-o, dar puţin 
a lipsit să nu o facă.” 

(Sura Al-Baqara, 2:71) 
Adică au ezitat atât de mult,  

încât erau aproape să nu îndepli- 
nească porunca primită. 

Apoi Moise, aleihi sallam, le-a 
poruncit, după porunca lui Allah 
Preaînaltul, să lovească mortul cu 
o bucată din ea. Unii învăţaţi au 
spus că era o bucată din osul 
coapsei, sau era o bucată de car-
ne dintre umerii ei. Iar când l-au 
lovit cu ea, el (mortul) a fost în-
viat de Allah subhana wa ta’ala. 
Moise, aleihi sallam, l-a întrebat: 
„Cine este ucigaşul tău?”  El (cel 
ucis) a răspuns: „Nepotul meu m-
a ucis.” Apoi, căzu mort. Allah 
Preaînaltul spune: 

 „...Allah îi va readuce la viaţă 
pe cei morţi şi vă arată semnele 
Sale. Poate astfel o să pricepeţi.” 

(Sura Al-Baqara, 2:73) 
Aşa cum Allah Preaînaltul l-a 

înviat pe acel om, tot aşa El, 
subhana wa ta’ala, poate face a-
celaşi lucru cu fiecare mort, dacă 
va dori. 

Allah Preaînaltul spune: 
„Crearea voastră şi învierea 

voastră nu sunt [pentru Allah] de-
cât [la fel de uşoare] ca pentru un 
singur suflet! Allah este Cel care 
Aude Totul [şi] Cel care Vede 
[Samih, Basir]!” 

(Sura Luqman, 31:28) 
 

Sfârşit 
 

În numărul următor, vom con-
tinua cu o altă minunată poveste.
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...şi ţineţi minte - partea a doua  

~ de Gabriela Gharabli ~ 
 

1. Intenţia este primor-
dială în Islam, având în ve-
dere faptul că fiecare om va fi 
răsplătit conform intenţiilor 
sale. 

Abu Huraira, radhi Allahu 
anhu, relatează că Trimisul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: „Allah nu priveşte 
la feţele vostre şi nici la averea 
voastră, însă El priveşte la faptele 
voastre şi în inimile voastre.” 

(relatat de Muslim) 
 
2. Prima întrebare pe care 

Allah Preaînaltul o va pune în 
legătură cu robul Său va fi ru-
găciunea. Şi ştiţi de ce? 

Buraida, radhi Allahu anhu, a 
relatat că: „Trimisul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, nu a con-
siderat necredinţă din partea 
noastră să lăsăm la o parte vreo 
treabă, mai puţin să uităm de ru-
găciune: «Ceea ce ne diferenţiază 
de necredincioşi este rugăciunea. 
Cine o abandonează, devine ne-
credincios.»” 

(relatat de Tirmidhi) 
 
3. Nu neglijaţi rugăciunile 

Sunna. 

 
 
Umm al muminin Umm Habi-

ba, radhi Allahu anha, a relatat că 
l-a auzit pe Trimisul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, spunând: 
„Pentru fiecare musulman care se 
roagă într-o zi şi o noapte doi-
sprezece rakat de rugăciune peste 
datorie, de dragul lui Allah, i se va 
înălţa o casă în Rai.” 

(relatat de Muslim) 
 
4. Faceţi eforturi în a în-

văţa recitarea Coranului. 
Umm al muminin Aisha, radhi 

Allahu anha, a relatat că Trimisul 
lui Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a zis: „Cel ce recită curgă-
tor Sfântul Coran va fi alături de 
Îngerii nobili şi credincioşi, iar cel 
ce se poticneşte când recită Sfân-
tul Coran şi îl găseşte greu de 
învăţat, va avea răsplată dublă.” 

(Convenit) 
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5. Iertaţi-i pe ceilalţi şi nu 

ţineţi nici măcar o sămânţă de 
ură în inimile voastre. 

„Iar acela care rabdă şi iartă, 
[să ştie că] acesta este dintre lu-
crurile înalte.” 

(Sura Aş-Şura, 42:43) 
 
6. Dimineaţa, când vă tre-

ziţi, ziceţi-vă: „A venit o nouă 
zi, pentru a face bine şi pen-
tru a evita răul”. 

Abu Malik Al-Harith ibn Asim 
Al-Asari, radhi Allahu anhu, a 
relatat că Trimisul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
„Curăţenia înseamnă jumătate din 
credinţă; rostirea frazei «Toată 
lauda I se cuvine lui Allah» umple 
spaţiul dintre ceruri şi pământ, iar 
rugăciunea înseamnă lumină; mi-
lostenia este încercarea credinţei, 
răbdarea este o strălucire, iar Co-
ranul este un mijloc care te spri-
jină sau care ţi se opune. Fiecare 
om îşi începe dimineaţa, pregătit 
să facă un târg cu sufletul său, 
supunându-se la riscuri; el îşi 
poate răscumpăra sufletul sau îl 
poate pierde.” 

(relatat de Muslim) 
 
7. Vizitaţi-vă familiile, 

scrieţi-le sau telefonaţi-le ce-
lor care sunt departe de voi. 
Străduiţi-vă să  menţineţi le-
găturile de rudenie, chiar şi cu 

aceia care au rupt aceste le-
gături cu voi. 

„Cel care menține legăturile 
cu rudele numai pentru că a-
cestea mențin legăturile cu el, nu 
menține cu adevărat legătura de 
rudenie. Cel care menține cu ade-
vărat legăturile de rudenie este 
cel ce face acest lucru, chiar şi a-
tunci când rudele desfac legă-
tura.”  

(relatat de Bukhari) 
 

8. Faceţi-vă provizii pen-
tru ziua de mâine, dar să nu 
uitaţi că cea mai bună pro-
vizie este credinţa. 

Abdullah ibn Masud, radhi 
Allahu anhu, a relatat că Trimisul 
lui Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, obişnuia să spună: „O, 
Allah! Te rog să-mi dai călăuzire, 
credinţă, puritate şi pricepere.” 

(relatat de Muslim) 
 

 
 
9. Vizitaţi-i pe cei bolnavi. 

  Ali, radhi Allahu anhu, a 
relatat că l-a auzit pe Trimisul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
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sallam, zicând: „Dacă un musul-
man întreabă despre sănătatea al-
tui musulman bolnav, în zorii zilei, 
şaptezeci de mii de Îngeri lucrea-
ză pentru mântuirea lui, până la 
lăsarea serii. Dacă se duce să-l 
vadă pe înserat, şaptezeci de mii 
de Îngeri vor cere binecuvântări 
asupra lui, până în zori, şi el va fi 
cules roadele Paradisului.” 

(relatat de Tirmidhi) 
 
10. Împliniţi-vă promisiu-

nile. 
„O, voi, cei care credeţi! De ce 

spuneţi voi ceea ce nu faceţi? ~ 
Este [o pricină de] mare mânie 
pentru Allah să spuneţi ceea ce nu 
faceţi!” 

(Sura As–Saff, 61:2-3) 

Abdulah ibn Amr ibn Al-As, 
radhi Allahu anhu, a relatat că 
Trimisul lui Allah, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a zis: „Patru sunt 
defectele care, aflate într-un om, 
îl fac un ipocrit curat; iar cel care 
posedă una dintre ele, posedă o 
trăsătură a ipocriziei, până ce se 
leapădă de ea. Acestea sunt: când 
i se încredinţează ceva, el trădea-
ză încrederea; când rosteşte o 
vorbă, minte; când face un legă-
mânt, îl încalcă; iar când se des-
prinde de adunare, se abate de la 
calea Adevărului.” 

(Convenit) 
 

~ Fiţi precum ploaia: după ce 
ea a trecut, lasă în urma ei un aer 
proaspăt şi curăţenie. ~ 
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12 dovezi că Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi  

wa sallam, este un profet adevărat 
~ de Ionela Noour ~ 

 
 

Mohammed, fiul lui Abdullah, 
este Profetul lui Allah Preaînaltul 
şi ultimul Mesager trimis de Allah 
subhana wa ta’ala omenirii. 

Numai ignoranţii pot nega do-
vezile că Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa  sallam, nu 
este un profet adevărat. 

1. Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a fost a-
nalfabet şi a rămas aşa până la 
moarte; nu a scris şi nu a citit. A 
fost cunoscut pentru sinceritatea 
şi cinstea sa, înainte de a primi re-
velaţia. Nu a avut cunoştinţe des-
pre religiile sau mesajele care au 
fost dezvăluite înaintea sa. El a 
primit revelaţia după vârsta de 40 
de ani. 
      Coranul conţine povestiri în 
care sunt dezvăluite Scripturile de 
dinaintea Coranului, oferind infor-
maţii până la cel mai mic detaliu, 
atât despre Tora trimisă lui Moise, 
aleihi sallam, cât şi despre Evan-
ghelia lui Isus, aleihi sallam. 

Nici evreii şi nici creştinii nu 
pot să contrazică Sfântul Coran. Ei 
ştiau că tot ceea ce conţine el 
este adevărat.  

2. Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a prezis  

 

 
 
ceea ce se va întâmpla lui şi co-
munităţii sale, chiar şi după moar-
tea sa. Vorbim aici despre dispa-
riţia de regate, despre regi (cum 
ar fi Zoroaster de Persia şi Cezar). 
A prezis, de asemenea, răspândi-
rea şi stabilizarea Islamului la ni-
vel mondial şi multe alte eveni-
mente. Toate acestea s-au derulat 
exact aşa cum a precizat Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, ca şi cum ar fi citit o carte 
deschisă pentru viitor. 

3. Coranul revelat Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, în limba arabă, este un 
simbol al elocvenţei şi clarităţii, iar 
cei care au încercat să-l contrazică 
au fost invitaţi să facă un verset 
dintr-o sură, precum cele din Co-
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ran. Dar nu s-a ajuns niciodată la 
acest lucru, datorită ordinii, fru-
museţii şi splendorii cuvintelor pe 
care le găsim în Sfântul Coran, 
care sunt vorbele lui Allah 
Preaînaltul. 

4. Biografia Profetului nobil, 
salla Allahu aleihi wa sallam, este 
un exemplu perfect de onestitate, 
clemenţă, compasiune, adevăr, 
curaj. El a făcut un efort extraor-
dinar pentru unicul scop de a pri-
mi răsplata de la Allah Preaînaltul 
şi răsplata vieţii din Ziua de Apoi. 
Mai mult decât atât, în toate acti-
vităţile şi relaţiile sale cu oamenii, 
Profetul Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, amintea întot-
deauna despre teama de Allah 
subhana wa ta’ala. 

5. Allah Preaînaltul a insuflat 
dragostea pentru Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, în i-
nimile credincioşilor şi a tuturor 
celor care l-au întâlnit. Până în zi-
ua de azi, cei care cred în Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, îi cinstesc onoarea şi-l iu- 

 

besc mai mult decât orice. 
6. De-a lungul tuturor  tim-

purilor, nici o biografie nu a fost 
conservată precum biografia 
Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, care a 
fost omul cel mai influent al 
istoriei. Pe tot pământul nu s-a 
văzut o altă persoană pe care oa-
menii să o pomenească în fiecare 
dimineaţă şi seară. Menţionarea 
numelui Profetului Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, ne 
face inima bună, prin dragostea 
pentru el, salla Allahu aleihi wa 
sallam. 

7. Nu a existat un alt om pe 
pământ, a cărui stil de viaţă să fie 
încă, după 14 secole, urmat de 
toţi cei care cred în el, de la dor-
mit, la purificarea prin ritual (to-
aletă, baie), mâncare, îmbrăcă-
minte şi stil de viaţă. 

Cei care cred în învăţăturile 
Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, urmează 
calea pe care el a cartografiat-o 
de-a lungul existenţei sale pe pă-
mânt, în toate aspectele vieţii.  
Credincioşii din fiecare generaţie, 
de atunci şi până azi, au respectat 
cu stricteţe învăţăturile Profetului, 
salla Allahu aleihi wa sallam. 

8. Niciodată nu a existat şi nu 
va exista pe lume un om atât de 
iubit, atât de respectat, atât de 
onorat şi de ascultat în fiecare 
detaliu, precum Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam. 
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9. Încă din epoca sa, în toate 

regiunile de pe pământ şi în 
fiecare eră, după el, exemplul no-
bilului Profet, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a fost urmat de oa-
meni de toate rasele şi naţiona-
lităţile. Printre cei  care i-au urmat 
paşii, mulţi au fost înainte creştini, 
evrei, atei, şi toţi au recunoscut 
înţelepciunea sa, spiritul de ana-
liză şi fiabilitatea sa, şi au ales, 
astfel, să-l urmeze pe nobilul 
Profet, salla Allahu aleihi wa 
sallam, fiind martorii minunilor lui; 
şi nu au făcut acest lucru forţaţi. 

Mulţi dintre cei ce au urmat 
calea Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, au ales 
să-l urmeze atunci când Islamul 
era  încă slab, când musulmanii 
au fost puţini la număr şi au su-
ferit persecuţia crudă. Ei nu au fă-
cut-o cu scopul de a obţine câş-
tiguri materiale. Majoritatea dintre 
ei au suferit cele mai grave forme 
de persecuţie, din cauza alegerii 
lor. În ciuda tuturor acestor în-

cercări şi persecuţii, ei nu au a-
bandonat Islamul. 

Toate acestea sunt exemple 
clare pentru cei care vor să vadă 
adevărul, să vadă că acest profet, 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, este cu adevărat Mesa-
gerul lui Allah Preaînaltul, şi nici-
decum nu a fost un om care a 
pretins că este Trimisul lui Allah 
subhana wa ta’ala sau care a vor-
bit fără a avea o cunoaştere clară. 

10. Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a fost trimis cu o 
religie, a cărei temelie de credinţă  
şi practici religioase sunt întru to-
tul numai pentru Allah Preaînaltul. 

Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, îl descrie 
pe Allah subhana wa ta’ala dându-
I perfecţiunea absolută, atribuin-
du-I felul Său unic, fără  defecte.   

Nici filozofii, nici oamenii de 
ştiinţă nu au putut vreodată să 
facă o descriere mai bună decât 
cea pe care a făcut-o Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam. 

Este imposibil să ne imaginăm 
că o minte umană poate concepe 
o fiinţă cu o abilitate, cunoaştere 
şi măreţie infinită. Cel care a creat 
are o putere absolută, peste tot 
ceea ce universul conţine, posedă 
din mila perfectă. 

Nu este posibil ca o minte u-
mană să stabilească legi atât de 
perfecte, bazate pe justiţie, ega-
litate, indulgenţă şi obiectivitate, 
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care să se aplice în toate sferele 
vieţii pe acest pământ, cum ar fi 
divorţul, mărturia şi multe altele, 
care necesită o bună gestiune a 
vieţii, a civilizaţiei umane pe pă-
mânt, aşa cum a făcut-o Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam.  

11. Nici o fiinţă umană nu  are 
capacitatea de a concepe ea în-
săşi înţelepciunea, moralitatea, 
bunele maniere şi nobleţea de ca-
racter, cum sunt cele pe care le 
are acest onorabil Profet 
Mohammed, 
salla Allahu 
aleihi wa 
sallam. 

El a pro-
pagat o edu-
caţie comple-
tă, a bunelor 
maniere faţă 
de tată, ma-
mă, familie, 
prieteni, chiar 
şi faţă de duşmani, umanitatea 
faţă de animale, plante şi chiar şi 
faţă de obiecte neînsufleţite. 

Acest lucru indică, fără echi-
voc, faptul că Mesagerul lui Allah, 
salla Allahu aleihi wa sallam, nu a 
încercat să explice religia proprie, 
ci a fost mai degrabă o învăţătură 
pentru cei din jurul lui, care au ur-
mat religia. Această învăţătură i-a 
fost inspirată de către Cel care a 
creat cerurile şi pământul, Crea- 

torul Universului nostru, Cel care 
a dat această arhitectură miracu-
loasă prin perfecţiunea ei. 

12. Componentele de credinţă 
şi de cult din Islam, cu care 
Mesagerul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a fost trimis să rea-
mintească arhitectura pe care o 
au cerurile şi pământul, indică 
faptul că Cel care a creat cerurile 
şi pământul este Cel care ne-a tri-
mis aceste legi şi religia dreptăţii. 

Aşa cum crearea cerurilor şi a 
pământului este incomparabilă din 

toate punctele 
de vedere, le-
gea divină cu 
care Profetul 

Mohammed, 
salla Allahu 
aleihi wa 
sallam, a fost 
trimis, este, 
de asemenea, 
inimitabilă. 

În acelaşi 
mod în care umanitatea este in-
capabilă de a crea un Univers, ea 
nu este în măsură să elaboreze o 
lege similară cu cea a lui Allah 
Preaînaltul, pe care El a trimis-o  
slujitorului Său, salla Allahu aleihi 
wa sallam. Iar această lege este 
Islamul, o religie pentru toate tim-
purile, toate vârstele, toate rasele, 
o religie pură şi inegalabilă. 
 

Allahu Alam
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Salutul islamic - semn de 

excelenţă al credinţei 
~ de Gabriela Guettat ~ 

 

„As salam aleykum wa rahma-
tullahi wa barakatuhu” este o dua 
pentru pace şi binecuvântare, fă-
când parte din Sunnah Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, cel care a fost şi este cel 
mai bun exemplu  pentru omeni-
re. 

Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a insistat 
foarte mult asupra salutului nos-
tru islamic, spunând că acesta es-
te o învăţătură pogorâtă de Allah 
subhana wa ta’ala.  

„Şi dacă vin la tine, 
[Mohammed,] aceia care cred în 
versetele Noastre (64), spune: 
«Pacea fie asupra voastră! (65) 
Domnul vostru şi-a prescris Sie 
însuşi îndurarea. Deci acela dintre  
voi care face un rău din ignoranţă, 
iar apoi se căieşte şi îndreaptă 
fapta, [să ştie că] El este Iertător, 
Îndurător [Ghafur, Rahim].»” 

(Sura Al-’An’Am, 6:54) 
Semnificaţia numerelor din 

paranteză, din verset: 
64) În Coran. 
65) Răspunde salutului lor şi 

vesteşte-le lor îndurarea lui Allah, 
care-i cuprinde şi pe ei. 

„Dacă vi se dă bineţe, răspun-
deţi cu bineţe încă şi mai frumos,  

 
sau [cel puţin] răspundeţi (62)! 
Allah este Atoatesocotitor [Ha-
sib].” 

(Sura-An-Nisa’, 4:86) 
Semnificaţia numărului din pa-

ranteză, din verset: 
62) Înainte de Islam, arabii 

păgâni foloseau diferite maniere şi 
formule de salut. Islamul a re-
comandat ca formulă de salut 
expresia As salam aleykum  „Pa-
cea asupra voastră!”, adresarea 
cu ea fiind făcută uneia sau mai 
multor persoane. Răspunsul la ea 
este Wa aleykum salam (wa 
rahmatullahi wa barakatuhu!) 
„Pacea fie şi asupra voastră (şi 
îndurarea lui Allah şi binecuvân-
tările Sale)!”. 

Ibn Al-Qayyim a spus:  
„Allah Atotputernicul, Cel 

Sfânt, Dătătorul de pace, a pres- 
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cris  ca  salutul  între  musulmani 
să fie «As salam aleykum», care 
este mai bun decât oricare alt 
salut, al oricărui alt neam, şi este 
imposibil ca el să conţină altfel de 
idei sau minciuni, precum: «Să 
trăieşti o mie de ani», sau lucruri 
ca «’An’im sabaahan» (Bună di-
mineaţa), sau lucruri care nu sunt 
drepte, aşa cum sunt înclinarea în 
salut. De aceea, salutul păcii este 
mai bun decât acestea toate, pen-
tru că semnificaţia lui este sigu-
ranţa vieţii, fără a obţine nimic 
altceva.”   

 (Badaa’i’ al-Fawaa’id) 
Cuvântul „Salam” (Pace) vine 

de la „Salama”, care înseamnă 
„Să fii ferit de rău şi nedreptate”, 
atunci când salutăm. 

„As salam aleykum wa rah-
matullahi wa barakatuhu” înseam-
nă: „Nici un rău să nu te atingă 
din partea mea”  (să nu ai parte 
de nici un rău şi nici o nedrep-
tate). 

 

 
 
As-Salam (Tămăduitorul, Fă-

cătorul de Pace) este, de aseme-

nea, unul din frumoasele nume 
ale lui Allah Preaînaltul, salutul 
islamic însemnând totodată  Bi-
necuvântarea, pacea numelui Său 
să coboare asupra ta, Allah 
Preaînaltul să fie cu tine, să te 
călăuzească şi să te protejeze. 

„El este Allah, afară de care 
nu este alt dumnezeu: Stăpânito-
rul [Al-Malik], Cel Sfânt [Al-Qu-
ddus], Făcătorul de pace [As-
Salam], Apărătorul Credinţei [Al-
Mu’min], Veghetorul [Al-Muha-
ymin], Cel Tare [Al ’Aziz], Atot-
puternicul [Al-Jabbar], Cel Prea-
înalt [Al-Mutakabbir]. Mărire lui 
Allah! El este mai presus de ceea 
ce voi Îi asociaţi” 

(Sura Al-Haşr, 59:23) 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 

sallam, a spus: „Cel mai bun din-
tre două persoane este cel care 
începe salutând.” 

(relatat de An-Nawawi) 
Salutul islamic „As salam aley-

kum” este plin de virtuţi, având o 
răsplată imensă: 

„Un om a trecut pe lângă Tri-
misul lui Allah, salla Allahu aleihi 
wa sallam, în timp ce acesta stă-
tea cu alţi oameni, şi a spus: «As 
salam aleykum.» Profetul a spus: 
«El va avea zece hasanat.» Un alt 
om a trecut pe lângă ei şi a spus: 
«As salam aleykum wa rahma-
tullah (Pacea şi Mila lui Allah fie 
asupra voastră).» Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus:  
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«El va avea douăzeci de 
hasanat.» Alt om a trecut şi a 
spus: «As salam aleykum wa 
rahmatullahi wa barakatuhu (Pa-
cea, Mila şi Binecuvântarea lui 
Allah fie asupra voastră).» 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: «El va avea trei-
zeci de hasanat.»” 

(relatat de Tirmidhi, Adu Da-
wud şi Nasa’i) 

Acest salut este şi o formă de 
credinţă: 

„Odată, un om l-a întrebat pe 
Profetul Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam: «Care este cea 
mai bună faptă în Islam?» Iar 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, i-a răspuns: «Să-l hrăneşti 
pe cel înfometat şi să spui „Pace” 
celor pe care-i cunoşti şi celor pe 
care nu-i cunoşti.»”  

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
As salam aleykum este, 

inshaAllah, o cale de a intra în Pa-
radis: 

Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
„Nu veţi intra în Paradis până ce 

nu veţi crede, şi nu veţi crede pâ-
nă nu vă veţi iubi unul pe altul. Să 
vă spun eu despre un lucru pe ca-
re, dacă îl veţi face, vă veţi iubi 
unul pe altul? Răspândiţi «Salam» 
(salutul păcii) printre voi.” 

(relatat de Muslim) 
      Salutul As salam aleykum te 
poate elibera de păcate:  

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

„Atunci când doi musulmani 
se întâlnesc, se salută şi-şi strâng 
mâinile, le sunt iertate păcatele de 
dinainte (fiecăruia).”  

(relatat de Abu Dawud) 
De asemenea, As salam aley-

kum este salutul locuitorilor din 
Paradis: 

„Şi vor fi conduşi cei care au 
fost cu frică de Domnul lor spre 
Rai, în cete, iar când vor ajunge la 
el, li se vor deschide porţile lui şi 
le vor zice păzitorii lui: «Pace asu-
pra voastră! Voi aţi fost buni, in-
traţi pentru a fi în veci sălăşluitori 
în el!»” 

(Sura Az-Zumar, 39:73) 
Allah subhana wa ta’ala tri-

mite salutul Său celor care cred în 
El, şi în special asupra profeţilor 
ca: Noe, Ibrahim, Moise, aleihum 
sallam, precum şi asupra oame-
nilor pioşi. 

„Pace asupra lui Noe în toate 
veacurile!” 

„Pace asupra lui Avraam!” 
„Pace asupra lui Moise şi a lui 

Aaron!” 
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„Pace asupra lui Elia!” 
(Sura As-Saffat, 37:79, 109, 

120, 130)  
Jibril, aleihi sallam, a venit la 

casa Profetului  Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, şi Khadija, 
radhi Allahu anha, era acolo. În-
gerul Jibril, aleihi sallam, a spus: 
„Allah îi trimite salut (pace) 
Khadijei.” Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a spus: „O, 
Khadija, Allah ţi-a transmis salutul 
Său.” Ea a spus: „Allah este As-
Salam. Şi 
asupra ta, 
o, Jibril, 
pacea fie a-
supra ta, şi 
asupra ta, 
Profetule, 
pacea fie 
asupra ta.”  
(relatat de 
Bukhari) 
   Este obli-
gatoriu pen-
tru musul-
mani să întoarcă salutul, răs-
punzând „Wa aleykum salam wa 
rahmatullahi wa barakatuhu”. 

„Musulmanii au cinci drepturi 
unii asupra altora: să-şi întoarcă 
salutul, să fie vizitaţi atunci când 
sunt bolnavi, să asiste la funerarii, 
să accepte invitaţia şi să se roage 
unul  pentru altul pentru iertare, 

spunând când strănută: «Yarha'-
mukallah.»”  

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
Trebuie să spunem „As salam 

aleykum” atunci când intrăm în 
casele noastre: 

„...Iar când intraţi în case, 
salutaţi-vă unii pe alţii cu un salut 
binecuvântat şi bun de la Allah! 
Astfel vă tâlcuieşte Allah ver-
setele, pentru ca voi să pri-
cepeţi.” 

(Sura An-Nur, 24: 61) 
Profetul 
Mohammed, 
salla Allahu 
aleihi wa 
sallam, a 
spus: 
   „Când in-
tră, trebuie 
să-i salute 
pe cei pre-
zenţi; şi 
când plea-
că trebuie 
să-i salute, 

pentru că  primul salut nu este 
mai bun decât ultimul.”  

(relatat de Abu Dawud şi Tir-
midhi) 

Din relatările profetice ştim că 
salutul islamic este o mântuire şi 
un semn de excelenţă a credinţei. 

 
                       Allahu Alam 
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Hadithuri despre salutul islamic 

 
 

  Abu Umama, radhi Allahu anhu, a relatat că Trimisul lui Allah, 

salla Allahu aleihi wa sallam, a zis: „Cel mai aproape de 

 Allah este cel care salută primul.” 

(relatat de Abu Dawud) 

 

 

   Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Trimisul lui Allah, 

salla Allahu aleihi wa sallam, a zis: „Cel ce se află călare să salute 

pe cel ce merge pe jos, cel ce merge pe jos să salute pe acela 

care şade, iar grupul mic să salute un grup mare (de oameni), 

cel tânăr să salute pe cel vârstnic.” 

(relatat de Bukhari) 

 

 

   Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că l-a auzit pe Trimisul 

lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, spunând: „Dacă unul 

dintre voi se întâlneşte cu fratele său, să-l salute. Apoi, dacă între 

ei se interpune un copac, un zid sau o piatră şi îl întâlneşte 

iarăşi, să-l salute din nou.” 

(relatat de Abu Dawud) 

 

 

     Anas ibn Malik, radhi Allahu anhu, a relatat că Trimisul lui Allah, 

salla Allahu aleihu wa sallam, i-a zis: „Fiule, când intri în casă, 

salută-ţi familia. Va fi o binecuvântare atât pentru tine, cât şi 

pentru cei ce locuiesc în casa ta.” 

(relatat de Tirmidhi) 
 
 

 



 
40 

 
Despre siluetele doamnelor 

~ de Norhan Diana ~ 
 

 

 
 

 

Având în vedere dorințele su-
rorilor noastre de a găsi soluții 
pentru așa-zisele mici dificultăţi de 
dezvoltare ale unora dintre noi, 
ne-am gândit că aceste modele şi 
informații vor veni în ajutorul vos-
tru, inshaAllah, și vă vor uşura a-
legerea ținutei potrivite. 

 

     1. Silueta tip „triunghi” 

     - este caracterizată prin dife-
renţa evidentă dintre umeri şi 
şolduri, cea dintâi parte fiind mai 
mare (lată), comparativ cu cea-
laltă parte a corpului. Pentru a se 
masca această diferenţă, se reco-
mandă utilizarea unor centuri, e-
şarfe, buzunare, modele, etc., 
aplicate pe zona şoldurilor şi, de 
asemenea, evitarea utilizării mâ-
necilor bufante sau decolteurilor 
în „V”, nu foarte pronunţate, alun-
gite până pe umeri, care să atragă 
privirea pe această parte. 
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2. Silueta tip „pară”  

- se referă la proporţia şoldu-
rilor, evident mai mare comparativ 
cu bustul/umerii. Se recomandă 
evitarea utilizării curelelor sau a 
bluzelor care se termină la nivelul 
şoldurilor, linia de sfârşit fiind ea 
însăşi importantă pentru definirea 
formelor. Puteţi utiliza hijaburi 
care se termină pe umeri, mâneci 
bufante, eşarfe viu colorate, 
tocmai pentru a atrage atenţia 
asupra lor, privirea fiind furată, 
astfel, de la şoldurile proemi-
nente. 

 

Pentru a înţelege aceste luc-
ruri, trebuie ţinut cont de anumite 
reguli: 

a) liniile orizontale dau sen-
zaţia de îngroşare, lăţire, creează 
o iluzie de corp scund/persoană 
scundă; 

b) liniile verticale, din contră, 
dau senzaţia de alungire, iluzia fi-
ind aceea de corp înalt şi subţire; 

c) culorile sunt, de asemenea, 
un factor important: culorile des-
chise, calde, atrag atenţia asupra 
lor şi dau o senzaţie de îngrăşare; 

d) culorile reci sau închise, din 
contră, au efect invers. 
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Alte câteva idei, pentru voi 

toate, surorile mele dragi, idei din 
micile mele îndrăzneli: 

 
 

 
 

 
 

 

 

InshaAllah, în numerele vii-
toare, voi dezvolta noi idei pre-
cum acestea. 
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Unghii sănătoase şi frumoase 
~ de Diana Manal ~ 

 
 

 
 

La fel ca şi frumuseţea părului 
şi a tenului, frumuseţea unghiilor 
depinde de alimentaţie. 

Lipsa unor nutrienţi esenţiali 
afectează starea de sănătate a 
unghiilor. Dacă se rup uşor, se ex-
foliază, sunt foarte moi, galbene 
sau lipsite de strălucire, unghiile 
au nevoie de ajutor din interior, 
deoarece principalul vinovat este 
lipsa vitaminelor şi mineralelor.  

 
Principalele vitamine şi 

minerale 

- esenţiale pentru sănătatea şi 
frumuseţea unghiilor, sunt: 

- biotina - cunoscută şi sub 
denumirea de vitamina B7, B8 sau 
H, se găseşte în carnea proaspă-
tă, legumele şi fructele crude (ne-
conservate), în organe de vită, 
produse lactate, gălbenuş de ou, 
conopidă, cereale integrale, po-
rumb şi nuci; 

- fierul - din carnea roşie, ver-
deţuri şi morcovi; 

- zincul - se găseşte în ouă, 
peşte, fructe de mare; 

- acizii omega 3 - sunt pre-
zenţi în seminţele de in, nuci, a-
lune şi peşte. 

 
Hidratare intensă  
Pentru hidratarea unghiilor se 

poate aplica seara, pe mâini, o 
cremă grasă, masând cât mai 
bine; astfel, pielea foarte uscată, 
care se află în jurul unghiilor, va fi 
hidratată şi catifelată. În dimi-
neaţa următoare se poate folosi 
un gel exfoliant pentru spălarea 
mâinilor, insistând în special asu-
pra zonei unghiilor.  

 
Masajul este o sursă de 

sănătate 
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Uleiul din plante, precum u-

leiul de măsline, de migdale sau 
de susan, poate fi o bază ideală 
pentru masaj. O altă opţiune sunt 
uleiurile special concepute pentru 
unghii, care au proprietăţi repara-
torii, acţionând asemenea unui 
balsam.  

O reţetă foarte bună este un 
amestec din 3-4 linguriţe de ulei 
cald de măsline, cu o jumătate de 
linguriţă de zeamă de lămâie. Se 
înmoaie unghiile şi se ţin în ulei, 
aproximativ 10 minute. 
 

Aspecte interesante des-
pre unghii 

- unghiile sunt, de fapt, la fel 
ca părul. Atât părul cât şi unghiile 
sunt făcute din aceeaşi proteină, 
numită keratină;   

- unghiile nu transpiră. Unghi-
ile nu au glande sudoripare, deci 
nu pot transpira. Este pielea din 
jurul unghiilor cea care transpiră; 
     

- unghiile cresc cu aproximativ 
0,1 mm pe zi. Aşadar durează 
între 4 şi 6 luni pentru o unghie să 
se refacă complet. Pentru unghiile 
de la picior durează între 12 şi 18 
luni;  

- unghiile bărbaţilor cresc mai 
repede decât unghiile femeilor; 

- unghiile de la mâini cresc 
mai repede decât unghiile de la 
picioare; 

- unghiile de la picioare sunt 
de aproximativ două ori mai 
groase decât cele de la mâini; 

- unghia de la degetul mijlociu 
creşte cel mai repede, iar unghia 
degetului mare cel mai lent; 

- anotimpurile şi vremea 
afectează, de asemenea, creşte-
rea unghiilor. Unghiile cresc mai 
repede în climat cald şi în timpul 
zilei, decât în zonele cu climă rece 
şi pe timp de noapte; 

- unghiile cresc mai repede la 
cei tineri decât la oamenii în vâr-
stă. De asemenea, unghiile cresc 
mult mai repede pe timpul sar-
cinii;  

- unghiile cresc cu viteză di-
ferită, la ambele mâini. La o per-
soană dreptace, unghiile de la 
mâna dreaptă vor creşte mai re-
pede decât unghiile de la mâna 
stângă şi invers;  

- faptul că părul şi unghiile 
vor continua să crească timp de 
câteva zile după moarte este un 
mit. Aceasta este o iluzie optică şi 
se datorează faptului că se strân-
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ge pielea, făcând astfel să arate 
că părul şi unghiile sunt în creş-
tere.  

 
Îngrijirea şi tăierea unghi-

ilor face parte din credinţa is-
lamică 

Abu Huraira, radhi Allahu 
anhu, a relatat: „L-am auzit pe 
Profetul Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, spunând: «Cinci 
practici fac parte din naturalețea 
omului: înlăturarea părului pubic, 
tăierea unghiilor, înlăturarea 
părului de la subraţ, circumcizia şi 

tăierea mustăţii (pentru băr-
baţi).»” 

(relatat de Bukhari) 
Anas ibn Malik, radhi Allahu 

anhu, a relatat că: „Perioada de 
timp pentru a ne tăia mustaţa, 
unghiile, înlăturarea părului de la 
subraţ şi părul pubic nu trebuie să 
depăşească patruzeci de nopţi.”  

(relatat de Ahmad şi Abu 
Dawud) 

Foarte important de reţinut 
este faptul că aplicarea lacului de 
unghii nu lasă ca apa să pătrundă 
în momentul abluţiunii, astfel că 
rugăciunea nu este validă.  

 

 

 

    

 

 „Lumea este podoabă şi cea mai bună podoabă 

   este femeia credincioasă.” 

 (relatat de Muslim) 
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Bucătăria palestiniană 
~ de Diana Manal ~

Bucătăria palestiniană este o difuzie a culturilor civilizaţiilor care s-au 
stabilit în Palestina, în special în timpul şi după epoca islamică, începând 
cu cucerirea arabă Ummayad, apoi cu eventualele influenţe persane şi 
terminând cu puternice influenţe ale bucătăriei turceşti. Este similară cu 
alte bucătării levantine, inclusiv bucătăria libaneză, siriană şi iordaniană. 
 

Palestinienii mănâncă de mai multe ori în timpul zilei, iar masa de 
prânz este cea mai complexă gustare. Stilurile de gătit diferă în funcţie de 
regiune. Fiecare stil de a găti şi ingredientele folosite sunt, în general, 
bazate pe clima şi locaţia unei anumite regiuni, dar şi pe tradiţii.  

 
Orezul şi variaţiile de Kibbee sunt comune în Galileea; partea vestică 

are în principal mese mai grele, care implică utilizarea de pâine taboon, 
orez şi carne, peşte, fructe de mare şi linte, iar locuitorii din Gaza 
consumă foarte mult ardeii iuţi (chili). 

 
Cele mai multe dulciuri palestiniene sunt produse de patiserie, um-

plute  cu brânză dulce, curmale, migdale, nuci sau fistic. Deserturile pa-
lestiniene includ baklawa, halawa şi kanafeh, precum şi alte produse de 
patiserie, compuse din gris şi grâu. 
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Humusul este de bază în feluri de mâncare palestiniene. Ingredientul 

principal al humusului este năutul. Acesta e, de obicei, fiert şi măcinat, 
amestecat cu tahinia (pastă de susan) şi, uneori, cu suc de lămâie. 
 

Palestinienii coc diferite  tipuri de pâine. Acestea includ khubz, pita, 
markook şi taboon.  

Khubz este o pâine folosită zilnic, fiind foarte similară cu pita. Aceasta 
ţine loc de ustensile, fiind ruptă în bucăţi de mărimea unei muşcături. 
Este folosită pentru a se mânca cu ea, o mare varietate de mancare. 

 
Există mai multe tipuri de mâncăruri precum sandwichurile sau pizza, 

inclusiv manaeesh, sfiha, fatayer şi shawarma.  
 
Felurile de mâncare Mahashi sunt compuse din legume umplute, cum 

ar fi vinete, dovlecei, cartofi, morcovi, precum şi o varietate de legume cu 
frunze, în primul rând frunze de struguri, frunze de varză şi, mai rar, 
chard.  
 

Băuturile variază, de asemenea. În zilele de sărbătoare, cum ar fi în 
timpul lunii Ramadan, se consumă, la apusul soarelui, roşcovă, tamarind 
şi sucuri de caise. 
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Harisa, prăjitură din griş  

 
       
     Pentru blat  

Ingredinte: 
 
- 3 căni de griş 
- 3/4 ceaşcă unt neîndulcit, 

topit 
- 3/4 cană de zahăr 
- 1 jumătate linguriţă de 

bicarbonat de sodiu 
- 1 ceaşcă de iaurt simplu 
- 1/2 cană migdale sau 1/2 

ceaşcă fistic mărunţit (pentru 
ornat) 

 
Mod de preparare: 
 
1. Se amestecă grişul, zahărul şi untul într-un castron mare (de pre-

ferinţă cu mâinile).       
2. Se amestecă iaurtul şi bicarbonatul de sodiu, într-un bol separat. 
3. Se aşteaptă câteva minute, până când iaurtul se dublează în mă-

rime. 
4. Când iaurtul s-a dublat (aproximativ), se toarnă amestecul peste a-

mestecul de gris.   
5. Se amestecă din nou (de preferinţă cu mâinile). 
6. După ce se combină cele două amestecuri, coca rezultată se toar-

nă într-o tavă şi se apasă bine. 
7. Se taie blatul, cu ajutorul unui cuţit, în formă de diamant sau de 

pătrat. 
8. Dacă folosiţi migdale, se pune câte una pe fiecare bucată de pră-

jitură. 
9. Se coace la 400 grade, între 30 şi 45 de minute, până când culoa-

rea blatului devine un bronz maro. 
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Pentru sirop: 
Ingrediente: 
 
- 4 ceşti de zahăr 
- 3 ceşti de apă 
- zeama de la o jumătate 

de lămâie 
 
 
 
 
Mod de preparare: 

 
Se amestecă toate ingredientele pentru sirop şi se pun într-o cratiţă, 

pe foc mare, până când fierb. Apoi se reduce căldura spre mediu, timp de 
aproximativ 45 min. 

Siropul se toarnă rece peste prăjitura fierbinte, astfel încât să îl poată 
absorbi. 

Dacă folosiţi fistic mărunţit, atunci se presară câte puţin, pe fiecare 
bucată.  
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Orez cu carne 

(Roz ma lahme)

      Ingrediente: 
 
- 5 ceşti de orez fiert 
- 300 grame carne de vită, miel sau curcan  
- 1/3 ceaşcă ceapă tocată 
- 3 căţei de usturoi 
- 400 grame năut  
- condimente, după gust 
- 1/3 linguriţă de scorţişoară 
- 1 lingură de sare (după gust) 
- 1 linguriţă praf de usturoi 
- 1/2 linguriţă piper negru 
- 1/4 ceaşcă de ardei roşu, cuburi  
 
Mod de preparare: 
 
1. Se fierbe orezul şi se pune deoparte. 
2. Într-o oală se combină ceapa, usturoiul tocat, condimentele şi car-

nea tocată, amestecând des. 
3. După ce s-au călit puţin, se adăugă năutul. 
4. Când carnea este rumenită, se adaugă orezul şi se amestecă foarte 

bine.  

  



 
51 

 
Mansaf 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrediente: 
 
- 1 pui întreg, fără piele, curăţat şi tăiat în jumătăţi 
- 1 kg de orez 
- 1 ceapă medie 
- 2 linguri de ulei vegetal 
- 1/4 linguriţă piper negru, boabe 
- 6 frunze de dafin 
- 6 păstăi de cardamom, zdrobite 
- 1 usturoi zdrobit 
- sucul de la o lămâie 
- 3 pâini markouk sau shirak 
- sare, după gust 
- 1/4 ceaşcă migdale 
- 1/4 cană de muguri de pin 
 
Mod de preparare: 
 
1. Se găteşte orezul, conform instrucţiunilor de pe ambalaj. 
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2. Se încălzeşte uleiul vegetal într-o tigaie. Se adaugă muguri de pin 
şi migdale şi se fierb la foc mediu, până când se prăjesc, apoi se iau de 
pe foc. 

3. Între timp, se pune puiul într-o cratiţă adâncă şi se acoperă cu 
apă. Apoi se adaugă frunze de dafin, cardamom, păstăi, ceapă şi sare. Se 
găteşte până când puiul este gata, luând cu o paletă spuma formată dea-
supra. 

4. Când puiul este fiert, se scoate din supă, apoi se taie în bucăţi mari 
şi se pune într-un vas termorezistent. Se găteşte în cuptor, până se rume-
neşte. Supa se păstrează până mai târziu. 

5. Se aşează pâinea markouk într-o farfurie de servire, iar peste ea se 
toarnă supa de pui rămasă, astfel încât să se înmoaie. 

6. La servire se pun câţiva căţei de usturoi şi lămâie peste pâinea 
markouk. Apoi se pune orezul fiert şi, în cele din urmă, puiul. Se ornează 
cu migdale prăjite şi muguri de pin. 

7. Se serveşte fierbinte. 
 
Poftă bună! 
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A venit timpul să contribuiți și 
voi la revista voastră! 

 
 

 
 

 
Cu voia lui Allah subhana wa ta’ala, ne apropiem 

de un an al existenței noastre, existență care, 
fără susținerea voastră, nu ar fi continuat. 

În acest an, inshaAllah, cunoștințele islamice acumulate 
au progresat, alhamdulilleh. 

Pentru voi, cititorii noștri, și mai ales pentru cei abonați, 
am avea o rugăminte care ne va ajuta la crearea acestui 

număr special. Ceea ce dorim este de a selecta din 
numerele deja lansate, articolele care v-au atras atenția 

în mod deosebit. 
 

Dragii noștri cititori, așteptăm cu nerăbdare să ne trimiteți 
pe adresa de email a revistei 

 
revista_annisaa@ymail.com 

 
contribuția voastră. 

 
 

  

                              Jazakom Allahu Khairan. 
 
 

 

 

 

mailto:revista_annisaa@ymail.com
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Revista Annisaa își răsplătește cititorii 

 
 
 

Interesul manifestat de voi pentru această revistă ne dă puterea să 
continuăm, să transmitem mai departe mesajul Islamului, în toată 
splendoarea lui, pentru a căuta mulţumirea lui Allah subhana wa 
ta’ala şi pentru a face cunoscut tuturor adevărul pe care Allah Cel 

Milostiv ni l-a  transmis prin Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam. 

   Pentru voi, dragii noştri cititori, acum, când, inshaAllah, se va 
împlini un an de când existăm prin această publicaţie, colectivul 

redacţiei  va organiza un concurs, pentru a-şi răsplăti cititorii fideli, 
fără de care această revistă nu ar fi existat. 

 

Regulamentul concursului 

Acest concurs, după cum bine a fost anunţat, nu are în vedere nimic 
altceva decât mulţumirea lui Allah subhana wa ta’ala. Toată lauda şi 

mulţumirile I se cuvin numai Lui, Preaînaltul. 

Pentru a fi cât mai clare, am stabilit un mic regulament,  
de care noi, redacţia, vom ţine cont. 

 
La acest concurs nu pot participa persoanele care fac parte din  

redacția Revistei Annisaa (redactor-șef, tehno-redactor,  
redactori și corector). 

 
Se vor lua în considerare numai răspunsurile care fac legătura  

directă cu articolele publicate în numerele REVISTELOR. 
 

Termenul limită de trimitere a răspunsurilor, la întrebările pe care  
le veți găsi în paginile următoare, este până pe 16 februarie 2011. 

 
Lista câștigătorilor va fi publicată, inshaAllah, în numărul 13 

 al Revistei Annisaa. 
 

Vă mulţumim. Fie ca Allah subhana wa ta’ala să uşureze munca 
voastră şi munca noastră, deopotrivă. 
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     Întrebări concurs 

 

1. O caracteristică a profeţilor, aleihum sallam, este foarte bine  
descrisă într-una din revistele Annisaa. Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, vorbind despre pace (linişte spirituală), in-
dică faptul că aceasta înseamnă ascultarea deplină a lui Allah 
Preaînaltul. Ce exemplu a fost dat de Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, şi care este  acea zi despre care ne vor-
beşte? 
 

2. În luna Ramadan există o noapte care are o recompensă divină. 
Cum se numește această noapte şi ce ne puteţi spune despre re-
compensa ei? 
 

3. Este cunoscut faptul că Hishaam a fost Asadi Quraish (din clanul 
lui Bani Asad) şi Omar, radhi Allahu anhu, a fost Adawi Quraish 
(din clanul lui Adiyy Bani). Ambii au fost dintre Quraish - şi Quraish 
aveau doar un dialect. Diferenţa de „ahruf” (stiluri) a fost o di-
ferenţă în dialecte. Atunci, de ce cei doi ar avea recitări diferite?  
 

4. O metodă a statorniciei în credinţă ne spune că orice nenorocire 
care ne loveşte şi orice cuvânt care ne supără primeşte o răsplată. 
În ce verset din Coran găsim acest lucru? 
 

5. Allah subhana wa ta’ala a cerut Profetului Adam, aleihi sallam, să 
înalţe Casa de rugăciune. Ce a spus Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, într-un hadith relatat în paginile revistei 
Annisaa, despre această Moschee sfântă? 
 

6. Ce anume a povestit Abdul ibn Abbas despre miracolul despicării 
lunii? 
 

7. Care a fost înţelepciunea legăturii dintre versetele coranice?  Pre-
cizaţi motivele revelării lor. 
 

8. “Postind pentru Allah Preaînaltul, este o faptă bună a fiecărui 
musulman.” Ce cuvinte minunate sunt scrise într-unul din 
numerele revistei, în completare? 
 

9. Un hadith foarte semnificativ, care vorbeşte despre apărarea re-
ligiei lui Allah Preaînaltul, îl veţi găsi în detaliu, într-unul din 
numerele revistei. Care este acela? 
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10. Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus că, spre sfârşitul 
lumii, musulmanii se vor aduna într-un singur stat. În ce hadith ne 
vorbeşte despre acest lucru? 

 

11. S-a povestit în unele cărţi că un om şi-a supărat părinţii, iar 
Allah subhana wa ta’ala i-a revelat unuia dintre Trimişi că această           
supărare va fi cauza care îi va scurta viaţa acelui om.  Cum îi lun- 
geşte Allah subhana wa ta’ala viaţa unui om, cu toate că soarta îi e  
scrisă înainte de naştere?  
 

12. Ce relatează Bukhari, referitor la Aisha, radhi Allahu anha, în          
colecţia sa de hadithuri, Cartea Unicităţii, de la 'Amrah bint 
'Abdur-Rahman, care obişnuia să stea în apartamentul Aishei, 
radhi Allahu anha? 

 
13. Care a fost capitala culturii islamice în 2010 şi care au fost o-
biectivele acestui eveniment? 
 

14. Cine a vorbit, într-unul din numerele revistei Annisaa, despre 
căsătoria mixtă, şi care a fost părerea acestei persoane, referitor la 
acest subiect?  
  

15. Pentru a ajunge în Paradis, fiecare musulman este conştient că, 
indiferent de câte fapte bune face, nu va intra în Jannah decât cu 
voia lui Allah Preaînaltul. Care sunt binefacerile promise de Allah 
subhana wa ta’ala?  
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SURA FATIR 
(Meccană [43]; 45 versete) 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 
 
 
 

„Cei care nu cred, vor avea parte de chin aspru, 
iar cei care cred și împlinesc fapte bune,  

vor avea parte de iertare și de mare răsplată.” 
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Dicționar al termenilor islamici 

 

 
 

 
Allah, unul dintre numele Singurei Divinităţi, Singur în divinitatea Sa, 

Cel pe care cu adevărat trebuie să-L venerăm, Singurul căruia I se cuvine 
venerarea, Singurul care este Unic în orice sens. Sheikh Uthaymeen 
afirmă că însuşi numele „Allah” indică toate celelalte 99 de nume perfecte 
(cunoscute nouă), precum şi măreţele atribute (ale căror număr nu ne 
sunt încă cunoscute nouă, oamenilor). Ne indică toate caracteristicile Di-
vinităţii, împreună cu negarea opoziţiilor acestora. Atributele Divinităţii 
sunt atributele perfecţiunii. Numele şi atributele lui Allah subhana wa 
ta’ala nu au nici o imperfecţiune, sunt perfecte 
 

Aleihi sallam, pacea fie asupra lui; această expresie se pronunţă 
după ce menţionăm numele oricărui Profet (în afară de Profetul 
Mohammed, când spunem „Salla Allahu aleihi wa sallam”) sau al vreunui 
Înger: Jibril (Gabriel), Mikail (Mihail), etc. 

  
Alhamdulilleh, mulţumiri lui Allah subhana wa ta’ala  
 

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

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

As salam aleykum, pacea fie asupra ta (și a tuturor celor prezenți) 
 

As salam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, pacea, 
mila și binecuvântarea lui Allah să fie asupra ta (și a tuturor celor pre-
zenți) 
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Bismilleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, în numele lui Allah Cel Milostiv, 

Îndurător 
 
      Dua, suplicaţie, rugăciune personală, adresată lui Allah subhana wa 
ta'ala 

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

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

 
Halal, permis, antonimul cuvântului Haram 
 
Haram, interzis, antonimul cuvântului Halal 
 

Ihsan, cel mai înalt nivel pe care îl poate atinge cel care împlineşte 
fapte bune şi Îl slăveşte pe Allah subhana wa ta’ala 

 
InshaAllah, numai dacă Allah Preaînaltul voieşte 

 
      Jazak Allahu Khair, Jazakom Allahu Khairan, cea mai bună ex-
presie, atunci când un musulman le mulţumeşte altor musulmani; în-
seamnă „Fie ca Allah subhana wa ta’ala să vă răsplătească pentru binele 
făcut” 

 
Mumin/ă, plural Mumineen, toţi cei care cred în Unicitatea lui 

Allah subhana wa ta’ala, în trimişii Săi, în Îngerii Săi, în Cărţile Sale, în 
Ziua de Apoi, în Destin, se numesc musulmani. Cei care, pe lângă toate 
acestea, aplică ceea ce este scris în Coran şi în Sunnah Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam 
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Nasiha, în limba arabă, poate fi tradus printr-un număr mare de 

cuvinte. Traducerea obişnuită este „îndrumare”, dar se poate traduce şi 
prin „povaţă”, „îndreptare”, „a face dreptate” 
 

Radhi Allahu anha/u, fie ca Allah subhana wa ta’ala să fie mul-
ţumit de ea/el 

 
Sahih, autentic (șirul celor mai veridici naratori), corect 
 

Salla Allahu aleihi wa sallam, Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa; expresie folosită numai la pronunţarea numelui Profetului 
Mohammed 

 
SubhanaAllah, expresie folosită la tot ce este extraordinar, la tot ce 

este ieșit din comun; Cât de Măreț ești Tu, Allah 
 
Tawaf, înconjurarea Ka'abei, (de şapte ori). Oamenii fac de obicei 

acest lucru, în timpul Umrei sau Hajjului 
 
Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, pacea, 

mila și binecuvântarea lui Allah să fie și asupra ta (și a tuturor celor 
prezenți) 

 
Wallahi, „Mă jur pe Allah subhana wa ta’ala”. Adevărații musulmani 

se jură numai pe Allah subhana wa ta’ala 
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