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13. Sura Ar-Ra’d 

(Medinită [96]; 43 versete) 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 

 

         2. Allah este Cel care a înălțat cerurile fără stâlpi pe 

 care să-i vedeți, iar apoi S-a așezat pe Tron și a supus  

soarele și luna, fiecare urmându-și cursul său până 

 la un termen hotărât. El orânduiește lucrul și  

tâlcuiește semnele în amănunțime, poate că voi veți fi 

 încrezători în întâlnirea cu Domnul vostru. 

 

 

 

  

 

 

 

                    

                                                          Gabriela Guettat 

                                                                                        Redactor-Șef 
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    Comportamentul femeii musulmane cu rudele ei 
~ de Gabriela Gharabli ~ 

 
 

   
     „Iar aceia care încalcă făgă-
duința făcută lui Allah, după le-
gământul față de El, şi vor rupe 
ceea ce Allah va porunci să fie u-
nit şi vor semăna rău pe pământ, 
aceia vor avea parte de blestem 
şi vor avea parte de rea casă 
[veşnică].”                             

(Sura Ar-Ra’d, 13:25) 
Alhamdulilleh, Allah Prea-

înaltul ne-a ordonat să menținem 
legăturile de rudenie şi să avem 
un comportament bun față de cei 
dragi. Celui care îndeplineşte a-
ceastă obligație, Allah subhana 
wa ta’ala îi promite Paradisul. 

Allah Preaînaltul blestemă pe 
cel care rupe legăturile de fa-
milie. Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, este cel 
care a avut cel mai bun compor-
tament cu familia sa şi cu cei 
dragi. 

Fie ca Allah subhana wa 
ta’ala să trimită binecuvântările 
Sale asupra Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam, asupra 
familiei sale şi a companionilor 
săi, precum şi a celor care au 
păstrat legăturile cele mai bune 
cu rudele lor.  

Ameen! 
„Însă aceia care au crezut 

mai apoi şi au purces în pribegie 
şi au luptat împreună cu voi, 
aceia sunt de-ai voştri. Totuşi, 
cei care sunt legați prin rudenie 
au întâietate unii față de alții, 
după Legea lui Allah, iar Allah 
este peste toate Ştiutor.” 

(Sura Al-’Anfal, 8:75) 
Pentru a clarifica și mai bine 

care sunt rudele de care Allah 
subhana wa ta’ala ne vorbeşte cu 
prioritate în Coran, trebuie să 
ştim că Islamul ne învață că pă-
rinții, frații şi surorile noastre, 
copiii, unchii, mătuşile - paterne 
şi materne - şi copiii lor, toți fac 
parte din rudele apropiate, pen-
tru care Allah Preaînaltul direc-
ționează credinciosul în a men-
ține relații bune, vizitându-i şi 
fiind generoşi cu ei. 

 „Tuturor le-am dat moşteni-
tori, pentru ceea ce le lasă părin-
ții şi rudele apropiate. Şi acelora 
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cu care ați împreunat mâinile 
voastre drepte, dați-le partea lor 
[din moştenire], căci Allah este la 
toate Martor.” 

(Sura An-Nisa’, 4:33) 
 

 
 
    Dreptcredincioşilor care men-
țin relații bune cu toate rudele 
apropiate, Allah Preaînaltul le va 
da din abundență din iertarea şi 
mila Sa. Mai mult decât atât, 
Allah subhana wa ta’ala le garan-
tează pentru totdeauna un loc în 
grădinile Paradisului. 

În schimb, aceia care rup 
relațiile cu rudele lor, Allah Prea-
înaltul, Ar-Rahim, Al-Hakim (Mi-
lostivul, Judecătorul), îi bleste-
mă, şi îi va ține departe de ierta-
rea şi mila Lui. 

 „Oare acela care ştie că ce-
ea ce ți s-a revelat de către 
Domnul tău este Adevărul să fie 
ca acela care este orb? Ci dară 
chibzuiesc cei care au minte, ~ 
Aceia care-şi împlinesc făgăduin-
ța față de Allah şi nu încalcă 
legământul făcut. ~ Şi țin unit ce-
ea ce Allah a poruncit să fie unit 
şi au frică de Domnul lor şi se 
tem de răul socotirii. ~ Şi aceia 

care sunt statornici în căutarea 
chipului Domnului lor şi plinesc 
Rugăciunea [As-Salat] şi fac mi-
lostenie într-ascuns şi pe față din 
ceea ce Noi le-am dăruit şi res-
ping răul prin bine, aceia vor 
avea parte de răsplata Casei 
[Veşnice], ~ De grădinile Edenu-
lui, în care vor intra laolaltă cu 
[toți] aceia care au fost evlavioşi, 
dintre părinții, soții şi copiii lor, 
iar îngerii vor intra la ei prin 
toate porțile [zicând]: ~ «Pace 
vouă! pentru că ați fost stator-
nici. Şi ce bună este răsplata Ca-
sei [Veşnice]!»” 

(Sura Ar-Ra’d, 13:19-24) 
Abu Ayub Khalid ibn Zaid Al-

Ansari, radhi Allahu anhu, rela-
tează că: „La Trimisul lui Allah, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
venit un om şi i-a zis: «Să mă 
îndrumi către o faptă care să mă 
aducă aproape de Paradis şi să 
mă îndepărteze de Focul (Iadu-
lui).» La care el (Trimisul lui 
Allah) a zis: «Să-L venerezi pe 
Allah şi niciodată să nu-I asociezi 
nimic Lui, să faci rugăciunea, să 
plăteşti Zakatul şi să faci bine 
rudeniei tale.»”  

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
 Într-un hadith qudsi, Profetul 

Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, spune că Allah 
subhana wa ta’ala a zis:  

„Eu sunt Ar-Rahman (Cel Mi-
lostiv) şi Eu am creat Rahm (le-
gătura de rudenie) şi am derivat 
acest nume din numele Meu. De 
cel ce are grijă de ea, voi avea 
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Eu grijă, iar pe cel ce o va des-
face, îl voi părăsi.” 

 (relatat de Bukhari, Ahmad, 
Abu Dawud şi Tirmidhi) 

Dragii mei frați şi surori, e 
bine să știți că dacă sunteți în 
relații bune cu familiile voastre, 
sunteți în relații bune cu propri-
ile voastre persoane. Iar dacă 
sunteți zgârciți şi răi cu familiile 
şi rudele voastre, sunteți cu ade-
vărat zgârciți cu propriile voastre 
persoane. 

„Cât despre aceia care, îna-
inte de ei, s-au statornicit în 
Casă şi în credință şi i-au iubit pe 
aceia care s-au dus în pribegie la 
ei, nu au avut în piepturile lor 
nici o supărare pentru ceea ce li 
s-a dat lor, ci i-au preferat pe ei 
lor înşişi, chiar dacă ei erau în 
nevoie. Iar aceia care se feresc 
de zgârcenia propriilor suflete, a-
ceia sunt cei care izbândesc.”  

(Sura Al-Hașr, 59:9) 
 

 
 
Coranul cel Sfânt ne învață ri-

dicarea valorii gradului de rude-
nie: 

„Adorați-L pe Allah şi nu-I 
asociați Lui nimic! Purtați-vă bine 
cu părinții, cu rudele, cu orfanii, 
cu sărmanii, cu vecinul apropiat 
şi cu vecinul străin, cu tovarăşul 
de alături, cu călătorul de pe 
drum şi cu cei stăpâniți de mâi-
nile voastre drepte, căci Allah 
nu-i iubeşte pe cel trufaş şi pe 
cel lăudăros!” 

(Sura An-Nisa’, 4:36) 
Abu Huraira, radhi Allahu 

anhu, relatează că Trimisul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a zis: „Cel care crede în 
Allah şi în Ziua Judecății nu-şi 
vatămă vecinul; şi cel care crede 
în Allah şi în Ziua Judecății este 
binevoitor cu oaspetele său; iar 
cel care crede în Allah şi în Ziua 
Judecății păstrează legăturile de 
rudenie; şi cel ce crede în Allah 
şi în Ziua Judecății vorbeşte cu 
tâlc sau păstrează tăcerea.” 
     (relatat de Bukhari şi Muslim) 

Dragi frați şi surori, pentru a 
păstra legătura cu rudele, trebu-
ie să-i vizităm şi să fim generoşi 
cu ei, să le fim alături atunci 
când au nevoie de noi şi nu nu-
mai. Le putem face mici cadouri, 
pentru  a consolida relațiile cu 
ei. 

Allah subhana wa ta’ala ne 
spune în Coran: 

„Cuvioşia nu stă în a vă în-
toarce fețele spre Răsărit sau 
spre Apus, ci cuvioşia este a 
crede în Allah şi în Ziua de Apoi, 
în îngeri, în Carte şi în profeți, a 
da din avere – în pofida iubirii 
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pentru ea – rudelor, orfanilor, 
sărmanilor, călătorului, cerşeto-
rului şi pentru răscumpărarea ro-
bilor, a împlini Rugăciunea [As-
Salat], a da Dania [Az-Zakat], a-
şi ține legământul dacă s-a legat, 
a fi răbdător la nenorocire, la rău 
şi în momentele de primejdie. 
Aceştia sunt cei drepți, aceştia 
sunt cei evlavioşi [Al-Mu’taqun]” 

(Sura Al-Baqara, 2:177) 
De asemenea, Allah Prea-

înaltul spune: 
„Şi dă-i celui care ți-e rudă 

ceea ce i se cuvine, ca şi sărma-
nului şi călătorului de pe drum 
[aflat la nevoie], însă nu risipi 
peste măsură, ~ Căci risipitorii 
sunt frații şeitanilor, iar Şeitan 
este nerecunoscător Domnului 
său!” 

(Sura Al-’Isra’, 17:26-27) 
Femeia musulmană mumină 

nu uită niciodată de rudele ei, de 
obligațiile pe care le are în a 
păstra legăturile de rudenie. Ea 
le păstrează cu sinceritate şi cu 
toată convingerea, căci acest 
lucru nu trebuie ignorat; nicio-
dată nu va spune că nu are timp 
pentru această îndatorire. 

Femeia musulmană ştie că re-
lațiile cu cei apropiați vor aduce 
binecuvântarea şi bunăstarea fa-
miliei sale, precum şi îndurarea 
lui Allah Preaînaltul față de ea şi 
de familia ei. 

Femeia musulmană mumină 
conştientizează faptul că depăr-
tarea de rudenii înseamnă depăr-
tarea de Paradis.  

 
 
Abu Huraira, radhi Allahu 

anhu, detesta să se roage, la 
Allah subhana wa ta’ala, într-o a-
dunare în care se afla o persoană 
care desfăcuse legăturile de ru-
denie.  

„La o adunare îi îndemnă pe 
cei care au desfăcut legătura de 
rudenie să se ridice şi să plece, 
dar nimeni nu s-a ridicat. A re-
petat acest lucru de trei ori. A-
tunci, un tânăr s-a ridicat şi a 
mers să-şi vadă mătuşa, pe care 
nu o mai vizitase de doi ani. Când 
a intrat, ea i-a zis:  

«O, fiul fratelui meu, ce te a-
duce la mine?»  El i-a spus: «L-
am auzit pe Abu Huraira spunând 
acest lucru...»  Ea i-a zis: «În-
toarce-te la el şi întreabă-l de ce 
a zis asta!»”  

A spus Abu Huraira, radhi 
Allahu anhu: „L-am auzit pe 
Profet zicând: «Faptele fiilor lui 
Adam sunt arătate lui Allah 
Preaînaltul în fiecare seară de 
joi, în noaptea de dinainte de vi-
neri, şi faptele celui ce desface 
legăturile de rudenie nu sunt ac-
ceptate.»” 

 (relatat de Bukhari) 
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Femeia musulmană speră să 
câştige mulțumirea lui Allah 
subhana wa ta’ala şi să obțină, în 
Ziua de Apoi, izbăvirea păcate-
lor.  

Este de neînchipuit ca o ade-
vărată femeie musulmană să des-
facă legăturile de rudenie. Aces-
ta reprezintă un păcat de care ea 
se fereşte, pentru că inima îi es-
te umplută de adevărata călău-
zire şi de dorința de supunere 
față de Allah Preaînaltul, câşti-
gându-I, astfel, mulțumirea. 

Trimisul lui Allah, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a descris asu-
prirea ce va cădea asupra legă-
turilor de rudeni-
e, atunci când a-
cestea sunt des-
făcute: 

Abu Huraira, 
radhi Allahu 
anhu, relatează 
că Profetul 
Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa 
sallam, a zis: 
„Allah a făcut 
toate lucrurile şi, după ce a 
încheiat sarcina creațiilor Sale, 
Ar-Rahm (legăturile de rudenie), 
a zis: «O, Allah, în locul acesta 
caut adăpost la Tine de toți cei 
ce mă distrug (desfac legăturile 
de rudenie).» Allah a spus: «Voi 
ține legătura cu cel ce te ține la-
olaltă şi voi desface legătura cu 
cel ce te va desface.»”  

(relatat de Bukhari)  

Prin acestea observăm că 
Allah subhana wa ta’ala iubeşte 
şi cinsteşte pe cel ce onorează 
păstrarea legăturilor de rudenie, 
bucurându-l cu dulcea răcoare a 
îndurării Sale. 

Femeia musulmană mumină 
nu neglijează legăturile de ru-
denie şi nu lasă niciodată  ca în-
datoririle de mamă şi de soție să 
o abată de la păstrarea acestor 
legături. Ea îşi organizează tim-
pul în aşa fel încât atât familia ei 
restrânsă (soț, copii) cât şi marea 
ei familie (rudele) să fie onorate 
de prezența sa, prin a le vizita. 

Femeia musulmană mumină 
câştigă două răs-
plăți, atunci când 
se poartă cu blân-
dețe şi respect 
față de rudele ei. 
Prima răsplată es-
te pentru menți-
nerea legăturilor 
de rudenie, iar a 
doua răsplată es-
te pentru milos-
tenie.  

Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, i-a încu-
rajat pe musulmani, într-un ha-
dith relatat de Zainab Al-Thaqfia, 
soția lui Abdullah ibn Mas’ud, 
care a spus că Trimisul lui Allah, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
zis: „O, femeilor, oferiți miloste-
nie, chiar dacă e vorba de bijute-
riile voastre.”  

(relatat de Bukhari şi Muslim) 



                                        

 
10 

       Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a mai 
zis: 

 „Milostenia oferită persoane-
lor nevoiaşe este milostenie, şi 
milostenia dăruită unei rude în-
seamnă atât milostenie, cât şi 
bunătate.”  

(relatat de Tirmidhi) 
 

 
 
Allah Preaînaltul spune:  
„Voi nu veți ajunge la [a-

devărata] evlavie decât dacă veți 
face daruri din ceea ce vă este 
drag. Şi Allah ştie tot ceea ce voi 
dăruiți.” 

(Sura Al-’Imran, 3:92) 
Femeia musulmană care aude 

toate aceste învățături ale Pro-
fetului Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, nu poate decât 
să-şi întărească şi mai mult legă-
turile de rudenie, dăruind fami-
liei iubirea ei sinceră, purtându-
se frumos şi respectuos. 

Femeia musulmană mumină 
păstrează legătura chiar şi cu ru-
dele ei nemusulmane, fără a face 
vreo diferență între acestea şi 
rudele musulmane. 

Femeia musulmană, atunci 
când cercetează călăuzirea isla-
mică, vede că aceste legături de-
pășesc pragul blândeții şi umani-
tății, fiind îndrumată să le păs-
treze, chiar dacă rudele o repudi-
ază, acestea urmând o altă religi-
e decât Islamul.  

Abdullah ibn Amar ibn Al-As, 
radhi Allahu anhu, a zis: „L-am 
auzit pe Profet, salla Allahu 
aleihi wa sallam, spunând public: 
«Cei din familia lui Abu cutare nu 
se află printre protectorii mei. 
Protectorul meu este Allah, pre-
cum şi oamenii dreptcredincioşi. 
Dar aceştia au legături de rudeni-
e cu mine, pe care le voi recu-
noaşte şi susține.»”  

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
Trimisul lui Allah, salla Allahu 

aleihi wa sallam, i-a convocat pe 
cei din Quraysh, apoi i-a prevenit 
la modul general. Apoi a făcut o 
referire specifică, la anumite tri-
buri, şi a zis: „O, fii ai lui Ka’b 
din Luway, salvați-vă de Foc; o, 
fii ai lui Murra ibn Ka’b, salvați-
vă de Foc; o, fii ai lui Abd Manaf, 
salvați-vă de Foc; o, fii ai lui Abd 
Al-Muttalib, salvați-vă de Foc; o, 
Fatima, salvează-te de Foc, căci 
eu nu am nici o putere (să te a-
păr) de Allah în nici o privință, în 
afară de aceea că mențin legă-
tura cu tine.”  

(relatat de Muslim) 
La femeia musulmană se vede 

că izvorul sentimentelor creşte şi 
mai mult, odată cu rostirea She-
hedei, iar ea se află în relații și 
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mai bune cu toată lumea, făcân-
du-se și mai plăcută, întruchi-
pând trăsături minunate.  

Islamul o încurajează la o bu-
nă purtare față de părinți, chiar 
dacă aceştia sunt politeişti, tot 
aşa cum încurajează la purtarea 
bună față de rude, chiar dacă ele 
nu sunt musulmane. Această pur-
tare se bazează pe blândețe, o-
menie şi îndurare, lucruri pe care 
religia ei o aduce întregii ome-
niri. 

„Şi Noi nu te-am trimis decât 
ca o îndurare pentru lumi.” 

(Sura Al-’Anbiya, 21:107) 
Pentru femeia musulmană, 

legăturile de rudenie au mai mul-
te înțelesuri, acestea incluzând 
cheltuirea unor sume pentru evi-
tarea sărăciei şi uşurarea greută-
ților, vizitele pentru întărirea le-
găturilor de iubire, o vorbă bună, 
un surâs cald, o urare blândă de 
bun-venit, o compătimire sau un 
gest dezinteresat. 

Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, i-a îndru-
mat pe musulmani pentru a men-
ține legăturile de rudenie, chiar 
şi prin simpla cale de salut: 

 „Păstrează legăturile de ru-
denie, chiar şi numai cu un sim-
plu salut (spunând As sallam a-
leykum).” 

 (relatat de Al-Bazzar) 
     Femeia musulmană mumină 
ține legăturile de rudenie, chiar 
dacă rudele nu fac acest lucru; 
ea se comportă aşa cum este în-
vățată de frumoasa ei religie. 

 
Femeia musulmană care este 

cu adevărat călăuzită va urma în-
vățăturile Profetului Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
care a spus: 

 „Cel care menține legăturile 
cu rudele numai pentru că aces-
tea mențin legăturile cu el, nu 
menține cu adevărat legătura de 
rudenie. Cel care menține cu a-
devărat legăturile de rudenie es-
te cel ce face acest lucru, chiar 
şi atunci când rudele desfac le-
gătura.”  

(relatat de Bukhari)  
Din acest motiv, Profetul 

Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a sădit aceste trăsă-
turi - blândețea, răbdarea şi tole-
ranța - în sufletul musulmanilor, 
în special în al celor care păs-
trează legăturile de rudenie şi nu 
primesc în schimb, decât asprime 
şi cruzime. 
      „Și pentru aceia care, atunci 
când nedreptatea se abate asu-
pra lor, ei o înfruntă. ~ Răsplata 
pentru un rău este un rău deo-
potrivă cu el. Însă răsplata acelu-
ia care iartă și care caută împă-
care se află la Allah. El nu-i iu-
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bește pe cei nelegiuiți! ~ Cât des-
pre aceia care se ajută și iz-
bândesc, după ce sunt nedreptă-
țiți, împotriva acestora nu este 
drum [pentru dojană]; ~ Ci dru-
mul pentru dojană este împotriva 
acelora care-i năpăstuiesc pe 
[ceilalți] oameni și săvârșesc fă-
rădelegi pe pământ, fără de 
dreptate. Aceștia vor avea parte 
de chin dureros. ~ Iar acela care 
rabdă și iartă, [să știe că] acesta 
este dintre lucrurile înalte.” 
      (Sura Aș-Șura, 42:39-43) 

Adevărata femeie musulmană 
păstrează legăturile de rudenie, 
indiferent de împrejurări, nedes-
făcând aceste legături, chiar da- 

 

că rudele le desfac. Ea urmează 
vorbele Profetului, salla Allahu 
aleihi wa sallam, care a spus: 
„Legătura de rudenie este atâr-
nată de Tronul lui Allah, care 
spune: «Pe cel care mă susține, 
Allah îl va susține. Pe cel care mă 
va distruge, Allah îl va distru-
ge.»”  

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
 
Dragi surori în Islam, fie ca 

Bunul Allah să ne facă cât mai 
tolerante şi să ne întărească cre-
dința şi răbdarea cu familia şi cu 
rudele noastre! 

 
 Ameen! 
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Tăfsir Sura Al-Kawthar - Capitolul 108 
 revelată în Medina  

~ de Umm Omar ~  
 
 
        În numele lui Allah Cel Mi-
lostiv, Îndurător 
       1. Noi ți-am dat ție [Al-Kaw-
thar] prisosință. 
       2. Deci împlineşte Rugăciu-
nea pentru Domnul tău şi jertfeş-
te! 
       3. Cel ce te urăşte va fi fără 
copii! 
 

 
 
        Muslim, Abu Dawud şi Nasa’i  
au înregistrat de la Anas, care a 
spus: „În timp ce noi eram în 
moschee cu Mesagerul lui Allah, 
el a ațipit pentru o clipă. Apoi şi-
a ridicat capul şi a zâmbit. Noi 
am spus: «Mesager al lui Allah! 
Din ce cauză ai zâmbit?» Iar el a 
zis: «Adevărat, o sură mi-a fost 
revelată acum.» Apoi el a recitat: 
«Noi ți-am dat ție [Al-Kawthar] 
prisosință. Deci împlineşte Rugă-
ciunea pentru Domnul tău şi jert-
feşte! Cel ce te urăşte va fi fără  

 
copii!» Apoi a spus: «Ştiți cu toții 
ce este Al-Kawthar?» Noi am răs-
puns: «Allah şi Mesagerul Lui ştiu 
mai bine.» El a spus: «Cu adevă-
rat, există un râu pe care Allah 
Az-Zawwajal mi l-a promis mie şi 
are bunătate abundentă. Este un 
râu unde Ummah mea se va adu-
na, în Ziua Judecății. Şi  conținu-
tul său va fi nelimitat, la fel ca 
stelele de pe cer. Apoi, un rob al 
lui Allah va fi împiedicat să bea 
din el, şi voi spune: „O, Allah! 
Adevărat, el  este din Ummah 
mea.” Apoi El (Allah) va spune: 
„Într-adevăr, tu nu ştii ce a intro-
dus (inovat) el, după moartea 
ta.”»  
       Aceasta este formularea lui 
Muslim.  
        De asemenea Ahmad înre-
gistrează acest hadith, de la Mo-
hammed ibn Fudayl, care la rân-
dul lui înregistează de la Al-
Mukhtar ibn Fulful, care înregis-
trează de la Anas ibn Malik. 
        Imam Ahmad, de asemenea, 
înregistrează de la Anas că Me-
sagerul lui Allah, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a spus: „Am in-
trat în Paradis şi m-am apropiat 
de un râu, a cărui mal era făcut 
din cupole de perle. Aşa că am 
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introdus mâna mea în apa ce 
curgea şi am realizat că avea cel 
mai puternic miros de mosc. Am 
întrebat: «O, Jibril! Ce este a-
ceasta?»  El a răspuns: «Acesta 
este Al-Kawthar, pe care Allah 
Az-Zawwajal ți l-a dăruit.»”  
       Bukhari relatează acest ha-
dith în Sahihul său, şi de aseme-
nea şi Muslim, din autoritatea lui 
Anas ibn Malik. În versiunea lor, 
Anas spune:  „Când Profetul a 
fost luat în Rai, el a spus: «M-am 
apropiat de un râu, a cărui mal 
era din cupole scobite, de perle. 
Am întrebat: «O, Jibril! Ce este 
acesta?» El a răspuns: «Este Al-
Kawthar.»”  
       Aceasta este formularea lui 
Bukhari. 
       Ahmad relatează de la Anas 
că: „Un om a spus: «O, Mesager 
al lui Allah! Ce este Al-Kawthar?» 
El a răspuns: «Este un râu din 
Paradis, pe care Stăpânul meu mi 
l-a dat mie. Este mai alb ca lap-
tele şi mai dulce ca mierea. A-
colo sunt păsări cu gâtul lung.»  
Omar a întrebat: «O, Mesager al 
lui Allah! Într-adevăr păsările vor 
fi frumoase?» Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a răs-
puns: «Cei care le mănâncă  (de 
exemplu oamenii Paradisului) vor 
fi mult mai frumoşi decât ele, o, 
Omar.»” 
       Bukhari relatează de la Said 
ibn Jubayr că Ibn Abbas a spus 
despre Al-Kawthar: „Este bunăta-
tea pe care Allah subhana wa 
ta’ala i-a dăruit-o lui (Profe-

tului).” Abu Bashir a spus: „I-am 
spus lui Said ibn Jubayr: «Ade-
vărat, oamenii pretind că acesta 
este un râu din Paradis.» Said a 
răspuns: «Râul care este în Pa-
radis este parte a bunătății pe 
care Allah subhana wa ta’ala i-a 
dăruit-o lui (Profetului).»” 
 

 
         
      Bukhari, de asemenea, rela-
tează de la Said ibn Jubayr că Ibn 
Abbas a spus: „Al-Kawthar este  
bunătatea abundentă.” Această 
explicație include râul şi alte lu-
cruri, de asemenea, deoarece cu-
vântul Al-Kawthar provine din cu-
vântul Katharah (belşug), iar 
lingvistic Al-Kawthar înseamnă a-
bundență a bunătății. Deci, din 
această bunătate este râul în Pa-
radis. 
       Imam Ahmad relatează de la 
Ibn Omar că Mesagerul lui Allah a 
spus: „Al-Kawthar este un râu din 
Paradis, ale cărui maluri sunt din 
aur, iar el curge peste perle. Apa 
lui este mai albă decât laptele şi 
mai dulce decât mierea.” 
      Acest hadith a fost relatat în 
aceeaşi manieră, de Tirmidhi, Ibn 
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Majah, Ibn Abi Hatim şi Ibn Jarir. 
Tirmidhi a spus: „Hasan Sahih”. 
       Apoi, Allah subhana wa 
ta’ala a spus: „Deci împlineşte 
Rugăciunea pentru Domnul tău şi 
jertfeşte!”, însemnând: „La fel 
cum ți-am dat Noi bunătate  a-
bundentă în viața aceasta şi în 
Viața de Apoi”... şi din această 
bunătate este râul  descris  înain-
te... deci îndeplineşte-ți rugăciu-
nile fard şi cele opționale şi adu 
sacrificiu (din animale), cu toată 
dragostea şi sinceritatea pentru 
Stăpânul tău. Adoră-L pe El, Uni-
cul, şi nu Îi asocia Lui nici un par-
tener. Şi sacrifică, pronunțând  
numai numele Lui, fără a-I atribui 
vreun partener. Aceasta este aşa 
cum Allah subhana wa ta’ala 
spune: 
       „Spune: «Într-adevăr, Rugă-
ciunea mea, actele mele de de-
voțiune, viața mea şi moartea 
mea Îi aparțin lui Allah, Stăpânul 
lumilor! ~ El nu are nici un aso-
ciat! Astfel mi s-a poruncit şi eu 
sunt primul dintre musulmani!»”                       
       (Sura Al-’An’am, 6:162-163)  
       Ibn Abbas, Ata, Mujahid, 
Ikrimah şi Al-Hasan  au spus: „A-
ceasta înseamnă că această 
cămilă (Budn) ar trebui să fie sa-
crificată.” Qatadah, Mohammed 
ibn Ka’b Al-Qurazi, Ad-Dahhak, 
Ar-Rabi, Ata Al-Khurasani, Al-Ha-
kam, Ismail ibn Abi Khalid şi alți 
salafi au spus la fel.  

 Acest fapt semnifică opusul 
idolatrilor, care se prosternează 
altora în afară de Allah subhana 

wa ta’ala şi sacrifică altora, şi nu 
în Numele Lui. Allah subhana wa 
ta’ala spune: „Şi nu mâncați din 
cel peste care nu s-a pomenit nu-
mele lui Allah, căci aceasta este 
nelegiuire! Sheitanii îi vor ispiti 
pe aliații lor să se certe cu voi. 
De le veți da ascultare, veți fi şi 
voi politeişti.”         

 (Sura Al-’An’am, 6:121) 
 

       Inamicii Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam, sunt în 
pierdere 
 
       Allah subhana wa ta’ala spu-
ne: „Cel ce te urăşte va fi fără 
copii!”, însemnând: Într-adevăr, 
cel ce te urăşte, o,  Mohammed, 
şi urăşte ceea ce ai adus tu prin 
îndrumarea ta - adevărul, dove-
zile limpezi şi călăuzirea -,  acela 
este în pierdere,  singurul care 
nu va fi amintit. 
       Ibn Abbas, Mujahid, Said ibn 
Jubayr şi Qatadah  au spus: „A-
cest verset a fost revelat  despre 
Al-As ibn Wail. Prin urmare, 
Mesagerul lui Allah, salla Allahu 
aleihi wa sallam, menționându-l 
(în prezența sa), a spus: «Lăsați-
l, cu adevărat  el este un om care 
va fi în  pierdere şi nu va avea 
descendenți. Şi când va muri nu 
va fi amintit.» 
     Prin urmare, Allah subhana 
wa ta’ala a revelat această su-
ră.” 
     Shamir ibn Atiyah a spus: „A-
ceastă sură a fost revelată referi-
tor la Uqbah ibn Abi Mu’ayt.”  
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      Ibn Abbas şi Ikrimah au spus: 
„Această sură a fost revelată cu 
privire la Ka’b ibn Al-Ashraf şi a 
unui grup de necredincioşi din 
neamul Quraysh.” 
      Al-Bazzar relatează de la Ibn 
Abbas, care a spus: „Ka’b ibn Al-
Ashraf  a venit în Mekka şi Qura-
yshii i-au spus: «Tu eşti liderul 
oamenilor. Ce părere ai despre 
acest om lipsit de valoare, care 
este nimicit, din poporul lui? El 
susține că este mai bun decât 
noi, în timp ce noi suntem oa-
meni ai locului de pelerinaj 
(Ka’aba) şi oamenii care asigură 
apa pelerinilor.» El (Ka’b ibn Al-
Ashraf) a răspuns: «Voi toți sun-
teți mai buni decât el.» Aşa că 
Allah subhana wa ta’ala a reve-
lat: «Cel ce te urăşte va fi fără 
copii!»” Acest incident a fost re-
latat de Al-Bazzar, iar Isnadul 
(lanțul) său de narațiune este 
autentic. 
      A fost relatat că Ata a spus: 
„Această sură a fost revelată des-
pre Abu Lahab. Fiul Mesagerului 
lui Allah murise. Abu Lahab s-a 
dus la idolatri şi a spus: 
«Mohammed se află printre cei 
fără urmaşi în această seară.» 

Deci, Allah subhana wa ta’ala a 
revelat, cu privire la aceasta: 
«Cel ce te urăşte va fi fără co-
pii!»”  
       As-Sauddi a spus: „Când fiii 
unui bărbat mureau, oamenii o-
bişnuiau să spună: «Eşti în pier-
dere.» Aşa că atunci când fiul 
Mesagerului lui Allah a murit, ei 
au spus: «Mohammed este în 
pierdere.» Astfel, Allah a revelat: 
«Cel ce te urăşte va fi fără co-
pii!»” 
       Deci, în ignoranța lor, ei au 
crezut că, dacă  fiul lui (al 
Profetului, salla Allahu aleihi wa 
sallam) a murit, amintirea Pro-
fetului, salla Allahu aleihi wa 
sallam, ar fi în pierdere. Allah in-
terzice aceasta! Din contră! Allah 
subhana wa ta’ala a păstrat a-
mintirea lui (a Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam), pentru 
ca toată lumea  să vadă, şi El, 
Preaînaltul, a obligat pe toți robii 
Săi să urmeze legea lui (a Pro-
fetului). Aceasta  va continua în-
totdeauna, până în Ziua Învierii şi 
până la venirea Zilei de Apoi.  
    Fie ca toate binecuvântările şi 
pacea lui Allah subhana wa ta’ala 
să fie asupra Profetului, până în 
Ziua Învierii!    
      Acesta este sfârşitul Tăfsiru-
lui Surei Al-Kawthar şi toată 
lauda şi binecuvântările I se cuvin 
numai lui Allah subhana wa 
ta’ala.  
    
      Allahu Alam! 
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Liniștea spirituală - o caracteristică a Profeților,  

aleihum sallam - fără de păcat, imaculați 
Prima parte 

~ de Gabriela Guettat ~ 
 

   

        
       Liniștea spirituală asigură 
inima, acoperind corpul cu su-
punere şi demnitate; ea permite 
ca limba să pronunțe tot ceea ce 
este corect şi înțelept.  

 Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, când a 
început să vorbească despre ape-
lul la tawhid - acest monoteism 
islamic, care nu caută altceva 
decât curățirea inimilor acoperi-
te de politeism -, a suferit preju-
dicii mari, ajungând să fie chiar 
strangulat şi murdărit cu intes-
tinele unei cămile, atunci când 
era în sujud.  

A fost boicotat şi acuzat de 
vrăjitorie şi divinație, de faptul 
că ar fi nebun, iar el, salla Allahu 
aleihi wa sallam, le-a îndurat cu 
foarte multă răbdare, căutând a-
dăpost la Allah Preaînaltul şi 
cerându-I recompense sufleteşti.  

A confruntat răul cu binele şi 
a mers mai departe cu dawah, în  
ciuda celor care au refuzat sau 
au împiedicat poporul să meargă 
pe calea lui Allah Preaînaltul. 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: „O, Allah, iartă 
poporul meu, pentru că nu ştie.”  
      El, salla Allahu aleihi wa 
sallam, le-a urat bunătatea şi a 
implorat pentru ei în cel mai bun 
mod, spunând: „Poate că Allah 
Preaînaltul a adus dintre aceştia 
descendenți care se vor închina 
Lui, şi nicidecum dintre aceia 
care Îi aduc parteneri, asociindu-i 
cu El.”  

    
      Liniştea spirituală – un 
semn al siguranţei şi al încre-
derii depline 

  
Liniştea spirituală este un 

semn al siguranței şi al încrederii 
depline în Allah Preaînaltul, fiind 
rezultatul asigurării, acționând 
într-un mod demn, în situații 
care ar zgudui inima multor oa-
meni, făcându-i să-şi piardă min-
țile. În ziua de Hijra, Abu Bakr, 
radhi Allahu anhu, a zis 
Profetului, salla Allahu aleihi wa 
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sallam: „Dacă unul dintre ei se 
va uita în josul picioarelor lui, ne 
va vedea.” Atunci Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
„O, Abu Bakr, nu plânge, pentru 
că Allah Preaînaltul este cu noi.”  

  „Dacă voi nu-i veniți în a-
jutor (54), [să ştiți că] l-a ajutat 
Allah [mai înainte], când cei care 
nu credeau l-au alungat, ca unul 
dintre cei doi (55). Când ei doi se 
aflau în peşteră şi când el i-a zis 
însoțitorului său: «Nu fi mâhnit, 
căci Allah este cu noi!» Şi a po-
gorât Allah liniştea Sa asupra lui 
şi i-a venit în ajutor cu oşteni pe 
care voi nu i-ați văzut şi a făcut 
cuvântul celor care nu credeau 
[să coboare] jos, în timp ce cu-
vântul lui Allah [s-a înălțat] cel 
mai sus. Iar Allah este Puternic 
[şi] Înțelept [’Aziz, Hakim].”  
      (Sura At-Tawba, 9:40) 

 Explicațiile numerelor din pa-
ranteză, din verset: 

54) Pornind împreună cu el în 
incursiunea spre Tabuk. 

55) Abu Bakr şi Mohammed, 
care s-au refugiat în grota de pe 
muntele Thawr, înainte de ple-

carea la Medina, petrecând în ea 
trei nopți. 

 Cine se uită la modul în care 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, se comporta în momen-
tele de dificultate, îşi dă seama 
că această linişte spirituală nu o 
pot avea decât oamenii care cred 
întru totul în Allah subhana wa 
ta’ala, iar această încredere le 
este suficientă pentru a trece 
peste orice fel de dificultăți ale 
acestei vieți. Deci, respectul 
pentru ascultarea Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, față de Allah 
Preaînaltul este cel mai bun e-
xemplu de urmat.  

În acelaşi timp, nu trebuie 
uitată luciditatea pe care a avut-
o Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, vorbind 
despre Pace, ceea ce indică fap-
tul că pacea înseamnă, încă o 
dată, ascultarea deplină a lui 
Allah Preaînaltul, aici putând da 
ca exemplu ziua tratatului de la 
Al-Hudaybiyya, când Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: „El este Dom-
nul meu şi El nu mă va deza-
măgi.” 
      „Allah a fost mulțumit de 
dreptcredincioşi, când ei au făcut 
legământ cu tine [acolo] sub pom 
[să moară în lupta pentru cu-
cerirea Mekkăi] (19). El a ştiut ce 
a fost în inimile lor şi a făcut să 
pogoare asupra lor liniştea şi i-a 
răsplătit pe ei cu biruință apro-
piată (20).”  
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(Sura Al-Fath, 48:18) 
Explicațiile numerelor din pa-

ranteză, din verset: 
     19) Legământul de credință, 
pe care însoțitorii i l-au făcut lui 
Mohammed la Al-Hudaybiyya, să 
lupte împotriva qurayshilor şi să 
nu fugă de luptă. Trimisul lui 
Allah, - Allah să-l binecuvânteze 
şi să-l miluiască!-, atunci când a 
ajuns la Al-Hudaybiyya, l-a trimis 
pe Osman ben ‘Affan la mekkani 
ca să le transmită cum că el a ve-
nit în pelerinajul mic (Umra) şi că 
nu voieşte război. Dar când Os-
man s-a dus la ei, l-au reținut. La 
Trimisul lui Allah - Allah să-l bi-
necuvânteze şi să-l miluiască! - a 
ajuns vestea că Osman a fost u-
cis. Atunci Trimisul lui Allah - 
Allah să-l binecuvânteze şi să-l 
miluiască! - i-a chemat pe oa-
meni să jure că vor intra în 
Mekka, prin război, şi i-au jurat 
să-l sprijine până la moarte, şi 
acesta a fost jurământul. Când a 
ajuns la politeişti vestea despre 
aceasta, i-a cuprins spaima, l-au 
pus în libertate pe Osman şi au 
cerut pace de la Trimisul lui Allah 
- Allah să-l binecuvânteze şi să-l 
miluiască! -, urmând să vină în a-
nul următor, să intre şi să rămână 
în Mekka trei zile. Acest ju-
rământ a fost făcut sub un pom 
din Al-Hudaybiyya şi a fost numit 
„jurământul binecuvântat”. 
      20) Armistițiul de la Al-Hu-
daybiyya. 
 
 

 
      Allah Preaînaltul a spus, de 
asemenea, despre bătălia de la 
Hunayn (ziua în care musulmanii 
au fugit), când Allah subhana wa 
ta’ala a trimis această linişte 
asupra Profetului Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam: 

„Allah v-a ajutat să biruiți în 
numeroase locuri. Şi în ziua de la 
Hunayn (36), când ați fost mândri 
de numărul vostru mare, însă el 
nu v-a fost de folos întru nimic. 
Şi îngust vi s-a părut vouă pămân-
tul, măcar că el era întins. Apoi 
ați întors spatele, fugind.” 

(Sura At-Tawba, 9:25) 
Explicațiile numerelor din pa-

ranteză, din verset: 
36) Bătălia de la Hunayn a 

avut loc în anul 630, (8 h.) între 
Profet şi adepții săi, pe de o 
parte, şi tribul Thaqif de la At-
Ta’if, sprijinit de tribul Hawazin, 
pe de altă parte. Victoria a fost a 
musulmanilor, cu mult mai nume-
roşi (12.000 de oşteni), care au 
luat prăzi bogate, după ce în pri-
ma fază a ciocnirii s-a creat o 
stare de derută, ca rezultat al 
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retragerii unei părți dintre oşte-
nii beduini. 

 „Apoi, Allah a pogorât liniş-
tea Sa asupra Trimisului Său şi 
asupra dreptcredincioşilor şi a 
trimis oşteni pe care nu i-ați vă-
zut şi i-a chinuit pe cei care nu 
credeau. Aceasta este răsplata 
necredincioşilor!” 

(Sura At-Tawba, 9:26) 
 
Liniştea spirituală în vremu-

rile dificile 
 
Această linişte spirituală a 

fost caracteristică musulmanilor, 
în timpul bătăliei de la Al-Ahzab. 

„Şi când i-au văzut dreptcre-
dincioşii pe aliați, au zis: «Aceas-
ta este ceea ce ne-au făgăduit 
Allah şi Trimisul Său (48). Adevăr 
au grăit Allah şi Trimisul Său 
(49)». Şi nu a făcut aceasta (50) 
decât să le sporească lor credința 
şi supunerea (51).” 

(Sura Al-’Ahzab, 33:22) 
Explicațiile numerelor din pa-

ranteză, din verset: 
48) Căci Allah i-a prevenit că 

vor fi supuşi la încercări şi vor 
cere ajutorul Său, iar Profetul le-
a vorbit despre încercările după 
care vor urma victoria şi pacea. 

49) S-a adeverit ceea ce au 
făgăduit Ei. 

50) Această încercare, ce s-a 
soldat cu zdruncinarea ipocriților 
şi eşecul zvonurilor lor alarmante 
şi false. 

51) Credința în Allah, Trimisul 
Său şi promisiunile Lor şi  

 
supunerea față de Allah. 
      Pacea a fost, de asemenea, 
caracteristica lui Bilal, radhi 
Allahu anhu, atunci când polite-
iştii au pus pietre grele pe spate-
le lui, iar el repeta: „Oahad, 
Oahad, Oahad!” (Allah este Uni-
cul!)  

O altă linişte spirituală a fost 
caracteristică copilului răsfățat 
al lui Ibn Quraysh, Mus’ab, radhi 
Allahu anhu, atunci când mama 
lui l-a amenințat că nu va mai 
mânca şi nu va mai bea până va 
muri, iar el va fi acuzat de 
moartea ei. Trei zile mai târziu, 
el a venit la ea şi i-a spus: „Şi 
dacă ai avea o sută de suflete şi 
vei muri de o sută de ori, eu tot 
nu-mi voi abandona religia 
mea!”; iar ea a început să mă-
nânce şi să bea. 

 De asemenea, o altă carac-
teristică a acestei  linişti o regă-
sim în timpul în care Mus’ab a 
emigrat la Medina, pentru a-i în-
văța pe oamenii de acolo ce 
înseamnă credința islamică. A 
dus o viață grea, dar plăcerea de 
a vorbi despre Allah subhana wa 
ta’ala l-a făcut să îndure mai 
ușor totul. 
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Liniştea spirituală este, de 
asemenea, evidentă în momentul 
morții sale. Înainte ca brațele lui 
să fie tăiate şi Ibn Qami’ah să îl 
ucidă cu o suliță, el recita ver-
setul: 

„Şi Mohammed nu este decât 
un trimis - şi au mai fost înainte 
de el şi alți trimişi. Dacă el ar 
muri sau ar fi ucis, v-ați întoarce 
voi pe călcâiele voastre? Cel care 
s-ar întoarce pe călcâiele lui nu i-
ar aduce lui Allah nici o stri-
căciune. Şi Allah îi va răsplăti pe 
cei mulțumitori.” 

(Sura Al–’Imran, 3:144) 
      Liniştea spirituală o găsim și 
la  Khubayb ibn Adyi, radhi Allahu 
anhu, care a dat dovadă de o li-
nişte sufletească extraordinară, 
în momentul în care a fost încon-
jurat de politeişti gata să-l o-
moare. El era atât de liniştit, în-
cât a făcut două rakaat, după ca-
re a zis: „O, Allah! Eu văd aici 
persoane, dar ei sunt duşmani, şi 
nu este nimeni printre ei să adre-

seze salutările mele Profetului, 
deci Vă rog adresați salutările 
mele lui.” 

 Chiar înainte de ultima su-
flare, a mai zis: 

„Nu-mi pasă dacă sunt ucis 
pentru că sunt musulman și că 
voi muri pentru cauza lui Allah. 
Aceasta este pentru El şi, dacă 
voieşte El, va binecuvânta părțile 
rupte ale corpului meu.” 

„Pe aceştia i-a călăuzit Allah. 
Aşadar, urmează îndrumarea lor! 
Spune: «Eu nu vă cer pentru a-
ceasta răsplată!» Aceasta nu este 
decât un îndemn pentru toate 
lumile.”  

(Sura Al-’An’am, 6:90) 
 Există mai multe incidente 

unde întâlnim liniştea spirituală a 
predecesorilor neprihăniți, şi nu 
e surprinzător faptul că pacea es-
te o caracteristică a profeților şi 
mesagerilor lui Allah Preaînaltul. 

 
Va urma, inshaAllah.
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Povestea lui Habil și Qabil – Abel şi Cain 
 Ultima parte 

~ de Manar Manar ~  
 

 

  
     Imam Abu Ja’far a menționat 
în „Tarikh” (Istoria), sub îndru-
marea unor învățați care au spus: 
„Eva a dat naştere la 40 de copii, 
din 20 de sarcini.” 

  Ibn Ishaq a spus acelaşi lucru 
şi a menționat numele tuturor 
copiilor. Totuşi, numărul şi nu-
mele lor nu se cunosc cu exac-
titate. Doar Allah Preaînaltul știe 
cel mai bine numărul şi numele 
lor. Într-o altă versiune se spune 
că Eva a avut 120 de sarcini şi la 
fiecare naştere a avut un băiat şi 
o fată. Cei mai mari au fost Cain 
şi sora lui, Qalima, iar cei mai 
mici au fost Abdul-Mughith şi sora 
lui, Ummul-Mughith. În acea vre-
me, omenirea s-a înmulțit şi s-a 
răspândit pe pământ. 

  Allah Preaînaltul spune în Co-
ran: 

  

 
„O voi, oameni! Fiți cu frică de 

Domnul vostru, care v-a făcut 
dintr-o singură ființă şi a făcut 
din aceasta şi pe perechea ei şi 
care a răspândit din cele două 
[ființe] mulți bărbați şi femei! 
Fiți cu frică de Allah, în numele 
căruia vă conjurați [unii pe alții]  
şi [fiți cu frică de ruperea] legă-
turilor de rudenie, căci Allah este 
Veghetor peste voi [Raqib]!”   
    (Sura An-Nisa’, 4:1) 

 Învățații au spus că Adam, 
aleihi sallam, a văzut 400.000 
dintre copiii şi nepoții săi, înainte 
să moară. Şi Allah știe cel mai bi-
ne. 

  Allah Preaînaltul spune în Co-
ran: 

  „El este Cel care v-a creat 
dintr-un singur suflet şi din el a 
făcut-o şi pe perechea lui, lângă 
care el să poată găsi linişte. Şi 
când el s-a împreunat cu ea, a 
purtat ea o sarcină uşoară şi pu-
tea umbla cu ea. Dar când s-a 
simțit mai grea, au strigat ei a-
mândoi [rugându-se] către Allah, 
Domnul lor: «De ne vei dărui un 
[copil] bun, vom fi noi dintre cei 
mulțumitori!». ~  Şi când le-a dă-
ruit lor un [copil] bun, I-au făcut 
Lui asociați, ca răsplată pentru 
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ceea ce le-a dat. Dar Allah s-a î-
nălțat deasupra celor pe care I-
au asociat [Lui].”  

 (Sura Al-’A’raf, 7:189-190) 
 Adam, aleihi sallam, a fost 

menționat prima dată pentru a 
capta atenția celui care citeşte 
Coranul, apoi fiind menționată 
întreaga rasă umană.  

 Allah subhana wa ta’ala spune 
în Coran: 

 „Noi l-am creat pe om din apă 
aleasă [venită] din lut. ~ Apoi l-
am făcut Noi o picătură într-un 
loc sigur,”  

 (Sura Al-Mu’minun, 23:12-13)  
 „Noi am îm-

podobit cerul cel 
mai de jos cu 
candele (stele 
strălucitoare) şi 
le-am făcut pe 
ele pietre pentru 
lovirea şeitanilor 
şi am pregătit 
pentru ei chinul 
Văpăii.”  

 (Sura Al-Mulk, 67:5)  
 Adam, aleihi sallam, a fost ta-

tăl rasei umane. El a fost creat 
de mâna lui Allah Preaînaltul, Cel 
care a suflat viață în el, Cel care 
i-a făcut pe Îngeri, aleihum 
sallam, să se prosterneze în fața 
lui Adam, aleihi sallam, Cel care 
l-a învățat numele tuturor lu-
crurilor şi care l-a făcut pe el 
locuitor în Paradisul Său imens.  

Ibn Hibban a relatat, într-un 
Sahih preluat de la Abu Dharr, 
care spunea: „«O, Profet al lui 

Allah! Care e numărul Profeților 
lui Allah?» El a spus: «O sută 
douăzeci şi patru de mii.» Am 
spus: «O, Mesager al lui Allah! 
Câți dintre ei au fost Mesageri?» 
El a spus: «Trei sute treispre-
zece, un număr destul de mare!» 
Eu am întrebat: «O, Mesager al 
lui Allah! Cine a fost primul din-
tre ei?» El  a replicat: «Adam.» 
Eu am zis: «O, Mesager al lui 
Allah! A fost el Profet şi Me-
sager?» El a zis: «Da, Allah l-a 
creat cu mâna Sa şi a suflat a-
supra lui din duhul Său şi apoi i-a 
dăruit o formă perfectă.»” 

 În hadithul 
referitor la Călă-
toria Nocturnă 
(Al-’Isra’), care 
poate fi găsit a-
tât în Sahih Bu-
khari, cât şi în 
Sahih Muslim, 
Profetul, salla 
Allahu aleihi wa 

salam, a spus: „Poarta s-a des-
chis şi am intrat în prima sferă 
cerească, unde am văzut un om 
stând. În dreapta sa era o mul-
țime imensă, iar în stânga sa era 
o mulțime imensă. Când a privit 
spre dreapta sa, a zâmbit; când a 
privit spre stânga sa, a plâns. A-
poi, omul a spus: «Bine ai venit, 
Profet al lui Allah!» Eu l-am în-
trebat pe Jibril: «Cine este el?» 
El mi-a spus: «El este Adam şi 
acestea sunt sufletele copiilor 
săi.» Când a privit spre partea sa  
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dreaptă, acolo unde se aflau 
locuitorii Paradisului, a zâmbit; 
însă când a privit spre stânga sa, 
unde erau locuitorii Iadului, a 
plâns.” 
     (relatat de Bukhari şi Muslim) 

 Referitor la acest hadith pro-
fetic, unii învățați au spus: „«A-
poi am trecut pe lângă Yusuf, şi 
lui i-a fost dăruită jumătate de 
frumusețe», adică lui Iosif, aleihi 
sallam, i-a fost dăruită doar ju-
mătate din frumusețea cu care a 
fost înzestrat Adam, aleihi 
sallam, ceea ce pare a fi o opinie 
destul de rezonabilă, deoarece 
Allah subhana wa ta’ala l-a creat 
pe Adam, aleihi sallam, şi i-a dat 
formă cu mâna Sa şi apoi a suflat 
asupra lui din duhul Său. De 
aceea, Allah Atotputernicul tre-
buie să-l fi creat în cea mai bună 
formă şi frumusețe.” 

 A fost relatat de la Abdullah 
ibn Omar şi Abdullah ibn Amr că: 
„Atunci când Allah Atotputernicul 
a creat Paradisul, Îngerii au spus: 
«Stăpân al nostru! Lasă-ne să a-
vem parte de el! Căci Tu ai creat 
pentru omenire lumea pămân-
tească, în care ei mănâncă şi 

beau.» Dar Allah Atotputernicul a 
spus: «Pe Slava şi Mărirea Mea, 
nu voi face ca urmaşii evlavioşi ai 
celui pe care l-am creat cu mâna 
Mea să fie precum cel căruia i-am 
zis: „Fii!” şi a prins viață.»” 

 A fost relatat în Sahih Bukhari 
şi Sahih Muslim că Abu Huraira, 
radhi Allahu anhu, l-a auzit pe 
Profet, salla Allahu aleihi wa 
sallam, spunând: „Allah Prea-
înaltul şi Gloriosul l-a creat pe 
Adam, aleihi sallam, după chipul 
şi asemănarea Sa, cu o înălțime 
de şaizeci de coți, şi i-a zis: 
«Mergi şi salută adunarea aceea 
de Îngeri care s-au aşezat acolo, 
şi apoi ascultă ce răspund ei la 
urarea ta, căci acesta va fi salu-
tul tău şi al spiței tale.» Adam, 
aleihi sallam, a zis Îngerilor: «Pa-
cea fie cu voi!», iar ei au răs-
puns: «Pacea şi mila lui Allah fie 
cu tine!» Aşadar, ei au adăugat în 
răspunsul lor față de el: «Mila lui 
Allah.» Deci, cel care va intra în 
Paradis va avea înălțimea lui 
Adam, adică şaizeci de coți, apoi 
oamenii care au venit după el 
(după Adam, aleihi sallam) au 
devenit din ce în ce mai scunzi, 
până în ziua de azi.”    

 (relatat de Bukhari şi Muslim)  
                                                                        

Allahu Alam! 
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Bărbaţii primesc Hurii în Jannah. Dar noi, femeile, 

 ce primim? 
~ de Kadija Georgiana ~ 

 
 

 
Aceasta  este întrebarea pe 

care o întâlnim destul de des, şi 
multe dintre noi dorim să-i cu-
noaştem răspunsul.  

Mai întâi de toate, Jannah 
(Raiul) şi Jahannam (Iadul) sunt 
lucruri ale Vieții de Apoi. Acestea 
reprezintă o parte dintr-un tărâm 
nevăzut, despre care avem per-
cepții  foarte limitate. Astfel de 
probleme sunt dincolo de înțe-
legerea noastră şi nu pot fi cu-
noscute şi nici argumentate de 
gândirea noastră. De aceste luc-
ruri nu avem cum să ştim, în a-
fară de ceea ce este scris în Sfân-
tul Coran şi în Sunnah Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, unde ele ne sunt 
descrise. 

În astfel de probleme ale 
nevăzutului, ceea ce trebuie să  

 
facem este să ne amintim că a-
cestea sunt cunoscute numai de 
Allah subhana wa ta’ala. 

Adevărul este că nu ar trebui 
să intrăm în detalii sau să avem 
discuții privind problemele des-
pre care nu ştim, pentru că nu 
există în acest lucru nici un be-
neficiu. Dimpotrivă, la o astfel de 
întrebare ar trebui să spunem 
Allahu Alam (Allah subhana wa 
ta’ala știe cel mai bine). 

Allah Preaînaltul spune:  
„Şi nu urma [lucrul despre] ca-

re nu ai cunoştință! Auzul şi văzul 
şi inima, pentru toate acestea vei 
fi întrebat!”  

(Sura Al-’Isra’, 17:36) 
 

   Allah este Cel mai Drept şi 
Cel mai Iertător 

 
În primul rând, este de reți-

nut că Acesta este Allah subhana 
wa ta’ala, Rabi-L Alamin (Dum-
nezeul lumilor) despre care vor-
bim. SubhanaAllah! Amintiți-vă 
că El este Ar-Rahman, Ar-Rahim, 
Cel mai Îndurător, Cel Milos, şi nu 
există nimeni mai Milos decât El, 
Preaînaltul; şi El este Cel mai 
Corect, şi nu este niciunul ca El. 
Alhamdulilleh, mashaAllah! 
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El, subhana wa ta’ala, nu va 
fi niciodată nedrept cu robii Săi. 
Dacă El a promis oamenilor din 
Jannah Hurii Al-Ain (femei care 
au lumini în ochi), atunci cu si-
guranță El, subhana wa ta’ala, le 
va da. 

  Femeilor credincioase, Allah 
Preaînaltul le va da ceea ce nu-
mai El, subhana wa ta’ala, a pre-
gătit pentru ele în Jannah.  

Allah Preaînaltul spune:  
„Oricine face fapte bune, 

bărbat sau femeie – credincios fi-
ind - aceia vor intra în Rai şi nu 
vor fi nedreptățiți nici cât un 
punct.”                                                          

(Sura An-Nisa’, 4:124) 
 

     Allah Preaînaltul a creat 
bărbatul şi femeia diferiţi 

 
Bineînțeles că există diferen-

țe între plăcerile femeilor şi plă-
cerile bărbaților, iar Allah Prea-
înaltul știe cel mai bine. 

 
Allah subhana wa ta’ala spu-

ne:  
„Oare nu le ştie pe cele pe  

care le-a creat, cu toate că El es-
te Binevoitor [şi] Atoateştiutor 
[Al-Latif, Al-Khabir]?”                                                 

(Sura Al-Mulk, 67:14)   
El, Preaînaltul, este Cel care 

va oferi femeilor din Jannah cele 
mai bune lucruri, pentru că 
numai El, subhana wa ta’ala, știe 
cel mai bine natura femeilor, a 
creaturilor Sale. 

Allah Preaînaltul spune:  
„Însă aceia care zic: «Domnul 

nostru este Allah!» şi apoi ur-
mează calea cea dreaptă, asupra 
lor se vor coborî îngerii, [zicân-
du-le]: «Nu vă temeți şi nu fiți 
mâhniți şi primiți bunăvestire 
despre Raiul ce vi s-a făgăduit! ~  
Noi suntem ocrotitorii voştri în 
viața din această lume şi din 
Viața de Apoi; voi veți avea în ea  
ceea ce doresc sufletele voastre 
şi veți avea în ea ceea ce veți 
cere, ~ Ospeție de la un Iertător, 
Îndurător [Ghafur, Rahim].»”                                              

(Sura Fussilat, 41:30-32) 
 

      Femeia credincioasă va fi 
căsătorită cu soţul ei de pe pă-
mânt şi în Jannah, iar ea va fi 
mulţumită de acest lucru 

 
Allah subhana wa ta’ala va 

căsători femeile credincioase cu 
soții lor din  dunya (această lu-
me), dacă ele au fost drepte şi 
nu vor mai dori pe nimeni altci-
neva. 

Cele necăsătorite în timpul 
vieții de pe pământ sau cele a 
căror soți nu sunt printre oamenii 
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din Jannah, Allah Preaînaltul le 
va da bărbați credincioşi aflați în 
Paradis. Astfel, femeile vor trăi 
cu soțul şi copiii, în casele lor din 
Paradis. 

Allah subhana wa ta’ala spu-
ne: 

„De grădinile Edenului, în ca-
re vor intra laolaltă cu [toți] a-
ceia care au fost evlavioşi, dintre 
părinții, soții şi copiii lor, iar În-
gerii vor intra la ei prin toate 
porțile [zicând]: ~ «Pace vouă! 
Pentru că ați fost statornici. Şi ce 
bună este răsplata Casei [Veş-
nice]!»”                                           

 (Sura Ar-Ra’d, 13:23-24) 
       Allah Preaînaltul mai spune, 
în Sfântul Coran: 

  „«Intrați în Rai şi voi şi so-
țiile voastre şi vă veți bucura 
voi!» ~  Se va trece printre ei cu 
tipsii de aur şi  cupe; în el se va 
afla tot ceea ce poftesc sufletele 
şi place ochilor. « Şi în veci veți 
rămâne voi în el, ~ Căci acela es-
te Raiul ce vi s-a dat ca moşte-
nire pentru ceea ce ați împlinit ~ 
În el veți avea multe roduri din 
care veți mânca.»”  
    (Sura Az-Zukhruf, 43:70-73) 

Ibn Katheer a spus: „Ele să îşi 
coboare privirea, pentru a evita 
să se uite la alți bărbați decât la 
soții lor, astfel încât în Paradis să 
creadă că nu există nimic mai 
frumos decât aceştia.” Cuvinte 
similare găsim şi în hadithuri 
relatate de Ibn Abbas, Qatadah, 
Ata Al-Khurasani şi Ibn Zaid. 

 

 
 A mai fost relatat că una din 

ele va spune soțului său: „Pe 
Allah, nu cred că există în 
Paradis unul mai frumos decât 
tine, sau ceva mai drag mie de-
cât îmi eşti tu; laudă lui Allah, 
care te-a făcut pentru mine, iar 
pe mine m-a făcut pentru tine.” 
(Tafsir Al-Quran Al-Kareem) 

  
     În Jannah nu va exista ge-
lozie 

 
Viața din Jannah va fi diferită 

de viața din această lume. 
Plăcerile şi sentimentele pe 

care le trăim în această lume le 
vom simți acolo într-un mod di-
ferit, mult mai pure. Vom mânca 
şi vom bea fără să murdărim, nu 
vom îmbătrâni - rămânând la vâr-
sta de 33 de ani -, nu va exista 
nici un act de ticăloşenie. Allahu 
Alam!  

Allah subhana wa ta’ala spu-
ne: 

 „Şi Noi vom îndepărta din 
piepturile lor toată pizma şi pe 
sub ei vor curge pâraie şi vor zice 
ei: «Laudă lui Allah, care ne-a 
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călăuzit spre acestea! Şi noi nu 
am fi fost îndreptați pe calea cea 
bună, dacă Allah nu ne-ar fi că-
lăuzit. Trimişii Domnului nostru 
au venit cu Adevărul!» şi către ei 
se va striga: «Acesta este Raiul 
[pentru voi]! Ați fost făcuți să-
lăşluitori ai lui pentru ceea ce ați 
făptuit.»” 

(Sura Al-’A’raf, 7:43) 

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

„Primul grup de oameni care 
va intra în Paradis va fi mai 
strălucitor decât luna plină; şi 
toți cei ce vor urma vor fi ca cea 
mai strălucitoare stea. Inimile lor 
vor bate ca o singură inimă, pen-
tru că între ei nu va exista duş-
mănie; şi fiecare va avea două 
neveste, care vor fi atât de fru-
moase, pure şi transparente, în-
cât măduva oaselor va fi vizibilă 
în trupul lor. Ei Îl vor glorifica pe 
Allah şi dimineața şi seara, şi ni-
meni nu va scuipa sau îşi va sufla 
nasul. Tacâmurile lor vor fi de a-
ur şi argint, iar pieptenele lor din 
aur. Tămâia lor arzătoare va fi 

din lemn de aloe, iar sudoarea lor 
va fi de mosc.”  

 (relatat de Bukhari şi Muslim) 
 De asemenea, Profetul, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a spus:  
„Ele nu se vor invidia una pe 

alta.” 
(relatat de Bukhari) 
Deci, chiar dacă bărbații vor 

avea Hurii Al-Ain, femeile nu vor 
fi geloase pe acestea. 

Da, se pare că în acest mo-
ment e foarte greu de realizat, 
după cum este la fel de greu de 
imaginat cum să mâncăm şi să 
bem fără să murdărim. Dar ceea 
ce este cert e faptul că Allah 
subhana wa ta’ala ne spune de 
ele, deci existența lor este de 
netăgăduit. Fiți siguri că nu va 
exista gelozie, ci va fi numai pa-
ce şi dragoste. 

  
      Oare, în Paradis, femeile 
credincioase vor fi superioare 
Huriilor? 

  
Situația femeilor credincioase 

din Paradis va fi mai bună decât 
a Huriilor Al-Ain.  

 În cazul în care o femeie 
dreptcredincioasă din această lu-
me, cu voia lui Allah Preaînaltul, 
va intra în Paradis, atunci Allah 
subhana wa ta’ala o va recom-
pensa pentru faptele ei drepte. 

În ceea ce priveşte Huriile, 
ele sunt un răsfăț; au fost create 
în Paradis, drept recompensă 
pentru bărbații credincioşi. 
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Femeile credincioase sunt 
prințese, iar Huriile, indiferent 
cât vor fi de frumoase, sunt con-
diționate de Allah subhana wa 
ta’ala, pentru că ele sunt create 
ca recompense. (islamiqa.com) 

Sheikh Ibn Uthaymin a spus, 
referitor la acest subiect: „Mi se 
pare că femeilor din această lu-
me le va fi mai bine decât Hu-
riilor Al-Ain, chiar şi în aspectul 
exterior; şi Allah ştie cel mai 
bine.” (Fatwa Noor’ala al-Darb) 

Femeia, prin natura ei, este 
devotată unui singur bărbat. Nu 
este nici în dreptul nostru, nici în 
învățăturile unui bun mumin să 
avem îndoieli sau să întrebăm pe 
Allah subhana wa ta’ala despre 
noi, sau despre felul în care ne 
va readuce la viață în Ziua de 
Apoi. 

Ştim că Allah subhana wa 
ta’ala este Cel mai Generos – Ge-
nerosul -, Cel mai Milos şi Cel mai 
Înțelept - Atoateştiutor. 

Ceea ce Allah Preaînaltul a 
hotărât pentru noi, atât în a-
ceastă viață, cât şi în Viața de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoi, este cel mai bine pen-
tru noi. Allah subhana wa ta’ala 
nu va fi niciodată nedrept cu 
robii Săi, şi cu siguranță vom fi 
răsplătiți cu ceea ce merităm. A-
devăratul scop este de a-L adora 
pe Allah subhana wa ta’ala, şi nu 
acela de a ne face griji asupra a 
ceea ce El, Preaînaltul, a promis 
bărbaților care vor ajunge în Pa-
radis. Trebuie să ne concentrăm 
asupra modului în care Îl putem 
servi cât mai bine pe Allah 
subhana wa ta’ala, încercând 
astfel să îmbunătățim relațiile 
noastre cu El, Preaînaltul. 

Să sperăm în răsplata Lui, în 
iertarea Lui, şi numai cu voia Sa 
vom putea ajunge în Paradis, 
inshaAllah. 

Femeile curate şi pure vor a-
vea parte de răsfățul pe care 
numai El, Preaînaltul, îl va putea 
oferi. Tot ce vor cere li se va a-
corda; nu vor găsi nimic  care să 
le supere, deranjeze sau să le 
facă geloase, pentru că vor fi în 
grija Celui mai Generos, Celui 
mai Milostiv.     
      Allahu Alam!                                                                              
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Hadithuri despre legăturile de rudenie 
 

 
Abdullah ibn Amr ibn Al-As, radhi Allahu anhu, relatează că Trimisul 

lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a zis: „Nu acela care răsplăteşte 
binele făcut lui de către o rudenie este cel ce întreține legăturile de 
rudenie, ci acela care menține relații cu rudele ce desfac legătura de 
rudenie cu el.”  

(relatat de Bukhari) 
 
        Umm al mumineen Aisha, radhi Allahu anha, relatează că 

Trimisul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus: „Legăturile de 
rudenie coboară de la Tron şi se spune: «Cine menține bune legături de 
rudenie, Allah va ține legătura cu el, iar cine strică aceste legături, 
Allah va rupe legătura cu el.»” 

 (relatat de Muslim) 
 

         Uqba ibn Amir, radhi Allahu anhu, a relatat: „Trimisul lui Allah, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a zis: «Feriți-vă să mergeți într-un loc 
unde locuiesc femei, dacă sunteți în afara gradelor de rudenie neîn-
găduite.» Un om a zis: «Trimis al lui Allah, povesteşte-mi despre rudele 
soțului femeii.» El a răspuns: «Rudele soțului unei femei sunt de neîn-
lăturat.»”  

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
 
Abu Huraira, radhi Allahu anhu, relatează că Profetul, salla Allahu 

aleihi wa sallam, a zis: „Allah a făcut toate lucrurile şi după ce a înche-
iat sarcina creațiilor Sale, Ar-Rahm (legăturile de sânge ale rudeniei), a 
zis: «(O, Allah), în locul acesta caut adăpost la Tine de toți cei care mă 
distrug (desfac legăturile de rudenie).» Allah a spus: «Da. Nu eşti mulțu-
mit ca Eu să țin legătura cu cel ce te ține laolaltă şi să rup legătura cu 
cel ce te desface?» Am zis: «Sunt mulțumit.» Allah a spus: «Atunci a-
ceasta este starea ta.»”  

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
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Să căutăm știința, până vom muri 
~ de Gabriela Guettat ~ 

 

      

 
  
 Imam Ahmad a avut doi 

copii, Abdullah şi Salih. Salih a 
relatat:  

„Un om l-a văzut pe tatăl 
meu ținând în mână o cutie de 
cerneală şi i-a spus: «O, Abu 
Abdullah! Tu eşti imamul 
musulmanilor!» Acesta a vorbit 
ca şi cum era surprins să-l vadă 
pe Imam Ahmad cărând această 
călimară de cerneală, precum 
tinerii studenți, ca şi când încă ar 
mai citi cărți. Imam Ahmad i-a 
răspuns: «Am să fiu preocupat să 
caut ştiinţa până când voi 
muri.»” 

O altă istorisire despre ace-
laşi subiect, spusă într-un mod 
diferit: „După mine...am să caut 
cunoaşterea până când voi fi pus 
în mormânt.” 

      Hushaym ibn Bashir a fost 
primul profesor al lui Imam Ah- 

 
mad. Acesta din urmă l-a întâlnit 
în anul 179 Hijri, când a  început 
să învețe, la vârsta de 16 ani.  

Aceasta este declarația lui: 
„Am să caut ştiinţa până când voi 
muri.”, ceea ce înseamnă: „Tre-
buie să continui să beneficiezi 
din ştiinţă.” 

Ştiinţa şi cunoaşterea sunt o 
onoare; dacă le abandonezi, te 
vor abandona! 
       Ibn-Zirr Hubaysh a raportat: 
„M-am dus la Safwan ibn Assal Al-
Murad, să îl întreb de ştersul pan-
tofilor. M-a întrebat: «Ce cauți?» 
Am zis: «Am venit să învăț.» El a 

răspuns: «Îngerii etalează aripile 
lor aceluia care vrea să învețe, 
de fericire.»” 

 (relatat de Tirmidhi, Ibn Ma-
jah, Ibn Al-Hakim şi Hibban)  
      Abu Darda, radhi Allahu 
anhu, a relatat că l-a auzit pe 
Trimisul lui Allah, salla Allahu 
aleihi wa sallam, spunând: „Dacă 
cineva călătoreşte pe un drum, în 
căutarea înțelepciunii, Allah îl va 
călăuzi să meargă pe unul dintre 
drumurile ce duc în Rai. Îngerii îşi 
vor coborî aripile asupra celui ce 
umblă după înțelepciune, fiindu-
le plăcută îndeletnicirea lui. 
Locuitorii cerurilor şi pământului, 
precum şi peştele din adâncimea 
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apelor se roagă pentru iertarea 
lui. Avantajul celui învățat asu-
pra celui credincios este ca şi 
luna plină față de celelalte stele. 
Învățații sunt moştenitorii profe-
ților, ce lasă moştenire nu dinari 
şi nici dirhami, ci numai înțe-
lepciune, iar cel ce o dobân-
deşte, are parte de o răsplată 
grozavă.”  

(relatat de Abu Dawud şi Tir-
midhi) 
      Hasan ibn Malik, radhi Allahu 
anhu, a relatat că Mesagerul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: „Oricine pără-
seşte casa lui în căutare de cu-
noaştere este pe calea lui Allah, 
până când el se întoarce.” 
     (relatat de Tirmidhi) 

Într-un studiu recent s-a ob-
servat că majoritatea tinerilor 
vin să studieze ştiința islamică, 
dar pe parcursul câtorva luni ei 
abandonează cursurile.  
     Ce se întâmplă cu ei?  
     Oare cred ei că ştiința este o 
momeală a acestei vieți?  
     Fac acest lucru pentru a li se 
da o funcție sau un nume?  
     Pentru care motiv abando-
nează ei ştiința? 

     Când sunt întrebați despre 
regulile rugăciunii, ei răspund 
foarte simpu: „Nu este nici o 
problemă. Noi le ştim.” Dar dacă 
se discută în profunzime acest 
subiect, mulți dintre ei se vor 
pierde şi nu vor şti răspunsurile. 
Ştiți de ce? Pentru că s-au 
mulțumit cu puținul, spunându-
şi: „Suntem satisfăcuți cu ceea 
ce am învățat.” 
     De aici pornesc gravele pro-
bleme din comunitatea musulma-
nă; pentru că majoritatea tineri-
lor din zilele noastre se mulțu-
mesc cu puținul. 
     Nu, dragii mei, ştiința nu tre-
buie abandonată! Un bun musul-
man mumin trebuie să caute şti-
ința până la moarte.      

 
     Într-o moschee, într-o țară în-
depărtată, trăia odată un învățat 
care îi aduna în jurul lui pe ti-
nerii musulmani și le dăruia din 
înțelepciunea sa, în fiecare vi-
neri. Era un profesor răbdător și 
le explica de multe ori fiecare 
lucru, pentru a fi sigur că au 
înțeles. Și, cu toate că era în-
vățat, nu se sfia să învețe și el, 
la rândul lui, de la elevii săi, zi-
cându-le: „Știința este precum o 
comoară și mințile voastre sunt 
recipiente, deci umpleți-le cu 
comoara, indiferent de unde o 
luați.” 
     Într-o zi, el le dădu elevilor 
săi o sarcină, și anume să-i adu-
că fiecare cea mai frumoasă floa-
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re pe care o va găsi. Toți i-au 
adus câte o floare minunată. 
Învățatul le privi cum stăteau a-
dunate pe masă, în toată splen-
doarea lor, încântând privirea 
oricui.  
     Deodată, el descoperi printre 
ele un trandafir veștejit. Era us-
cat, aproape putred. „Care din-
tre voi a adus această floare?”, 
întrebă el, uimit. Unul dintre ti-
neri se ridică și zise: „Eu.” În-
vățatul îl întrebă: „De ce mi-ai 
adus un trandafir veștejit? Doar 
există atâtea flori minunate, pe 
care Allah subhana wa ta’ala le-a 
creat, arătându-ne Atotputerni-
cia Sa!” 
     Tânărul îl privi pe învățat și 
zise: „Sarcina noastră era să-ți 
aducem cea mai frumoasă floare 
pe care o găsim. Când am înce-
put să caut, am găsit atâtea 

flori, una mai frumoasă ca alta, 
că aș fi vrut să le iau pe toate cu 
mine. Dar apoi m-am gândit că 
cine dăruiește viață unor lucruri 
atât de minunate, ar trebui să fi-
e și singurul care are dreptul să 
le-o ia înapoi. De aceea, ți-am 
adus un trandafir a cărui viață s-
a întors la Creatorul ei. Insha-
Allah să nu fii supărat, dar m-am 
rușinat să fac un lucru, care 
este, de drept, numai al lui Allah 
subhana wa ta’ala.” 
     Când a auzit aceste cuvinte, 
învățatului i-au dat lacrimile și 
ceilalți elevi s-au rușinat că ei nu 
au gândit astfel, minunându-se 
de înțelepciunea tânărului. 

 
    Fie ca Bunul Allah Preaînaltul 
să ne întărească credinţa şi 
știinţa! 
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Cine ești tu, sora mea? 
~ de Kadija Georgiana ~ 

 
 

      

    
  
     ~ Cine eşti tu, sora mea,  sub 
acel voal sau hijab? ~ 
 
      ~ Sub acel voal sau hijab este 
o femeie, o soră, o soție liberă şi 
responsabilă, iubită şi amabilă. 
      ~ Sub acel voal sau hijab este 
o femeie, o soră  sau o soție cu o 
viață socială, într-o societate ca-
re are tot timpul ceva de spus. 
      ~ Sub acel voal sau hijab es-
te o soție cu suflet bun, mo-
destă. 
      ~ Sub acel voal sau hijab este 
o femeie devotată şi deter-
minată să lupte pe calea lui Allah 
Preaînaltul. 
 
      ~ Cine eşti tu, sora mea,  sub 
acel voal sau hijab? ~ 
 
     ~ Sub acel voal sau hijab  este 
o femeie, o soră  sau o soție care 
întruchipează demnitatea femei- 

lor în Islam, a femeii musulmane. 
      ~ Sub acel voal sau hijab  es-
te o femeie, o soră  sau o soție 
preocupată de Viața de Apoi, în 
detrimentul acestei lumi efeme-
re. 
      ~ Sub acel voal sau hijab este 
o femeie, o soră sau o soție opri-
mată, umilită, jignită, blamată, 
molestată, victimă a intoleranței 
ignoranților ce urmează calea lui 
Sheitan, audhu billeh. 
      ~ Sub acel voal sau hijab este 
o femeie, o soră  sau o soție care 
a spus „NU” lucrurilor ce duc la 
pierzare, lucruri interzise de 
Allah subhana wa ta’ala. 
 
      ~ Cine eşti tu, sora mea,  sub 
acel voal sau hijab? ~ 
      
      ~ Sub acel voal sau hijab este 
o femeie, o soră sau o soție de-
votată religiei sale, care în orice 
împrejurare, indiferent de mediu 
(familie, serviciu, prieteni, co-
pii),  reprezintă un adevărat e-
xemplu, fiind menită să le insufle 
acestora frumoasa ei religie. 
      ~ Sub acel voal sau hijab este 
o femeie, o soră sau o soție care,  
în ciuda faptului că trebuie să 
accepte toate tipurile de gelozie, 
ipocrizie, ură împotriva ei, nu îşi 
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pierde speranța că Allah 
Preaînaltul este Protectorul său, 
nu se lasă descurajată, indiferent 
de situație. 
      ~ Sub acel voal sau hijab este  
o femeie, o soră  sau o soție  ca-
re  este supusă şi tolerantă în a-
celaşi timp. 
      ~ Sub acel voal sau hijab este 
o femeie, o soră sau o soție care 
încearcă să fie precum soțiile şi 
fiicele Profetului Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
credincioase şi pline de curaj. 
     ~ Sub acel voal sau hijab este 
o femeie, o soră  sau o soție care 
trebuie să îi ierte pe cei ce, din 
ignoranță şi răutate, îi fac rău,  
deoarece Allah subhana wa ta’ala 
ne iartă nouă păcatele, iar noi nu 
suntem cu nimic mai presus de-
cât El, Preaînaltul. 
     ~ Sub acel voal sau hijab este 
o femeie, o soră  sau o soție, un 
exemplu pentru alte femei; este  
doctor, psiholog, profesor; cea 
care aduce mângâiere sufletului, 
este plină de iertare, şi suferă  
alături de cei îndurerați. Ea este  

frumoasă şi prețioasă precum o 
perlă, iar voalul este „scoica” ce 
o ascunde de ochii ce nu trebuie 
să o vadă. Allah subhana wa 
ta’ala o iubește şi de aceea, ca 
mamă, i-a dat la picioarele ei 
Paradisul. 
 
       Allah subhana wa ta’ala să 
ne întărească în credință, suro-
rile mele în Islam, şi să ne ghide-
ze pe calea Sa, iar surioarele ca-
re nu poartă hijab sau voal, 
inshaAllah să înțeleagă impor-
tanța şi valoarea lui. 
 

 
 

                                 Ameen!

 

 

 

 

      „Acestea sunt orânduielile lui Allah, iar acela care este supus lui Allah  
și Trimisului Său, pe acela îl va face [Allah] să intre în Grădini pe sub  

care curg pâraie, pentru a rămâne veșnic în ele, iar aceasta este 
mare izbândă.” 

(Sura An-Nisa’, 4:13) 
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Beneficiile, în balanța rugăciunii 
~ de Yasmin Dorina ~           

 

 

 
 
     ~ Atunci când ne rugăm și ce-
rem binecuvântările lui Allah 
subhana wa ta’ala pentru Pro-
fetul Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam, ne supunem, 
mai presus de toate, poruncii Lui, 
Preaînaltul. 

„Allah şi îngerii Săi se roagă 
pentru Profet. O, voi cei care 
credeți, rugați-vă pentru el şi 
salutați-l pe el cu tot respectul.” 

(Sura Al-’Ahzab, 33:56) 
~ Rugăciunea ne aduce bene-

ficii de la Allah subhana wa 
ta’ala; dar rugăciunea lui Allah 
Preaînaltul pentru Profet, salla 
Allahu aleihi wa sallam, este di-
ferită de a noastră. 

 Rugăciunea lui Allah Prea-
înaltul pentru Profet, salla Allahu 
aleihi wa sallam, îi aduce onoare 
și laudă, iar rugăciunea noastră 
înseamnă să cerem binecuvân-

tarea lui Allah Preaînaltul și să-i 
invocăm numele. 

~ Prin rugăciunea pentru 
Profet, salla Allahu aleihi wa 
sallam, urmăm pașii Îngerilor, 
aleihum sallam. 

~ Răsplata de la Allah subhana 
wa ta’ala este înzecită pentru fi-
ecare rugăciune. 

~ Pentru fiecare rugăciune ni 
se vor șterge zece păcate, in-
shaAllah. 

~ Dacă invocăm numele 
Profetului, salla Allahu aleihi wa 
sallam, în rugăciunile noastre, a-
cest lucru va fi pe placul lui Allah 
Preaînaltul. Datorită acestei ru-
găciuni importante, vom avea un 
loc asigurat în Paradis, numai 
prin voia lui Allah Preaînaltul. 
Fără această invocare, rugăciu-
nile noastre riscă să rămână sus-
pendate între cer și pământ. 

~ Este o modalitate de a ob-
ține mijlocirea Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam, în Ziua 
Judecății. 

~ Este unul din mijloacele prin 
care pot fi iertate păcatele noas-
tre, inshaAllah. 

~ Este un mijloc prin care Allah 
subhana wa ta’ala Își coboară 
mila asupra robului Său.  
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~ Este o modalitate de a ne a-
propia de Creatorul nostru, în Zi-
ua Judecății. 

~ Rugăciunile pentru Profet, 
salla Allahu aleihi wa sallam, în-
locuiesc  actele de caritate pen-
tru persoanele aflate în dificul-
tate. 

~ Rugăciunea pentru Profet, 
salla Allahu aleihi wa sallam, aju-
tă ca viața să fie plină de pros-
peritate. 

~ Această invocare a Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, permite ca rugăciu-
nile să fie primite de Allah 
Preaînaltul și de 
Îngerii Săi, alei-
hum sallam. 

~ Ruga permite 
sufletului să se pu-
rifice și îl pune în 
valoare.  

~ Prin această 
invocare, insha-
Allah, vom fi cru-
țați de dureri, în Ziua Judecății.  

~ Această invocare ne ajută să 
primim răspuns la rugăciunile și 
dua-urile noastre, prin mijlocirea 
Profetului, salla Allahu aleihi wa 
sallam. 

~ Cu ajutorul acestei rugi, ne 
aducem aminte de lucrurile pe 
care le-am uitat. 

~ Ne salvează de la numele de 
Zgârcit, pe care îl merită orice 
persoană care nu-l salută pe 
Profet, salla Allahu aleihi wa 
sallam. 

~ Aceasta ne permite să ră-
mânem pe calea cea dreaptă, 
spre deosebire de cei care nu se 
roagă pentru el, salla Allahu 
aleihi wa sallam. 

~ Cel ce recită aceste rugi este 
apărat, de asemenea, de întâl-
nirile necurate, în care nu este a-
dusă nici o laudă lui Allah 
subhana wa ta’ala și nici Trimi-
sului Său, salla Allahu aleihi wa 
sallam.  

~ Discursul, la începutul căruia 
este pomenit numele lui Allah 
subhana wa ta’ala și al Profetului 
Său, salla Allahu aleihi wa 

sallam, va ieşi, 
inshaAllah, foar-
te bine. 

~ Această in-
vocare permite 
dobândirea lu-
minii, la trece-
rea podului de 
peste Iad (Si-
rat). 

~ Ea ne ferește de împietrirea 
inimii și, în consecință, de aban-
donarea lui Allah Preaînaltul. 

~ Permite obținerea laudei lui 
Allah subhana wa ta’ala, care 
este rezervată tuturor celor ce 
spun aceste dua-uri în rugăciune, 
deoarece El, Preaînaltul, comu-
nică cu locuitorii cerului și ai 
pământului.   

~ Amintindu-l pe Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi 
wa sallam, în rugăciuni, cu ade-
vărat ne vor fi scrise faptele bu- 
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ne. Prin urmare, cel care se roa-
gă merită să se bucure de res-
pect, știind că recompensa este 
pe măsura faptelor sale. 

~ Binecuvântarea va fi pre-
zentă în tot ceea ce facem pe 
parcursul vieții. Implorând bine-
cuvântare asupra Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam, și asupra 
familiei sale, primim în schimb 
aceeași binecuvântare, insha-
Allah, știind că rugăciunile pen-
tru Profet, salla Allahu aleihi wa 
sallam, sunt automat întoarse a-
supra persoanei care se roagă și 
că răsplata va fi pe măsura fap-
telor sale. 

~ Această rugăciune ne permi-
te să menținem și să sporim sen-
timentele noastre față de Profet, 
salla Allahu aleihi wa salam. 
      Știind că acesta este un act 
de credință, calitățile Profetului,  
salla Allahu aleihi wa sallam, sunt 
înțelese cu mintea, iar senti-
mentele față de el, salla Allahu 
aleihi wa sallam, cresc. 

Când calitățile și caracteris-
ticile Profetului Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, sunt 
evocate, dragostea față de el 
crește și ne invadează întreaga 
inimă. Atunci când acest senti-
ment nu este menținut, el își 
pierde din intensitate. Cel mai 
bine este să ne gândim la el și să 
ne amintim de calitățile sale, 
salla Allahu aleihi wa sallam, iar 
sentimentul intens față de el să 
fie manifestat prin cuvinte de 
laudă constantă. 

~ Această rugăciune ne per-
mite întoarcerea la Allah subhana 
wa ta’ala, ne permite să obținem 
dragostea Lui, Preaînaltul, și să 
menținem dragostea noastră pen-
tru profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam. 

~ Rugăciunea pentru Profet, 
salla Allahu aleihi wa sallam, este 
un drept pe care i-l datorăm. Es-
te o modalitate prin care ne ex-
primăm recunoștința pentru toa-
te binecuvântările lui Allah Prea-
înaltul, pe care ni le-a oferit. 

Generozitatea lui Allah 
subhana wa ta’ala este imensă și 
e imposibil ca robii Săi să o poată 
aprecia pe deplin; dar puținul cu 
care robii Săi îl apreciază, Îl 
mulțumește pe El, Preaînaltul, 
aceasta implicând în special ru-
găciunea. 

~ Evocându-L, Îi mulțumim 
pentru că a trimis un astfel de 
Profet, salla Allahu aleihi wa 
sallam, oamenilor. 

Allah Preaînaltul ne infor-
mează prin intermediul Profe-
tului Mohammed, salla Allahu 
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aleihi wa sallam, și ne călăuzeşte 
pe calea plăcută Lui, subhana wa 
ta’ala. 

De asemenea, ne arată ce fa-
cilități ne așteaptă, odată ce vom 
ajunge la sfârșitul acestui drum și 

atunci când Îl  vom întâlni, in-
shaAllah. 

Astfel, noi credem în existența 
lui Allah Preaînaltul, ascultând 
de voia și puterea Lui, crezând în 
atributele Sale și în cuvântul Său. 

De asemenea, ca martor la în-
vățăturile sale, El, Preaînaltul,  
l-a trimis pe Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
căruia îi dedicăm o iubire 
perfectă. 

Rugăciunea pentru el, salla 
Allahu aleihi wa sallam este, prin 
urmare, una dintre lucrările cele 
mai importante (meritorii). 

~ Rugăciunea pentru Profet, 
salla Allahu aleihi wa sallam, este 
o formă de rugăciune în care 
există două tipuri de invocații: 

- în primul rând, robul invocă 
beneficiul propriu; 

- în al doilea rând, se face 
apropierea de prietenie a celor 
mai ~iubiți~ de Allah Preaînaltul, 
aceștia profitând, astfel, de 
toate beneficiile date de Creator. 
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   Hai să facem dua! 
                               ~ de Gabriela Guettat ~ 

 
 

Ya Rabby!  

Ajută-mă să zic adevărul în fața puternicilor și să nu zic minciuni 

pentru a primi aplauzele slabilor. 

 

Ya Rabby!  

Dacă îmi dai bani, să nu-mi iei fericirea. 

 

Ya Rabby!  

Dacă îmi dai puterea, să nu-mi iei mintea. 

 

Ya Rabby!  

Dacă îmi dai succesul, să nu-mi iei modestia. 

 

Ya Rabby! 

 Și dacă îmi dai modestia, să nu-mi iei mândria. 

 

Ya Rabby! 

 Învață-mă să iubesc lumea cum mă iubesc pe mine. 

 

Ya Rabby!  

Învață-mă să-mi cer socoteli, înainte să mi se ceară socotelile în 

Ziua de Apoi. 
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Ya Rabby!  

Învață-mă că iertarea este cea mai mare treaptă a puterii, și că 

răzbunarea este primul semn al slăbiciunii. 

 

Ya Rabby!  

Să nu mă lași să devin încrezut - dacă reuşesc, nici să disper - dacă 

eșuez. 

 

Ya Rabby!  

Adu-mi aminte că eșecului tot timpul îi urmează o reuşită. 

 

Ya Rabby!  

Dacă îmi iei banii (averea), dă-mi speranța, și dacă îmi iei reușita, 

dă-mi puterea să înving eșecul. 

 

Ya Rabby!  

Și dacă îmi iei sănătatea, lasă-mi credința (Imanul). 

 

Ya Rabby!  

Dacă am făcut rău cuiva, să-mi dai puterea să-mi cer iertare, 

Și dacă lumea mi-a făcut rău, să-mi dai curajul iertării. 

 

Ya Rabby!  

Și dacă Te uit, Tu să nu mă uiți din iertarea Ta. Tu ești Cel mai 

Puternic și Cel mai Iertător. 

 

 

Ameen! Ameen ! Ameen! 
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Experiment privind sacrificarea animalelor în numele lui 
Allah subhana wa ta’ala 

~ de Ionela Noour ~ 
 

 
„Şi nu mâncați din cel peste 

care nu s-a pomenit numele lui 
Allah, căci aceasta este nelegiu-
ire!”  

(Sura Al-’An’Am, 6:121)  
„Vă sunt oprite mortăciu-

nea, sângele [scurs], carnea de 
porc, animalele cele asupra că-
rora a fost pomenit numele alt-
cuiva decât al lui Allah [la jun-
ghierea lor], ce a pierit înăbuşit, 
lovit, în urma căderii sau împuns 
cu coarnele [de altă vită], ce a 
fost sfâşiat de fiare – doar dacă 
ați junghiat [aceste vietăți îna-
inte de a muri] - ca şi vitele jun-
ghiate pe pietrele înălțate [ale 
idolilor] şi cele pe care le îm-
părțiți, prin tragere la sorți, cu 
săgeți.” 

(Sura Al-Ma’ida, 5:3) 
 

 
 

 
„Ei te întreabă ce le este în-

găduit [să mănânce]. Spune: «Vă 
sunt îngăduite vouă cele bune şi 
cele pe care le învățați pe anima-
lele şi păsările de vânătoare [să 
vi le prindă], dresându-le ca pe 
câini. Învățați-le [să vâneze] din 
ceea ce v-a învățat Allah pe voi. 
Şi mâncați din cele pe care ele le 
prind pentru voi, rostind asupra 
lor [a animalelor dresate] numele 
lui Allah! Şi fiți cu frică de 
Allah.»” 

(Sura Al-Ma’ida, 5:4) 
       „Mâncați [numai] din cele 
peste care s-a pomenit numele 
lui Allah, dacă voi sunteți încre-
zători în versetele Lui.”  

(Sura Al-’An’Am, 6:118) 
„Ce aveți voi ca să nu mân-

cați din cele peste care s-a po-
menit numele lui Allah?” 

(Sura Al-’An’Am, 6:119) 
Ce vrea Allah Preaînaltul de 

la noi, prin aceste versete? Ce rol 
au acestea, ce învățăm din ele, 
cu ce ne sunt de folos? 

Sigur că există un mare be-
neficiu, asta fără nici o îndoială. 

El, subhana wa ta’ala, ne-a 
creat şi ne-a dăruit multe, iar 
când ne îndrumă spre ceva, tre-
buie să credem că acel lucru este 
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benefic pentru noi, chiar dacă 
noi nu vedem unde este acel be-
neficiu. 

 

 
 
Experimentul de față a fost 

făcut în Siria, scopul său fiind de 
a cerceta efectele pe care le are 
pomenirea numelui lui Allah 
Preaînaltul asupra animalului sa-
crificat. În cadrul experimentului 
au fost folosite cele mai moderne 
tehnici. 

 
1. Au fost vizitate mai multe 

centre de sacrificare, unde erau 
tăiate vite, oi, păsări; 

2. Au fost luate probe de la 
diferite tipuri de carne; peste u-
nele dintre acestea a fost po-
menit numele lui Allah Preaînal-
tul la sacrificarea animalului, iar 
peste altele nu; 

3. Aceste probe au fost tra-
tate ştiințific, pentru a fi obți-
nute rezultatele cele mai corec-
te, care să deosebească carnea 
peste care s-a pomenit numele 
lui Allah Preaînaltul de cealaltă 
carne. 

    

Etapele ştiinţifice ale stu-
diului: 

 
a) Au fost făcute mai multe 

studii în ceea ce priveşte ger-
menii care se dezvoltă pe carnea 
de vită asupra căreia a fost po-
menit numele lui Allah subhana 
wa ta’ala; 

b) Au fost prelevate mostre 
de țesut din interiorul muşchiu-
lui, nu de la suprafață;  

c) Fiecare probă a fost pusă 
în soluție de detol 10%, pentru a 
curăța complet suprafața; 
        d) După o oră, mostrele au 
fost puse într-un mediu de thi-
oglicolat; 

e) Apoi, au fost puse într-un 
mediu protector, timp de 24 de 
ore.  

f) După ce au fost scoase şi 
analizate, s-a constatat că mos-
trele din carnea peste care a fost 
pomenit numele lui Allah subhana 
wa ta’ala nu au suferit nici o 
modificare, în timp ce la cele-
lalte s-a constatat o creştere 
semnificativă a numărului germe-
nilor, fiind perturbat inclusiv me-
diul de păstrare.  

 
După 24 de ore, au fost puse în 

trei medii:  
    - o pastă hrănitoare;  
    - un mediu pentru a depista 
germenii;   
    - o pastă amestecată cu sânge.  
      După 48 de ore, s-a observat 
că acea carne asupra căreia a 
fost pomenit numele lui Allah 
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Preaînaltul a fost curată în pro-
porție de 99%, în toate cele trei 
medii menționate; însă la carnea 
asupra căreia nu a fost pomenit 
numele lui Allah Preaînaltul s-a 
constatat o creştere mare a can-
titățiilor de germeni.   

 
Comparările:  
La mediul cu pastă hrăni-

toare s-a observat o diferență 
mare: la carnea sacrificată în nu-
mele lui Allah Preaînaltul s-a 
constatat o culoare foarte sănă-
toasă, roz, iar la cealaltă – asu-
pra căreia nu a fost pomenit nu-
mele lui Allah Preaînaltul -, cu-
loarea a fost roşu închis, spre al-
bastru. 

Din punct de vedere micro-
scopic, au existat multe leucocite 
(globule albe) în țesutul muscular 
şi un număr mare de globule roşii 
în vasele de sânge, la carnea a-
supra căreia nu a fost pomenit 
numele lui Allah subhana wa 
ta’ala. La carnea asupra căreia s-
a pomenit numele lui Allah 
Preaînaltul nu s-a observat nici o 
modificare. SubhanaAllah! 

 
Concluzie: 
Islamul interzice un lucru 

numai pentru ca omului să-i fie 
bine, şi nu pentru a-l asupri, aşa 
cum consideră cei care nu cred în 
Islam. 

 
Alhamdulilleh, Allah Karim! 

 
 

 

 

 



                                        

 
45 

 

Sfaturi de îngrijire corporală, pentru iarnă 
~ de Diana Manal ~ 

 
 
     Pe măsură ce iarna se insta-
lează în drepturi, vremea devine 
din ce în ce mai rece şi mai usca-
tă, iar pielea are nevoie de o 
protecție specială, îndeosebi în 
zona mâinilor, a feței şi a bu-
zelor.  

 

 
 
Atunci când temperatura se 

schimbă, trebuie să modificați şi 
maniera în care vă îngrijiți pie-
lea. Aflați cum se comportă pie-
lea şi ce efecte are vremea rece 
asupra ei, pentru a şti cum să vă 
ajustați tratamentele aplicate.  
   1. Un duş fierbinte, zilnic.  

Acesta este foarte important 
pentru igiena pielii. Țineți minte 
următoarele sfaturi, atunci când 
faceți duş: evitați săpunurile 
dure (sunt de preferat cele care 
nu usucă pielea) şi aplicați lo-
țiune de corp, imediat după duş. 
   2. Hidratați-vă. 

 
 

     O loțiune de corp de bună ca-
litate este, fără îndoială, cel mai 
important sfat în îngrijirea pielii, 
pe perioda iernii. Alegeți o cremă 
ce conține oxid de zinc, precum 
şi loțiuni grase sau uleiuri de 
corp, care se aplică pe pielea u-
medă. Loțiunile de corp for-
mează o barieră protectoare îm-
potriva mediului înconjurător.  

3. Aveți grijă de buzele dum-
neavoastră.  

Buzele pot deveni foarte usca-
te, pe perioada iernii. Alegeți un 
balsam de buze hidratant, care 
să aibă în compoziția sa vitamina 
E. Acesta formează o barieră de 
protecție împotriva elementelor 
naturii.  

4. Aveți grijă de mâini şi un-
ghii.  

Una dintre problemele pe care 
le aduce iarna sunt mâinile us-
cate şi exfolierea unghiilor. Da-
torită mediului uscat, apa din 
corp se evaporă foarte repede, 
astfel că şi hidratarea pielii sca-
de. Expunerea la apă nu este o 
soluție, deoarece acest lucru vă 
va usca pielea şi mai mult. Este 
recomandat ca, după ce vă 
spălați mâinile, să le tamponați 
uşor cu un prosop, apoi să le in-
troduceți, timp de 5 minute, în 
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ulei de măsline, călduț. De ase-
menea, luați Calciu, pentru întă-
rirea unghiilor.  

5. Aveți grijă de scalp şi păr.  
Dacă aveți mătreață, folosiți 

un şampon special, dar luați în 
calcul şi faptul că acesta usucă 
părul. 

6. Exfolierea. 
Pe timpul verii, ne plângem 

foarte des că avem pielea grasă, 
uleioasă. Acest lucru nu se în-
tâmplă pe perioada iernii, deoa-
rece mediul este foarte uscat, iar 
pielea reține foarte greu apă. Ar 
fi indicat să vă exfoliați pielea 
cel puțin de două ori pe săp-
tămână.  

7. Beți multă apă. 
Beți multă apă, pentru a pre-

veni deshidratarea. Puteți încer-
ca un pahar de apă caldă cu lă-
mâie, în fiecare zi. Vă va ajuta şi  
la detoxifierea întregului orga-
nism, inclusiv a ficatului. Astfel, 

corpul va putea să curețe mai re-
pede sângele, înlăturând toxinele 
responsabile pentru pielea nesă-
nătoasă. 

8. Dormiți cât mai mult.  
Corpul se regenerează atunci 

când dormiți. Lipsa odihnei va a-
vea efecte negative în timp, iar 
celulele din corp (inclusiv cele 
din piele) nu vor avea şansa să se 
regenereze. Ideal ar fi să dormiți 
9 ore pe noapte, însă dacă pro-
gramul nu vă permite, încercați 
să acumulați cel putin 7 ore de 
somn, pe noapte. 

9. Aveți grijă la acnee. 
Unele persoane se plâng că, pe 

perioada iernii, acneea devine 
mai pronunțată, deoarece razele 
soarelui sunt cele care ajută la 
prevenirea acesteia. Consultați 
un dermatolog, dacă problema 
devine serioasă.  
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Ciorbă-cremă de vită 
~ de Diana Manal ~ 

 
 
 
Ingrediente: 
 
* 1 cartof  
* 1 dovlecel  
* 2 morcovi  
* 200 grame carne de vită 
* o linguriță de ulei de măsline  
* brânză telemea, rasă  
* crutoane (cubulețe de pâine prăjită)  
* un praf de sare  
 
 
 
     Mod de preparare: 
 
     Legumele tocate mărunt se pun la fiert, în apă cu sare. Separat, tot 
în apă cu sare, se fierbe carnea, tăiată cubulețe. Se ia spuma de 2-3 
ori. 
     După ce carnea e bine fiartă, se introduce în blender, împreună cu 
legumele fierte anterior, se adaugă o linguriță de ulei de măsline şi se 
mixează bine.  
 
     Se serveşte caldă, eventual cu brânză telemea rasă deasupra şi cu 
crutoane. 
 

    Poftă bună! 
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Cartofi umpluţi cu ciuperci şi pui picant 
~ de Diana Manal ~ 

 
 
 
Ingrediente: 
 
* 6 cartofi mari  
* 300 grame ciuperci  
* 2 morcovi  
* 1 ardei gras  
* 1 ceapă  
* 3 căței de usturoi  
* busuioc, pătrunjel, sare, piper, ulei  
 
  
 
   Mod de preparare: 

 

   Într-o cratiță (tigaie) se pun 5-6 linguri de ulei de măsline, în care se 

căleşte ceapa tăiată mărunt (până devine aurie), apoi ardeiul şi 

morcovul, tăiate cubulețe mici şi, la sfârşit, ciupercile tăiate peştişori.  

   Se lasă câteva minute la înnăbuşit, amestecându-se ca să nu se prindă 

de tigaie. Se adaugă usturoiul, busuiocul şi pătrunjelul (tăiate fin), sare 

şi piper după gust. Nu se pune apă, deoarece legumele vor lăsa ele apă 

suficientă.  

   Separat, se curăță cartofii, se taie în două, pe lung, se scobesc cu 

grijă în formă de barcă şi se umplu cu preparatul de mai sus, după ce au 

fost unşi cu ulei de măsline. Se aşează într-o tavă tapetată cu folie 

alimentară şi se dau la cuptor, la foc mic, circa 40-50 minute.  

  Când sunt aproape gata, peste fiecare cartof se poate presăra caşcaval 

sau brânză rasă şi se mai lasă câteva minute în cuptor.  
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Ingrediente pentru carne: 

 

* 2 piepturi de pui, dezosate  

* 2 ouă  

* 2 linguri făină  

* 2 linguri pesmet  

* 2 lingurițe boia  

* 4 felii de lămâie verde  

* sare şi piper după gust  

 
  
 
    Mod de preparare: 
 
    Se crestează piepturile de pui, se presară cu sare şi piper, apoi se dă 
fiecare bucată prin făină, ou şi pesmet (în această ordine), apoi, la 
final, se presară - pe fiecare bucată - boia.  
 
    Se pune bucata de piept de pui în ulei bine încins şi se prăjeşte la foc 
potrivit, pe ambele părți. 
 
           Poftă bună!  
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Budincă de orez, cu mere 
~ de Diana Manal ~ 

 
 

 Ingrediente:                                
* 1 cană orez 
* 3 căni lapte 
* 2 plicuri zahăr vanilat 
* 50 g zahăr (după gust) 
* 3 ouă 
* 3 mere 
* scorțişoară 
* sare  
* coaja de la o lămâie 

 
      Mod de preparare:  
 
      Orezul se spală bine şi se lasă la scurs. 
Laptele se pune la fiert şi se adaugă puțină sare. Când laptele începe să 
fiarbă, se adaugă orezul şi se amestecă, să nu se prindă de fundul oalei. 
Se reduce focul şi se lasă orezul să fiarbă la foc mic, amestecând din 
când în când. După 10 minute, se adaugă zahărul şi, după încă 10 
minute, orezul este fiert; chiar dacă a mai rămas lapte, acesta va fi 
absorbit de orez. Se lasă să se răcească. 
      Un vas termorezistent se unge cu unt şi se presară cu pesmet.            
Gălbenuşurile se amestecă cu orezul şi coaja de lămâie. Albuşurile se 
bat spumă tare şi se încorporează încet în orez. 
      Merele spălate se scobesc de cotor şi se taie feliuțe subțiri. 
Jumătate din orez se pune în vasul termorezistent, acoperim apoi cu un 
strat de mere şi adăugăm scorțişoară (peste mere). Punem cealaltă 
jumătate de orez şi acoperim cu un alt strat de felii de mere, 
scorțişoară şi zahăr, care la coacere se va carameliza. 
     Budinca se poate servi stropită cu sirop de fructe, făcut în casă.  
 
    Poftă bună! 
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13. Sura Ar-Ra'd 

(Medinită [96]; 43 versete) 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 

 

16. Spune: “Cine este stăpânul cerurilor și al pământului?” 

 Spune: „Allah!” Spune: „Și v-ați luat voi în afară 

 de El ocrotitori care nu au nici pentru ei înșiși  

folos și nici [apărare de] rău?” Spune:  

„Oare sunt egali orbul și cel care vede? Sau oare  

sunt egale întunericul și lumina? Sau i-au făcut 

 lui Allah asociați care au creat ca și creația Lui, 

 încât li se pare lor creația asemănătoare?” Spune: „Allah  

este Creatorul tuturor lucrurilor; El este Cel Unic [și] Biruitor 

 [Al-Wahid, Al-Qahhar]!” 

 

 

 

 

 

 

                                            Jazakom Allahu Khairan 
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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@yahoo.com   

contribuția voastră. 
 

 
Jazakom Allahu Khairan. 

 

 

 

 

 

 

mailto:revista_annisaa@yahoo.com
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Dicționar explicativ al termenilor islamici 

 
Allah, unul dintre numele Singurei Divinități, 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 mărețele atribute (ale căror 
număr nu ne sunt încă cunoscute nouă, oamenilor). Ne indică toate ca-
racteristicile Divinității, împreună cu negarea opozițiilor acestora. Atri-
butele Divinității sunt atributele perfecțiunii. Numele şi atributele lui 
Allah subhana wa ta’ala nu au nici o imperfecțiune, sunt perfecte 
 

Aleihi sallam, pacea fie asupra lui; această expresie se pronunță 
după ce menționăm 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, mulțumiri 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 

 
Audhu billeh, caut adăpost la Allah subhana wa ta’ala 

 
Bismilleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, în numele lui Allah Cel Milostiv, 

Îndurător 
 
Dawah, forma de răspândire a Islamului 
 
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 situații 
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Hurii Al-Ain, fecioare deosebit de frumoase, promise de Allah 
subhana wa ta’ala credincioşilor, în Paradis 
 

InshaAllah, numai dacă Allah Preaînaltul voieşte 
 

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

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

Allah subhana wa ta’ala, în trimişii Săi, în Îngerii Săi, în Cărțile 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, se numesc mumineen 

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

țumit de ea/el 
 
Raka/plural rakaat, unități de rugăciune 
 
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 pronunțarea numelui Profetului 
Mohammed 

 
       Salafi, persoane evlavioase, care cred și aplică fără ezitare tot ce-
ea ce au spus Allah subhana wa ta’ala și Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam  

 
       Sheheda, mărturisirea de credință, că nu există altă divinitate în 
afară de Allah şi că Mohammed este robul şi Trimisul Său 

  
       Ummah, o comunitate, un popor. Este folosit cu referire la comu-
nitatea de musulmani din întreaga lume, deoarece aceştia sunt frați şi 
surori în Islam 
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