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         (Meccană [47]; 227 versete) 
 
 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 
 

 

Iar Domnul tău este Cel Atotputernic  

[şi] Îndurător [Al-'Aziz, Ar-Rahim]. 

Recită-le lor istoria lui Avram: 

Când el le-a zis tatălui său şi neamului său: 

„Pe cine adoraţi voi?” I-au răspuns ei:  

„Noi îi adorăm pe idoli şi rămânem slujindu-i pe ei”. 

Şi le-a zis: „Oare vă aud ei când îi chemaţi, 

Sau vă sunt ei de folos sau vă fac vouă vreun rău?” 

Au răspuns ei: „[Nu!] Dar i-am aflat 

pe părinţii noştri făcând aşa!” 

A zis: „Şi aţi văzut voi aceea ce adoraţi 

Voi şi părinţii voştri cei de demult? 

Ei îmi sunt duşmani mie, afară de Stăpânul lumilor, 

Care m-a creat şi El este Cel care mă călăuzeşte, 

Care mă hrăneşte şi-mi dă de băut, 

Iar când sunt bolnav, El mă tămăduieşte, 

Care mă lasă să mor şi-apoi la viaţă mă trezeşte, 

Care nădăjduiesc că-mi va ierta păcatele 

în Ziua Judecăţii. 

 

 

 



 

 

Doamne, dă-mi mie înţelepciune şi ajută-mă 

pe mine să mă alătur celor drepţi! 

Fă să fiu eu pomenit de bine de cei care vor urma! 

Şi fă-mă pe mine să fiu unul dintre  

moştenitorii Grădinii tihnei! 

Şi iartă-i tatălui meu, căci el a fost dintre cei rătăciţi! 

Şi să nu mă acoperi de ruşine,   

în Ziua când vor fi înviaţi, 

Ziua în care nu vor folosi nici avere, nici copii, 

Afară de acela care vine la Allah cu inima curată! 

 

 

Toată lauda I se cuvine lui Allah subhanahu wa ta‟ala, 

Stăpânul Lumilor, binecuvântarea şi pacea lui Allah 

Preaînaltul fie asupra Profetului Mohammed, salla Allahu 

aleihi wa sallam, asupra familiei sale şi asupra 

companionilor şi asupra celor care îl urmează până în 

Ziua Judecăţii! 

 Numărul 20 al revistei Annisaa aduce cu el noi 

învăţături şi, nu în ultimul rând, o continuare a articolelor 

aşteptate. Fie ca Bunul Allah să fie mulţumit de toţi cei 

care muncesc pentru El, Preaînaltul! 

                                                                       Ameen! 

 

 



 

 

 

(Meccană [5]; 7 versete)  

 

În numele lui Allah Cel Milostiv, 

Îndurător [Ar-Rahman, Ar-Rahim], 

Laudă lui Allah, al lumilor Stăpânitor, 

Cel Milostiv, Îndurător, 

În Ziua de Apoi Stăpânul Cârmuitor, 

Numai pe Tine Te adorăm, 

numai la Tine cerem ajutor, 

Pe drumul drept Tu fii-ne Călăuzitor, 

Drumul celor cu care fost-ai Tu dăruitor, 

nu al celor pe care Tu Te-ai mâniat, 

nici al rătăciţilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
Cu adevărat, toată închinarea şi slăvirea I se cuvin 

numai lui Allah subhanahu wa ta‟ala, numai pe El Îl 

adorăm, numai la El căutăm îndrumare şi numai Lui Îi 

cerem iertare, numai la El găsim scăpare şi adăpost 

împotriva răului din noi şi a răului din acţiunile noastre.  

Pe acela pe care Allah subhanahu wa ta‟ala îl 

călăuzeşte, nimeni şi nimic nu îl poate duce în rătăcire, 

iar pe acela pe care Allah subhanahu wa ta‟ala îl 

rătăceşte, nimeni şi nimic nu îl poate aduce pe Calea cea 

Dreaptă.  

Mărturisim că nu i se cuvine adorarea decât numai lui 

Allah subhanahu wa ta‟ala, Unicul şi Singurul şi că 

Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, este robul şi 

Trimisul Său. 

 
 

Redacţia Annisaa 
 

 

 

 

 



                

~ Femei demne de urmat ~ 
Soţiile Profetului Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam 

~ de Gabriela Gharabli ~ 
 

 
 Zaynab bint Khuzayma, 

radhi Allahu anha 
 
 Zaynab, radhi Allahu anha, a 

fost fiica lui Khuzayma ibn Ab-
dullah, din neamul Hilal ibn Amir 
ibn Sa’sa’a şi văduva lui Abdullah 
ibn Jahsh (عبد هللا بن جحش), martir în 
lupta de la Uhud.  

În bătălia de la Uhud, musul-
manii au pierdut şaptezeci de băr-
baţi, lăsând, astfel, treizeci de fe-
mei  văduve în Medina, acest 
număr reprezentând jumătatea 
populaţiei feminine musulmane, 
ele rămânând fără niciun ajutor. 

Prin căsătoria Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam, cu vădu-
ve, acesta a dat un exemplu mi-
nunat şi de necontestat, ghidân-
du-i şi pe alţii spre acest pas, 
pentru ca aceste femei care de-
veniseră o povară socio-economi-
că pentru comunitatea acelor 
timpuri, să fie reabilitate, acor-
dându-li-se ajutor şi adăpost, fără 
a fi rănit respectul lor de sine. 

Căsătoria ei cu Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a avut loc 

în luna Ramadan a anului 4 d.H., 
nu la mult timp după căsătoria cu 
Hafsa, radhi Allahu anha, atunci 
când Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, avea 56 de ani, iar 
Zaynab, radhi Allahu anha, 30 de 
ani. 

Zaynab bint Khuzayma, radhi 
Allahu anha, a fost recunoscută 
pentru generozitatea ei faţă de 
orfani şi săraci, fiind numită 
«Umm Al-Masakin», adică «Mama 
celor săraci». Oricine cerea aju-
torul ei, nu pleca dezamăgit după 
întâlnirea cu ea. Această caracte-
ristică de a-i ajuta pe ceilalţi a fost 
copleşitoare în personalitatea ei, 
iar ca «Umm Al-Masakin» a fost 
mai cunoscută decât cu numele ei 
real. 

Zaynab, radhi Allahu  anha, a 
murit la numai 8 luni după căsă-
torie, ea fiind a doua soţie, după 
Khadija, radhi Allahu anha, care a 
murit în timpul vieţii Profetului, 
salla Allahu aleihi wa sallam. Deşi 
nu se cunosc multe lucruri despre 
viaţa ei, vor fi mulţi cei ce vor 



depune mărturie despre genero-
zitatea ei, în Viaţa de Apoi. 

A fost înmormântată în cimi-
tirul de femei Jannat Al-Baqee, 
din Medina; Profetul însuşi, salla  

Allahu aleihi wa sallam, aşezând-o 
în mormânt, după Rugăciunea de 
înmormântare. 

 
Allahu Alam    

 
 
 
 
 
 

„Cei care dăruiesc din bunurile lor [milostenie]  
noaptea şi ziua, în taină şi făţiş,  
au răsplata lor la Domnul lor şi  

ei nu au a se teme şi nici nu vor fi ei mâhniţi.” 
(Surat Al-Baqara, 2:274) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Căsătoria şi etica ei 
de Sheikh Mohammed Nasirudin Al-Albani 

~ tradus de Alya Iacob ~ 
 
 

Introducerea autorului 
 
Toată lauda I se cuvine lui 

Allah subhanahu wa ta’ala, care 
spune în Cartea Sa: 

„Şi printre semnele Lui [este 
acela] că El v-a creat din voi în-
şivă soaţe, pentru ca voi să trăiţi 
în linişte împreună cu ele. Şi El a 
pus între voi dragoste şi îndurare 
şi întru aceasta sunt semne pen-
tru un neam [de oameni] care 
chibzuiesc.” 

(Surat Ar-Rum, 30:21)   
 
 Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a spus 
într-un hadith autentic:  

„Căsătoriţi-vă cu femei iubi-
toare şi fertile, pentru că voi con-
cura cu ceilalţi Profeţi, privind nu-
mărul adepţilor mei, în Ziua Ju-
decăţii.” 

 (Ahmad şi At-Tabarani, cu 
un lanţ bun Hassan Isnaad, 
declarat sahih de la Anas ibn 
Hibbaan) 

Sunt în Islam câteva lucruri 
bine de ştiut de către cei care vor 
să se căsătorească şi să consume 
căsătoria. Mulţi dintre musulmanii 

de astăzi, chiar şi aceia care se 
străduiesc în actele lor de ado-
rare, fie le neglijează, fie sunt cu 
totul ignoranţi în ceea ce priveşte 
eticheta islamică, în această pri-
vinţă. 

Am decis să scriu acest arti-
col benefic, inshaAllah, explicând 
în mod clar care sunt aceste 
aspecte, cu ocazia căsătoriei unei 
persoane dragi mie. Sper că va fi 
de ajutor pentru oricare frate cre-
dincios, să ştie ceea ce  Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a rânduit, pentru a fi pe 
placul lui Allah subhanahu wa 
ta’ala. Am făcut aceasta, subli-
niind anumite chestiuni importan-
te pentru oricine se căsătoreşte, şi 
cu care au fost confruntate multe 
soţii, în mod special. 

Mă rog lui  Allah subhanahu 
wa ta’ala să aducă beneficii celor 
care citesc acest articol şi să ac-
cepte munca depusă aici doar 
pentru mulţumirea Sa. Cu sigu-
ranţă, El este Cel mai Milostiv, Cel 
mai Îndurător. 

Ar trebui să se ştie că sunt 
mai multe etichete în ceea ce pri-
veşte căsătoria. Tot ceea ce mă 



preocupă în acest rezumat rapid, 
este doar ceea ce este autentificat 
din Sunnah Profetului, salla Allahu 
aleihi wa sallam, ceea ce este ire-
proşabil, din punct de vedere al 
lanţului naratori şi asupra căruia 
nu poate fi aruncată nicio îndo-
ială în privinţa structurii şi înţe-
lesului.  

În acest fel, oricine citeşte şi 
urmează această informaţie, va fi 
în mod clar conştient de bazele 
religiei şi va avea încredere de-
plină în sursa şi valabilitatea acţiu-
nilor sale.  

Sper ca, pentru el,  Allah 
subhanahu wa ta’ala să pună 
sigiliul final al fericirii în viaţa sa, 
ca recompensă pentru începutul 
căsătoriei sale, urmând Sunnah 
Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, şi să îl 
facă pe el dintre sclavii Săi, aşa 
cum este scris în  Sfântul Coran:  

„Şi aceia care zic: «Doamne, 
dă-ne nouă de la soaţele noastre 
şi de la vlăstarele noastre mân-
gâiere pentru ochi şi fă din noi 
călăuză pentru cei evlavioşi!»”  

(Surat Al-Furqan, 25:74)   
Dispunerea finală a lucrurilor 

este, pentru aceia care practică 
religia, aşa cum  Allah subhanahu 
wa ta’ala a spus:  

„Cei evlavioşi se vor afla la 
umbră şi printre izvoare, ~ Ca şi 
printre fructe, după cum poftesc! 
~ «Mâncaţi şi beţi cu plăcere, 
pentru ceea ce aţi făcut!» ~ Astfel  

îi răsplătim Noi pe binefăcători!” 
(Surat Al-Mursalat, 77:41-44) 
 
Importanţa acordată de 

Islam nopţii căsătoriei 
 
În noaptea nunţii, este de 

dorit ca soţul să arate blândeţe 
soţiei, atunci când vrea să se a-
propie de ea, oferindu-i, de exem-
plu, ceva de băut. Acest lucru se 
găseşte şi în hadith-ul relatat de 
Asma bint Yazid As-Sakan, care a 
spus: 

 „Am înfrumuseţat-o pe 
Aisha pentru Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, apoi 
l-am chemat să o vadă fără văl. A 
venit, s-a aşezat lângă ea, a adus 
cu el un pahar mare cu lapte, din 
care a băut. Apoi i-a oferit şi 
Aishei, dar ea a lăsat capul în jos, 
timid. Am certat-o şi i-am spus: 
«Ia din mâna Profetului.» Ea a 
luat şi a băut puţin. Apoi,  Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, i-a spus: «Dă-i şi com-
panioanei tale.» Şi atunci am 
spus: «O, Mesager al lui Allah, 
mai bine bea şi tu şi apoi dă-mi-l 
din mâna ta.» El a luat o înghi-
ţitură şi apoi mi-a dat cana. M-am 
aşezat jos şi am pus cana pe ge-
nunchi. Apoi, am început să ro-
tesc cana, căutând, cu buzele, să 
găsesc locul din care a băut 
Profetul. Apoi Profetul a spus, 
arătând către femeile care erau cu 
mine: «Dă-le şi lor.» Dar ele au 



spus: «Noi nu vrem.» (nu ne este 
foame).   Profetul  a  spus:    «Nu  
îmbinaţi foamea cu născocirea.»”  

 (relatat de Ahmad şi Al-
Humaidi. Ahmad îl relatează cu 
două lanţuri – dintre care unul îl 
susţine pe celălalt) 

 
Pune mâna pe capul so-

ţiei şi fă dua pentru ea 
 
Soţul ar trebui ca, atunci 

când vrea să consume căsătoria, 
mai întâi  să pună mâna pe capul 
soţiei sale, să menţioneze numele 
lui Allah subhanahu wa ta’ala şi să 
se roage pentru binecuvântări, 
aşa cum a spus Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam: 

„Când unul dintre voi se 
căsătoreşte, trebuie să îi atingă 
părul (capul) soţiei sale, să men-
ţioneze numele lui Allah Preaînal-
tul şi să se roage pentru binecu-
vântări, spunând: «O, Allah, mă 
rog la Tine pentru ceea ce este 
bun în ea şi pentru bunul cu care 
ai creat-o pe ea, şi caut adăpost 
la Tine de la răul din ea şi de la 
răul cu care ai creat-o.»”   

(relatat de Abu Dawud şi 
alţii. Bukhari, în «Af’aalul – 
Ibaad», Abu Dawud, Ibn Majah, 
Al-Hakim, Al-Baihaqi şi Abu 
Ya’alla, cu un lanţ bun de rela-
tatori) 

 

Rugăciunile soţului şi 
soţiei împreună 

 
Este recomandat ca soţii să  

se roage împreună 2 rakaat, în 
noaptea nunţii lor. Acest lucru a 
fost relatat de primele generaţii 
de musulmani, aşa cum poate fi 
observat şi din următoarele două 
relatări: 

Prima  
Sub autoritatea lui Abu Sa’id 

Mawla Abu Asayad, care a spus:  
„M-am căsătorit în perioada 

în care eram sclav. Am invitat un 
număr de însoţitori ai Profetului, 
printre ei şi Ibn Mas’ud, Abu 
Dharr şi Hudhaifa. Când s-a auzit 
chemarea la Rugăciune, Abu 
Dharr a făcut un pas înainte, când 
ceilalţi i-au spus: «Nu!» El a spus: 
«Aşa?» Ei au spus: «Da.» Apoi, 
am mers şi am condus Rugăciu-
nea, deşi eram sclav. Apoi, ei m-
au învăţat: «Când soţia ta vine la 
tine, roagă-te 2 rakaat. Apoi, 
roagă-te la Allah pentru binele 
care vine la tine şi caută adăpost 
la El de la răul din ea. După 
aceea, depinde de tine şi de soţia 
ta.»”   

(relatat de Ibn Abu Shaiban 
şi Abdur Razzaaq) 

A doua 
Sub autoritatea lui Shaqiq, 

care a spus:  
„Un om pe nume Abu Hariz a 

venit şi a spus: «M-am căsătorit 
cu o fată tânără şi mă tem că ea 



mă va dispreţui.»  Abdullah ibn 
Mas’ud i-a spus: «Adevărat, apro-
pierea este de la Allah şi ura este 
de la Sheitan, care doreşte să 
facă demn de dispreţ, ceea ce 
Allah a  permis. Aşa că, atunci 
când soţia ta vine la tine, spune-i 
să se roage 2 rakaat, în spatele 
tău.»”  

În altă versiune, a aceleiaşi 
relatări:  

„...Abdullah a continuat să 
spună: «Şi spune: „O, Allah, dă-
ruieşte-mi mie binecuvântările Ta-

le, în soţia mea, şi ei, în mine.  O 
Allah, uneşte-ne, atât timp cât ne 
uneşti în bine şi desparte-ne, dacă 
ne trimiţi ceea ce este mai 
bun!”»”  

(relatat de Ibn Abu Shaibah, 
At-Tabarani şi Abdur-Rayyaq, Sa-
hih)  

 
 
~ inshaAllah, va urma ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            
 
 
 
 
 
 

 
                   

                     
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 



       

Tăfsir Surat Az-Zalzala 
 Capitolul 99 - revelată în Mecca 

de Ibn Kathir 
~ tradus de Umm Omar ~ 

 
ِحيِ  لرَّ

 
ِن ٱ ـٰ ۡۡحَ لرَّ

 
هلِل ٱ
 
 ِبۡسِم ٱ

َذإ 
ِ
ۡۡلَۡرُض ِزلَۡزإلَهَا إ

 
ۡۡلَۡرُض َٱثَۡقالَهَا ( ١)ُزلۡزِلَِت ٱ

 
ـُٰن َما لَهَا ( ٢)َوَٱۡخَرَجِت ٱ نَس

ِ
ۡۡل
 
( ٣)َوقَاَل ٱ

ُث َٱۡخَباَرَها  ّدِ ذ ٍ۬ ُُتَ
ِ
ََّك َٱۡوََحٰ لَهَا ( ٤)يَۡوَمٮ ۡوْإ ( ٥)ِبأَنَّ َرب ُُِّيَ َتاً۬تٍ۬ ل لنَّاُس َٱش ۡ

 
ذ ٍ۬ يَۡصُدُر ٱ

ِ
يَۡوَمٮ

لَهُۡم  ـٰ إ يََرُه ۥ ( ٦)َٱۡۡعَ ة  َخُۡيٍ۬۬ إ يََرُه ۥ ( ٧)فََمن يَۡعَمۡل ِمثَۡقاَل َذرَّ ة ٍ۬ َشرٍ۬  (٨)َوَمن يَۡعَمۡل ِمثَۡقاَل َذرَّ

 
Bismilleh Ar-Rahman, Ar-

Rahim 
 

1. Idhaa zulzileti_laardu 
zilzaalehaa   

2. Wa aakhrageti_laardu  
aathqaalehaa 

3. Wa qaale_liinsaanu maa 
lehaa 

4. Ieume’idhin tuheddithu 
aakhbaarahaa 

5. Biaanne rabbeke aawhaa 
lehaa 

6.Yeume’idhi yesduru_naasu 
aaştaataa_liyurauu aa‟amaalehum 

7. Femen ya‟amel mithqaale 
dharratin khayraa_yerah  

8. Wa men ye‟amel 
mithqaale dharratin şerraa_yerah. 

 

În numele lui Allah Cel 
Milostiv, Îndurător 

 
1. Când pământul va fi 

zgâlţâit de cutremur 
2. Şi va scoate pământul 

poverile lui 
3. Şi omul va zice „Ce se 

întâmplă cu el?” 
4. În ziua aceea, va spune 

el veştile pe care le are, 
5. Pentru că Domnul tău îi 

va inspira lui. 
6. În Ziua aceea, oamenii 

vor ieşi în cete, pentru ca să li se 
arate faptele lor. 

7. Cel care a făcut un bine 
cât un grăunte de colb, îl va 
vedea, 



8. După cum, cel care a 
făcut un rău cât un grăunte de 
colb, îl va vedea. 

 
Virtuţile surei Az-Zalzala 
 
Imam Ahmad a relatat că 

Abdullah ibn Amr a spus:  
„Un om a venit la Profetul lui 

Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, şi a zis: «Învaţă-mă ce să 
recit, o, Mesager al lui Allah!» 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: «Recită trei din 
cele [care încep] cu literele Alif, 
Lam, Ra.» Atunci omul a zis: «Am 
îmbătrânit, inima mea a împietrit 
şi limba mea a devenit dură.» 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: «Atunci recită din 
cele [care încep] cu literele Ha-
Mim.» Omul a spus acelaşi lucru 
pe care i l-a zis şi înainte, aşa că 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: «Recită trei din 
Musabbihat.» Omul a spus din 
nou acelaşi lucru ca şi mai înainte. 
Apoi, omul a mai spus: «Mai 
degrabă să-mi dai ceva să recit, 
care să cuprindă toate acestea, o, 
Mesager al lui Allah.» Aşa că 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, i-a spus să recite: «Când 
pământul va fi zgâlţâit de cutre-
mur...» Apoi, atunci când Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
terminat de recitat surah, omul a 
spus: «Pe Cel care te-a trimis cu 
adevărul ca Profet, nu voi adăuga 

niciodată altceva la asta.» Omul s-
a întors şi a plecat, iar Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
spus: «Bietul om a fost norocos, 
bietul om a fost norocos.»    

Apoi Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a spus: «Adu-l 
înapoi la mine.» Omul a venit 
înapoi şi Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, i-a spus: «De 
asemenea, mi-a fost poruncit să 
sărbătoresc Aid Al-Adha, o sărbă-
toare dăruită de Allah pentru 
această Ummah.» Omul a între-
bat: «Consideri că trebuie să 
sacrific singura cămilă dătătoare 
de lapte pe care mi-am putut 
permite să o cumpăr?» Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
răspuns: «Nu, dar trebuie să îţi tai 
părul, unghiile, mustaţa, părul din 
zona pubiană; toate acestea fă-
când să fie complet sacrificiul fă-
cut de tine pentru Allah, Cel pu-
ternic şi Maiestuos.” 

(relatat de Abu Dawud şi 
Nasa’i) 

 
Ziua Judecăţii, ce se va 

întâmpla în timpul acesteia, 
starea Pământului şi starea 
oamenilor 

 
Ibn Abbas, radhi Allahu 

anhu,  a spus:  
„«1. Când pământul va fi 

zgâlţâit de cutremur», adică a-
tunci când se va mişca dedesubtul 
lui.  



«2. Şi va scoate pământul 
poverile lui», adică atunci când va 
arunca din el morţii.”  

Mai mulţi Salafi au spus 
acest lucru  similiar cu ceea ce a 
grăit Allah subhanahu wa ta’ala:  

„O, voi oameni! Fiţi cu frică 
de Domnul vostru! Cutremurul 
Ceasului va fi un lucru înspăimân-
tător.”  

(Surat Al-Hajj, 22:1) 
Este, de asemenea, similar 

cu ceea ce El, Preaînaltul, a grăit: 
„Când pământul se va întin-

de ~ Şi va arunca afară ceea ce 
se află în el şi se va deşerta”  

(Surat  Al-Inşiqaq, 84:3-4)  
În Sahih Muslim, este relatat 

de la Abu Huraira, că Mesagerul 
lui Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus:  

„Pământul va arunca afară 
părţi din el. Aurul şi argintul vor 
ieşi afară ca şi coloane. Un cri-
minal va veni şi va spune: «Am 
omorât pentru acestea.»; cel care 
a rupt legătura de rudenie va spu-
ne: «Pentru acestea am rupt legă-
turile de rudenie.»; hoţul va spu-
ne: «Pentru acestea am mâinile 
amputate.» Apoi, le vor lăsa acolo 
şi nu vor lua nimic cu ei.” 

Apoi, Allah Preaînaltul gră-
ieşte: 

„3. Şi omul va zice «Ce se 
întâmplă cu el?»”  

Adică, omul va fi uimit de 
situaţia în care se va afla pă-
mântul, când înainte era stabil, 

ferm pe suprafaţa acestuia. A-
ceasta se referă la modificarea 
stării lucrurilor, pământul miş-
cându-se şi tremurând. Va fi 
inevitabil ca ceea ce Allah 
subhanahu wa ta’ala a pregătit 
pentru el să nu se întâmple. Apoi, 
vor fi aruncaţi din el morţii, de la 
prima până la ultima generaţie. În 
acel moment, oamenii vor fi sur-
prinşi de evenimente, iar pămân-
tul va deveni altceva decât era şi 
cerurile de asemenea. Apoi, ei vor 
fi aduşi în faţa lui Allah Prea-
înaltul, Unicul.  

În ceea ce priveşte ceea ce 
Allah subhanahu wa ta’ala a grăit: 

„4. În ziua aceea, va spune 
el veştile pe care le are,” 

Aceasta face referire la faptul 
că pământul va vorbi despre ceea 
ce au făcut oamenii pe suprafaţa 
sa.  

Imam Ahmad, Tirmidhi şi 
Abu Abdur-Rahman si Nasa’i au 
relatat un hadith de la Abu Hu-
raira - şi modul de redactare a 
versiunii lui Nasa’i îl confirmă - că 
acesta a spus:  

„Mesagerul lui Allah a recitat 
această ayah (verset):  «În ziua 
aceea, va spune el veştile pe care 
le are,». Apoi a spus: «Ştiţi care 
sunt aceste veşti?»  Ei au spus: 
«Allah şi Trimisul Său ştiu cel mai 
bine.»  

El, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: «Adevărat, vestea 
este că el (pământul) va depune 



mărturie împotriva fiecărui sclav al 
lui Allah, bărbat sau femeie, 
despre ceea ce ei au făcut pe 
suprafaţa lui. Va spune că a făcut 
cutare şi cutare, în ziua cutare şi 
cutare. Deci, acestea sunt veş-
tile.»” 

Apoi, Tirmidhi a spus: „Acest 
hadith este Sahih Gharib.” 

În legătură cu:  
„5. Pentru că Domnul tău îi 

va inspira lui.” 
Este evident că aceasta 

înseamnă că Allah subhanahu wa 
ta’ala îi va permite (pământului) 
să vorbească. 

Shabib ibn Bishr a relatat de 
la Ibn Ikrimah că Ibn Abbas a 
spus: 

„«4. În ziua aceea, va spune 
el veştile pe care le are,», Domnul 
său îi va spune: «Vorbeşte.», aşa 
că va vorbi.”  

Mujahid a spus despre a-
ceasta: „«îi va inspira», adică îi va 
ordona «să vorbească»” 

Al-Qurazi a spus: „Îi va ordo-
na să se separe de ei.”  

Apoi, Allah subhanahu wa 
ta’ala grăieşte:  

„6. În Ziua aceea, oamenii 
vor ieşi în cete,” 

Oamenii vor veni în Ziua Ju-
decăţii în grupuri separate. Aceas-
ta înseamnă că vor fi împărţiţi pe 
tipuri şi categorii: între cei care 
sunt nenorociţi şi cei care sunt 
fericiţi, şi cei care vor intra în 
Paradis şi cei  care  vor  merge  în  

Iad. 
As-Suddi a spus: 

 „«Aaştaataa»  înseamnă grupuri.” 
Allah subhanahu wa ta’ala a 

grăit:  
„6. ...pentru ca să li se arate 

faptele lor” 
Aceasta înseamnă pentru a fi 

răsplătiţi pentru ceea ce au făcut 
în vieţile lor, bun sau rău. 

 
Recompensa pentru fie-

care faptă 
 
Allah subhanahu wa ta’ala 

grăieşte mai departe:  
„7. Cel care a făcut un bine 

cât un grăunte de colb, îl va 
vedea.” 

Bukhari a relatat de la Abu 
Huraira că Mesagerul lui Allah, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
spus:   

„«Caii sunt de trei tipuri: 
pentru un om sunt o recompensă, 
pentru un altul  sunt pavază, iar 
pentru altul sunt o povară.  Cel 
care îi are ca o răsplată, el este 
omul care îi foloseşte pentru 
Allah. Astfel, aceştia îşi petrec 
toată viaţa pe păşune sau în 
grădină (aşteptând Jihadul). Deci, 
orice îi afectează pe parcursul 
acestei vieţi, pe păşune sau în 
grădini, va fi considerat ca fapte 
bune pentru ei. Apoi, dacă sunt 
folosiţi într-o luptă sau două, 
urmele copitelor lor şi balega lor 
sunt considerate ca fapte bune 



pentru ei. Când au trecut pe lângă 
o apă şi au băut din ea, deşi 
proprietarul lor nu a avut intenţia 
de a-i adăpa, este considerat o 
faptă bună. Prin urmare, ei sunt o 
recompensă pentru acel om. Un 
om care îi păstrează pentru a se 
întreţine şi a nu fi dependent de 
altcineva (de ex. cerşetoria, etc.) 
şi care nu uită de drepturile lui 
Allah pentru spatele şi grumazul 
lor (de ex. Zakatul lor), atunci ei 
sunt un scut pentru om (de Iad). 
Un om care îi ţine pentru a se 
lăuda cu ei, atunci ei sunt o 
povară pentru acel om (în Ziua 
Judecăţii).» 

Apoi, Mesagerul lui Allah a 
fost întrebat despre măgari şi a 
spus: 

«Allah nu a revelat nimic în 
privinţa acestora, cu excepţia 
acestei ayah:  

7. Cel care a făcut un bine 
cât un grăunte de colb, îl va ve-
dea, 

8. După cum, cel care a 
făcut un rău cât un grăunte de 
colb, îl va vedea.»”  

(relatat de Muslim) 
În Sahih Bukhari, s-a relatat 

de la ’Adi, că Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a spus:  

„Feriţi-vă de Focul Iadului, 
chiar şi printr-o jumătate de cur-
mală sau un singur cuvânt de 
bine.” 

De asemenea, în Sahih, el 
(’Adi) a relatat (de la Profet,  salla  

Allahu aleihi wa sallam):  
„Nu rata nicio faptă bună, 

chiar dacă aceasta înseamnă să 
oferi un pahar de apă din găleata 
ta unui om însetat, sau să îţi 
întâmpini fratele cu un zâmbet.” 

Este relatat, de asemenea, în 
Sahih, că Profetul, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a spus: 

„O, voi, femei credincioase! 
Niciuna dintre voi nu trebuie să 
micşoreze valoarea unui lucru 
primit în dar de la vecina sa, chiar 
dacă acesta nu este altceva decât 
o copită de oaie.” 

În alt hadith, el, salla Allahu 
aleihi wa sallam,  spune:  

„Oferă ceva cerşetorului, 
chiar dacă este o copită arsă.” 

A fost relatat că Aisha, radhi 
Allahu anha, a spus, după ce a 
oferit un singur strugure drept po-
mană: «Câte lucruri lipsite de 
însemnătate a înlocuit acesta.”  

Imam Ahmad a relatat de la 
Awf ibn Al-Harith că  Aisha, radhi 
Allahu anha, a spus că Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
obişnuia să spună: 

„O, Aisha! Feriţi-vă de păca-
tele mici, pentru că ele vor fi 
numărate de Allah.”  

Acest hadith a fost relatat de 
Nasa’i şi Ibn Majah. 

Imam Ahmad a relatat de la 
Abdullah ibn Mas’ud că Profetul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus:  



„Feriţi-vă de păcatele mici. 
Ele se adună în om până îl 
distrug.” 

Şi, într-adevăr, Mesagerul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a făcut un exemplu din ele 
(din păcatele mici), prin a spune 
că acestea sunt ca un popor care 
se aşează pe un pământ nero-
ditor. Apoi, liderul lor vine la un 
moment dat şi le ordonă băr-
baţilor să meargă şi să aducă fie-

care câte un băţ, până au adunat 
o grămadă mare de beţe. Apoi, au 
aprins un foc şi au ars tot ce au 
aruncat în el. 

Acesta este sfârşitul Tăf-
sirului Surei Az-Zalzala şi 
toate laudele şi mulţumirile I 
se cuvin lui Allah subhanahu 
wa ta‟ala. 

 
Allahu Alam 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Supremaţia inconfundabilă 

- continuare - 
~ tradus de Yasminne Riad ~ 

 
 

Cunoaşterea Numelor şi Atri-
butelor lui Allah subhanahu wa 
ta’ala, în sensul lor real şi la 
adevărata lor valoare, are o im-
portanţă extraordinară, pentru că 
o bună şi corectă înţelegere a 
acestora echivalează cu o comple-
tă adorare a Lui, Preaînaltul. 

Pentru a nu ne abate, aşa 
cum au făcut mulţi alţii înaintea 
noastră, şi pentru a pricepe exact 
cum trebuie înţelese aceste Nume 
şi Atribute, vă facem cunoscute 
învăţăturile Sheikh-ului-Islam Ibn 
Taymiyah. 

Prin urmare, veţi citi în 
paginile revistei noastre, începând 
cu acest număr, o serie de fatwa 
( ٌٍَفتْ  ) ale marelui învăţat Ibn 
Taymiyah, cu privire la acest 
subiect controversat în vremurile 
noastre şi care, inshaAllah, să vă 
aducă lămuririle necesare. 

 
Atributele divine şi înţe-

lesul lor 
 
„În ceea ce priveşte versete-

le şi Atributele divine din Coran, 
acestea ar trebui înţelese la ade-
vărata lor valoare. Salafii au tâl-

cuit versetele şi ahadith (أحاديث) 
cu privire la atributele divine ale 
lui Allah  subhanahu wa ta’ala în 
sensul propriu, de bază, al cu-
vintelor, adică în înţelesul numit 
«dhaahir – ظاىر – sensul cel mai 
utilizat, propriu» şi au refuzat, în 
toate cazurile, să spună ceva des-
pre natura lor (كيفيت – kayfayyah 
- manifestarea şi dimensiunea u-
nui atribut) sau să le atribuie 
caracteristici umanoide (تشبيو – 
teshbiyh – asemuire cu tiparele 
umanoide).  

Prin dhaahir, sensul propriu 
al cuvântului, Salafii spun că acel 
Atribut I se cuvine Creatorului şi 
nu creaţiei. Însă, se poate spune 
că dhaahir-ul (Atribut specific 
numai lui Allah subhanahu wa 
ta’ala, în care cuvântul sau cuvin-
tele care le alcătuiesc au un înţe-
les propriu de bază, fiind şi cel 
mai utilizat înţeles) care aparţine 
Creatorului coincide cu dhaahir-ul 
(sensul cel mai utilizat, propriu, 
de bază, al cuvintelor) ahadith 
sau versetelor din Coran?  

Aşa cum se cunoaşte despre 
natura necoruptă a omului, fitrah 
 cuvânt care este folosit în ,(فِط َرة)



arabă, în literatura teologică de 
specialitate şi în terminologia 
folosită de Salafi, tot asemenea şi 
dhaahir înseamnă ceva diferit faţă 
de sensul pe care l-au dat acestui 
cuvânt scriitorii de mai târziu.  

Noi trebuie să credem că 
Allah subhanahu wa ta’ala nu este 
asemenea nimănui în Esenţa Sa, 
în Atributele Sale, şi nici în Voia 
Sa, că El este diferit de cele pe 
care le-a creat, iar transcendenţa 
Sa este complet aparte de orice 
participare la actul creaţiei şi este 
cu mult mai mare şi mai complexă 
decât pot să îşi imagineze sau să 
declare gnosticii (persoane care 
susţin gânditorii). 

Nu trebuie să folosim niciun 
atribut care să fie condiţionat sau 
să fie cât de cât imperfect, atunci 
când aceste Atribute Îl descriu pe 
Allah subhanahu wa ta’ala. Aceia 
care declară că Atributele Divinită-
ţii sunt definite şi concepute prin 
intermediul caracteristicilor fiinţe-
lor create, ori mint, ori se află în 
mare eroare.    

Însă, dacă cineva se referă la 
dhaahir-ul definit prin intermediul 
naturii umane (fitrah), fără ca el 
să se lase copleşit de dorinţe şi 
fără să fie confuz din cauza opini-
ilor contrare, atunci el se referă la 
dhaahir-ul cuvenit Maiestăţii 
Transcendenţei lui Allah 
subhanahu wa ta’ala.  

Acesta este şi dhaahir-ul tu-
turor Numelor Sale, atunci când 

ne referim la atribute precum: e-
xistenţă, cunoaştere, putere, auz, 
discurs, voinţă, iubire, mânie, 
plăcere; precum sunt şi atributele 
care au fost folosite în versetul: 

 „Ce te-a împiedicat pe tine 
să te prosternezi dinaintea a ce-
ea ce Eu am plămădit cu mâi-
nile Mele?” 

(Surat Sad, 38:75) 
 sau în hadith-ul în care 

Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus:  

„Stăpânul nostru coboară în 
fiecare noapte până la cel mai de 
jos cer.”   

(relatat de Bukhari, Muslim, 
Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah 
şi Ahmad)  

Dhaahir-ul acestor cuvinte, 
când ele sunt folosite în cazul fi-
inţelor umane ca fapte sau ca 
părţi ale corpului, este acelaşi, 
însă, atunci când ele se referă la 
Allah subhanahu wa ta’ala, dha-
ahir-ul lor este doar ceea ce cu-
vintele folosite descriu prin simili-
tudine, dar nu definesc esenţa 
sau forma lui Allah Preaînaltul, ori 
acţiunile Sale. 

În utilizarea unor cuvinte ca 
esenţă, existenţă, realitate, simţ, 
chiar prin înţelesul lor, se deduce 
că este vorba despre sensul 
propriu al acestor cuvinte folosite 
pentru a descrie divinitatea sau 
actele ei de voinţă şi că nu au 
nimic în comun cu acelea care 
presupun o imperfecţiune sau 



subordonarea lor Voinţei Divine, 
chiar dacă ele au un singur 
înţeles, sau dublu înţeles, ori 
definesc ceva la modul general.  
În această categorie, se înscriu 
afirmaţii precum:  

„Allah ….., căci l-a pogorât 
[Coranul] în deplină cunoştinţă.” 

(Surat An-Nisa’, 4:166)  
„Ci Allah este Întreţină-

torul, Stăpânul puterii, Cel 
Statornic.”  

(Surat Adh-Dharyat, 51:58)  
„Ce te-a împiedicat pe tine 

să te prosternezi dinaintea a ce-
ea ce Eu am plămădit cu mâi-
nile Mele?” 

(Surat Sad, 38:75) 
„Cel Milostiv care s-a aşe-

zat pe Tron”  
(Surat Ta-Ha, 20:5)  
 Adepţii iniţiali ai lui Al-Ja-

hmiy (ِمي -numiţi Al-Jahmi ,(الَجي 
yyah (ِميَّت  au negat ca fiind ,(الَجي 
Atribute ale lui Allah subhanahu 
wa ta’ala acele cuvinte care, 
evidenţiate în acest context, de-
numesc puterea, cunoaşterea sau 
ştiinţa lui Allah subhanahu wa 
ta’ala, ori pe cele care fac tri-
mitere la o similitudine cu orga-
nele umane: «mâini», «faţă», în 
acest caz. Unii dintre ei chiar au 
considerat că este vorba, într-o 
oarecare măsură, de membre, 
cum este, în acest caz, vorba 
despre «mâini». 

Salafii, precum Al Khattabi, 
Abu Bakr Al-Khatib şi alţii, au 

afirmat că interpretarea celor 
înţelepţi este de a considera 
aceste versete şi ahadith despre 
Atributele lui Allah subhanahu wa 
ta’ala în sensul lor descriptiv şi au 
mai declarat şi că nu se cunoaşte 
natura acestora şi nici dacă sunt 
alcătuite după tiparele care au 
fost date corpului omenesc.  

Ca regulă, funcţia atributului 
este corolarul (concluzie care 
derivă nemijlocit dintr-o teoremă) 
Esenţei, adică, atributul derivă pe 
cale de consecinţă, din Esenţă. 
Aşa cum a afirma că Esenţa este 
ceva ce există, ca mod pur şi 
simplu de «a fi»,  aşa şi atributul 
poate fi doar descrierea a ceva, ca 
mod descriptiv pur şi simplu.  

În opiniile scriitorilor de mai 
târziu, aceia care susţin că Salafii 
nu au spus că este vorba despre 
sensul propriu al cuvintelor expre-
siei care descrie ceea ce se do-
reşte a se transmite – adică dhaa-
hir-ul expresiei ar trebui să se 
declare că dhaahir-ul, în sensul pe 
care ei îl dau expresiei respective, 
nu afirmă că atributul este specific 
creaţiei, când, de fapt, el este 
specific Creatorului.  

Şi fără îndoială, Salafii nu au 
intenţionat să afirme aşa ceva, iar 
cei care susţin contrariul ar trebui 
să fie declaraţi necredincioşi (ku-
ffar), mai ales după ce s-a expli-
cat pe deplin acest punct de ve-
dere. 



Există două aspecte ale aces-
tei probleme: un aspect filosofic şi 
un altul lingvistic.  

În ceea ce  priveşte  aspectul  
lingvistic, există trei opinii în ceea 
ce priveşte cuvântul «Astawa  - 
تٌٍََ  s-a urcat [pe Tron]», din – آس 
versetul 5 al surei Ta-Ha (طو): 

„Cel Milostiv care s-a aşezat 
pe Tron” - ْ َعلََْال َعر شِْْاْسَتوَىثُمَّ   
- ad litteram: Apoi s-a aşezat pe 
Tron. 

- O explicaţie este cea în 
care Allah subhanahu wa ta’ala se 
aşează pe Tron la fel cum ar face 
această acţiune o creatură a Sa, 
adică o acţiune imperfectă, 
supusă Voinţei Lui. Acesta este 
punctul de vedere al celor care 
dau cuvintelor înţelesul lor no-
minal, propriu (مشبيو –muşa-
bbihah - asemuitori) şi al antro-
pomorfiştilor (مجسمت – muja-
ssimah) care cred că Allah Prea-
înaltul are corp precum au oa-
menii, iar acest lucru este greşit, 
aşa  cum rezultă şi din Coran, şi 
din simplul raţionament. 

- O a doua explicaţie este 
că «Astawa - s-a aşezat» nu este 
folosit în sensul propriu al 
cuvântului, nici că există Allah 
subhanahu wa ta’ala pe un tron şi 
nici Creatorul nu se află deasupra 
Cerurilor. Cei care cred aceasta 
sunt un alt grup care se află în 
eroare, adică adepţii lui Al-Jahmi 
ِمي)  care neagă Atributele ,(الَجي 
Divine. Şi aceasta este absolut 

greşit, deoarece aceste concepţii 
sunt diametral opuse la ceea ce 
învăţăturile profetice lămuresc, cu 
privire la Islam şi deoarece ei cred 
că Allah  subhanahu wa ta’ala a 
dat formă omului după felul în 
care El este alcătuit. 

Ibn Qutaybah (آبنْقتيبت) face 
mărturie că este adevărat pentru 
toate naţiile, arabi sau non-arabi, 
înainte sau după Islam, că Allah 
subhanahu wa ta’ala este în 
Ceruri, adică El este deasupra lor.  

- A treia explicaţie este 
că Allah subhanahu wa ta’ala s-a 
urcat pe Tron în acel mod specific 
Măreţiei şi Gloriei Sale, El este 
deasupra Cerurilor, pe Tron, 
transcendând lumile, chiar dacă El 
este Cel care sprijină Tronul şi pe 
purtătorii acestuia. Aşadar, se ştie 
ce înseamnă «Astawa  = s-a aşe-
zat», dar nu ştim cum anume se 
produce acest fapt. Aceasta este 
ceea ce trebuie să credem, iar 
diferitele consideraţii pe această 
temă sunt bidah (بدعت – inovaţie, 
invenţie, născocire, erezie), aşa 
cum au spus şi Umm Salamah, 
Rabiya’ah ibn Abiy Abdu-Rahman 
şi Malik ibn Anas. 

Aceasta este credinţa musul-
manilor şi aceasta înseamnă, pen-
tru musulmani în general, înţele-
sul propriu (dhaahir) al cuvântului  
«Astawa», al cărui sens nu a fost 
derivat nici prin negarea Atribu-
telor Divine şi nici prin antropo-
morfizarea lor.  



Există foarte multe tradiţii 
care susţin această explicaţie: de 
la Profet, salla Allahu aleihi wa 
sallam, de la companioni, radhi 
Allahu anhum şi de la mulţi exe-
geţi ai Ummah, care ne-au parve-
nit din generaţie în generaţie şi 
care au fost colecţionate, indife-
rent dacă expresiile folosite au 
fost măreţe sau banale. Oricine 
are experienţă în ştiinţa tradiţiei 
ştie că nu există niciun raport în 
care unul dintre cei mai sus men-
ţionaţi să fi spus contrariul; toţi 
sunt de aceeaşi părere şi au ace-
laşi crez. Niciunul dintre ei nu a 
spus că sensul evident, propriu, al 
acestui cuvânt, nu este cel cu ca-
re să se descrie acţiunea, sau că 
acest verset sau expresie nu tre-
buie interpretate în sensul propriu 
al cuvintelor. Dacă acest «dhaa-
hir» nu ar fi fost cel urmărit a fi 
folosit pentru a descrie aceasta 
musulmanilor, atunci Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, şi 
Salafii din Ummah ar fi trebuit să 
spună comunităţii lor că sensul 
propriu pe care îl are această 
expresie nu descrie ce s-a inten-
ţionat prin folosirea acesteia.  

 Este cunoscut că prima ex-
plicaţie nu conduce spre nimic şi, 
desigur, îi face confuzi pe cei care 
nu se iau după cuvinte, sau nu 
sunt conştienţi că, uneori, înţe-
lesul unui cuvânt sau al unei pro-
poziţii este determinat pe baze 
etimologice, sau este folosit sen-

sul cel mai frecvent utilizat, pro-
priu, în limbajul comun sau în cel 
al învăţaţilor; că, uneori, topica 
frazei schimbă sensul cuvintelor, 
că definiţiile lingvistice şi compa-
raţiile metaforice, ca şi anumite 
situaţii în care se află oratorul, 
auditorul şi/sau subiectul dis-
cursului pot afecta înţelesul cuvin-
telor şi sensul expresiilor.  

 Vom expune, mai târziu, mo-
tivaţia care ajută la denumirea 
semnificaţiei sensului propriu al 
cuvintelor, în afara variatelor posi-
bilităţi pe care le poate avea înţe-
lesul unui cuvânt sau cuvântul în 
sine, sau în ceea ce priveşte in-
terpretarea în sens metaforic. Ca 
lămurire, dacă un cuvânt nu con-
duce spre vreun indiciu care să 
arate ceea ce vorbitorul a inten-
ţionat, iar el are numai intenţia de 
a îl face cunoscut prin intermediul 
altor expresii folosite anterior, în 
alte circumstanţe, atunci vorbito-
rul nu a intenţionat să folosească 
sensul direct, propriu, evident, al 
cuvântului. O declaraţie generală, 
spre exemplu, poate fi modificată 
pe baza unor argumente neaso-
ciate, chiar dacă este un consi-
derent pur raţional, deşi autorii de 
doctrine juridice au opinii diferite 
în ceea ce priveşte folosirea sen-
surilor proprii, evidente, sau a 
sensurilor figurative sau secun-
dare.  

 În general, aceia care neagă 
acţiunea de a se aşeza (Astawa) 



şi celelalte atribute de felul celor 
care au reieşit din analiza făcută 
pentru a înţelege ce înseamnă 
«Astawa» după modelul tiparului 
uman, sau în acel sens care pre-
supune o eventualitate sau o 
imperfecţiune dedusă din voinţa 
lui Allah subhanahu wa ta’ala; au 
atribuit-o oponenţilor lor, drept 
pentru care ei şi-au atras opro-
biul, în încercarea lor de a aduce 
argumente împotriva celor care au 
respins ideea lor. În final, ei au 
tras concluzia că expresia poate fi 
înţeleasă numai sub auspiciile 
dominaţiei şi controlului, ale mani-
festării şi iluminării, a binecu-
vântării şi a binefacerii, ori a 
supremaţiei în fapt şi drept.  

  Raţionamentul aceluia care 
declară că sensul propriu (dhaa-
hir) al lui «Astawa» este aseme-
nea sensului propriu al acestui 
cuvânt, dar care se aplică acţiunii 
oamenilor, este greşit.  

Cuvintele sunt de două fe-
luri:  

a. Unele care se referă la 
ceva simplu, de bază, spre exem-
plu: leu, măgar, ocean, câine, etc. 
Când îl aplicăm cuiva, spunem: „X 
este leul lui Allah şi leul Profetului 
Său.”, ori atunci când spunem 
despre cineva că este prost ca un 
măgar, sau spunem că este un 
«ocean» cel care este un mare 
învăţat, sau extrem de generos, 
sau ne putem referi la un leu, ca 
la un câine; în toate aceste cazuri, 

cuvintele au sens figurat, meta-
foric. Dacă există, însă, în expri-
mare, un indiciu, atunci ideea ca-
re s-a intenţionat a fi comunicată 
va fi şi mai clară. Un exemplu 
sunt cuvintele Profetului, salla 
Allahu aleihi wa sallam, despre 
calul lui Abu Talhah:  

„Am găsit, cu siguranţă, un 
ocean!”  

(relatat de Bukhari, Muslim, 
Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah)  

Sau despre Khalid ibn Al-
Walid:  

„Într-adevăr, Khaalid este 
spada lui Allah, pe care El a ri-
dicat-o împotriva politeiştilor.” 

(relatat de Bukhari, Muslim, 
Tirmidhi şi Ahmad), 

sau despre Uthman:  
„Allah subhanahu wa ta’ala a 

pus pe tine o cămaşă….” 
(relatat de Ibn Majah şi Ah-

mad) 
Mai există şi o mulţime de 

exemple despre modul de expri-
mare al lui Ibn Abbas, precum: 
„Piatra Neagră este mâna dreaptă 
a lui Allah  subhanahu wa ta’ala 
pe pământ, iar acela care o atinge 
este ca şi cum ar promite ceva lui 
Allah subhanahu wa ta’ala.” 

Aici, cuvintele au fost folosite 
în sensul lor metaforic, extins, în-
să intenţia vorbitorului este foarte 
clară. Oricine aude aceste cuvinte, 
va înţelege, cu siguranţă, care es-
te ideea care s-a transmis cu aju-
torul lor, iar mintea sa va pricepe 



cu uşurinţă că termenii folosiţi 
sunt cu sens figurat, iar nu în 
sensul propriu, adică nu este pur 
şi simplu un posibil înţeles, ci un 
înţeles figurativ, însă aceasta nu 
înseamnă că este un «ta’awiyl» (a 
interpreta), deoarece nu este vor-
ba despre o interpretare per-
sonală a cuiva, care consideră că 
acesta este un înţeles posibil, mai 
aproape de intenţia emiţătorului 
decât un altul, la fel de posibil. 
Aici este punctul turnant, de unde 
se poate devia de la realitate. 
Este o greşeală să se creadă că 
înţelesul real al acestor cuvinte nu 
echivalează cu «dhaahir-ul» lor şi 
că nu se poate explica fără 
ajutorul «ta’awiyl-ului».  

b. Un al doilea fel de cuvinte 
sunt acelea care descriu, pur şi 
simplu, o relaţie: a fi cel înalt sau 
cel scund, sau deasupra ori de-
desubt, ori să aibă sensul a ceva 
pozitiv, care implică o relaţie: cu-
noaştere şi iubire, atitudine şi 
reţinere, a vedea şi a auzi. Scoase 
din context, aceste cuvinte nu fac 
decât să nominalizeze ceva, ele 
capătă valoare atunci când sunt 
folosite în relaţie cu subiectul pe 
care vor să-l descrie şi aceasta din 
două motive: ele nu sunt folosite 
niciodată singure şi, al doilea mo-
tiv, ele pot fi folosite ca descriere 
directă sau ca metaforă, chiar 
dacă sensul lor de bază poate fi 
identificat cu elementul com-
ponent al lucrului respectiv.  

Cuvântul supus analizei, «As-
tawa», este un nume care nu este 
folosit de către arabi decât numai 
pentru a denumi acţiunea unei 
persoane de a lua loc, de a se 
aşeza pe ceva (scaun, pat); deci 
atunci când nu se specifică aceas-
ta, cuvântul are sens metaforic. În 
acelaşi mod, cuvântul «ştiinţă - 
لمعِْ  – ‘ilm» nu este utilizat numai 

pentru a denumi ceea ce se află 
în mintea şi sufletul omului, din 
obligaţie sau prin experienţă, ci 
mai este folosit şi în astfel de 
contexte din care să rezulte sen-
sul propriu sau sensul figurat, me-
taforic.  

Dimpotrivă, uneori este folo-
sit în formă intranzitivă, aşa 
precum apare în versetul 14, din 
Surat Al-Qasas (القصص): 

ْآتَي نَاُهْ„ ُهْوَاْسَتوَىٰ  اْبَلََغْأَُشدَّ ًَلَمَّ
ًَِعل ًما ْ ًما  Şi când a ajuns el la - ُحك 
vârsta bărbăţiei şi era pe deplin 
format, i-am dat lui înţelepciune 
şi ştiinţă… -”, sau prin alăturarea 
prepoziţiei «apoi - َّْْثُم - thumma», 
precum în „Apoi s-a întors către 
cer - care era un fum……” 
versetul 11, din Surat Fussilat 
-ori prin alăturare cu pre ,(فصلت)
poziţia «către, spre, pe - َََعل - 
’ala», atât pentru situaţia în care 
este subiect Allah subhanahu wa 
ta’ala, cât şi în situaţia în care 
omul este subiectul.  

De aceea, nu există niciun 
motiv pentru care «Astawa» să 
aibă sens direct într-un context, 



iar în alt context să aibă sens 
metaforic. Nu este corect să se 
atribuie lui Allah subhanahu wa 
ta’ala acelaşi fel de Astawa  pre-
cum i se atribuie omului.  

El Însuşi a spus:  
„Iar cerul l-am înălţat cu 

puterea Noastră şi Noi îl lăr-
gim.” 

(Surat Adh-Dharyat, 51:47)  
sau  
„Oare ei nu văd că Noi le-

am făcut lor, printre cele pe care 
le-au creat mâinile Noastre…”  

(Surat Ya-Sin, 36:71)  
sau  
„Şi Noi i-am scris pe table 

îndemnare despre toate lucrurile 
şi tâlcuire despre toate lucrurile.” 

 (Surat Al-’A’raf, 7:145)  
În lumina acestor versete, 

musulmanul s-ar cuveni să atribu-
ie Domnului său acele proprietăţi 
care sunt specifice omului: făcă-
tor, modelator, scriitor sau mun-
citor? 

Sau ar trebui ca musulmanul 
să respingă ideea că Allah 
subhanahu wa ta’ala poate munci, 
poate face, poate scrie, aşa cum I 
se cuvine Lui, în Sfinţenia Sa?  

Ori trebuie musulmanul să 
spună că acestea nu trebuie 
interpretate în sensul propriu al 
cuvintelor?  

Sau trebuie ca musulmanul 
să afirme că munca fiecăruia în 
parte are proprietăţile sale spe-
cifice?  

La fel cum esenţa lui Allah 
subhanahu wa ta’ala este diferită 
faţă de esenţa creaturilor Sale, la 
fel şi munca Sa, acţiunile Sale, 
creaţiile Sale, modelările Sale nu 
sunt de aceeaşi natură ca şi 
munca, creaţia, modelarea sau 
activitatea omului.  

Când spunem: „X a făcut sau 
a scris…”, nu ne gândim la ce 
acţiune sau reacţie presupune 
această muncă, ci ceea ce ştim, 
de fapt, despre subiectul X şi nu 
despre ceea ce înseamnă, la pro-
priu, aceste acţiuni, în mod inde-
pendent.  

  Aceste cuvinte exprimă o 
acţiune oarecare şi capătă sens în 
relaţie cu particularităţile subi-
ectului care face acţiunea.  

Dacă se înţelege această 
idee, atunci se vor clarifica multe 
situaţii pe care majoritatea oame-
nilor nu le pot pricepe şi de-
monstrează unde anume şi de ce 
s-a produs atâta confuzie, cu 
privire la această problemă”. 

[Fatwa  33:175-186]  
 

Allahu Alam 
     

~ inshaAllah, va urma ~ 
 

 
 
 
 
 
 



 

Credinţa în Îngeri, aleihum sallam, 
şi sensul acesteia 
~ de Yasmin Dorina ~ 

 
 

Numele lor 
 
Îngerii, aleihum sallam, au nu-

me, dar noi ştim foarte puţine 
dintre ele, iar în acelea pe care le 
cunoaştem, trebuie să  credem cu 
tărie.  

Printre cei ale căror nume le 
cunoaştem, se numără: 

 
1. Îngerul Mikail (Miha-

il) şi Îngerul Jibril (Gavriil), 
aleihum sallam 

 
„Acela care este duşman al lui 

Allah, al Îngerilor Săi şi al 
trimişilor Săi, al lui Gavriil şi al lui 
Mihail [să ştie că] Allah este 
duşmanul necredincioşilor.” 

(Surat Al-Baqara, 2:98) 
 
2. Îngerul Israfil, aleihi 

sallam   
 

Abu Salama ibn Abd Rahman 
ibn Awf a spus: 

„I-am cerut Aishei, mama cre-
dincioşilor, modul în care Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
deschis   Rugăciunea  lui  când  a  

 
ajuns în timpul nopţii. Ea a spus: 
«Atunci când a început Rugăciu-
nea lui, a spus astfel: „O, Allah, 
Domnul lui Jibril şi al lui Israfil, 
Creatorul cerurilor şi al pămân-
tului, Cunoscătorul celor văzute şi 
al celor nevăzute, ai judecat liti-
giile dintre robii Tăi. Îndrumă-mă 
spre adevăr, în toate dificultăţile! 
Tu eşti Ghidul care ne vrei pe dru-
mul cel drept.”»” 

(relatat de Muslim, 270) 
 
3. Îngerul Malik, aleihi 

sallam 
 
El este gardianul Infernului, 

iar Allah subhanahu wa ta’ala ne 
spune despre el în Sfântul Coran: 

„Şi ei vor striga: «O, Malik! 
(77) Să ne piardă Domnul tău!» 
Iar el le va răspunde: «Voi veţi 
rămâne astfel [veşnic]!»” 

(Surat Az-Zukhruf, 43:77) 
 
Explicaţia numărului din pa-

ranteză: 
77) Numele Îngerului însăr-

cinat cu paza Infernului. 
 



4. Îngerul Munkar şi În-
gerul Nakir, aleihum sallam  

 
După Abu Huraira, radhi 

Allahu anhu, Mesagerul lui Allah, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
spus: 

„Atunci când o persoană moa-
re şi este îngropată, doi Îngeri, 
având o culoare negru-albăstruie, 
vin să întâmpine persoana dece-
dată: unul dintre ei este Munkar, 
iar celălalt Înger este Nakir. Ei vor 
întreba: «Ce spuneai despre acest 
om?» Dacă persoana care tocmai 
a murit este credincioasă, ea va 
răspunde: «Sunt slujitorul lui Allah 
şi al Mesagerului Său. Mărturisesc 
că nu există alt dumnezeu cu 
excepţia lui Allah şi că Mohammed 
este robul şi Mesagerul Său.» 
Îngerii îi vor spune: «Am ştiut 
ceea ce vei spune.» Apoi, cei doi 
Îngeri vor lărgi mormântul său, 
mărindu-l cu 70x20 coţi, spunân-
du-i: «Dormi!» Cel mort va spune: 
«Aş vrea să mă întorc la familia 
mea, să o informez şi pe ea 
despre toate acestea.» Îngerii îi 
vor spune: «Somnul tău va fi 
asemenea unei noi căsătorii, din 
care numai acei membrii ai 
familiei care te iubesc cel mai tare 
te vor putea trezi.» El îşi va 
continua somnul până în Ziua 
când Allah îl va reînvia. 

Dacă persoana care tocmai a 
murit este una ipocrită, va 
răspunde întrebării celor doi 

Îngeri: «Am auzit tot ceea ce au 
spus ceilalţi oameni şi am făcut 
totul întocmai îndrumării lor.» 
Îngerii vor răspunde: «Am ştiut 
ceea tu vei spune.» Apoi, ei cer 
pământului să se micşoreze şi să 
pună presiune mare pe partea sa 
şi aceştia vor fi pedepsiţi până 
când Allah îl va reînvia.” 

 (relatat de Tirmidhi, nr. 1071) 
 
5. Îngerul Harut şi Îngerul 

Marut, aleihum sallam 
 
Allah subhanahu wa ta’ala 

spune despre ei, aleihum sallam, 
în Coranul cel Sfânt: 

„Şi au urmat ceea ce sheitanii 
au născocit în timpul împărăţiei lui 
Solomon, dar nu a fost necredin-
cios Solomon, ci sheitanii au fost 
necredincioşi. Ei i-au învăţat pe 
oameni vrăjitoria şi ceea ce a fost 
trimis celor doi Îngeri din Babel, 
lui Harut şi Marut (68). Dar ei doi 
nu învăţau pe nimeni înainte de a-
i spune: «Noi suntem o ispită, 
deci nu fi necredincios!» Şi au în-
văţat de la ei doi [chiar şi] cum să 
semene dezbinare între bărbat şi 
soţia lui. Însă ei nu puteau să facă 
rău nimănui, fără îngăduinţa lui 
Allah. Ei au învăţat ceea ce le 
aduce rău şi nu le foloseşte şi to-
tuşi au ştiut că cei care vor do-
bândi aceasta nu vor avea parte 
în Viaţa de Apoi. Ce lucru de nimic 
au dobândit în schimbul vinderii 
sufletelor lor! Dacă ei ar fi ştiut!” 



(Surat Al-Baqara, 2:102) 
 
Explicaţia numărului din pa-

ranteză: 
68) Cei doi Îngeri – Harut şi 

Marut – aleihum sallam, după unii 
exegeţi doi magi, care i-au învăţat 
pe oameni vrăjitoria la Babel, în 
Mesopotamia. 

 
De asemenea, Allah Prea-

înaltul spune în Coranul cel Sfânt: 
„Şi nu am pus Noi ca păzitori 

peste Foc decât Îngeri şi nu am 
stabilit numărul lor decât ca încer-
care pentru cei care nu cred şi 
pentru cei cărora le-a fost trimisă 
Cartea, să fie încredinţaţi, şi pen-
tru ca să sporească în credinţă 
aceia care cred şi pentru ca aceia 
cărora le-a fost dăruită Cartea şi 
drept-credincioşii, ca să nu se 
îndoiască, şi pentru ca aceia care 
au în inimile lor boală şi necre-
dincioşii să zică: «Ce a voit Allah 
cu această pildă?» Astfel îl duce 
Allah în rătăcire pe cel pe care 
voieşte El şi îl călăuzeşte pe cel 
care voieşte El. Şi nu-i cunoaşte 
pe oştenii Domnului tău decât 
numai El. Şi aceasta nu este decât 
îndemnare pentru oameni.” 

(Surat Al-Muddathir, 74:31) 
 
Capacităţile lor 
 
Îngerii, aleihum sallam, pose-

dă o mare capacitate, care le este 
acordată  de   către   Allah   Prea- 

înaltul.  
1) Capacitatea de a se me-

tamorfoza 
Allah subhanahu wa ta’ala a 

dat Îngerilor, aleihum sallam, 
capacitatea de a-şi schimba for-
ma.  

Astfel, Jibril, aleihi sallam, a 
coborât către Maria, aleiha sallam, 
în formă umană, iar Allah 
subhanahu wa ta’ala spune în 
Sfântul Coran: 

„Şi a pus între ei şi ea un văl! 
Şi atunci am trimis la ea Duhul 
Nostru (23), care i s-a arătat cu 
înfăţişarea unui om adevărat.” 

(Surat Maryam, 19:17) 
 
Explicaţia numărului din pa-

ranteză: 
23) Gavriil. 
 
Lui Ibrahim, aleihi sallam, i-au 

trimişi Îngeri, aleihum sallam, în 
formă umană. În mod similar, au 
venit şi la Lut, aleihi sallam, 
bărbaţi tineri, cu feţe frumoase.  

Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, Jibril, 
aleihi sallam, i s-a înfăţişat în di-
ferite forme, uneori sub forma 
unui companion, Dihya al Kalbi, 
care era un companion frumos, 
alteori sub formă de beduin, iar 
companionii săi, radhi Allahu 
anhum, l-au văzut în formă uma-
nă, aşa cum ne este descris în 
cele două ahadith Sahih, de Omar 
ibn Al-Khattab, radhi Allahu anhu,  



care a spus:  
„Am fost, într-o zi, cu Mesa-

gerul lui Allah, salla Allahu aleihi 
wa sallam, şi a apărut atunci un 
bărbat îmbrăcat cu o haină de păr 
alb, pur, şi cu un mers foarte as-
cuţit şi nu a arătat semne de 
călătorie şi nici că ar fi unul dintre 
noi. El a mers la Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam şi, aşezându-se în ge-
nunchi, şi-a pus mâinile pe coap-
sele lui şi a zis: «O, Mohammed, 
spune-mi despre Islam!»” 

(relatat de Muslim) 
Şi încă într-un hadith, este 

consemnat că:  
„Un Înger într-o formă umană 

a apărut şi a ucis 100 de oameni.”  
(relatat de Muslim)  
 
2) Viteza lor 
Cea mai mare viteză pe care o 

cunosc oamenii este viteza luminii 
(care este de 3x108 m/s). Viteza 
Îngerilor, aleihum sallam, este şi 
mai mare.  

Când Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
pus o întrebare, Îngerul Jibril, 
aleihi sallam, la sfârşitul ei, a adus 
deja răspunsul de la Domnul său. 

Îngerul Jibril, aleihi sallam, 
este responsabil pentru transmi-
terea mesajului, datorită spiritului 
său credincios,  aşa cum este con-
semnat în Sfântul Coran: 

„Spune: «Cine este duşman 
lui Gavriil?» El (63) l-a pogorât 

[Coranul] în inima ta, cu îngă-
duinţa lui Allah, adeverind ceea ce 
se afla dinaintea lui, ca îndreptare 
şi bunăvestire pentru credincioşi.” 

(Surat Al-Baqara, 2:97) 
 
Explicaţia numărului din pa-

ranteză: 
63) Gavriil ţi l-a revelat. 
 
„A coborât cu el Duhul cel 

credincios (121) ~ Peste inima ta, 
pentru ca tu să fii dintre 
prevenitori.” 

(Surat Aş-Şu’ara, 26:193-194) 
 
Explicaţia numărului din pa-

ranteză: 
121) Duhul cel demn de în-

credere, adică Gavriil, Îngerul care 
a adus revelaţia. 

 
Îngerul Mihail (Mikail), aleihi 

sallam, este responsabil pentru 
gestionarea ploii, la dorinţa lui 
Allah Preaînaltul, având asistenţi 
care execută ordinele sale de a 
gestiona vântul, conform dorinţei 
lui Allah subhanahu wa ta’ala.  

Îngerul Israfil, aleihi sallam, 
este responsabil cu suflarea în 
trâmbiţă. 

Cel responsabil pentru aduna-
rea sufletelor este Îngerul Morţii, 
aleihi sallam, care primeşte ajutor 
de la asistenţii săi, iar în ceea ce 
priveşte aceasta, reţinem vorbele 
lui Allah subhanahu wa ta’ala din 
Sfântul Coran: 



„Spune: «Vă va lua Îngerul 
Morţii, căruia i-au fost încredinţate 
sufletele voastre, dar apoi veţi fi 
aduşi înapoi la Domnul vostru.»” 

 (Surat Al-Sajda, 32:11) 
Aceia care sunt responsabili 

pentru vegherea noastră, atât a 
mişcărilor noastre, cât şi a veghe-
rii noastre, sunt aşa cum sunt 
Îngerii, aleihum sallam, descrişi în 
Coranul cel Sfânt: 

„Pentru voi sunt egali acela 
dintre voi care ţine ascuns cu-
vântul Său şi acela care îl rosteşte 
cu glas tare, acela care stă ascuns 
în timpul nopţii şi acela care se 
arată în ziua mare. ~ El are Îngeri 
care-l însoţesc unul după altul, 
înaintea lui şi în urma lui, care îl 
veghează din porunca lui Allah 
(30). Allah nu schimbă starea 
unor oameni până ce ei nu schim-
bă ceea ce se află în sufletele lor. 
Iar dacă Allah voieşte un rău 
pentru un neam, acesta nu poate 
fi respins. Şi ei nu au în locul lui 
Allah niciun alt ocrotitor.” 

 (Surat Ar-Ra’d, 13:10-11)   
 
Explicaţia numărului din pa-

ranteză: 
30) Aud ceea ce spune şi văd 

ceea ce face, bun sau rău. 
 
Responsabilii pentru înregi-

strarea faptelor bune şi rele ne 
sunt descrişi de către Allah 
subhanahu wa ta’ala în Sfântul 
Coran: 

„El este Stăpânul Suprem [Al-
Qahir] peste robii Săi. Şi El trimite 
asupra voastră păzitori. Iar când 
moartea ajunge la unul dintre voi, 
pe acela îl iau la sine trimişii 
Noştri, fără să se neglijeze ceea 
ce li se porunceşte.” 

(Surat Al-’An’am, 6:61) 
„Sau cred ei că Noi nu auzim 

taina lor şi discuţia lor în şoaptă? 
Ba da! Iar trimişii Noştri la ei scriu 
(82).” 

(Surat Az-Zukhruf, 43:80) 
 
Explicaţia numărului din pa-

ranteză: 
82) Îngerii, aleihum sallam, 

înregistrează ceea ce spun ei. 
 
„Când cei doi primitori (17) 

primesc, stând [unul] în dreapta şi 
[celălalt] în stânga, ~ Şi el nu va 
rosti niciun cuvânt, fără să aibă 
lângă el un supraveghetor pregă-
tit [să scrie] (18).” 

(Surat Qaf, 50:17-18) 
 
Explicaţiile numerelor din pa-

ranteză: 
17) Cei doi Îngeri, aleihum 

sallam, care stau în stânga şi în 
dreapta omului. 

18) Un Înger care înregi-
strează vorbele şi faptele sale. 

 
„Însă peste voi sunt veghetori 

~ Cinstiţi, care scriu.” 
(Surat Al-Infitar, 82:10-11) 
 



 Gardienii Paradisului, aleihum  
sallam, ne sunt descrişi de către 
Allah Preaînaltul astfel: 

„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 
asupra voastră! Voi aţi fost buni, 
intraţi pentru a fi în veci 
sălăşluitori în el!” 

(Surat Az-Zumar, 39:73) 
 iar Îngerii Gardieni ai Iadului, 

aleihum sallam, sunt în număr de 
19 şi ne sunt descrişi în Coranul 
cel Sfânt: 

„Şi vor fi mânaţi cei care nu 
au crezut, în cete, către Gheena, 
iar când vor ajunge la ea, se vor 
deschide porţile ei şi păzitorii lor 
le vor zice: «Oare nu au venit la 
voi trimişi, chiar dintre voi, ca să 
vă recite versetele Domnului vos-
tru şi să vă prevină pe voi despre 
întâlnirea voastră cu această Zi?» 
Ei vor zice: «Ba da! Însă s-a 
adeverit cuvântul despre osânda 
împotriva necredincioşilor!»” 

(Surat Az-Zumar, 39:71) 
 
„Să-i cheme el pe cei din 

preajma lui! ~ Iar Noi îi vom 
chema pe păzitorii Iadului (11)!” 

(Surat Al-’Alaq, 96:17-18) 
Explicaţia numărului din pa-

ranteză: 
 11) Ca să-i nimicească în 

această lume, sau să-i conducă 
spre Gheena, în Lumea de Apoi. 

 „Şi de unde ştii ce este Focul 
Iadului? ~ El nu lasă şi nu cruţă, 
~ Arzând şi înnegrind pielea ~ Şi 
peste el veghează nouăsprezece. 
(17)” 

 (Surat Al-Muddathir, 74:27-
31) 

 
Explicaţia numărului din pa-

ranteză:  
 17) Nouăsprezece Îngeri, 

aleihum sallam, însărcinaţi cu pa-
za lui şi cu cârmuirea peste 
oaspeţii Infernului. 

 
 „Şi ei vor striga: «O, Malik! 

Să ne piardă Domnul tău!» Iar el 
le va răspunde: «Voi veţi rămâne 
astfel [veşnic[!»” 

 (Surat Al-Zukhruf, 43:77) 
 
Găsim într-un hadith relatat 

de Ibn Masuud, referitor la 
embrioni: 

„Mesagerul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus (în 
ceea ce priveşte creaţia): «Fiecare 
dintre voi este ţinut în pântecele 
mamei sale pentru primele 
patruzeci de zile, apoi el devine 
un cheag de sânge pentru alte 
patruzeci de zile şi, apoi, o bucată 
de carne pentru alte patruzeci de 
zile. Apoi, Allah trimite un Înger 
să scrie patru cuvinte: el scrie 
faptele sale, momentul morţii 
sale, mijloacele sale de trai şi 
dacă el va fi nefericit sau 
binecuvântat (în religie). Apoi, 



sufletul este suflat în corpul său. 
Astfel, un om poate face fapte ca-
racteristice oamenilor Iadului atât 
de mult, încât nu există decât o 
distanţă de un cot între el şi Iad, 
însă ceea ce a fost scris (de către 
Înger) îl depărtează de aceasta şi, 
astfel, el începe să facă fapte 
caracteristice oamenilor Paradi-
sului şi intră în Paradis.” 

 (relatat de Bukhari) 
 
Responsabilii pentru purtarea 

Tronului lui Allah subhanahu wa 
ta’ala sunt descrişi în Coranul cel 
Sfânt: 

„Cei care poartă Tronul şi cei 
care-l înconjoară (8) Îl preamă-
resc pe Domnul lor, aducându-I 
laudă, cred în El şi cer iertare 
pentru cei care cred: «Doamne! 
Tu Îţi întinzi peste toate lucrurile 
îndurarea şi ştiinţa Ta. Deci, iartă-
i pe cei care Îţi cer iertare, se 
căiesc şi urmează calea Ta şi 
păzeşte-i de chinul Iadului.»” 

 (Surat Ghafir, 40:7) 
 

Explicaţia numărului din pa-
ranteză: 

 

8) Dintre Îngeri, aleihum 
sallam. 

 
În Noaptea Destinului, din 

luna Ramadan, Îngerii, aleihum 
sallam, coboară spre a asista şi 
spre a răsplăti cu generozitate pe 
musulmani, aşa cum găsim în 
Sfântul Coran:  

„Şi pe noapte, când se în-
tunecă! ~ Domnul tău nu te-a 
părăsit şi nu te urăşte. ~ Viaţa de 
Apoi va fi pentru tine mai bună 
decât prima!” 

(Surat Ad-Duha, 93:2-4) 
 
Credinţa în Îngeri, aleihum 

sallam, este unul dintre pilonii 
principali ai Islamului, iar cel care 
neagă aceasta, este un necre-
dincios: 

„Pe aceia care cred, apoi nu 
mai cred, apoi iarăşi cred, apoi 
iarăşi nu mai cred, apoi sporesc în 
necredinţă, Allah nu-i va ierta şi 
nu-i va călăuzi pe o cale [drea-
ptă].” 

 (Surat An-Nisa’, 4:137) 
 

Allahu Alam 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                          
 
 



 

Numele şi atributele lui Allah subhanahu wa ta‟ala 
~ Allah - هللا ~ 

~ de Ionela Noour ~ 
 
 

ALLAH este numele propriu 
al lui Dumnezeu în Islam şi El este 
Unul, Unicul şi Singurul Dumne-
zeu, Stăpânul Universului, Cel cu 
Care nimic nu se  compară, pen-
tru că nimic nu este asemenea 
Lui, Preaînaltul, Cel Căruia numai 
Lui I se cuvin Adorarea, Slăvirea şi 
Închinarea şi nimeni nu are dre-
ptul de a folosi acest Nume. Ale 
Lui sunt cele mai frumoase nume 
şi cele mai sublime calităţi. El este 
Allah-Dumnezeu, Creatorul a Tot 
şi a Toate. Mărire Lui, Preaînaltul! 

„El este Allah, afară de care 
nu este alt dumnezeu, Ştiutorul 
celor nevăzute şi al celor văzute. 
El este Cel Milostiv, Îndurător [Ar-
Rahman, Ar-Rahim]. ~ El este 
Allah, afară de care nu este alt 
dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Ma-
lik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Făcă-
torul de pace [As-Salam], Apără-
torul Credinţei [Al-Mu'min], Ve-
ghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare 
[Al-'Aziz], Atotputernicul [Al-Ja-
bbar], Cel Preaînalt [Al- Muta-
kabbir]. Mărire lui Allah! El este 
mai presus de ceea ce voi Îi 
asociaţi. ~ El este Allah: Făcătorul 

[Al-Khaliq], Creatorul [Al-Bari'], 
Dătătorul de chipuri [Al-Musa-
wwir]. Ale Lui sunt numele cele 
mai frumoase. Pe El Îl laudă cele 
din ceruri şi cele de pre pământ. 
El este Cel Puternic [şi] Înţelept 
[Al-'Aziz, Al-Hakim].” 

(Surat Al-Haşr, 59:22-24) 
Musulmanii cred în Allah Cel 

Unic, Creatorul Universului, care 
nu se compară cu nimeni şi cu 
nimic, şi nimic nu se compară cu 
El, Preaînaltul. Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a fost întrebat de către 
companionii săi, radhi Allahu 
anhum, în legătură cu Allah 
subhanahu wa ta’ala. Răspunsul a 
venit direct de la Allah Însuşi, sub 
forma unei scurte sure din Sfântul 
Coran, considerată a fi esenţa 
unităţii sau motto-ul monote-
ismului: 

„Spune: «El este Allah, Cel 
Unic! ~ Allah-us-Samad! ~ El nu 
zămisleşte şi nu este născut ~ Şi 
El nu are pe nimeni egal!»” 

(Surat Al-Ikhlas, 112:1-4) 
În conformitate cu Sfântul 

Coran, Dumnezeu i s-a revelat  lui  



Moise, aleihi sallam, sub numele  
de «Allah»:   

„Şi când a ajuns la el, a fost 
el strigat: «O, Moise! ~ Eu sunt 
Stăpânul tău! Scoate-ţi încălţările 
tale, căci tu te afli în valea cea 
sfântă, Tuwa! ~ Eu te-am ales, 
deci ascultă la ceea ce ţi se re-
velează! ~ Eu sunt Allah şi nu 
există altă divinitatea în afară de 
Mine! Aşadar, venerează-Mă şi 
împlineşte Rugăciunea [As-Salat], 
pentru pomenirea Mea!” 

(Surat Ta-Ha, 20:11-14) 
De asemenea, Isus, aleihi 

sallam, Îl numea pe Allah Prea-
înaltul în timp ce le vorbea fiilor 
lui Israel:  

„Allah este Stăpânul meu şi 
Stăpânul vostru. Aşadar, adoraţi-L 
pe El! Aceasta este o cale drea-
ptă!»” 

(Surat ’Al-’Imran, 3:51) 
 
Originea şi semnificaţia 

numelui ALLAH 
 
Numele «Allah» este cu-

vântul arab care desemnează 
«Dumnezeu»  şi faptul că nu exis-
tă decât un singur şi unic dum-
nezeu. Acest cuvânt este impre-
gnat cu un sens profund religios, 
având în vedere rădăcinile sale şi 
originea sa. Aceasta se datorează 
faptului că el provine de la verbul 
arab «ta’allaha» (sau «allaha»), 
care înseamnă «a fi adorat». 
Astfel, în limba arabă, numele 

«Allah» înseamnă «Singurul care 
merită a fi adorat». Acesta este, 
pe scurt, mesajul islamic al mo-
noteismului pur. Musulmanii adoră 
acelaşi Allah al lui Noe, al lui 
Avram, Moise, David şi Isus, 
aleihum sallam. 

De asemenea, musulmanii 
preferă să Îl numească pe Su-
premul Creator «Allah», în 
detrimentul cuvântului «Dumne-
zeu», deoarece cuvântul arab 
«Allah» este pur, curat, unic; nu 
are plural şi nici gen, spre 
deosebire de cuvântul «Dumne-
zeu», asupra căruia se pot face 
numeroase interpretări: el poate 
avea atât formă de plural, cât şi 
gen feminin sau masculin.  

De exemplu, cuvântul «Dum-
nezeu» importă plural, care este 
«dumnezei». «Allah» este Unul 
Singur, nu există plural pentru 
«Allah».  

De asemenea, «Dumnezeu-
Tatăl» înseamnă cineva care ne 
păzeşte, însă în Islam nu există 
aşa ceva, nu avem «Allah-Tatăl», 
astaghfirullah.  

«Allah» este un cuvânt unic, 
căruia nu i se asociază nimic, nici 
măcar un cuvânt cu care am 
putea „jongla” asupra lui.  

Acesta este cel mai frumos, 
cel mai măreţ Nume, deoarece le 
conţine pe toate celelalte cu care 
El Însuşi S-a descris pe Sine, în 
Sfântul Coran. El apare menţionat 
pentru prima oară în surah 1, Al- 



Fatiha, verset 1:  
ِنْالرَِّحيمِْ ـٰ َم ْالرَّح  ِمْاللَّهٰ   بِس 

„Bismillehi Ar-Rahman Ar-
Rahim” 

„În numele lui Allah Cel 
Milostiv, Îndurător” 

 
Acest nume conţine în el 

toate celelalte înţelesuri ale ce-
lorlalte nume ale lui Allah Prea-
înaltul, acestea fiind descrieri ale 
Lui, subhanahu wa ta’ala. Tot ce-
ea ce aceste nume sau atribute 
conţin, toate înţelesurile lor, sunt 
cuprinse în numele ALLAH. Spre 
exemplu, dacă luăm numele 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, îl putem descrie ca pe un 
tată, soţ, politician, etc. Aceste 
descrieri reprezintă caracteristici 
ale Sale.  

Similar, când vedem versete 
din Coran în care este menţionat 
mai întâi numele «Allah» şi apoi 
vedem alte nume ale lui Allah că îl 
urmează, ele sunt descrieri ale 
numelui «Allah» (de exemplu, 
«Bismilleh» – mai întâi apare nu-
mele «Allah», apoi descrierea «Ar 
Rahman - Cel Milostiv, Ar Rahim - 
Cel Îndurător»). 

Referitor la acest grandios 
nume, ALLAH, Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, ne-a învăţat două expresii 
pe care să le folosim în diverse 
acţiuni pe care le facem zi de zi: 
Bismilleh (În numele lui Allah), 
pe care îl spunem înaintea oricărei 

acţiuni pe care o facem (înainte 
de a mânca, înainte de a face 
wudu, Rugăciunea - efectiv trăim 
cu această expresie) şi Allahume 
(O, Allah!), folosit de nenumărate 
ori atunci când Îi cerem Lui ceva 
(O, Allah, ghidează-ne, protejea-
ză-ne!, etc). 

Aceste două expresii trebuie 
să le folosim (aşa cum ştim că 
trebuie să respirăm), în viaţa 
noastră de zi cu zi. Scopul a-
cestora este de a fi cât mai apro-
piaţi de Allah Preaînaltul, de a fi 
conştienţi de existenţa Lui, căci 
doar conştientizând prezenţa Sa în 
viaţa noastră şi în toate acţiunile 
noastre, vom putea fi capabili să 
luăm deciziile corecte şi să alegem 
ceea ce este mai bine pentru noi. 

 
Semnificaţia pronumelor 

EL şi NOI, în Sfântul Coran 
 
În Sfântul Coran, se folo-

seşte «El» pentru a-L desemna pe 
Allah subhanahu wa ta’ala, 
deoarece şi în limba română, ca şi 
în alte limbi, pentru ceea ce nu 
are gen, se foloseşte pronumele 
de forma «masculin, singular», ca 
substituent al numelui sau al 
subiectului. (În limba română, în 
genul neutru, adică ceea ce nu 
este feminin şi nici masculin, 
singularul este întotdeauna mas-
culin.) De asemenea, «El» este 
folosit pentru a arăta respect şi 
demnitate  şi  nicidecum  pentru a  



arăta genul. 
Pronumele «Noi» este utilizat 

de Allah subhanahu wa ta’ala 
atunci când vorbeşte despre Sine, 
nu asemenea unui plural care de-
fineşte un grup, ci ca exprimare a 
Măreţiei, a Suveranităţii şi a 
Atotputerniciei Sale. Este folosit 
atunci când este vorba despre 
binecuvântări sau decizii ale Lui:  

„Noi am pogorât [Coranul] în 
noaptea Al-Qadr.”  

(Surat Al-Qadr, 97:1)  
„Aceasta este Ziua Judecăţii, 

în care Noi vă vom aduna laolaltă 
cu cei de  dinainte;” 

(Surat Al-Mursalat, 77:38) 
În limba română veche, 

«noi» era folosit ca plural la ma-
jestate, atribuit unei singure per-
soane, pentru a-i scoate în evi-
denţă suveranitatea. 

În alte sure, numele lui Allah 
subhanahu wa ta’ala apare alături 
de atributul «Dumnezeu/Divinitate 
- Ilaah»:  

ۖ ُْْسب َحانَُوْ... ْ ًَاِحدْ  ٌهٰ ـ  إِنََّماْاللَُّوْإ لَ
... 

…innemaa_llahu Ilaahu 
_waahidun. Subhaanehu! ... 
„… Allah nu este decât un 
Dumnezeu Unic. Slavă Lui!...” 

(Surat An-Nisa’, 4:171) 
  

…ْ ًَاِحد  هٌْٰ ـ  ٌَْإ لَ ْإِنََّماُْى  …ُْقل 
Qul Innemaa huwa Ilaahu 
_waahidun 
„… Spune: «Numai El [este un 
singur Dumnezeu]…»” 

(Surat Al-’An’am, 6:19) 
 

ُْىٌَْ… هَْٰإَِّلَّ ـ   …ََّْلْإ لَ
laa Ilaaha ilaa huwa 
„... Nu există altă divinitate în 
afară de El…” 

(Surat Al-’An’am, 6:102) 
 
Acesta este  ALLAH Prea-

înaltul. Întregul Univers mărturi-
seşte Unicitatea Sa. Contemplând 
asupra Universului, de la cel mai 
mic grăunte de nisip la munţii 
imenşi şi maiestuoşi, se poate 
recunoaşte Măreţia Lui, Preaînal-
tul. Allah subhanahu wa ta’ala a 
avut grijă încă de la început de 
nevoile fiecărei creaturi ale Sale în 
parte. Toată creaţia are nevoie de 
El, în timp ce El nu are nevoie de 
ceva sau de cineva. Fiecare crea-
tură a fost creată cu un scop 
precis, iar îndeplinirea acestui 
obiectiv este o modalitate de a 
recunoaşte drepturile Creatorului 
asupra noastră. Allah Preaînaltul 
spune în Coranul cel Sfânt că El 
nu ne-a creat decât pentru ca noi 
să Îl adorăm: 

„Eu nu i-am creat pe djinni şi 
oameni decât pentru ca ei să Mă 
adore.” 

(Surat Adh-Dhariyat, 51:56), 
 Iar acest lucru este dreptul 

Lui asupra noastră. 
 

   Allahu Akbar!                                



 
Modalităţi de a obţine iertarea 

~ tradus de Kalila Chelu  ~ 
 

 
Allah subhanahu wa ta’ala 

spune în Sfântul Coran: 
„Spune: «O, voi, robii Mei, 

care aţi întrecut măsura în defa-
voarea voastră, nu deznădăjduiţi 
în privinţa îndurării lui Allah!» 
Allah iartă toate păcatele. El este 
Iertător, Îndurător     [Al-Ghafur, 
Ar-Rahim].” 

(Surat Az-Zumar, 39:53) 
Tot în Sfântul Coran găsim: 
„Şi nu înclinaţi către cei care 

sunt nelegiuiţi, ca să nu vă atingă 
Focul! Voi nu aveţi alţi aliaţi afară 
de Allah şi apoi voi nu veţi fi 
ajutaţi. ~ Şi împlineşte Rugăciu-
nea [As-Salat] de la cele două ca-
pete ale zilei şi la anumite ceasuri 
din noapte! Faptele bune le alun-
gă pe cele rele. Aceasta este rea-
mintirea, pentru cei care cugetă!” 

 (Surat Hud, 11:113-114) 
Noi toţi suntem supuşi 

greşelii şi facem păcate; şi noi toţi 
avem mare nevoie de iertare, 
pentru toate faptele rele pe care 
le comitem zi de zi şi noapte de 
noapte. Allah este Milostiv şi, din 
Mila Sa pentru noi, a facilitat mai 
multe moduri prin care oamenii 
pot obţine iertarea Lui, 
Preaînaltul.  

Allah subhanahu wa ta’ala 
oferă clemenţă şi îngăduinţă omu-
lui, atât timp cât omul rămâne 
credincios şi nu practică nicio 
formă de Shirk (asocierea de 
parteneri lui Allah Unicul, în închi-
nare), deoarece aceasta împiedică 
iertarea lui Allah Preaînaltul, aşa 
cum El, subhanahu wa ta’ala, 
spune în Coranul cel Sfânt: 

 „Allah nu iartă să I se facă 
semeni, dar iartă orice, în afară 
de aceasta, celui care voieşte El. 
Acela care Îi face lui Allah semeni, 
acela s-a rătăcit departe!” 

(Surat An-Nisa’, 4:116) 
 
Allah subhanahu wa ta’ala 

oferă tuturor celor care cer iertare 
şi care îşi întorc privirile cu evlavie 
către El, Preaînaltul, cea mai 
frumoasă recompensă, aceea a 
Paradisului: 

„Şi grăbiţi-vă spre iertarea 
Domnului vostru şi spre Raiul cel 
întins cât cerurile şi pământul, 
pregătit pentru cei evlavioşi.”  

(Surat ’Al-’Imran, 3:133) 
Allah subhanahu wa ta’ala 

este Cel Iertător şi Cel Milostiv, 
care a oferit oamenilor, prin Mila 
Sa, mai multe modalităţi prin care 



aceştia pot să obţină iertarea Sa, 
inshaAllah. Astfel, oamenii nu 
trebuie să simtă disperare fără 
margini şi nici tristeţe pentru 
faptele lor trecute, atât timp cât ei 
se căiesc şi împlinesc fapte bune 
şi se grăbesc spre atingerea 
virtuţii. 

 
Modalităţi de a obţine 

iertarea lui Allah subhanahu 
wa ta‟ala 

 
1)  Intrarea în Islam 
În momentul în care cineva se 

converteşte la Islam, Allah 
subhanahu wa ta’ala iartă toate 
păcatele sale anterioare şi toate 
faptele sale rele, atâta timp cât 
aceştia sunt credincioşi şi împli-
nesc fapte bune, aşa cum spune 
şi în Sfântul Coran: 
„Spune acelora care nu cred că, 

dacă se vor opri, li se va ierta ce-
ea ce a trecut, dar dacă se vor 
întoarce ei, [atunci vor fi pede-
psiţi], după pilda celor de din-
ainte!”  

(Surat Al-’Anfal, 8:38) 
Amr ibn Al-’Aas, radhi Allahu 

anhu, a relatat că Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus:  
„Nu ştiaţi că Allah Preaînaltul 

iartă toate păcatele anterioare ce-
lui care se converteşte la Islam?” 

(relatat de Muslim) 
 

2)  Migrarea 

Acest fapt face referire, în mod 
general, la mutarea dintr-o ţară 
de necredinţă într-o ţară a Isla-
mului. În mod special, aceasta 
face referire la lupta permanentă 
care se petrece în sufletul fiecărei 
persoane, în dorinţa de a înfrunta 
toate ispitele la care este expusă 
zi de zi. Allah subhanahu wa ta’ala 
spune în Coranul cel Sfânt:  
„Însă Domnul tău, cu aceia 

care au pribegit după ce au fost 
ispitiţi şi apoi au luptat şi au 
îndurat, cu aceia Domnul tău va fi 
după aceasta Iertător, Îndurător 
[Ghafur, Rahim].” 

 (Surat An-Nahl, 16:110) 
Amr ibn Al-’Aas, radhi Allahu 

anhu, a relatat că Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa  
sallam, a spus:  
„Emigrarea şterge tot ce a fost 

înainte de ea.” 
 (relatat de Muslim) 

 
3)  Hajj acceptat 
Hajj-ul (pelerinajul) are o im-

portanţă covârşitoare pentru orice 
musulman mumin. El şterge toate 
păcatele şi faptele rele pe care 
persoana le-a săvârşit înainte de 
efectuarea Hajj-ului. 

Amr ibn Al-’Aas, radhi Allahu 
anhu, a relatat că Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus:  
„Hajj-ul acceptat şterge tot ce a 

fost înainte de el.” 
(relatat de Muslim) 



Abu Huraira, radhi Allahu anhu, 
a relatat că Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
spus:  

 „Cel care îndeplineşte Hajj-ul şi 
nu se implică (el însuşi) într-o 
relaţie de căsătorie sau un păcat 
(în timpul Hajj-ului), se va în-
toarce de la Hajj într-o stare la fel 
ca cel căruia mama lui doar ce i-a 
dat naştere (liber de păcate).”  

(relatat de Bukhari) 
 
4)  Implorarea la auzirea 

Adhan-ului  
Sa’id ibn Waqqas, radhi Allahu 

anhu, a relatat că Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus:  
„Cel care spune, la auzul 

persoanei care strigă Adhan: «De 
asemenea, eu depun mărturie că 
niciunul nu are dreptul de a fi 
adorat, cu excepţia lui Allah sin-
gur, fără niciun partener, şi că 
Mohammed este sclavul şi Mesa-
gerul Lui. Eu Îl accept pe Allah ca 
Domn, pe Mohammed ca Mesager 
şi Islamul ca religie.», toate pă-
catele sale anterioare vor fi ier-
tate.” 

 (relatat de Muslim) 
 
5)  A spune «Ameen!» con-

comitent cu Îngerii, aleihum 
sallam 

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, 
a relatat că Profetul Mohammed, 
salla  Allahu  aleihi  wa sallam,  a  

spus:  
„În momentul în care Imamul 

spune «Ameen!», spune şi tu, la 
rândul tău, «Ameen!», pentru că 
acela care rosteşte «Ameen!» în 
acelaşi timp cu Îngerii, aleihum 
sallam, va primi iertare pentru 
toate păcatele anterioare.” 

 (relatat de Bukhari şi Muslim) 
 
6)  A spune, concomitent cu 

Îngerii, aleihum sallam: 
    „Domnul nostru, pentru Ti-
ne este toată lauda.” 

Mesagerul lui Allah, salla Allahu 
aleihi wa sallam, a zis:  
„Atunci când Imamul spune: 

«Allah aude cine-L laudă», spune: 
«Domnul meu, pentru Tine este 
toată lauda», pentru că acel care 
rosteşte aceasta împreună cu În-
gerii, va primi iertare pentru toate 
păcatele anterioare.” 

 (relatat de Bukhari şi Muslim) 
 
7)  A te ruga atent, două ra-

kaat de Rugăciune  
Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, a spus:  
„Cel care îndeplineşte în mod 

corespunzător abluţiunea, apoi se 
roagă oricare două rakaat (de sa-
lah), fără a fi nepăsător, va primi 
iertarea tuturor păcatelor an-
terioare.”  

(relatat de Ahmad) 
 
8)  Adunarea în cercurile 

unde  se menţionează numele  



lui Allah subhanahu wa ta‟ala 
Sahl ibn Hanthalah, radhi 

Allahu anhu, a relatat că Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus:  

«Nu s-a întâmplat niciodată ca, 
într-un grup de oameni care s-au 
adunat pentru pomenirea lui 
Allah, plecând din locul unde au 
împlinit aceasta, să nu se poată 
spune: „Păcatele voastre au fost 
iertate.”»  

(relatat de Ahmad) 
 
9)  Boală 
Aceasta este o binecuvântare, o 

binefacere din partea lui Allah Cel 
Iertător, Îndurător. 

Aisha, radhi Allahu anha, a 
povestit că Profetul Mohammed, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
spus:  
„Ori de câte ori un credincios se 

îmbolnăveşte, el va fi purificat de 
păcatele sale, la fel cum focul pu-
rifică oţelul.” 

 (relatat de Bukhari) 
     

Modalităţi de a preveni pe-
deapsa 
 

Ibn Taymiya, radhi Allahu 
anhu, a spus că un credincios 
poate preveni pedeapsa unui pă-
cat comis, urmărind una dintre 
următoarele modalităţi: 
 

1. Căinţa sinceră, astfel 
încât Allah subhanahu wa ta’ala îl 

iartă, pentru că cel care se căieşte 
sincer de un păcat este exact ca şi  
cum nu l-a comis.  

2. Cere iertare de la Allah 
subhanahu wa ta’ala, pentru că 
Allah este Iertător şi iartă. 

3. Efectuarea de fapte vir-
tuoase, care te ispăşesc de orice 
fel de păcat. Allah Preaînaltul 
spune în Sfântul Coran:    

„Şi împlineşte Rugăciunea 
[As-Salat] de la cele două capete 
ale zilei şi la anumite ceasuri din 
noapte! Faptele bune le alungă pe 
cele rele. Aceasta este reamin-
tirea, pentru cei care cugetă!”        

(Surat Hud, 11:114) 
4. Fraţii şi surorile noastre 

întru credinţă, care se roagă pen-
tru iertarea noastră, pot preveni 
pedeapsa şi aduce iertarea, numai 
cu voia lui Allah subhanahu wa 
ta’ala. 

5. Prin răsplata faptelor bu-
ne, oricât de minore ar fi, făcute 
de surorile şi fraţii noştri întru 
credinţă.   

6. Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, va mijloci, 
în Ziua Judecăţii, pentru Ummah 
lui, în faţa lui Allah Preaînaltul, 
pentru iertarea păcatelor noastre. 

7. Allah subhanahu wa ta’ala 
ne poate supune unor încercări în 
această viaţă, indiferent dacă a-
ceasta se realizează prin inter-
mediul averii, sănătăţii, copiilor 
sau familiei. 



Omul are şansa unică de a 
scăpa de chinurile Iadului şi de a 
câştiga Paradisul, inshaAllah, 
numai prin încercările la care este 
supus în această viaţă. Oricine 
face o anumită faptă, trebuie să 
se gândească la faptul că nu mai 
există o altă modalitate prin care 
el poate să primească iertarea 
faptelor sale. Faptele omului sunt 
cele care vor cântări mult în Ziua 
Judecăţii, fiind răsplătiţi şi scutiţi 
de pedeapsă doar cei care fac 
fapte bune, iar cei care mor 

necredincioşi vor primi pedeapsa 
cu Focul. Omul este singur vino-
vat pentru tot ceea ce va primi în 
Viaţa de Apoi: 

„Ele sunt faptele tale, eu i-
am înregistrat pe ei, apoi îi voi 
plăti pe ei în consecinţă, aşa că 
oricine găseşte bine, să-I mulţu-
mească lui Allah şi oricine găseşte 
altfel, să nu învinuiască pe ni-
meni, doar pe el însuşi.” 

(relatat de Muslim) 
 
~ inshaAllah, va continua ~ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Profetul Nuh (Noe), aleihi sallam 
~ tradus de Mioara Ghinia ~ 

 
 
Divizarea în rândul popo-

rului lui Noe, aleihi sallam 
 
Oamenii l-au ascultat în 

tăcere. Cuvintele lui au provocat o 
uimire fără margini pentru toţi cei 
cu mintea închistată în vechi 
tradiţii, tot astfel cum este un 
adevărat şoc pentru o persoană 
care adoarme în preajma uni zid 
aflat în pericol de prăbuşire şi 
care constată abia la trezire 
pericolul în care se află. 

Oamenii lui Noe, aleihi 
sallam, s-au împărţit în două 
grupuri după ce au primit aver-
tismentului său. Cuvintele lui au  
atins inimile celor slabi şi celor  
săraci, şi-au alinat rănile lor, prin 
mila Lui, Preaînaltul.  

În ceea ce-i priveşte pe cei 
bogaţi, tari, puternici şi condu-
cători, aceştia s-au uitat cu ne-
încredere. Ei au crezut că ar fi fost 
mai bine dacă lucrurile ar fi rămas 
aşa cum au fost.  

Prin urmare, aceştia  au 
început războiul lor, prin cuvinte 
de defăimare împotriva lui Noe, 
aleihi sallam. 

 

Argumentele necredin-
cioşilor 

 
Mai întâi, aceştia l-au acuzat 

pe Noe, aleihi sallam, că ar fi 
numai un om ca şi ei:  

„Dar au zis căpeteniile din 
neamul lui, care nu au crezut: 
«Noi nu vedem în tine decât un 
om ca şi noi şi nu vedem să te fi 
urmat pe tine decât aceia care 
sunt vrednici de dispreţ dintre noi 
şi fără pic de chibzuinţă. Noi nu 
vedem să aveţi niciun merit faţă 
de noi, ci vă socotim mai degrabă 
nişte mincinoşi!” 

(Surat Hud, 11:27) 
El, cu toate acestea, nicio-

dată  nu a spus nimic. El a afirmat 
mereu că, într-adevăr, este doar o 
fiinţă umană; Allah subhanahu wa 
ta’ala a trimis un Mesager uman, 
deoarece pământul a fost locuit 
de oameni. Dacă ar fi fost locuit 
de Îngeri, aleihum  sallam, Allah 
Preaînaltul Şi-ar fi trimis un 
mesager angelic.  

Contradicţia dintre politeişti 
şi Noe, aleihi sallam, a continuat. 
Domnitorii  au crezut, la început, 
că această chemare a lui Noe, 
aleihi sallam, va dispărea în 



curând, de la sine. Când au con-
statat că apelul său i-a atras pe 
cei săraci, pe cei aflaţi în necaz şi 
pe cei simpli, au început să-l a-
tace verbal, ironizându-l: 

 „Eşti urmat doar de cei 
săraci, cei blânzi şi lipsiţi de va-
loare.” 

 Allah Preaînaltul ne-a spus: 
„Noi l-am trimis pe Noe la 

neamul său [şi a zis el]: «Eu sunt 
pentru voi prevenitor limpede, ~ 
Pentru ca voi să nu-L adoraţi 
decât pe Allah, căci eu mă tem 
pentru voi de chinul unei zile 
dureroase.» ~ Dar au zis căpe-
teniile din neamul lui, care nu au 
crezut: «Noi nu vedem în tine 
decât un om ca şi noi şi nu vedem 
să te fi urmat pe tine decât aceia 
care sunt vrednici de dispreţ 
dintre noi şi fără pic de chib-
zuinţă. Noi nu vedem să aveţi 
niciun merit faţă de noi, ci vă so-
cotim mai degrabă nişte minci-
noşi!»” 

(Surat Hud, 11:25-27) 
 
Necredincioşii încearcă să 

negocieze 
 
Astfel, conflictul dintre Noe, 

aleihi sallam, şi căpeteniile popo-
rului său, s-a intensificat. Necre-
dincioşii  au  încercat să nego-
cieze: 

 „Ascultă, Noe, dacă doreşti 
ca noi să credem în tine, 
respinge-i pe credincioşii tăi. Ei 

sunt blânzi şi săraci, în timp ce 
ceilalţi sunt de elită şi bogaţi, apoi 
vom intra cu toţii în credinţa ta!”  

Noe, aleihi sallam, a ascultat 
păgânii comunităţii sale şi şi-a dat 
seama că sunt încăpăţânaţi. Cu 
toate acestea, a fost blând în 
răspunsul său. El, aleihi sallam, a 
explicat oamenilor că el nu a 
putut respinge credincioşii, căci 
aceştia nu erau oaspeţii lui, ci 
oaspeţii lui Allah subhanahu wa 
ta’ala. Noe, aleihi sallam, a făcut 
apel la ei: 

„O, neam al meu! Eu nu vă 
cer vouă vreo avere în schimb, 
căci răsplata mea nu se află decât 
la Allah. Şi nici nu-i voi alunga eu 
pe cei care cred, căci ei Îl vor 
întâlni pe Domnul lor. Însă eu văd 
că voi sunteţi un neam de igno-
ranţi! ~ O, neam al meu! Cine mă 
va ajuta pe mine împotriva [pe-
depsei] lui Allah, dacă eu i-aş 
alunga? Voi nu vă daţi seama? ~ 
Şi eu nu vă spun că eu am 
comorile lui Allah şi eu nu ştiu 
neştiutul. Nici nu spun că eu sunt 
un Înger şi nici nu spun acelora 
pe care ochii voştri îi dispreţuiesc 
că Allah nu le va dărui lor bine. 
Allah ştie mai bine ce se află în 
sufletele lor, iar eu aş fi, aşadar, 
dintre cei nelegiuiţi!” 

(Surat Hud, 11:29-31) 
 
Noe, aleihi sallam, a respins 

argumentele necredincioşilor, a-
vând cunoaşterea nobilă  a Pro-



feţilor, aleihum sallam. Doar o 
persoană înţeleaptă are capaci-
tatea de a înlătura definitiv mân-
dria şi interesele personale din 
viaţa sa.  

Necredincioşii au rămas ig-
noranţi:  

„Au zis ei: «O, Noe! Te-ai 
certat cu noi şi prea mult te-ai 
certat. Adu-ne nouă cele cu care 
ne ameninţi, dacă tu eşti dintre 
cei care spun adevărul!» ~ Le-a 
răspuns el: «O să vi le aducă 
Allah, dacă El voieşte, iar voi nu-L 
veţi putea împiedica! ~ Şi sfatul 
meu nu vă este spre folos - de aş 
vrea să vă sfătuiesc - dacă Allah 
voieşte să vă ducă în rătăcire. El 
este stăpânul vostru şi la El veţi fi 
întorşi!»” 

(Surat Hud, 11:32-34) 
Bătălia a continuat; argu-

mentele dintre necredincioşi şi 
Noe, aleihi sallam, au devenit 
prelungi. Când toate contestaţiile 
necredincioşilor s-au prăbuşit, iar 
ei nu au avut mai multe de spus, 
au început să fie nepoliticoşi şi l-
au insultat pe Profetul Noe, aleihi 
sallam:  

„Dar, căpeteniile neamului 
său au răspuns: «Noi te vedem pe 
tine într-o rătăcire învederată!»” 

(Surat Al-’A’raf, 7:60) 
Noe, aleihi sallam, a răspuns 

în maniera Profeţilor, aleihum 
sallam: 

„El le-a răspuns: «O, neam al 
meu! Eu nu sunt în rătăcire, ci eu 

sunt trimis de către Stăpânul 
lumilor. ~ Eu vă vestesc mesajele 
Stăpânului meu şi voi să vă po-
văţuiesc, căci eu ştiu de la Allah 
ceea ce voi nu ştiţi.” 

(Surat Al-’A’raf, 7:61-62) 
Noe, aleihi sallam, a con-

tinuat apelul către poporul său şi 
l-a chemat să creadă în Allah 
subhanahu wa ta’ala, oră de oră, 
zi de zi, an de an. El a avertizat 
poporul său şi l-a chemat pe el la 
Allah Preaînaltul zi şi noapte, în 
secret şi deschis. 

El, aleihi sallam, le-a dat 
exemple, le-a explicat semnele lui 
Allah subhanahu wa ta’ala şi le-a 
arătat măiestria lui Allah Prea-
înaltul în formarea creaturilor Sa-
le. Dar ori de câte ori i-a chemat 
la Allah subhanahu wa ta’ala, au 
fugit de el. 

Ori de câte ori el le-a cerut 
să-L roage pe Allah Preaînaltul să-
i ierte, au pus degetele în urechile 
lor şi au devenit prea mândri 
pentru a asculta adevărul. 

 
Apelul lui Noe, aleihi 

sallam, către poporul său 
 
Allah Preaînaltul a relatat ur-

mătoarele, legat de ceea ce Noe, 
aleihi sallam, a avut de înfruntat:  

„Noi l-am trimis pe Noe la 
neamul său, [zicându-i]: «În-
deamnă neamul tău, înainte de a 
se abate asupra lui o osândă 
dureroasă!» ~ A zis el: «O, neam 



al meu! Eu sunt pentru voi un 
prevenitor limpede, ~ Adoraţi-L 
pe Allah, fiţi cu frică de El şi daţi-
mi ascultare! ~ El vă va ierta o 
parte din păcatele voastre şi vă va 
da vouă răgaz până la un termen 
hotărât. Însă când va veni ter-
menul hotărât de Allah, el nu va 
mai putea fi amânat, dacă voiţi să 
ştiţi!» ~ El a zis: «Doamne, eu am 
chemat neamul meu noaptea şi 
ziua ~ Însă chemarea mea nu a 
făcut decât să le sporească fuga. 
~ Şi de câte ori i-am chemat ca să 
le ierţi lor, ei şi-au vârât degetele 
în urechi,  s-au înfăşurat în veş-
mintele lor şi au stăruit  şi s-au 
arătat cu  mare trufie; ~ Apoi i-
am chemat cu glas tare; ~ Apoi 
le-am vorbit lor deschis şi le-am 
vorbit lor în taină ~ Şi le-am zis 
lor: «Rugaţi-vă de iertare Dom-
nului vostru, căci El este Iertător 
[Ghaffar], ~ Pentru ca El să tri-
mită asupra voastră cerul cu 
ploaie din belşug ~ Şi pentru ca 
să vă dăruiască vouă averi şi 
copii, şi să vă dea vouă grădini, şi 
să vă dea vouă pâraie! ~ Ce este 
cu voi că nu vă rugaţi lui Allah, 
aşa cum se cuvine, ~ După ce El 
v-a creat pe voi în [mai multe] 
faze? ~ Oare nu aţi văzut voi cum 
a creat Allah şapte ceruri, unul 

peste altul ~ Şi a făcut Luna să le 
fie lor lumină şi a făcut Soarele ca 
o candelă? ~ Allah v-a făcut pe 
voi să răsăriţi asemenea ierburilor, 
din pământ, ~ Apoi vă va aduce 
pe voi înapoi la El şi vă va face să 
ieşiţi cu adevărat. ~ Şi Allah v-a 
făcut vouă pământul ca un covor, 
~ Pentru ca voi să umblaţi pe el, 
pe cărări largi!» ~ Noe a zis: 
«Doamne, ei s-au arătat cu 
nesupunere faţă de mine şi îl 
urmează pe acela ale cărui averi şi 
ai cărui copii nu fac decât să-i 
sporească pierderea! ~ Şi ei au 
născocit un vicleşug prea mare ~ 
Şi au zis: «Nu-i părăsiţi niciodată 
pe zeii voştri! Nu-i părăsiţi 
niciodată pe Wadd şi pe Suwa’, şi 
pe Yaguth, şi pe Ya’uq, şi pe 
Nasr!» ~ Ei i-au adus pe mulţi în 
rătăcire. [Doamne,] nu le spori 
nelegiuiţilor decât rătăcirea! ~ Din 
pricina păcatelor lor ei au fost 
înecaţi şi vor fi duşi să intre în Foc 
şi nu au aflat pentru ei ajutoare 
afară de Allah!” 

(Surat Nuh, 71:1-25) 
 

Allahu Alam 
 

 
~ inshaAllah, va continua ~ 

 

 
 
 
 
 
 



 

Povestea lui Qarun (Korah) - de Ibn Kathir 
~ tradus de Umm Mariya ~ 

 
 

Allah Preaînaltul spune:  
„Qarun (111) a fost din nea-

mul lui Moise, însă el s-a răzvrătit 
împotriva lor. Şi i-am dat Noi 
atâtea comori, încât numai cheile 
lui apăsau greu asupra unei cete 
de [bărbaţi] vânjoşi. Şi când i-a 
zis lui neamul său: «Nu te semeţi, 
fiindcă Allah nu-i iubeşte pe cei 
care se semeţesc, ~ Ci caută cu 
ceea ce ţi-a dăruit Allah Casa cea 
veşnică! Şi nu uita partea ta din 
această viaţă! (112) Şi fă bine, 
aşa după cum şi Allah ţi-a făcut 
ţie bine! Şi nu umbla după 
stricăciune pe pământ, fiindcă 
Allah nu-i iubeşte pe cei care fac 
stricăciune», ~ A zis el: «Mie mi 
s-a dat ceea ce am numai pentru 
ştiinţa pe care eu o stăpânesc!» 
(113) Oare el nu ştia că Allah a 
nimicit înainte de el, dintre nea-
muri, pe cine era mai puternic de-
cât el şi adunase mai multe bu-
nuri? Iar nelegiuiţii nu sunt între-
baţi pentru păcatele lor! (114) ~ 
Şi a ieşit el (115) dinaintea 
neamului său cu toată podoaba 
sa. Cei care voiau viaţa lumească 
au zis atunci: «O, de-am avea şi 
noi asemenea cu ceea ce i s-a dat 
lui Qarun! El este [un om] cu 

mare noroc!» ~ Însă aceia cărora 
le-a fost dăruită ştiinţa au zis: 
«Vai vouă! Răsplata lui Allah este 
mai bună (116) pentru aceia care 
cred şi săvârşesc fapte bune!» 
Însă ea [răsplata] nu va fi primită 
decât de către cei statornici (117). 
~ Noi am făcut ca pământul să-l 
înghită pe el şi casa lui şi nu a 
avut el nicio ceată care să-l spri-
jine împotriva lui Allah (118) şi nu 
a fost el dintre cei în stare să se 
ajute pe ei înşişi. ~ Şi cei care do-
riseră ieri să fie în locul lui, au zis 
în dimineaţa următoare: «Vai! 
Într-adevăr Allah măreşte câştigul 
(119) aceluia care voieşte El 
dintre robii Săi, sau îl micşorează 
(120). Dacă Allah nu ar fi fost mi-
lostiv cu noi, ar fi [lăsat pământul] 
să ne înghită (121) şi pe noi. Vai! 
Într-adevăr, necredincioşii nu iz-
bândesc!» ~ Această Casă de Veci 
o facem Noi pentru aceia care nu 
voiesc fală pe pământ, nici stri-
căciune. Iar sfârşitul [bun] este al 
acelora care au frică (Muttaqun) 
(122).” 

 (Surat Al-Qasas, 28:76-83) 
 

Explicaţiile numerelor din pa- 
ranteză: 



111) Qarun este identificat cu 
Core din Biblie. 

112) Acest verset îi invită pe 
drept-credincioşi să ia din viaţă 
ceea ce este bun şi ceea ce îi 
înalţă, fără a manifesta o pietate 
exagerată. 

113) Priceperea de a face co-
merţ şi de a agonisi. 

114) Înainte de a fi nimiciţi, 
pentru că Allah le ştie pe toate. 

115) Core. 
116) Decât ceea ce doriţi voi. 
117) Care-şi stăpânesc lu-

crurile şi nu aleargă după bogăţiile 
şi podoabele acestei lumi. 

118) Pentru îndepărtarea pe-
depsei de la el. 

119) Dă din belşug. 
120) Îl reduce. 
121) Aşa cum l-a înghiţit pe 

el. 
122) De Allah. 
 
Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, 

susţine despre Qarun (Korah): 
„Era văr de tată cu Moise, aleihi 
sallam.” Această opinie e susţi-
nută şi de alţi naratori precum Ibn 
Juraij, care a adăugat că acesta 
este Qarun ibn Yashar ibn Qahith, 
în timp ce Moise, aleihi sallam, era 
fiul lui Imran ibn Hafith. Ibn Juraij 
a mers mai departe şi a respins 
punctul de vedere al lui Ibn Ishaq, 
care susţinea că acesta era unchi 
de tată cu Moise, aleihi sallam.  

Qatadah a spus: „Era numit 
«An-Nur» (lumina), deoarece 

avea o voce melodioasă în timp ce 
recita din Tora (Taurat), dar a de-
venit un ipocrit, asemenea lui As-
Samir, care, la rândul lui, deve-
nise ipocrit. Astfel, Qarun a fost 
distrus datorită lui, prin modul 
păcătos în care şi-a făcut averea.” 

Shahr ibn Haushab a spus: 
„El şi-a târât veşmântul din 

mândrie şi aroganţă (vanitate).” 
Allah subhanahu wa ta’ala a 

menţionat multe dintre bunătăţile 
şi bogăţiile cu care a fost bine-
cuvântat, în aşa fel încât cheile 
averii sale ar fi fost o povară chiar 
şi pentru un bărbat puternic. Se 
mai spune, de asemenea: „Cheile 
erau făcute din piele şi obişnuiau 
să fie cărate de şaizeci de catâri.” 
Allah Preaînaltul ştie cel mai bine!  

Totuşi, oamenii evlavioşi din 
neamul lui l-au avertizat, spu-
nându-i:  

„Nu fi arogant şi încrezut din 
cauza bogăţiilor pe care le ai şi nu 
fi nerecunoscător lui Allah Prea-
înaltul, pentru ceea ce ţi-a dat!  

…«Nu te semeţi, fiindcă Allah 
nu-i iubeşte pe cei care se seme-
ţesc, ~  Ci caută cu ceea ce ţi-a 
dăruit Allah Casa cea veşnică!” 

Aşa l-au sfătuit ei şi i-au spus 
clar că trebuie să câştige răsplata 
lui Allah subhanahu wa ta’ala din 
Viaţa de Apoi, pentru că aceasta e 
cea mai bună răsplată. Dar, „nu 
uita partea ta din această viaţă!”, 
deci câştigă-ţi averea pe calea 
corectă  şi  bucură-te  de  ea,  tot  



fără a face păcate.   
„Şi fă bine, aşa după cum şi 

Allah ţi-a făcut ţie bine!”, adică fii 
bun cu toate creaţiile lui Allah 
subhanahu wa ta’ala, aşa după 
cum şi El a fost bun cu tine.  

„...Şi nu umbla după strică-
ciune pe pământ,...”, şi nu face 
rău celor cărora ţi-a fost poruncit 
să le faci bine, pentru că, dacă le 
faci rău, El te va pedepsi şi va lua 
înapoi tot ceea ce ţi-a dat,  

„...fiindcă Allah nu-i iubeşte pe 
cei care fac stricăciune.” 

Răspunsul său la toate aceste 
sfaturi bune nu a fost decât:  

„A zis el: «Mie mi s-a dat ceea 
ce am numai pentru ştiinţa pe ca-
re eu o stăpânesc!»…”, nu am ne-
voie de ceea ce îmi ziceţi voi, 
adică Allah subhanahu wa ta’ala 
mi-a dat tot ceea ce am pentru că 
merit. Mai mult, dacă El nu m-ar fi 
iubit, nu mi-ar fi dat toate aces-
tea. Totuşi, Allah Preaînaltul i-a 
respins declaraţia, spunând:  

„…Oare el nu ştia că Allah a 
nimicit înainte de el, dintre nea-
muri, pe cine era mai puternic 
decât el şi adunase mai multe 
bunuri? Iar nelegiuiţii (Mujrimun) 
nu sunt întrebaţi pentru păcatele 
lor!”, „adică Noi am distrus în-
aintea lui generaţii, din cauza pă-
catelor lor şi a ceea ce ei au 
declarat, iar ei erau mult mai pu-
ternici decât Qarun şi aveau mai 
multe bogăţii şi mai mulţi copii 
decât el. Aşa că, dacă ceea ce a 

spus ar fi fost adevărat, Noi nu 
am fi pedepsit pe nimeni dintre 
cei care erau mai bogaţi decât el, 
iar sănătatea şi bogăţiile sale ar fi 
fost, atunci, o dovadă de dragoste 
din partea Noastră.” 

 Allah Preaînaltul spune: 
„Nici averile voastre, nici copiii 

voştri nu sunt dintre acelea care 
vă vor aduce aproape de Noi, ci 
numai aceia care au crezut şi au 
săvârşit fapte bune vor avea parte 
de răsplată îndoită pentru ceea ce 
au făptuit şi ei vor fi în siguranţă 
în odăile de sus [ale Paradisului].”  

(Surat Saba’, 34:37)  
Şi El, Preaînaltul, spune:  
„Oare socotesc ei că ceea ce 

Noi le dăruim din bunuri şi copii ~ 
Sunt bunuri pe care Noi le dăm în 
grabă? Nu, ei nu pricep (69)!”  

(Surat Al-Mu’minun, 23:55-56) 
 
Explicaţia numărului din pa-

ranteză: 
 69) Să nu creadă rătăciţii că 

bunurile cu care-i dăruim Noi în 
această viaţă sunt răsplată pentru 
ceea ce săvârşesc ei! Dimpotrivă, 
ei vor fi întrebaţi de ce nu au adus 
mulţumiri pentru ele şi vor fi 
pedepsiţi pentru nemulţumire şi 
pentru necredinţă.  

  
Răspunsul lui Allah subhanahu 

wa ta’ala la afirmaţia lui Qarun:  
„Mie mi s-a dat ceea ce am 

numai pentru ştiinţa pe care eu o 
stăpânesc!”, confirmă interpreta-



rea noastră. Iar pentru cei care 
pretind că acesta ar fi fost chimist 
sau că ştia cele mai măreţe Nume 
ale lui Allah Preaînaltul şi că folo-
sea ceea ce ştia pentru a aduna 
avere, nimic din toate acestea nu 
este adevărat. Chimia nu schimbă 
realitatea unui anumit lucru, iar 
cele mai măreţe Nume nu au 
niciun efect, dacă sunt pronunţate 
de un necredincios, iar Qarun era 
un necredincios şi un ipocrit. Mai 
mult decât atât, dacă ar fi să 
tragem concluzii din sfaturile date 
de oamenii din neamul său şi de 
răspunsul pe care l-a dat, nimic 
nu susţine aceste afirmaţii. 

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune:  

„Şi a ieşit el dinaintea nea-
mului său, cu toată podoaba sa...” 

Mulţi interpreţi menţionează 
că acesta i-a întrecut pe cei din 
neamul său în bogăţie şi lux 
(servitori, haine şi animale). Pe 
când, cei care doreau viaţa 
lumească au vrut să aibă ceea ce 
el avea şi se minunau, spunând: 

 „…«O, de-am avea şi noi 
asemenea cu ceea ce i s-a dat lui 
Qarun! El este [un om] cu mare 
noroc!»”  

Însă oamenii credincioşi dintre 
ei le-au spus:  

„…«Vai vouă! Răsplata lui 
Allah este mai bună pentru aceia 
care cred şi săvârşesc fapte 
bune!»”, adică răsplata lui Allah 
subhanahu wa ta’ala din Viaţa de 
Apoi este mult mai bună decât 
orice bogăţie din această viaţă.  

Allah Preaînaltul spune:  
„…«Însă ea [răsplata] nu va fi 

primită decât de către cei 
statornici.»” Acest sfat ne arată că 
trebuie să fim statornici şi să 
dorim răsplata lui Allah Prea-
înaltul, din Viaţa de Apoi şi că 
această răsplată le va fi dată doar 
celor puternici, ale căror inimi şi 
minţi sunt preocupate de adora-
rea lui Allah subhanahu wa ta’ala. 

 
Allahu Alam 

 
~ inshaAllah, va continua ~ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

Întoarce-te şi roagă-te din nou!!! 
după Mohammed Al-Sharif 

~ tradus de Umm Raschid ~ 
 
 

În întunericul adânc al nopţii, 
ascuns între umbrele premergă-
toare rugăciunii de Fajr, Abu Lu’lu’ 
Al Majusi îşi pregăteşte planul 
diabolic, de a-l ucide pe emirul 
drept-credincioşilor - Omar ibn Al-
Khattab, radhi Allahu anhu. 

Omar, radhi Allahu anhu, 
obişnuia să înceapă Rugăciunea 
de Fajr cu o Surah lungă, dând 
astfel posibilitatea membrilor 
comunităţii să i se alăture. În acea 
zi, pe când el recita, Abu Lu’lu’ se 
apropia cu un pumnal otrăvit, 
ascuns în mâneca sa. El sări în 
faţa lui Omar, radhi Allahu anhu, 
şi îl înjunghie cu acesta. Apoi, 
încercă să scape, printre oameni, 
tăind în dreapta şi în stânga, 
ucigând încă mulţi în calea sa. 
Când unul dintre companioni a 
aruncat o mantie peste el, dându-
şi seama că este prins, Abu Lu’lu’ 
se sinucise. 

Abdur-Rahman ibn Awf 
continuă Rugăciunea Fajr, pe care 
Omar, radhi Allahu anhu, o înce-
puse. Omar, radhi Allahu anhu, îşi 
încheie Rugăciunea, ca parte din 
congregaţie şi muri puţin mai 
târziu, în patul său. 

Importanţa rugăciunii nu poate fi 
subestimată. Ea este primul stâlp 
al Islamului, menţionat de către 
Profet, salla Allahu aleihi wa 
sallam, după mărturisirea de 
credinţă, Sheheda, prin care cine-
va devine musulman. 

Rugăciunea a fost făcută 
obligatorie pentru toţi Profeţii, 
aleihum sallam, şi pentru toţi 
oamenii. Allah subhanahu wa 
ta’ala declara statutul ei obliga-
toriu, în circumstanţe măreţe. De 
exemplu, atunci când Allah Prea-
înaltul îi vorbeşte lui Moise, aleihi 
sallam, El spune:  

„Eu te-am ales, deci ascultă 
la ceea ce ţi se revelează! ~ Eu 
sunt Allah şi nu există altă divi-
nitate în afară de Mine! Aşadar, 
venerează-Mă şi împlineşte Rugă-
ciunea [As-Salat], pentru pomeni-
rea Mea!” 

(Surat Ta-Ha, 20:13-14) 
La fel, Rugăciunea a fost fă-

cută obligatorie pentru Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, în cursul ascensiunii sale 
la cer, Al-’Isra. Mai mult, când 
Allah subhanahu wa ta’ala îi lăuda 
pe credincioşi, ca la începutul 



Surei Al-Mu’minun, unul dintre pri-
mele atribute menţionate în rela-
ţia Sa cu ei este aderenţa lor la 
Rugăciune: 

„Fără îndoială că izbândesc şi 
sunt fericiţi drept-credincioşii, ~ 
Care sunt smeriţi în Rugăciunea 
lor”  

(Surat Al-Mu’minun, 23:1-2) 
Importanţa rugăciunii este 

de asemenea demonstrată în mul-
te alte afirmaţii ale Profetului, 
salla Allahu aleihi wa sallam, ca 
de exemplu: 

„Primul lucru de care robul 
va da socoteală în Ziua Judecăţii 
este Rugăciunea. Dacă ea este 
bună, restul faptelor sale vor fi 
bune. Dacă ea este rea, atunci şi 
restul faptelor sale vor fi rele.”  

(relatat de At-Tabarani) 
Într-adevăr, dacă Rugăciu-

nea este împlinită conştiincios – în 
sincera pomenire a lui Allah 
subhanahu wa ta’ala şi întoarce-
rea la El, pentru iertare – ea va 
avea un efect durabil asupra omu-
lui. După ce îşi sfârşeşte Rugăciu-
nea, inima sa va fi plină de 
pomenirea lui Allah Preaînaltul; el 
va fi, în aceeaşi măsură, plin de 
teamă şi de speranţă. După a-
ceastă experienţă, el nu va mai 
voi să schimbe acea stare înălţă-
toare pentru cea de nesupunere 
faţă de Allah Preaînaltul.  

Allah subhanahu wa ta’ala 
spune:   

„Recită  ce ţi  s-a revelat  din  

Carte şi împlineşte Rugăciunea 
[As-Salat]!...”  

(Surat Al-’Ankabut, 29:45) 
Cu toate acestea, la cei care 

împlinesc Rugăciunea, găsim une-
le acţiuni de lenevie, care trebuie 
aduse în discuţie, cum ar fi: 

 nu se concentrează la 
ceea ce spun 

 se grăbesc în cursul în-
tregii rugăciuni 

 îşi plimbă privirea prin 
jur, în timpul rugăciunii 

 uită în mod constant 
numărul de rakaat făcute 

 inimile unora îmbrăţi-
şează această lume, în timpul ru-
găciunii, şi li se înceţoşează 
mintea    

 unii dintre membrii con-
gregaţiei încep cu prosternarea, 
încă înainte ca imamul să spună 
«Allahu Akbar» 

Să comparăm aceasta cu 
Rugăciunea înaintaşilor noştri: 

Datorită privirii sale perma-
nent plecate şi a capului său 
plecat, în Rugăciune, oamenii o-
bişnuiau să creadă că Ar-Rabi’a 
ibn Khaitham era orb. El a locuit 
vreme de douăzeci de ani în spa-
tele casei lui Abdullah ibn Mas’ud 
şi, când servitoarea acestuia îl 
vedea, obişnuia să spună:  

„Vine prietenul tău orb.” şi 
Abdullah începea să râdă.  

În Bukhari şi Muslim, Abu 
Huraira, radhi Allahu anhu, ne 
spune că:    



„Un om a intrat odată în 
moschee, când Profetul 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, şedea în apropiere. El s-a 
rugat două rakaat şi apoi a venit 
la Profet, salla Allahu aleihi wa 
sallam, să îl salute. Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, îi răs-
punse la salut şi apoi spuse: 
«Întoarce-te să te rogi, pentru că 
nu te-ai rugat.» Aşa că omul se 
întoarse, se rugă două rakaat, ca 
prima oară, apoi se întoarse şi 
repetă salutul de pace. Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
răspunse la salut şi apoi spuse: 
«Întoarce-te să te rogi, pentru că 
nu te-ai rugat.» El, salla Allahu 
aleihi wa sallam, spuse aceasta de 
trei ori, până ce, după a treia 
oară, omul spuse: «Pe Cel care 
te-a trimis cu adevărul, o, Trimis 
al lui Allah, nu ştiu mai bine de 
atât. Învaţă-mă.» Atunci Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, 
spuse:  

«Când te ridici pentru Rugă-
ciune, spui  „Allahu Akbar.” Apoi 
citeşti ceea ce îţi este uşor, din 
Coran. Apoi te apleci, până când 
te simţi comod în plecăciunea ta. 
Apoi te ridici, până când stai 
drept, în picioare. Apoi te pro-
sternezi, până când te simţi 
comod în prosternarea ta. Apoi te 
aşezi, până când te simţi comod 
aşezat. Apoi te prosternezi, până 
când te simţi comod în 
prosternarea  ta.  Şi  faci  asta  în  

întreaga ta Rugăciune.»” 
 
Aşa că, să ne întoarcem 

la Rugăciunea noastră şi să o 
repetăm! 

 
Oare de ce venim la mos-

chee şi de ce împlinim Rugăciu-
nea?  

Facem asta pentru a împlini 
porunca Creatorului nostru, 
subhanahu wa ta’ala. Atunci, de 
ce să pierdem binecuvântarea şi 
răsplata, din cauza unei inimi 
neatente şi a unei mâini scărpi-
nătoare? Concentrarea este suf-
etul rugăciunii noastre. Concen-
trarea este fructul credinţei noas-
tre... Şi totuşi, deşi cunosc asta, 
oamenii nu se străduiesc să îşi 
perfecţioneze Rugăciunea şi, de 
aceea, li se scrie doar o mică 
parte din ea. 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, spunea: 

„Cu adevărat, un om va 
pleca de la Rugăciunea lui şi doar 
o zecime din aceasta i se va scrie, 
o noime, o optime, o şeptime, o 
şesime, o cincime, o pătrime, o 
treime, o jumătate.”  

(relatat de Abu Dawud şi 
Tirmidhi) 

Uthman ibn Abu Dahshah 
spunea: „Niciodată nu am sfârşit o 
Rugăciune, fără ca să mă rog lui 
Allah să mă ierte pentru greşelile 
mele din acea Rugăciune.” 

Cel care scurtează (schimbă)  



Rugăciunea sa este un hoţ. Şi 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, spunea, într-un hadith 
autentic:  

„«Cel mai rău hoţ este acela 
care fură din Rugăciunea sa.» 
Companionii au întrebat: «O, Tri-
mis al lui Allah, cum fură din 
Rugăciunea sa?» El, salla Allahu 
aleihi wa sallam, spuse: «El nu îşi 
desăvârşeşte plecăciunea şi pros-
ternarea.»” 

(relatat de  Ahmad, Malik şi 
Ad-Darimi) 

Din cauza vitezei cu care unii 
oameni se roagă, ei par nişte 
păsări care ciugulesc. Profetul, 
salla Allahu aleihi wa sallam, a 
interzis ca cineva să „ciugulească 
în Rugăciune”, precum o cioară.  

Omar, radhi Allahu anhu, se 
adresa, odată, adunării comu-
nităţii, cu voce puternică, spu-
nând: „Un om poate îmbătrâni în 

Islam, fără ca el să fi împlinit nici 
măcar o singură Rugăciune!” Ei 
întrebară: „Cum aşa?” El răs-
punse: „El nu îşi desăvârşeşte 
concentrarea, nici umilinţa, nici 
atenţia sa la Allah Az-Zawwajal.”  

Odată, Ma’ruf Al-Karkhi, rahi-
mahullah, stătea în mijlocul stu-
denţilor săi, când unul dintre ei 
spuse altuia: „Te rog, condu tu 
Rugăciunea Isha.” Acesta acce- 
ptă, spunând: „Voi conduce eu 
Rugăciunea Isha, cu condiţia ca tu 
să conduci Rugăciunea Fajr, în 
locul meu.” Ma’ruf Al-Karkhi a fost 
uimit de aceste cuvinte şi spuse: 

 „Pe Allah, dacă tu crezi că 
vei mai fi în viaţă la Fajr, atunci, 
pe Allah, încă nu ţi-ai desăvârşit 
Rugăciunea.”  

 
 
~ inshaAllah, va continua ~ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bucură-te de viaţă 
~ tradus de Umm Mariya ~ 

 
 

Bucură-te de abilităţile 
dăruite! 

 
Aceste abilităţi, psihologic vor-

bind, îţi provoacă o anumită 
plăcere, şi nu mă refer doar la 
plăcerea din Viaţa de Apoi. Mai 
bine zis, este o plăcere pe care o 
simţi în această viaţă. Deci, 
bucură-te de aceste abilităţi şi 
pune-le în  practică cu cel bătrân, 
cu cel tânăr, cu bogatul, cu să-
racul, cu cel aflat aproape sau cu 
cel care este departe! Foloseşte 
aceste abilităţi pentru a te păzi de 
orice rău care poate să vină din 
partea lor, cât şi pentru a le 
câştiga dragostea, sau pentru a-i 
aduce pe calea cea bună! 

Ali ibn Al-Jahm era un poet 
elocvent, beduin. Singura viaţă pe 
care o ştia era viaţa din deşert. 
Califul Al-Mutawakkil era un om 
foarte puternic. Cei care mergeau 
în vizită la el se întorceau cu tot 
ceea ce îşi doreau.  

Într-o zi, Ali ibn Al-Jahm intră 
în Bagdad, iar cei de acolo i-au 
spus: „Oricine laudă în versuri pe 
Calif, este răsplătit cu daruri şi 
onoare.” 

Ali se entuziasmă şi merse la 
palatul Califului. Acolo, văzu cum 
poeţii îşi recitau poeziile în cinstea 
Califului, iar acesta îi răsplătea în 
schimb. Al-Mutawakkil era cunos-
cut atât pentru autoritatea pe 
care o avea, cât şi pentru puterea 
sa.  

Ali a început să-l laude pe Ca-
lif, asemănându-l cu un câine, cu 
un ţap, în timp ce ceilalţi poeţi l-
au asemuit cu Soarele, cu Luna şi 
cu munţii. 

Califul se înfurie, iar gărzile lui 
au pregătit săbiile, pentru a-i 
reteza grumazul. Dar, imediat, 
Califul s-a gândit să îi schimbe 
personalitatea lui Ali ibn Al-Jahm; 
şi-a dat seama că acest om era 
din deşert, iar personalitatea şi 
metaforele folosite de el erau în 
concordanţă cu locul său de başti-
nă. Atunci, el a decis şi a ordonat 
să fie găzduit alături de el în 
palat, să fie tratat cu blândeţe şi 
să i se satisfacă toate poftele. 

Ali ibn Al-Jahm a gustat câte-
va dintre aceste recompense, a 
stat alături de cei mai mari poeţi 
şi scriitori ai timpului, vreme de 
câteva luni. 



Într-o zi, Califul şi-a adus 
aminte de Ali ibn Al-Jahm, aşa că 
a trimis după el. Când acesta a 
venit, el i-a cerut să-i recite ceva. 
Ali ibn Al-Jahm a început să recite 
folosind cele mai frumoase şi sua-
ve cuvinte, asemuindu-l pe rege 
cu soarele, stelele şi sabia, um-
plând de bucurie inima Califului. 
Iată cum Califul a fost capabil să 
schimbe personalitatea lui Ali ibn 
Al-Jahm! 

Cât de des am fost deranjaţi 
de comportamentul neplăcut al 
copiilor sau prietenilor noştri?  

Am încercat vreodată să-i 
schimbăm?  

Am reuşit să o facem?  
Mai mult decât atât, ar trebui 

să ne schimbăm propria persona-
litate, înlocuind o faţă încruntată 
cu una zâmbitoare, înlocuind furia 
cu iertarea, şi zgârcenia cu ge-
nerozitatea. 

Niciunul dintre aceste lucruri 
nu este dificil, dar necesită perse-
verenţă şi fermitate, aşa că daţi-i 
drumul! 

Oricine citeşte despre viaţa 
Profetului, salla Allahu aleihi wa 
sallam, îşi dă seama că cine 
posedă aceste calităţi, cu sigu-
ranţă poate câştiga inima oricui.  

Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, nu a folosit aceste calităţi 
doar în faţa oamenilor, ci a pra-
cticat aceste abilităţi şi în familia 
sa. Aceeaşi generozitate pe care o 
avea în faţa oamenilor, o avea şi 

faţă de copiii şi soţiile sale. Totul 
era parte din modul lui de a fi, 
totul era natural. L-a adorat pe 
Allah subhanahu wa ta’ala atât 
prin modul în care se comporta cu 
cei din jur, la fel cum Îl adora prin 
rugăciunile voluntare pe care le 
făcea. El considera că zâmbetul 
său era o virtute, bunătatea sa un 
act de adorare,  iar iertarea o 
faptă bună. Cel care consideră că 
bunele maniere sunt un act de 
adorare, va rămâne un om mani-
erat, indiferent de situaţia în care 
se află: pe timp de pace, cât şi pe 
timp de război, când îi este foame 
sau când e sătul, când e sănătos 
sau bolnav şi atunci când e vesel 
sau este trist. 

Câte femei doar au auzit de 
bunele maniere ale soţilor lor, 
cum ar fi răbdarea, generozitatea, 
grija, dar niciodată nu au avut 
parte de ele acasă? Câţi dintre 
soţi, atunci când sunt acasă, sunt 
lipsiţi de maniere, nerăbdători, 
bosumflaţi şi blestemă în con-
tinuu? 

Cât despre Profet, salla Allahu 
aleihi wa sallam, acesta spunea:  

„Cel mai bun dintre voi este 
cel care se comportă cel mai 
frumos cu familia sa. Iar eu mă 
comport cel mai bine dintre toţi cu 
familia mea.” 

(relatat de Tirmidhi şi Ibn 
Majah) 

Acum, fiţi atenţi la comporta-
mentul Profetului, salla Allahu 



aleihi wa sallam, faţă de familia 
sa:  

„Al-Aswad ibn Yazida a spus: 
«Am întrebat-o pe Aisha, radhi 
Allahu anha, care era comporta-
mentul Profetului, salla Allahu 
aleihi wa sallam, când se afla 
acasă.» Ea mi-a răspuns: «Avea 
mare grijă de familia sa, iar când 
striga la Rugăciune, făcea ablu-
ţiunea şi pleca să se roage.»” 

Acelaşi lucru poate fi spus şi 
despre părinţi. Cât de des auzim 
despre oameni care afişează un 
comportament impecabil în public, 
dar faţă de cei care au cele mai 
multe drepturi să fie generoşi, 
atenţi şi blânzi cu ei, cum ar fi 
părinţii, soţiile sau copiii, sunt dis-
tanţi şi reci? 

Da, cel mai bun dintre voi este 
cel care este cel mai bun cu 
familia sa, cu părinţii săi, cu ser-
vitorii săi, cu soţiile sale, cu copiii 
săi.   

Într-o seară, Abu Layla, radhi 
Allahu anhu, s-a aşezat alături de 
Profet, salla Allahu aleihi wa 
sallam,  apoi  a  venit lângă ei  Al-  
Hasan   sau   Al-Husayn,   aşa  că  

Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, l-a ridicat şi l-a lipit de 
abdomenul său. Copilul urină pe 
abdomenul Profetului. Abu Layla a 
spus: «Am văzut urina cum se 
scurgea pe abdomenul Profetului. 
Aşa că am sărit, dar Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 
„Lăsaţi-l în pace pe fiul meu. Nu-l 
speriaţi.”» Când copilul a terminat 
de urinat, a cerut apă şi a aruncat 
pe abdomenul său.” 

 (relatat de Ahmad şi At-
Tabarani, cu un lanţ de naratori 
autentici) 

 
Priviţi cât de minunat era 

Mesagerul lui Allah, salla Allahu 
aleihi wa sallam! Încercaţi să 
dobândiţi asemenea calităţi minu-
nate! Nu e de mirare că a reuşit 
să cucerească inimile tinerilor şi 
bătrânilor deopotrivă. 

 
Un gând personal... 
 
În loc să căutaţi în întuneric, 

încercaţi să reparaţi becul! 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
 



 

Dialogul, mijloc de apropiere interumană  
~ de Mariam Oana  ~ 

 
 

Se poate observa că socie-
tatea actuală este dominată de 
materialism şi de un puternic sen-
timent de egoism, care s-a 
instalat în fiinţa umană, făcând-o 
atât de mică, încât devine a-
proape invizibilă, transformând-o 
într-o persoană pentru care pe 
primul plan se află instinctele şi 
dorinţele individuale şi pentru 
care orice relaţie cu restul oame-
nilor se estompează. Sufletele 
oamenilor sunt, tot mai mult, 
pline de sentimente de intole-
ranţă, de ură, de dorinţa de a 
realiza ceva în plan material, fapt 
care ne îndepărtează de esenţa 
societăţii şi de tot ceea ce era 
considerat, odată, pur şi profund, 
precum toleranţa, dragostea, de-
votamentul şi sacrificiul de sine 
pentru binele celui de lângă noi. 
 Nu există nicio îndoială 
asupra faptului că este nevoie din 
ce în ce mai pregnant de exis-
tenţa unui dialog între culturi şi 
civilizaţii, de existenţa unor punţi 
de legătură între oameni apar-
ţinând unor locuri diverse, astfel 
încât să se poată ajunge la pace şi 
toleranţă, pentru a transforma 
lumea în care trăim   într-un loc  

plin de dragoste şi de înţelegere. 
Dialogul are un rol esenţial în 

viaţa noastră, el reuneşte oamenii 
şi creează legături puternice între 
noi. Este modalitatea prin care 
oamenii se pot apropia unii de al-
ţii, pot îndepărta anumite bariere 
existente; este mijlocul prin care 
cel de lângă noi poate fi înţeles şi 
prin care acesta poate să ne în-
ţeleagă şi, astfel, să ne cunoască 
concepţiile şi valorile; este modali-
tatea prin care să descoperim 
idealurile şi valorile comune. 

Astfel, putem numi dialog 
orice activitate care are în centrul 
său fiinţa umană. Islamul a în-
demnat oamenii la dialog, la co-
municare şi a dorit ca cel care 
participă la o discuţie să o facă 
într-un mod constructiv, astfel în-
cât să creeze legături dominate de 
dragoste şi toleranţă. Allah 
subhanahu wa ta’ala a oferit oa-
menilor vorbirea cea limpede, 
pentru ca ei să caute mulţumirea 
lui Allah Preaînaltul şi să aducă 
laudă şi mulţumire numai Lui, 
Unicul, astfel încât ei să poată 
dobândi răsplată în Viaţa de Apoi: 

„Cel Milostiv [Ar-Rahman] ~ 
L-a învăţat [pe om] Coranul,  ~ El 



l-a creat pe om  ~ Şi l-a învăţat 
pe el vorbirea limpede.” 

(Surat Ar-Rahman, 55:1-4) 
 Fiecare este răsplătit pentru 

sinceritatea şi bunătatea intenţiei 
sale. Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

 „Faptele se judecă după in-
tenţii.” 

(relatat de Bukhari, Muslim şi 
Abu Dawud) 

În acest mod, intenţia cu ca-
re drept-credinciosul realizează un 
anumit act este mai importantă 
decât fapta în sine, iar cel care 
face un lucru bazat pe bune in-
tenţii va învinge orice obstacol, 
chiar dacă alţii îl vor considera 
învins. De aceea, atunci când cre-
dinciosul începe o conversaţie cu 
cei din jurul său, trebuie să 
dorească mulţumirea şi încuviin-
ţarea lui Allah subhanahu wa 
ta’ala şi aducerea înţelegerii şi a 
împăcării cu cei din jur, trebuie să 
depună toate eforturile ca dialogul 
să deschidă porţile păcii şi ale 
bunelor relaţii atât acasă, cât şi cu 
restul lumii. El nu trebuie să uite 
că orice cuvânt rostit îl poate 
apropia de primirea unei răsplăţi 
mari în Viaţa de Apoi, inshaAllah, 
sau, dimpotrivă, poate aduce 
pedeapsa lui Allah subhanahu wa 
ta’ala. Trimisul lui Allah, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 

„«Allah nu pedepseşte 
pentru lacrimi şi suferinţă, dar 
pentru   asta   pedepseşte.»  Şi  a  

arătat spre vârful limbii sale.” 
(relatat de Bukhari)  

 Musulmanii credincioşi tre-
buie să aibă întotdeauna grijă la 
modul în care comunică cu cei din 
jur; trebuie să asculte cu atenţie 
şi să îşi exprime propriile opinii cu 
multă atenţie şi răbdare. Ei tre-
buie să se ghideze după cuvintele 
luminate ale Coranului cel Sfânt şi 
ale Profetului Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, care aduc 
răspunsuri durabile la mii şi mii de 
întrebări. Allah subhanahu wa 
ta’ala spune în Sfântul Coran: 
 „Aceasta este Cartea, cea 
fără îndoială; Ea este Călăuză 
pentru cei smeriţi.” 
 (Surat Al-Baqara, 2:2) 
 Important este să cunoaştem 
izvoarele care stau la baza religiei 
noastre asemenea unor torţe, ca-
re ne luminează şi ne îndrumă pe 
calea cea dreaptă şi să ştim să le 
folosim, astfel încât să alungăm 
prejudecăţile şi să creăm legături 
puternice cu cei din jurul nostru. 
Allah subhanahu wa ta’ala a trimis 
Profeţii, aleihum sallam, şi a 
revelat Cartea cea Sfântă, Cora-
nul, arătând Compasiunea Sa 
pentru oameni şi toate binecuvân-
tările Sale.  Coranul şi Sunnah 
Profetului, salla Allahu aleihi wa 
sallam, sunt izvorâte în spiritul 
dragostei, toleranţei şi a dialogu-
lui, în sensul întâlnirii dintre oa-
meni şi a împărtăşirii gândurilor şi 
sentimentelor. Inimile musulma-



nilor mumini ar trebui să reven-
dice toate aceste virtuţi, astfel în-
cât să poată insufla celor din jur 
caracteristicile esenţiale ale Isla-
mului, să transmită mesajul dra-
gostei, folosindu-se întotdeauna 
de darul convingerii prin inter-
mediul cuvântului blând şi înţe-
lept, aşa cum Allah subhanahu wa 
ta’ala spune în Coranul cel Sfânt: 
 „Cheamă la calea Domnului 
tău cu înţelepciune şi bună în-
demnare şi discută cu ei cum este 
mai frumos! Domnul tău este mai 
bine ştiutor al celor care s-au 
abătut de la calea Sa şi El este 
mai bine ştiutor al celor care sunt 
bine călăuziţi.” 
 (Surat An-Nahl, 16:125)    
 Drept-credincioşii caută îm-
bunătăţirea relaţiilor interumane 
prin comunicarea în spiritul blân-
deţii şi al bunătăţii cu toţi cei din 
jur. Fiecare trebuie să acţioneze 
după menirea şi statutul său; 
numai astfel impactul şi efectul 
mesajului transmis sunt puternice 
şi mesajul ajunge la inima celor 
care ascultă, având eficienţa 
dorită. 

Fiecare trebuie să îşi bazeze 
orice conversaţie pe sinceritate, 
pe raţiune şi pe o dreaptă jude-
cată, indiferent de situaţia în care 
este pus, după cum este scris în 
Sfântul Coran: 
 „(…) Iar când spuneţi ceva, 
fiţi drepţi, chiar când este vorba 
de o rudă apropiată şi ţineţi-vă 

legământul faţă de Allah! Acestea 
vi le-a poruncit [Allah], poate că 
voi vă aduceţi aminte!” 
 (Surat Al-’An’am, 6:152) 
 Musulmanii mumini îşi păs-
trează calmul şi nu ripostează a-
tunci când le sunt adresate cu-
vinte jignitoare. Credincioşii nu 
răspund vorbelor grele şi nici pur-
tării mai puţin cuviincioase, ci ca-
ută să păstreze puritatea propriei 
purtări şi să aibă o atitudine dem-
nă în faţa celorlalţi. Ei nu trebuie 
să răspundă urii cu ură şi insul-
telor cu insultă, ci să fie fără mâini 
în faţa celor care lovesc şi fără 
glas în faţa celor care jignesc; ţi-
nând cont de faptul că acei oa-
meni care adresează astfel de 
cuvinte sunt oameni temători, ca-
re se îndoiesc de trăinicia pro-
priilor lor trăiri şi care au o cre-
dinţă slabă. Atitudinea drept-
credincioşilor este determinată de 
puterea şi de tăria credinţei lor. 
Musulmanii mumini caută doar 
mulţumirea lui Allah subhanahu 
wa ta’ala, care îndeamnă la înde-
părtarea de cei care sunt potriv-
nici, cunoscând faptul că orice 
faptă de pe acest pământ cântă-
reşte greu în Ziua Judecăţii, când 
fiecare va fi răsplătit după ceea ce 
a înfăptuit: 
 „Iar când aud ei vorbele gre-
le, se îndepărtează de ele şi zic: 
«Noi avem parte de faptele noas-
tre şi voi aveţi parte de faptele 
voastre! Pacea asupra voastră! 



(87) Noi nu-i căutăm pe cei proşti! 
(88)»” 
 (Surat Al-Qasas, 28:55) 
 

Explicaţia numerelor din pa-
ranteză: 

87) Formulă de salut, rostită 
ca semn al îndepărtării de cei ig-
noranţi, care rostesc astfel de vor-
be. 

88) Nu dorim împrietenirea 
cu ei sau să ne certăm cu ei. 

 
De asemenea, Allah 

subhanahu wa ta’ala spune în 
Coranul cel Sfânt: 
 „Aceia care nu fac mărturie 
mincinoasă şi dacă trec pe lângă 
clevetiri, trec cu vrednicie.” 
 (Surat Al-Furqan, 25:72) 

 
Astfel, oamenii credincioşi nu 

răspund în acelaşi mod în mo-
mentul în care li se adresează cu-
vinte grele şi jignitoare. Ei trebuie 
să îşi înăbuşe în interior furia pe 
care acestea le provoacă, ca şi 
cum nu ar avea limbă cu care să 
riposteze, oricât de greu ar fi de 
realizat acest lucru. În acest fel, ei 
îşi arată adevăratul caracter, care 
este în acord cu cuvintele lui Allah 
Preaînaltul, care îndeamnă la 
răbdare: 

„Rabdă ceea ce ei spun 
(115) şi înalţă laudă Domnului 
tău; înainte de răsăritul soarelui, 
înainte de asfinţitul lui şi în 
ceasurile nopţii laudă-L şi la cape-

tele zilei, poate că astfel vei fi tu 
mulţumit!” 

(Surat Ta-Ha, 20:130) 
 
Explicaţia numărului din pa-

ranteză: 
115) Vorbele de batjocură şi 

minciuna. 
 
Musulmanii credincioşi se în-

depărtează de orice fel de faptă 
care nu le face cinste şi nu răs-
pund vorbelor grele cu altele 
asemenea, pentru că ei ştiu că un 
om puternic este cel care ştie să 
îşi stăpânească mânia şi care 
trece peste greşelile celor din jur, 
oricât de greu ar fi acest lucru. 

Abu Huraira, radhi Allahu 
anhu, a relatat că Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a spus: 

„Nu este puternic cel care se 
luptă, ci cel care se stăpâneşte la 
supărare.” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
Drept-credincioşii trebuie să 

urmeze îndemnurile pe care Pro-
feţii, aleihum sallam, le-au lăsat 
ca moştenire şi să se poarte cu 
bunătate şi toleranţă şi să utili-
zeze vorbe cuviincioase, chiar şi 
cu cei care nu cred în ceea ce ei 
cred, să nu fie dominaţi de furie şi 
nici să nu se angajeze în ar-
gumente. Când Moise, aleihi 
sallam, a fost trimis la Faraon, 
Allah subhanahu wa ta’ala i-a 
poruncit să se poarte cu blândeţe, 
să arate toleranţă pentru orice 



acţiune şi să se adreseze cu vorbe 
blânde: 

„Şi spuneţi-i lui vorbe blânde! 
Poate că el îşi va aduce aminte 
sau se va teme!” 

(Surat Ta-Ha, 20:44) 
  Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, a interzis 
vorbele grele, pentru că acestea 
sunt izvorâte din necredinţă şi ele 
nu fac altceva decât să dea naş-
tere duşmăniei. Ele sunt semne 
ale ignoranţei şi ale nechibzuinţei.  
 Ibn Mas’ud, radhi Allahu 
anhu, a relatat că Trimisul lui 
Allah, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a zis: 
 „Un credincios nu batjoco-
reşte, nici nu înjură, nu ocărăşte 
şi nici nu vorbeşte necuviincios.” 
 (relatat de Tirmidhi) 
 În comunicarea cu cei din 
jur, drept-credincioşii trebuie să 
ţină cont de faptul că dialogul 
este bazat pe libertate şi pe voinţă 
proprie; nicio idee nu poate fi 
impusă celuilalt. În dialog, trebuie 
respectată identitatea culturală şi 
ideologică a celuilalt, numai astfel 
putând conduce paşii noştri spre 
pace, dreptate şi înţelegere. 
Islamul susţine existenţa dialogu-
lui chiar şi cu cei care nu cred în 
cuvintele revelate de către Allah 
Preaînaltul Profetului nostru, salla 
Allahu aleihi wa sallam, iar mu-
sulmanii nu trebuie să uite că ei 
sunt agenţi ai blândeţii şi a mi-
losteniei, pe care trebuie să le 

arate prin întreg comportamentul 
lor şi prin modul în care comunică 
cu toate persoanele cu care intră 
în contact.  

În discuţiile cu necredincioşii, 
trebuie să ne purtăm cu toleranţă 
şi cu răbdare şi să căutăm numai 
aspectele comune, care pot să ne 
apropie unii de alţii. Trebuie evitat 
tot ceea ce ar putea să ne dez-
bine şi trebuie să observăm că 
principalul nostru punct comun 
este reprezentat de Divinitate, aşa 
cum scrie în Coranul cel Sfânt: 

„Spune: «O, voi, oameni ai 
Scripturii, veniţi la un cuvânt co-
mun între noi şi voi: să nu-L 
adorăm decât pe Allah, să nu-L 
asociem cu nimic, să nu ne luăm 
unii pe alţii drept dumnezei, în 
afară de Allah.» Apoi, dacă ei vor 
întoarce spatele, spuneţi-[le]: 
«Mărturisiţi [cel puţin] că noi sun-
tem supuşi!»” 

(Surat ’Al-’Imran, 3:64) 
Faţă de necredincioşi, ne es-

te interzis să ne purtăm cu vio-
lenţă, atât timp cât ei nu sunt 
asupritori. În momentul în care 
chemarea la credinţă a fost res-
pinsă, musulmanii trebuie să con-
tinue să respecte decizia necre-
dincioşilor, dar să nu se amestece 
cu aceştia; drept-credincioşii ur-
mează calea pe care ei înşişi au 
ales-o şi acceptat-o ca unica ade-
vărată, plecându-se în faţa lui 
Allah Preaînaltul, Unicul Demn de 
Laudă şi ei îi vor lăsa şi pe ceilalţi 



să urmeze propriul drum, pentru 
că nu există silire la credinţă. 
Allah subhanahu wa ta’ala spune 
în Sfântul Coran: 

„Spune: «O, voi, necredin-
cioşi!     Eu nu ador ceea ce voi 
adoraţi     Şi nici voi nu adoraţi ce-
ea ce ador eu,     Nici adorarea 
mea nu este asemenea adorării 
voastre,     Şi nici adorarea voastră 
nu este asemenea adorării mele!     
Voi aveţi religia voastră, iar eu am 
religia mea!»” 

(Surat Al-Kafirun, 109:1-6) 
Alhamdulilleh, suntem urmaşi 

ai unei civilizaţii în care toleranţa, 
dragostea şi dialogul dominau 
întreaga societate şi, cu voia şi cu 
ajutorul lui Allah subhanahu wa 
ta’ala, problemele care astăzi 
generează discuţii în contra-
dictoriu şi conflicte între diversele 
popoare îşi vor găsi rezolvarea, 
atât timp cât noi ne vom deschide 
inimile cu dragoste şi compasiune 
către toţi cei din jurul nostru. 

Pentru ca acest lucru să fie po-
sibil, trebuie ca fiecare dintre noi 
să fie conştient că schimbarea 
provine din noi înşine şi că, aşa 
cum ne purtăm cu cei din jurul 
nostru, aşa şi aceştia se vor 
comporta cu noi: 

„(…) Allah nu schimbă starea 
unor oameni până ce ei nu 
schimbă ceea ce se află în sufle-
tele lor. Iar dacă Allah voieşte un 
rău pentru un neam, acesta nu 
poate fi respins. Şi ei nu au în 
locul lui Allah niciun alt ocrotitor.” 

(Surat Ar-Ra’d, 13:11) 
 
Fie ca Allah subhanahu wa 

ta’ala să ne lumineze minţile şi 
inimile în spiritul dragostei, tole-
ranţei şi dialogului şi să ne dea 
înţelepciunea de a schimba, puţin 
câte puţin, universul nostru inte-
rior, astfel încât să ne putem 
apropia mai mult unii de ceilalţi!  

 
Ameen! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fericirea poate fi doar o iluzie 
~ tradus de Mariam Oana ~ 

 
 

A fost odată un rege care a 
prezentat regatului său cea mai 
preţioasă comoară a sa, fiica lui. 
Aceasta avea un colier foarte 
scump, care era lucrul cu care se 
mândrea cel mai mult. Însă acest 
colier de nestemate a fost furat, 
iar toată lumea din regat l-a că-
utat pretutindeni, nimeni nepu-
tându-l găsi. 
 Regele a cerut poporului său 
să-l caute, oferind o recompensă 
considerabilă oricui l-ar fi găsit şi 
l-ar fi adus înapoi posesoarei sale.  
 Într-o zi, un om se îndrepta 
spre casa lui, trecând printr-o zo-
nă în care se construia foarte 
mult. În preajma acestui loc, se 
afla un râu a cărui culoare nu mai 
putea fi distinsă din cauza mur-
dăriei şi care mirosea nespus de 
urât. Mergând de-a lungul aces-
tuia, omul a văzut ceva strălucind 
în apă şi, cu mare uimire, a con-
statat că acel lucru strălucitor nu 
era altceva decât colierul de 
nestemate mult căutat. De aceea, 
a hotărât că trebuie neapărat să îl 
recupereze din apa murdară, pen-
tru a putea obţine recompensa  
promisă.  

 Astfel, el a băgat mâinile în 
apa cea murdară şi a apucat bi-
juteria, însă, când să o ridice, a 
observat că, din nefericire, aceas-
ta i-a scăpat printre degete. 
Uitându-se din nou, cu mai mare 
atenţie, a observat că obiectul do-
rit se afla în acelaşi loc. În în-
cercarea de a îl recupera, omul a 
intrat cu picioarele în râu, mur-
dărindu-şi, astfel, şi hainele. A 
băgat mâinile în apă şi a apucat 
bijuteria, trăgând-o afară cu toată 
puterea. Însă, surpriză, nici de a-
ceastă dată nu a reuşit să aducă 
la suprafaţă obiectul mult dorit. 
Omul a ieşit afară din apă, plim-
bându-se în sus şi în jos pe malul 
râului, simţindu-se tare nefericit. 
 Uitându-se din nou înspre 
râu, a observat că bijuteria era 
exact în acelaşi loc. Adunându-şi 
toate forţele, bărbatul a hotărât 
că de data aceasta trebuie ne-
apărat să reuşească să aibă în 
mâinile sale obiectul preţios. Ast-
fel, el s-a aruncat direct în apele 
râului, nemaipăsându-i de faptul 
că întregul său trup se va murdări 
din cauza aceasta.  

În apă, a căutat pretutindeni, 
însă, cu toate acestea, nu a reuşit 



deloc să găsească bijuteria, cu 
toate că o vedea foarte clar 
strălucind în faţa sa. De această 
dată, el a devenit cu adevărat 
foarte nedumerit, neînţelegând ce 
anume se petrece. Bărbatul, mai 
apoi, a înţeles că, deşi colierul de 
nestemate era atât de aproape, el 
nu putea să îl obţină, astfel încât 
să poată obţine recompensa 
promisă.  
 În acest timp, un alt bărbat, 
care se plimba la rândul său pe 
malurile râului, a observat pre-
zenţa celeilalte persoane, precum 
şi tristeţea sa şi a întrebat care 
este cauza acestei supărări. Te-
mându-se că acesta va lua pentru 
sine bijuteria pentru a obţine el 
însuşi recompensa, primul bărbat 
a refuzat să spună cauza tristeţii 
şi a nedumeririi sale. Însă, cel de 
al doilea bărbat, milos, l-a întrebat 
din nou ce s-a întâmplat,  promi-
ţându-i că tot ceea ce el îi va 
spune, va rămâne secretul lor.  

 Atunci, primul bărbat a prins 
un pic de curaj şi a decis să se 
încreadă în proaspătul venit. Ast-
fel, el i-a povestit despre colierul 
aflat în râu şi despre faptul că 
oricât de mult s-a străduit, de 
fiecare dată colierul i-a scăpat 
printre degete şi nu a putut nici-
cum să intre în posesia acestuia. 
Noul-venit a reflectat  puţin, apoi 
i-a recomandat bărbatului să pri-
vească în sus, printre crengile 
copacilor şi nu în râul cel murdar.         

Într-adevăr, privind către copacul 
cel mai apropiat, a observat agă-
ţat printre crengile acestuia co-
lierul. În tot acest timp, el încer-
case să prindă doar o reflecţie a 
obiectului adevărat, doar o iluzie.  
 

Morala 
 
 Fericirea materială este ase-
menea râului murdar, este doar o 
reflecţie a adevăratei fericiri, pe 
care o putem găsi doar în viaţa 
spirituală. 
 Nu vom putea niciodată să 
câştigăm fericirea, indiferent cât 
de mult ne-am strădui, dacă efor-
turile noastre se îndreaptă doar 
către câştigurile materiale. În lo-
cul acestui fapt, ar trebui să 
căutăm mulţumirea lui Allah 
subhanahu wa ta’ala, care este 
unica sursă a adevăratei fericiri.   

Fericirea spirituală este sin-
gura care ne poate satisface toate 
dorinţele în mod complet şi care 
ne poate împlini ca persoane, atât 
în această viaţă, cât şi în Viaţa de 
Apoi. 
 Omul trebuie să aibă un 
comportament exemplar în aceas-
tă lume, pentru că el nu trebuie 
să uite că această viaţă este una 
trecătoare şi că tot ceea ce 
contează este fericirea din Viaţa 
de Apoi, de care trebuie să se 
îngrijească permanent, cât timp 
se află pe acest pământ.  



Imam Ali, radhi Allahu anhu, 
a spus: 
 „Fericit este omul care păs-
trează vie în mintea sa Viaţa de 
Apoi, care îşi aminteşte de Ziua 
Judecăţii prin toate faptele sale, 
care duce o viaţă liniştită şi care 
este mulţumit cu tot ceea ce Allah 
subhanahu wa ta’ala i-a rezervat 
pentru această viaţă.” 

 Astfel, omul este singurul 
care alege ce cale să urmeze; el 
singur îşi poate câştiga fericirea 

atât în această lume, cât şi în Via-
ţa de Apoi, prin tot ceea ce face. 
Allah subhanahu wa ta'ala promite 
o viaţă bună pentru toţi cei care 
fac fapte bune, aşa cum scrie şi în 
Sfântul Coran: 

„Pe cel care face o faptă 
bună - bărbat sau femeie- şi este 
credincios îl vom dărui Noi cu o 
viaţă bună. Şi Noi îi vom răsplăti 
pe ei după [faptele] cele mai bune 
pe care le-au săvârşit.” 

(Surat An-Nahl, 16:97) 
   

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Educaţia copilului în spirit islamic 
(partea a doua) 

~ de Gabriela Gharabli ~ 
 

 
Coranul şi copilul 
 
Coranul este codul religios şi 

juridic, moral şi social, invocând 
direct educaţia copilului.   

  
 Analiza globală 
 
Iată câteva versete coranice 

care fac referire directă la copil, 
pe care le putem clasifica în 3 
categorii: 

 
1. Versetele care enunţă 

principiile generale de protecţie, 
asistenţă asupra omului, a dez-
voltării normale; sănătatea morală 
şi fizică: 

 
 „Şi a zis Avram: «Doamne, 

fă această ţară un loc sigur şi 
fereşte-mă pe  mine şi pe fiii mei 
să nu-i adorăm pe idoli»” 

 (Surat Ibrahim, 14:35)  
„Spune: «Veniţi să vă citesc 

ceea ce Domnul vostru v-a oprit 
[cu adevărat]: Să nu-I asociaţi Lui 
nimic; să fiţi buni cu părinţii; să 
nu-i omorâţi pe copiii voştri de 
teama sărăciei, căci Noi vă vom  

 
 
da cele de trai, atât vouă cât şi 
lor; nu vă apropiaţi de cele ruşi-
noase, nici cele care se văd, nici 
cele care sunt ascunse; nu ucideţi 
sufletul pe care l-a oprit Allah, 
decât pe drept!» Acestea vi le-a 
poruncit [Allah]; poate că voi veţi 
pricepe!” 

(Surat Al-’An’am, 6:151)                       
„Şi nu vă omorâţi copiii 

voştri de frica sărăciei! Noi le vom 
asigura cele de trebuinţă ca şi vo-
uă. Omorârea lor este un păcat 
mare!” 

(Surat Al-Isra’, 17:31) 
                                  
2. Versete coranice care 

enunţă îndatoririle copiilor faţă de 
părinţi: 

 
 „Adoraţi-L pe Allah şi nu-I 

asociaţi Lui nimic! Purtaţi-vă bine 
cu părinţii, cu rudele, cu orfanii, 
cu sărmanii, cu vecinul apropiat şi 
cu vecinul străin, cu tovarăşul de 
alături, cu călătorul de pe drum şi 
cu cei stăpâniţi de mâinile voastre 
drepte, căci Allah nu-i iubeşte pe 
cel trufaş şi pe cel lăudăros!” 

(Surat An-Nisa’, 4:36) 



„Şi Domnul tău a orânduit să 
nu-L adoraţi decât pe El şi să vă 
purtaţi frumos cu părinţii voştri, 
iar dacă bătrâneţile îi ajung pe 
unul dintre ei sau pe amândoi 
lângă tine, nu le ziceţi lor «Of!» şi 
nu-i certa pe ei, ci spune-le lor 
vorbe cuviincioase. ~ Şi din îndu-
rare coboară pentru ei aripa sme-
reniei şi îndurării şi spune: 
«Doamne, fii îndurător cu ei, căci 
ei m-au crescut [când am fost] 
mic!»” 

(Surat Al-’Isra’, 17:23-24) 
„Noi l-am povăţuit pe om să 

facă bine părinţilor săi, mama lui 
l-a purtat [suportând pentru el] 
slăbiciune după slăbiciune, iar 
înţărcarea lui a fost după doi ani, 
[aşadar]: «Adu mulţumire Mie şi 
părinţilor tăi, căci la Mine este 
întoarcerea! ~ Dar dacă se stră-
duiesc ca tu să-Mi faci ca  asociat 
altceva, despre care tu nu ai cu-
noştinţă, atunci nu te supune lor! 
Rămâi împreună cu ei în această 
lume, cu dreptate, dar urmează 
calea acelora care se întorc la 
Mine, căci apoi la Mine este în-
toarcerea şi Eu vă voi vesti ceea 
ce aţi făcut!»”   

(Surat Luqman, 31:14-15)                  
 
3. Versetele care fixează 

drepturile şi obligaţiile părinţilor, 
respectiv responsabilităţile tatălui 
faţă de soţia însărcinată, sau a 
mamei care alăptează. 

 

„Mamele [divorţate] îi alăp-
tează pe copiii lor doi ani în-
cheiaţi, pentru cei care voiesc să 
se împlinească timpul alăptării. Iar 
tatălui îi revine datoria de a asigu-
ra întreţinerea şi îmbrăcămintea 
după cuviinţă, căci niciunui suflet 
nu i se impune decât atât cât îi 
stă în putinţă. Nici mama nu 
poate fi păgubită în ceea ce-l 
priveşte pe copilul ei, nici tatăl în 
ceea ce-l priveşte pe copilul lui. 
Asemenea şi pentru moştenitor. 
Dacă amândoi [părinţii] se în-
voiesc la înţărcare după ce se sfă-
tuiesc, nu vor avea păcat. Iar 
dacă voiţi să aveţi doică pentru 
copiii voştri, nu aveţi niciun păcat, 
dacă plătiţi ceea ce aveţi de dat, 
după cuviinţă. Şi să fiţi cu frică de 
Allah şi să ştiţi că Allah este Cel 
care Vede [Basir] ceea ce faceţi!” 

   (Surat Al-Baqara, 2:233)               
„Lăsaţi-le să locuiască acolo 

unde locuiţi voi, după mijloacele 
voastre, şi nu le faceţi nicio dau-
nă, ca să le faceţi să trăiască 
strâmtorate! Iar dacă ele sunt 
îngreunate, atunci îngrijiţi de ele 
până nasc şi dacă alăptează [copii 
născuţi] de la voi, atunci daţi-le 
lor simbria lor şi sfătuiţi-vă între 
voi [în această privinţă], aşa după 
cum se cuvine! Iar dacă aflaţi voi 
greutăţi, atunci îl va alăpta pe el 
alta.” 

  (Surat At-Talaq, 65:6)                  
 
De asemenea, există versete  



referitoare la copiii orfani, care 
definesc relaţiile cu ei, educaţia şi 
luarea lor în grijă, precum şi ges-
tionarea averii lor. 

 
„Şi nu vă apropiaţi de averea 

orfanului, decât pentru ceva şi 
mai bun [pentru ea], până ce el 
ajunge la vârsta bărbăţiei! Şi ţineţi 
legământul, căci cu privire la 
legământ veţi fi întrebaţi!” 

(Surat Al-’Isra’, 17:34)                          
„Şi daţi orfanilor bunurile lor 

şi nu-l schimbaţi pe cel rău cu cel 
bun. Şi nu mâncaţi bunurile lor 
împreună cu bunurile voastre, căci 
aceasta este un mare pacat! ~ Iar 
dacă vă temeţi că veţi fi nedrepţi 
cu orfanii, luaţi de soţii pe acelea 
care vă plac dintre femei – două, 
trei sau patru, dar dacă vă temeţi 
că nu veţi fi drepţi [cu ele], atunci 
[luaţi] una singură, sau ceea ce se 
află în stăpânirea mâinilor voastre 
drepte. Aceasta [este situaţia] 
care va da cea mai mică putinţă 
de a purcede nedrept. ~ Şi oferiţi 
femeilor zestrea de bună-voie, iar 
dacă ele se lipsesc - nesilite - de 
ceva, atunci voi cheltuiţi-o după 
cum doriţi, cu plăcere! ~ Şi nu în-
credinţaţi celor nepricepuţi averile 
voastre, pe care Allah le-a făcut 
pentru voi mijloc de trai, ci hră-
niţi-i din ele, îmbrăcaţi-i şi spu-
neţi-le lor vorbe cuviincioase! ~ 
Cercaţi-i pe orfani până ce ei 
ajung la vârsta căsătoriei şi dacă 
simţiţi la ei judecată sănătoasă, 

încredinţaţi-le bunurile lor! Nu le 
cheltuiţi, risipindu-le cu nechib-
zuinţă, înainte ca ei să se facă 
mari! Cel care este înstărit să fie 
cumpătat, iar cel care este sărac 
să cheltuiască după cuviinţă. Iar 
atunci când le încredinţaţi bunu-
rile lor, să fie de faţă şi martori, şi 
Allah este de ajuns, pentru a ţine 
socoteală.” 

(Surat An-Nisa’, 4:2-6) 
„Şi să ştiţi că bunurile voas-

tre şi copiii voştri nu sunt decât o 
încercare şi că la Allah se află 
răsplată mare.” 

(Surat Al-’Anfal, 8:28)                            
 
  În cele din urmă, Surah cu 

cea mai mare concentraţie de 
versete cu privire la educaţia co-
piilor este Surah 31, intitulată 
Surat Luqman,  după numele unui 
înţelept legendar, un descendent 
al lui Avram (Ibrahim), aleihi 
sallam. Deci, prima lecţie pe care 
i-o dă fiului său este de a face un 
cult pur, numai lui Allah 
subhanahu wa ta’ala. Aici se pot 
citi spusele lui Allah subhanahu 
wa ta’ala, în abordarea fiinţei 
umane:  

    „Şi i-a zis Luqman fiului 
său, sfătuindu-l pe el: «O, fiule! 
Nu-I face lui Allah asociat, căci fa-
cerea de părtaşi este fărădelege 
mare!» ~ Noi l-am povăţuit pe om 
[să facă] bine părinţilor săi, mama 
lui l-a purtat, [suportând pentru 
el] slăbiciune după slăbiciune, iar 



înţărcarea lui a fost după doi ani, 
[aşadar]: «Adu mulţumire Mie şi 
părinţilor tăi, căci la Mine este 
întoarcerea! ~ Dar dacă se stră-
duiesc pentru ca tu să-Mi faci ca 
asociat altceva, despre care tu nu 
ai cunoştinţă, atunci nu te supune 
lor! Rămâi împreună cu ei în 
această lume cu dreptate, dar ur-
mează calea acelora care se întorc 
la Mine, căci la Mine este întoar-
cerea şi Eu vă voi vesti ceea ce a-
ţi făcut!»” 

(Surat Luqman, 31:13-15) 
 
Apoi, părintele îşi mustră co-

pilul, să fie cu teamă de Allah 
Preaînaltul: 

„O, fiul meu! De ar fi [ceva] 
de greutatea numai a unui bob de 
muştar şi  s-ar  afla ascuns  într-o  

 
 

stâncă, în ceruri sau în pământ, 
Allah îl va scoate la iveală, iar 
Allah este Binevoitor şi Bineştiutor 
[Latif, Khabir]! ~ O, fiul meu! 
Împlineşte Rugăciunea [As-Salat], 
porunceşte fapta bună, opreşte 
de la ceea ce este urât şi rabdă 
ceea ce vine asupra ta, căci 
aceasta este dintre lucrurile ho-
tărâte [de Allah]! ~ Nu te întoarce 
de la oameni şi nu păşi pe pământ 
cu semeţie, căci Allah nu-l iubeşte 
pe cel trufaş şi mândru! ~ Fii 
cumpătat în mersul tău şi sco-
boară glasul tău, căci cel mai urât 
dintre toate este glasul măga-
rului!” 

(Surat Luqman, 31:16-19) 
 

Allahu Alam 
 

~ inshaAllah, va urma ~ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cum am îmbrăţişat Islamul 
~ de Alexandra Puriş ~ 

 
 
Povestea mea nu ştiu cât e 

de comună cu a altor fete, însă un      
lucru este cert: de mic copil mi-a 
plăcut istoria Egiptului antic, visul 
meu cel mai mare fiind să devin 
arheolog şi să lucrez în domeniu. 
Însă, pe măsură ce am crescut, 
am realizat că istoria nu este 
punctul meu forte şi, încet-încet, 
am lăsat cercetările la o parte.  

Cam în perioada liceului, am 
aflat pentru prima dată de Islam, 
mai exact în momentul în care au 
fost atentatele din 11 septembrie. 
Până în momentul respectiv, nu 
auzisem niciodată despre Islam, 
nu văzusem niciun musulman. Şi 
trebuie să recunosc, eram intri-
gată. De ce toată lumea ataca 
Islamul?  

Am început să caut cărţi, dar 
unele prezentau Islamul foarte 
urât, aducând Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, acuzaţii foarte grave. Dar 
nu m-am dat bătută. Îmi spu-
neam ok, dacă Islamul este atât 
de rău, de ce îl mai atacă lumea 
cu aşa ardoare?  

Marea problemă era că nu 
ştiam niciun musulman/musulma-
nă (şi chiar dacă văzusem o tâ-

nără cu hijab, nu avusesem cu-
rajul să o abordez) şi nici nu ştiam 
unde există vreo moschee. Dar tot 
nu m-am dat bătută.  

La vreo 4 ani după ce am ci-
tit pentru prima dată despre 
Islam, am reuşit să intru în con-
tact cu fete musulmane din Ro-
mânia. Fusese un pas important, 
dar tot nu eram fericită. Voiam să 
ştiu mai mult, să citesc.  

În vara anului 2009, am 
ajuns şi eu la moschee, am primit 
cărţi, mi-am făcut prietene şi, 
încet-încet, am început să citesc 
despre adevăratul Islam. Pe mă-
sură ce citeam, îmi dădeam 
seama că Islamul se pliază pe 
ceea ce credeam eu şi pe ceea ce 
era în sufletul meu.  

Ţin să menţionez că de mic 
copil am crezut în existenţa lui 
Dumnezeu, dar, o perioadă, nu 
îmi pusesem nicio întrebare în 
legătură cu Creştinismul. În pe-
rioada liceului, sau, mai exact, în 
momentul în care a apărut ro-
manul «Codul lui DaVinci», am 
început să fiu mai atentă la istoria 
Creştinismului şi la felul în care se 
poartă preoţii. Ce m-a şocat, a 
fost scandalul care a fost făcut pe 



baza romanului mai sus menţio-
nat. Trebuie să recunosc, l-am 
citit, dar l-am luat ca un roman. 
Nimic mai mult. Şi mă întrebam: 
de ce este un aşa de mare scan-
dal în privinţa aceasta? În fond, 
credinţa fiecăruia e în suflet şi nu 
se poate schimba datorită unui 
roman. De aceea, am început să 
fiu mai atentă şi să fac legături.  

Încet-încet, am realizat că în 
Evul Mediu, biserica era foarte 
bogată, că doar preoţii sau călu-
gării ştiau să scrie şi că, înainte de 
apariţia tiparului, doar ei copiau şi 
multiplicau Biblia. Cum orice om 
este supus greşelii, se puteau 
omite lucruri, din greşeală sau in-
tenţionat, pentru a obţine, astfel, 
averi. Acesta a fost momentul în 
care am realizat că Islamul are o 
cu totul altă viziune şi că lucrurile 
care nu îmi plăceau la Creştinism 
erau clare în Islam.  

Şi atunci, de ce am continuat 
cu Creştinismul? Voiam să ştiu 
mai multe despre Islam. Dar, aşa 
cum îmi spunea o prietenă, „toată 
viaţa învăţăm”.  

Îmi era frică de reacţiile pă-
rinţilor mei, mai ales că tata e 
alcoolic şi nu voiam să o las pe 
mama singură. Deşi căutam tot 
felul de scuze ca să nu mă con-
vertesc, am continuat să citesc şi 
să fiu foarte convinsă că nu există 
nimic rău în el.  

Ceea ce m-a făcut să îmi do-
resc să mă convertesc a fost o 

vacanţă de o săptămână în Egipt. 
Acolo am avut ocazia să văd oa-
meni rugându-se în diferite locuri, 
fără să le pese cine îi vede, am 
avut ocazia să văd oameni trăind 
destul de sărăcăcios, dar mulţu-
miţi de ceea ce aveau. Erau aşa 
de calmi şi atât de fericiţi, că în 
momentul în care m-am întors în 
ţară, mi-am spus că vreau şi eu 
aşa ceva.  

Evident, la întoarcerea aca-
să, a urmat şirul de  scandaluri şi 
deprimări, nu mai dădeam atenţie 
Islamului. Când lucrurile au înce-
put să se calmeze, mă cam de-
părtasem de Islam. Dar, încet-în-
cet, datorită unei prietene căreia îi 
voi fi veşnic recunoscătoare, am 
început să mă întorc la Islam şi să 
citesc.  

Până când, într-o zi, am 
mers cu o prietenă musulmană la 
moschee şi, după aceea, la o 
plimbare şi mă întreba de ce nu 
mă convertesc, care sunt moti-
vele.  

După o lungă perioadă de 
timp în care am cercetat Islamul 
şi m-am luptat cu demonii in-
teriori, în sfârşit, a sosit momentul 
şi  am luat hotărârea să spun 
«Sheheda», alhamdulilleh. Am 
spus-o în primă fază cu ea, la 
telefon, pentru ca mai apoi, ur-
mătoarea vineri, să o spun la 
moschee, cu alte fete ca martori.  

Trebuie să recunosc că, încă 
de la început, lucrurile au început 



să se schimbe; adică, dacă la în-
ceput, plângeam când tata venea 
beat, acum parcă nu îl mai au-
zeam. Dar mă simt foarte calmă şi 
parcă, în sfârşit, am şi eu ceva 
doar al meu, pe care nu poate să 
mi-l ia nimeni.  

Încă nu am spus părinţilor că 
sunt musulmană, mai mult de 
frica reacţiei tatălui meu, dar nu 
îmi pare rău. Alhamdulilleh că am 

văzut Lumina şi nu vreau să dau 
niciodată înapoi. Şi chiar dacă mă 
rog pe ascuns, mă simt împlinită, 
alhamdulilleh.  

Nu regret şi nu voi regreta 
niciodată pasul pe care l-am 
făcut!  

 
Allahu Akbar! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mesajul divin pentru a fi mai buni  

~ de Ahmed Jaber ~ 
 
 

Pe noi, oamenii, ne-a creat 
Bunul Allah cu tot ceea ce ne tre-
buie în mâinile noastre: „muncim 
ca să trăim, de ce nu?!...” Munca 
este o poruncă a lui Allah Prea-
înaltul, ne înnobilează sufletul şi 
conştiinţa, iar noi rămânem aşa 
până la sfârşitul vieţii, când des-
chidem mâinile şi plecăm fără să 
luăm nimic.  

Mesajul divin este transmis la 
fiecare naştere a unui  copil, 
indiferent de culoarea sau de 
naţionalitatea lui. Nu contează 
dacă el este alb sau negru, slab 
sau gras, american sau pales-
tinian, român sau rus, sărac sau 
bogat; acesta se naşte cu mâna 
strânsă, pentru ca la plecarea din 
această lume să fie cu mâna în-
tinsă… De ce?! Pentru că Bunul 
Allah a dorit să înţelegem că în 
mâinile noastre se află tot ceea ce 
este bun: la naştere, prin strigătul 
nevinovat, copilul nou-născut le 
transmite părinţilor săi şi tuturor 
celor care au participat la venirea 
lui pe lume un mesaj important: 

 „Nu vă fie teamă că am 
venit în lumea aceasta ca să vă 

mănânc pâinea voastră, eu am 
venit cu tot ce am nevoie în mâna 
mea; prin munca mea o să-mi 
câştig existenţa.” 

Însă, la plecarea sa de pe 
acest pământ, omul trecut în ne-
fiinţă declară tuturor celor din jur 
şi celor apropiaţi: 

 „Oameni buni, să nu vă spe-
riaţi că am plecat cu ceva din tot 
ce am adunat în viaţă; am con-
struit şi v-am lăsat vouă tot. Aşa 
cum am venit pe această lume, 
aşa am şi plecat.” 

Acest mesaj pe care Allah 
Preaînaltul ni-l transmite, în esen-
ţa lui ne învaţă să fim buni şi 
generoşi, nicidecum zgârciţi şi 
lacomi, pentru că tot ceea ce este 
material rămâne pe pământ, iar 
noi plecăm doar cu credinţa şi su-
fletul purificat; aşa cum, de exem-
plu, nici Faraon sau Onasis n-au  
avut cum să ia nimic cu ei când 
au trecut în nefiinţă.  

 
Aşa cum am venit pe 

această lume, fără nimic, aşa 
vom şi pleca.  



 

Gânduri de la un creştin 
~ de Mara Tudor ~ 

 

Cu ceva vreme în urmă, m-am 
întâlnit cu o veche prietenă din 
copilărie, împreună cu soţul ei. 
Întâlnirea având loc într-un mall, 
am început prin a ne plimba prin 
magazine şi a face diverse comen-
tarii referitoare la produsele ex-
puse spre vânzare. După o vreme, 
osteniţi, ne-am retras la o masă 
dintr-o cofetărie, spre a ne reface 
forţele cu o îngheţată şi un suc. 
Prietena mea şi cu mine am în-
ceput să depănăm amintiri comu-
ne, din copilăria şi tinereţea noas-
tră. Ea mi-a povestit despre 
perioada petrecută în Iordania şi a 
menţionat faptul că s-a convertit 
la Islam. Am aflat atunci că şi 
soţul ei este musulman şi că este 
inginer mecanic.  

Probabil că uimirea mea şi a 
soţului meu le-a atras oarecum 
atenţia. Ne-au întrebat dacă avem 
anumite reticenţe în privinţa fap-
tului că noi suntem creştini, iar ei 
musulmani. Le-am răspuns că eu 
consider că prietenia este un sen-
timent care sparge toate bariele 
religioase care îi desparte în mod 
artificial pe oameni. 

 Cum informaţiile mele despre 
dogma şi practicile religioase din 

Islam erau destul de sumare, ma-
re parte luate din mass-media şi, 
deci, destul de deformate (de 
aceasta aveam să mă conving în 
urma datelor ce au rezultat de pe 
urma discuţiei noastre), am ca-
nalizat, astfel, discuţia noastră pe 
tema datelor comparative dintre 
cele două religii monoteiste – 
Islamul şi Creştinismul.  

Am vorbit despre trinitate şi 
despre locul şi rolul lui Isus în cele 
două religii şi în istoria omenirii. 
Ne-am ascultat cu atenţie unii pe 
alţii, ne-am făcut cunoscute pun-
ctele de vedere şi ne-am acceptat 
opiniile, chiar dacă uneori erau di-
vergente. Totuşi, la final, am a-
juns la un punct de vedere co-
mun, în ceea ce priveşte Unici-
tatea lui Dumnezeu.  

Printre altele, am vorbit şi 
despre prezenţa şi numărul mereu 
în creştere al musulmanilor din 
România şi am putut afla, cu 
această ocazie, că o echipă de fe-
mei musulmane românce, din în-
treaga lume, editează o revistă 
online, numită Annisaa (Femeia).  

Atât de frumos mi-au vorbit 
cei doi prieteni despre ea, încât 
curiozitatea m-a făcut să o caut şi 



să o citesc. Am fost plăcut impre-
sionată de modul în care este 
realizată, atât din punct de vedere 
redacţional, cât şi ca realizare 
grafică. Culori frumoase, poze 
excepţionale, dar, mai ales, arti-
cole foarte interesante, pe teme 
foarte variate.  

M-au atras subiectele legate 
de sănătate, psihologie, spiritua-
litate, modă, reţete culinare şi, nu 
în ultimul rând, colţul gândurilor. 
M-a  impresionat poezia „Mama 
m-a învăţat”, scrisă de domnul 
Ahmed Jaber, purtătorul de cu-
vânt al Clubului Româno-Arab de 
Cultură şi Presă. Mi-au rămas în 
minte ultimele versuri, care spun: 

„M-a învăţat... să dăruiesc... 
să iubesc... şi să iert... Iubitor şi 
prietenos, pentru a fi totul bine... 
Te iert... aşa cred că e mai 
bine...”  

Această poezie mi-a descris 
rolul pe care îl am eu în relaţia cu 
părinţii. Versurile m-au făcut să 
înţeleg mai bine relaţia dintre mi-
ne şi părinţi şi iubirea pe care tre-
buie să le-o dăruiesc ca o recom-
pensă şi o dovadă de iubire pe 
care o merită pentru toate sacri-
ficiile pe care ei le-au făcut pentru 
mine. 

Din articolele citite a rezultat 
rolul important al femeii în so-
cietatea islamică, acela de edu-
cator şi formator al noii generaţii, 
precum şi acela de factor de 
echilibru în relaţia de familie. 

Cred că viaţa este o şcoală 
menită a ne învăţa lecţia iubirii, a 
înţelepciunii, a iertării şi a dăruirii. 
Fericirea se măsoară în clipe şi 
momente ale vieţii, nu în zile şi 
ani. În general, bucuriile mărunte 
şi simple sunt preferabile celor de 
ordin material. Zâmbetul unui co-
pil, culoarea unei flori, frumuseţea 
naturii, întâlnirea cu cei dragi sau 
o vorbă bună, spusă la momentul 
potrivit, pot face minuni în viaţa 
oamenilor. 

Dacă o mică parte dintre gân-
durile mele au atins uşor inima 
celorlalţi... înseamnă că barierele 
între religii pot fi atenuate şi am 
putea să ne înţelegem mai bine 
unii cu alţii (creştini, musulmani, 
evrei), indiferent de naţionalitate 
şi rasă. 

Noi, românii, privim Crucea de 
pe Caraiman şi Sfinxul, voi, 
Piramidele şi miracolul de la Petra. 
Noi avem brazii şi stejarii pă-
durilor, voi portocalii şi palmierii. 
Voi simţiţi parfumul florilor de 
portocal, noi mirosul subtil al lă-
crămioarei. Voi vă bucuraţi pe rit-
muri orientale, noi dansăm Călu-
şarii şi Periniţa. Voi ascultaţi cân-
tece orientale, noi, fermecatul nai 
al lui Zamfir. Voi citiţi cele 1001 
de nopţi, noi avem basmele cu 
Ilene Cosânzene şi Feţi- Frumoşi. 
Noi admirăm Masa Tăcerii, Poarta 
Sărutului şi, nu în ultimul rând, 
Coloana Infinitului, voi minaretele 
dantelate. Voi vă rugaţi în mos-



chei măreţe, noi în biserici şi mă-
năstiri străvechi. Câte diferenţe şi, 
totuşi, în toate există scânteia de 
dumnezeire!...  

Oamenii se bucură, plâng şi, 
mai ales, se roagă la acelaşi 
Dumnezeu, fie în marea Moschee 
Albastră sau în Catedrala Sfântul 
Petru din Roma, în sinagoga din 
Ierusalim sau în perlele de 

spritualitate ale ortodoxiei româ-
neşti din Nordul Moldovei. Acelu-
iaşi Dumnezeu aducem cu toţii 
închinare... Cred că, prin toleranţă 
şi înţelegere, prin educaţie şi spiri-
tualitate, barierele dintre religii 
vor fi atenuate şi, eventual, de-
păşite. 

 

 

 

Cu cât eşti mai înţelept, cu atât îţi dai  
mai bine seama că pe lume există mulţi 

oameni deosebiţi.  
Oamenii ignoranţi nu observă nicio  

deosebire între semenii lor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O obligaţie sufletească aduce liniştea interioară 

 
 

       Încurajaţi cu cuvinte frumoa-
se, pentru a fortifica sufletul şi ce-
reţi prin dua: 
 „O, Allah! Îndepărtează 
această suferinţă! O, Stăpânul 
lumilor, adu însănătoşire, 
pentru că Tu eşti Vindecăto-
rul! Nu există alt leac, afară 
de puterea Ta. Redă-le sănă-
tatea, fără să mai rămână ur-
mă de boală!” 
       Ameen, Ameen, Ameen! 
 Atunci când un om se plân-
gea de un rău, Profetul, salla 
Allahu aleihi wa sallam, i-a spus: 
 „Pune mâna pe locul care te 
doare şi spune «Bismilleh!», a-
poi spune: 
      «Eu mă refugiez în Măre-
ţia Ta şi în Puterea Ta, împo-
triva răului care se găseşte în 
mine şi împotriva a ceea ce 
am!»”  (de 7 ori) 
 Allah Preaînaltul ne dă nu-
meroase exemple în Sfântul Co-
ran, pentru a ne arăta compor-
tamentul  la  care  trebuie  să  ne  
străduim şi istoria lui Ayub, aleihi 
sallam, fiind un veritabil simbol al 
răbdării. El a fost lovit de pier-
derea familiei sale, bunurilor sale 
şi a trupului său, fiind atins chiar 
şi de boli incurabile. 

 Allah subhanahu wa ta’ala 
spune în Sfântul Coran: 
 „Şi ia în mâna ta un mă-
nunchi şi loveşte cu el şi nu călca 
jurământul tău! Şi Noi l-am aflat 
statornic pe el! Un rob prea bun 
se căieşte!” 
 (Surat Sad, 38:44) 
 „Tu nu te răzbuni pe noi, de-
cât pentru că noi am crezut în 
semnele Domnului nostru, atunci 
când ele ne-au venit. Doamne, re-
varsă asupra noastră răbdare şi 
fă-ne pe noi să murim cu desă-
vârşire supuşi [musulmani]!” 
 (Surat Al-’A’raf, 7:126) 
 
 Fie ca Allah Preaînaltul să 
îi vindece pe toţi fraţii şi su-
rorile noastre care suferă de 
orice fel de durere! 

Ameen! 
 

         ~ Un bun musulman 
nu îşi uită niciodată fraţii 
şi surorile care sunt în su-
ferinţă. ~ 
 

 
Redacţia Annisaa 

 



 
Antichităţi Canaanite - Pe urmele lui  

Ibrahim (Avram), aleihi sallam 
~ de Munir Karim ~ 

 

 
Încă de la început, trebuie să 

ştim că «Ţara Canaan», aşa cum 
o găsim menţionată în scrierile bi-
blice, nu a existat niciodată. 
Atunci când vorbim despre Ca-
naan, trebuie să ştim că aceasta 
era denumirea unei zone cuprinse 
între Gaza, aflată la sud şi Hamat, 
aflat la nord, de-a lungul coastei 
răsăritene a Mării Mediterane.  

În perioada secolului al XV-
lea î.e.n., denumirea de «Ca-
naan» era dată generic provinciei 
egiptene din Siria şi, cu pre-
dilecţie, zonei de coastă ocupate 
de fenicieni, unde se afla, de alt-
fel, centrul de producere a pur-
purei. Cu timpul, în relatările cu 
referire la această zonă, denu-
mirea s-a extins asupra majorităţii 
zonelor ocupate de popoarele af-
late în spaţiul dintre râul Iordan şi 
Marea Mediterană şi de la Beer-
Seba până la Dan, cuprinzând o 
suprafaţă de 15.540 de km2. 

Mult mai târziu, această zonă 
va primi denumirea de Palestina, 
care îşi are originea în numele de 
«Filistia» sau «ţara filistenilor». 
Fiind o zonă aflată între două mari 

centre de putere economico-mili-
tară şi leagăn al primelor civilizaţii, 
şi anume între Egipt şi Meso-
potamia, nu este deloc surprin-
zător faptul că aici se regăseşte o 
populaţie mixtă.  

Organizarea socială era una 
de tip «oraşe-stat», având regi şi 
administraţie proprie, zona fiind 
ocupată atât de popoare de ori-
gine semită (spre exemplu, amo-
riţii), cât şi indo-europeană (spre 
exemplu, hitiţii). Despre originea 
altor popoare care locuiau în zona 
Canaanului şi care sunt prezen-
tate în scrierile biblice, se ştiu 
foarte puţine lucruri, unele dintre 
ele (cheriţii, chemiziţii, heviţii) 
nefiind menţionate în nicio scriere 
extrabiblică sau trecute în pano-
plia de popoare a Orientului Apro-
piat, în documentele vremii. 

Despre unele dintre aceste 
popoare (spre exemplu, refaimi-
ţii), s-au găsit câteva referiri în 
literatura ugaritică, iar denumirea 
de «fereziţi» se crede că era, de 
fapt, o referire ce delimita lucră-
tori ai pământului (agricultorii din 
câmpie). De asemenea, despre 



«iebuşiţi» se ştie că au fost cei 
care au construit oraşul Salem, 
viitorul Ierusalim.  

Toate aceste popoare, care 
ocupau zone diferite ca relief - 
vorbim aici de Câmpia Maritimă, 
Ţinutul Deluros, Valea Iordanului 
şi Platoul Răsăritean - îşi conce-
ntrau aşezările în jurul unor cetăţi 
importante precum Gaza, Ierihon, 
Hazor, Salem, Hebron, etc.  

După cum se poate observa 
la un studiu mai atent, luând ca 
bază chiar scrierile biblice, vedem 
că popoarele care ocupau zonele 
de câmpie sau linia de coastă a 
Mării Mediterane şi, mai ales, în 
zona porturilor Tir şi Sidon, aveau 
un nivel de civilizaţie mult mai 
ridicat decât celelalte. Urmau apoi 
cele aflate în zonele de câmpie, 
care erau împărţite astfel: câmpia 
Acche (Acra) - la nord de muntele 
Carmel, câmpia Saron, aflată la 
sud de muntele Carmel, câmpia 
Filistiei, care începea de la nord 
de Ioppa şi se întindea până spre 
Beer-Seba. Zonele cele mai slab 
dezvoltate erau cele aflate în 
zonele montane. De asemenea, o 
mare importanţă economică pen-
tru zona Canaanului o avea ţinutul 
deluros din Galileea, Samaria şi 
Iudeea. Terenul fertil ce formează 
aceste zone favoriza creşterea 
viţei de vie, a măslinilor, a nucilor 
şi a altor culturi, precum şi zone 
propice pentru păşunat.  

Fiind  aşezat  într-o  zonă  de  

confluenţă a marilor civilizaţii ale 
vremii, Canaanul s-a aflat mereu 
sub guvernoratul marilor imperii. 
Fie că este vorba de egipteni, 
hitiţi sau asirieni, toţi au folosit 
această zonă atât ca una tampon, 
cât şi ca pe o rampă de lansare a 
unor atacuri asupra adversarului. 
Neutralitatea regilor „oraşelor-
stat” din Canaan era una impusă 
de guvernator, iar diferendele din-
tre ei erau de cele mai multe ori 
rezolvate de către autoritatea su-
premă a imperiului (faraon, rege). 
Acest fapt se poate observa şi din 
textul scrisorilor găsite la Amrna, 
în care regele din Meghido îl roa-
gă pe faraonul Amenhotep al IV-
lea - Achenaton (1352-1334 
î.e.n.) să arbitreze diferendul din-
tre el şi regele din Acche, pe care 
îl acuza de trădare.  

În cazul atacurilor venite din 
afară, aceşti regi, în dorinţa de a 
respinge acele atacuri, îşi uneau 
forţele pentru perioade scurte de 
timp. În perioada anilor 2000-
1800 î.e.n., grupuri de semiţi ve-
nind din Mesopotamia au început 
să aflueze pe teritoriul Canaanu-
lui, migrând spre Egipt. Fiind 
crescători de capre, unele dintre 
aceste grupuri (familii) s-au sta-
bilit în preajma zonei deluroase a 
Canaanului, formând mici sate cu 
caracter provizoriu. Datorită gra-
dului lor redus de civilizaţie, 
aceste grupuri preferau să stea în 
afara oraşelor, legătura lor cu 



acestea fiind una strict de afaceri. 
Toate aceste grupuri semite de 
păstori erau definite de către po-
poarele din zona Canaanului sub 
titulatura generică de «hebreus» 
sau «hebru», într-o traducere 
aproximativă, acestea însemnând 
«cei din afară», posibil şi «cei fără 
de ţară» sau, cum le spunem 
astăzi, «apatrizi». 

Religia în zona Canaanului 
era una politeistă, având în 
fruntea panopliei pe zeul «El». Alţi 
zei veneraţi în Canaan erau: Anat 
(zeul războiului), Mot (zeul mor-
ţii), Teshub (zeiţa mamă – pre-
luată de la hetiţi) şi, mai ales, 
Baal, Astarteea sau Moloch. După 
toate cercetările cu privire la iden-
titatea de nume între El şi ebraicul 
Elohim (în traducere – «cei ce vin 
din cer»), este mai mult decât 
sigur faptul că evreii au preluat de 
la popoarele canaanite această 
denumire, precum şi o parte din 
definirea atributelor zeului su-
prem. Acest nume îl găsim ca 
Ĕlāhā în aramaica biblică, alaha în 
siriană şi ilah-Allah, în arabă.  

Trebuie specificat că în reli-
gia politeistă canaanită se pra-
cticau sacrificiile umane, în special 
în cultul lui Baal şi al lui Moloch, 
căruia îi erau aduşi ca jertfă copii, 
ce erau arşi de vii pe un rug. De 
asemenea, în cultul Astartei, se 
practicau orgiile sexuale. O refe-
rire tangenţială la aceste practici 
găsim şi în scrierile biblice, în 

naraţiunea ce relatează sacrificiul 
(neîmplinit) pe care Ibrahim (A-
vram), aleihi sallam, este pus să îl 
aducă lui Dumnezeu prin jertfirea 
fiului său, Isaac. De fapt, toată 
acea naraţiune vrea să arate că 
Dumnezeul lui Ibrahim (Avram),  
aleihi sallam, este cu totul altul 
decât zeii canaaniţi şi că El, Prea-
înaltul, nu are nevoie de sacrificii 
umane pentru a-I aduce închi-
nare.  

Pentru că tot m-am referit la 
scrierile biblice, trebuie să arăt că, 
dacă urmărim traseul parcurs de 
Ibrahim (Avram), aleihi sallam, de 
la Haran, în interiorul Canaanului 
şi până la Betel şi Ai, vedem că 
niciuna dintre cetăţile importante 
aflate pe acest traseu nu sunt 
menţionate, ceea ce ne duce cu 
gândul la faptul că ele au fost 
ocolite fie cu bună ştiinţă, fie de 
nevoie, având în vedere adver-
sitatea pe care popoarele ce le 
ocupau o aveau faţă de semiţii 
pribegi, veniţi din Mesopotamia. 
De altfel, în Cartea lui Jashar, de 
care am vorbit în articolul din 
numărul trecut, se arată că Ibra-
him (Avram), aleihi sallam, a avut 
o călătorie de prospectare a 
zonei, anterioară marii plecări cu 
familia. Fiind parte importantă a 
filonului de monoteism ce a stră-
bătut timpul încă de la creaţie, 
Ibrahim (Avram), aleihi sallam, în-
cerca să se detaşeze de tot ceea 
ce însemna influenţa externă şi, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Delohim%26hl%3Dro%26biw%3D1024%26bih%3D673%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/%25CA%25BEil%25C4%2581h&usg=ALkJrhgcGFz41BEkjO6zSflFqYR0U4FYgg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&prev=/search%3Fq%3Delohim%26hl%3Dro%26biw%3D1024%26bih%3D673%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/%25CA%25BEil%25C4%2581h&usg=ALkJrhgcGFz41BEkjO6zSflFqYR0U4FYgg


mai ales, a credinţei idolatre ce îşi 
făcea simţită prezenţa chiar în 
sânul propriei familii; astfel, cre-
dinţa este una individuală, iar re-
laţia lui cu Allah subhanahu wa 
ta’ala, una personală, directă. Mai 
târziu, această credinţă se va ex-
tinde la nivelul familiei şi, mult 
mai târziu, ea va fi preluată la ni-
vel de grup sau popor.  

Aşa cum se arată în scrierile 
biblice, Ibrahim (Avram), aleihi 
sallam, ridică un altar şi aduce un 
sacrificiu animal, urmat de un 
holocaust în cinstea lui Elohim. 
Cum în urma cercetărilor arheolo-
gice şi climatice efectuate în 
ultimii ani s-a reliefat faptul că în 
perioada anilor 2000-1800 î.e.n., 
Orientul Apropiat traversa o pe-
rioadă de secetă prelungită, dacă 
e să dăm crezare naraţiunii bi-
blice, atunci acesta a fost unul 
dintre motivele majore care îl face 
pe Ibrahim (Avram), aleihi sallam, 
să se deplaseze cu toată familia 

spre Egipt, în dorinţa de a face 
avere din vânzarea caprelor; ceea 
ce ne arată că aceste popoare 
semite practicau acea migraţie 
pastorală fără a se stabili într-un 
singur loc şi fără a îşi construi 
aşezări rurale permanente.  

În jurul anilor 1500 î.e.n., 
zona de coastă a Canaanului este 
ocupată, cu aprobarea Egiptului, 
care guverna zona în acea vreme, 
de către un popor numit «fi-
listeni», făcând parte din rândul 
«popoarelor mării», venite din 
Creta (Caftor). Ei sunt folosiţi de 
către egipteni ca mercenari, con-
tra atacurilor altor popoare ce ve-
neau de pe mare. 

 
 

Despre călătoria lui Ibrahim 
(Avram), aleihi sallam, şi despre 
civilizaţia Egiptului voi vorbi în 
articolul viitor, inshaAllah. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Mierea de albine  
~ de Roxana Cuibuş ~ 

 
  

Medicina profetică se potri-
veşte doar trupurilor bune şi pure, 
aşa cum Coranul se potriveşte 
doar sufletelor drepte şi inimilor 
vii. Dacă oamenii ignoră medicina 
profetică, este ca şi cum ar ignora 
ajutorul şi călăuzirea.  

Medicina profetică, medicina 
tradiţională, holistică, a apărut în 
urmă cu 1432 de ani. Ea ne 
transmite informaţii deosebite, ne 
iniţiază  într-o altfel de ştiinţă, o 
ştiinţă prin care, spre exemplu, 
descoperim că multe dintre ali-
mentele consumate de noi zilnic, 
pot  fi folosite şi ca leacuri împo-
triva bolilor şi necazurilor care se 
abat asupra noastră.  

Nu este acesta un lucru cu 
totul deosebit? 

Aceasta ar însemna că nu-
meroase afecţiuni pot fi tratate 
într-o manieră mult mai simplistă 
sau, cel puţin, ar putea fi preve-
nite, dacă am şti ce alimente este 
indicat  să consumăm şi  dacă am 
fi conştienţi de puterea produselor 
cu care ne hrănim, evitând, astfel, 
multe dintre metodele de trata-
ment contemporane, care atacă 
chimic corpul, tratamente care, 
deseori, pot fi agresive. 

În acest articol, doresc să fac  
cunoscute câteva dintre sfaturile 
şi îndrumările Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa 
sallam, privind momentele în care 
ne confruntăm cu  probleme de 
sănătate, Coranul şi Sunna deve-
nind, astfel,  sursele principale ale 
unui stil  de viaţă islamic, chiar şi  
în cazul în care trebuie să men-
ţinem sănătatea  propriului corp. 

Unul dintre alimentele cu 
efecte benefice deosebite este 
mierea de albine. Ea este folosită 
din cele mai vechi timpuri, în ca-
zul unor afecţiuni diverse, de la 
cele respiratorii şi cardiace, la 
afecţiuni stomacale, migrene şi 
arsuri. Puterea ei vindecătoare nu 
a fost întrecută, încă, de niciun 
medicament din zilele noastre. 
Deşi efectele ei tămăduitoare erau 
cunoscute de musulmani de peste 
1000 de ani, abia acum oamenii 
de ştiinţă îi cercetează minunatele 
efecte curative. 

Allah subhanahu wa ta’ala 
recomandă utilizarea mierii de al-
bine pentru orice tratament, de-
dicând o întreagă sură utilizării 
acesteia. Găsim scris în această 
minunată sură: 



„Şi [iată ce] le-a revelat 
Domnul  tău  albinelor: «Faceţi-vă  
case în munţi, în pomi, în ceea ce 
ei făuresc! ~ Apoi mâncaţi din 
toate roadele şi  urmaţi  căile  
uşoare ale Domnului vostru!» Din 
burţile lor iese o băutură cu 
felurite culori, în care este leac 
pentru oameni. În aceasta este cu 
adevărat un semn pentru un 
neam [de oameni] care chib-
zuiesc!” 

(Surat An-Nahl, 16:68-69) 
Profetul Mohammed, salla 

Allahu aleihi wa sallam, abordează  
problemele  de sănătate într-un 
alt mod decât suntem noi obiş-
nuiţi în zilele noastre. În igienă, în 
prevenţia şi tratamentul mala-
diilor, găsim implementate nişte 
remedii populare ale timpului lui 
şi, de asemenea, se regăsesc şi 
remedii spirituale, cuprinzând re-
citarea din Sfântul  Coran, dua-uri 
şi rugăciuni (nafl) pentru diferite 
ocazii. 

Beneficiile mierii de albine 
sunt numeroase şi sunt cunoscute 
de foarte mult timp. În cartea sa, 
numită Medicină Profetică, Ibn Al-
Qayyim spunea că foloasele mierii 
de albine sunt uimitoare, extra-
ordinare, ea, practic, „spălând” 
organismul de toate toxinele şi 
înlăturând substanţele dăunătoare 
care se acumulează în vene şi în 
intestine. Astfel, ea curăţă siste-
mul digestiv şi circulator.  Gastri-
ta, ulcerul gastric, gingivita şi 

inflamaţiile pot fi, de asemenea, 
îndepărtate prin folosirea mierii de 
albine. Este recomandat, spre e-
xemplu, să se consume dimineaţa 
o linguriţă de miere pe stomacul 
gol, pentru a trata ulcerul. Mierea 
este, de asemenea, un excelent 
stimulent cardiac, cu un deosebit 
efect de revigorare a acţiunii 
cardiace. Se recomandă, în acest 
scop, 3 linguriţe de miere pe zi, 
de preferat cea realizată din tei 
sau salcâm. 

Mierea de albine poate fi 
folosită atât pentru uz intern, cât 
şi   sub formă de unguent. Este 
recomandată în orice fel de tra-
tament, deoarece ea nu are 
efecte  secundare, dar are, în 
schimb, un mare aport energetic, 
conţinând, în  mare  parte, zaha-
ruri naturale, minerale, vitamine, 
polen şi proteine; este deosebit 
de valoroasă pentru cei în vârstă. 

Ea este un agent care are 
proprietatea de a conserva ca-
lităţile alimentelor. Spre exemplu, 
dacă ţinem carnea proaspătă în 
miere, ea îşi  păstrează prospe-
ţimea timp de 3 luni. De ase-
menea, ea păstrează castraveţii şi 
vinetele, precum şi unele fructe 
conservate, timp de 6 luni. Dato-
rită acestor proprietăţi, mierea de 
albine poate fi numită şi «ade-
văratul păstrător». Astfel, datorită 
acestor calităţi de păstrare a ali-
mentelor în stare intactă pentru 
un timp îndelungat, mierea este 



folosită cu succes şi în trata-
mentele infecţioase, având un pu-
ternic efect antibiotic. În acest 
scop, se pot aplica local cata-
plasme cu miere, în cazul unor 
plăgi infecţioase, a unor arsuri sau 
boli ale pielii, cunoscută fiind pu-
terea ei regeneratoare. Mulţi doc-
tori utilizează cu succes mierea, în 
cazul anumitor infecţii, deoarece 
ea împiedică descompunerea bac-
teriană, conţinând propriii săi 
agenţi de conservare, care gră-
besc vindecarea. 

Mierea are efecte binefăcă-
toare, favorabile curăţării pieptului 
şi ficatului, deci ea poate fi utili-
zată cu succes împotriva hepatitei  
şi răcelii. În cazul apariţiei tusei, 
mierea este deosebit de utilă, 
calmând căile respiratorii. Pentru 
aceasta, se pot folosi 2 linguriţe 
de miere lichidă sau, pur şi 
simplu, să se mestece dimineaţa, 
pe stomacul gol, un fagure de 
miere. De asemenea, poate fi uti-
lizată împotriva inflamaţiilor gâ-
tului şi a febrei, având puternic 
efect antiviral. În acest caz, se 
poate lua o linguriţă de miere în 
fiecare zi, de preferat pe stomacul 
gol. Mierea are şi efect mucolitic, 
aducând deosebite beneficii rini-
chilor, fiind de mare ajutor în 
tratarea prostatei.  

Tresărirea nervoasă a pleoa-
pelor sau a colţului gurii poate fi 
făcută să dispară rapid luând câte 
două linguriţe de miere la fiecare 

masă. Crampele muşchilor, mai 
ales cele de la mâini sau de la 
picioare, pot fi controlate în ace-
laşi fel. Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, recoman-
da utilizarea mierii în cazul afe-
cţiunilor picioarelor: 

„Într-o zi, un om a venit la 
Profet, salla Allahu aleihi wa 
sallam, şi i-a spus: «Fratele meu 
merge cu dificultate.» La care 
Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a răspuns: «Să bea mie-
re.»” 

(relatat de Bukhari) 
Mierea este deosebit de po-

trivită şi pentru întreruperea pos-
tului.  

Profetul Mohammed, salla 
Allahu aleihi wa sallam, obişnuia 
să bea, ziua, apă amestecată cu 
miere, pe stomacul gol, cu pu-
ternice efecte binefăcătoare asu-
pra trupului şi sufletului. Abu Hu-
raira, radhi Allahu anhu, a relatat 
că Profetul, salla Allahu aleihi wa 
sallam, a spus: 

„Oricine mănâncă miere (cel 
puţin) de trei ori pe lună, nu va 
avea parte de nicio mare neno-
rocire.” 

(relatat de Ibn Majah)  
De asemenea, Aisha, radhi 

Allahu anha, a relatat că Mesa-
gerul lui Allah, salla Allahu aleihi 
wa sallam, a spus: 

„Amestecul de făină şi miere, 
fiert, calmează inima unui bolnav 
şi  alungă  orice  fel  de urmă  de  



tristeţe.” 
(relatat de Muslim) 
Dacă o consumăm fierbinte, 

amestecată cu ulei de trandafir, 
vindecă muşcăturile de animale şi 
efectele opiumului. Amestecată cu 
apă, este benefică pentru amelio-
rarea efectului muşcăturii unui 
câine turbat şi în cazul ingerării 
ciupercilor otrăvitoare. 

Este de mare ajutor şi în 
cosmetică, asigurând frumuseţea 
părului, făcându-l să crească lung 
şi sănătos. Pentru păr, poate fi 
folosită, spre exemplu, o mască 
regeneratoare, realizată dintr-o 
jumătate de banană, o lingură de 
miere, la care se adaugă şi un 
gălbenuş de ou sau câteva pică-
turi de ulei de ricin. Amestecul 
obţinut se aplică pe părul umed, 
lăsându-se să acţioneze timp de 
30 de minute, după care se clă-
teşte. 

Mierea este recomandată şi 
pentru ten, în special pentru cel 
uscat sau gras. Pentru hidratarea 

tenului, se pot utiliza, spre exem-
plu, două linguri de miere, la care 
se adaugă 2 linguri de lapte sau 
de ulei de măsline. Se aplică pe 
faţă, lăsând-o să acţioneze timp 
de 5 minute, apoi se clăteşte cu 
apă din abundenţă. 

Mierea albeşte dinţii, păs-
trează sănătatea lor şi a gingiilor. 

Mierea este un aliment, o bă-
utură, un dulce, un remediu revi-
gorant. 

Profetul, salla Allahu aleihi 
wa sallam, spunea într-un hadith:  

„Mierea vindecă corpul de 
orice boală, aşa cum Coranul vin-
decă mintea omului de toate bo-
lile; de aceea, eu (Profetul) vă 
recomand  ambele remedii de 
vindecare: Coranul şi mierea.” 

(relatat de Bukhari) 
 
Coranul este cel mai eficient 

leac. Izbăvirea vine de la Allah 
subhanahu wa ta’ala şi la El se 
află vindecarea. 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                            Armenia 
 

Armenia este o ţară situată în Caucazul sudic, între Marea Neagră şi 
Marea Caspică şi are o poziţie de tranziţie între Asia Mică şi Podişul 
Iranului, în care predomină relieful muntos vulcanic şi podişurile înalte. 

 Acest relief a dus la formarea unor lacuri tectonice, precum Van, 
Sevan şi Urmia, din care diverg numeroase râuri precum Kura, Arax, 
Tigru, Eufrat. 

În Armenia, se găsesc atât vestigii care datează de peste 5.000 de 
ani şi biserici din secolele IV-VI, cât şi peisaje halucinante, desprinse 
parcă din altă lume. 

Turismul este cea mai importantă sursă de venit, iar acest lucru nu 
este deloc surprinzător, în condiţiile în care Armenia este o ţară cu o 
istorie bogată.  

Pe muntele Ararat, se spune că s-ar fi oprit Arca lui Noe, aleihi 
sallam. De altfel, urmaşul lui Noe, aleihi sallam, Haik, este considerat cel 
din care se trage poporul armean. 

 
 

 
             Muntele Ararat  
 

 
 

        Lacul Sevan 
 

 
      
 
 
 
 

 
 

 



 
Bucătăria armeană 

 
La fel ca peste tot în lume, cele mai bune preparate culinare din 

Armenia sunt cele făcute în casă. Niciun restaurant nu poate să atingă 
perfecţiunea gustului pe care îl au mâncărurile gătite în bucătăriile 
personale. 

Aşadar, atunci când sunteţi invitaţi la masă în Armenia, trebuie, 
musai, să mergeţi; şi nu numai pentru plăcerea gustului, dar şi pentru că 
armenii ar considera refuzul ca pe o jignire adusă măiestriei lor culinare.  

Bucătăria armeană s-a îmbunătăţit mereu, odată cu trecerea anilor,  
preluând influenţe şi de la popoarele cu care au intrat în contact.  

Ea este extraordinar de diversificată, folosindu-se de la carne de 
orice fel, la o multitudine de legume şi fructe.  

Caisul şi piersicul îşi au originea în Armenia, însă aici se mai găsesc 
şi cireşe, mere, struguri, rodii, pere, gutui, portocale, lămâi.  

Legumele ocupă un rol central în bucătăria armeană, cel mai 
frecvent fiind folosite vinetele, roşiile, ardeii, castraveţii, varza, ceapa, 
cartofii, morcovii, mazărea, fasolea, nucile, migdalele, alunele - lista este 
aproape fără sfârşit - iar ca plante aromatice  şi condimente, se folosesc 
scorţişoara, cardamomul, cuişoarele, chimenul, nucşoara, usturoiul, 
cimbrul, rozmarinul, pătrunjelul, salvia, precum şi verdeţuri sălbatice 
precum salata verde, cresonul şi spanacul.  
 

 

 
 



Ciorbă de varză murată 
 

 
 
Ingrediente: 
 
- 1 ceapă medie, tocată cubuleţe 
- 75 gr unt 

- 1 varză murată mică, tăiată fideluţă  
- 2 linguri de pastă de tomate sau 250 ml suc de roşii 
- 2 cartofi mari, tăiaţi cuburi 
- 1 morcov, tăiat cuburi 

- 125 gr bulgur (grâu decorticat şi spart) 
- 2 l de supă de pui sau vită (2 cuburi de Maggi pui/vită la 2 l de apă) 
- 1 ardei iute, tocat rondele fine 
- sare şi pătrunjel 
 
Mod de preparare: 
 
1. Într-o oală de minim 4 l volum, se topeşte untul şi se căleşte ceapa 
uşor. 
2. Se adaugă varza murată şi se mai căleşte timp de 5-7 minute, iar 
dacă este nevoie, se mai adaugă puţină apă. 
3. Se adaugă cartofii, bulgurul şi se mai sotează pentru câteva minute, 
după care se adaugă supa şi se lasă să fiarbă până când cartofii sunt 
gata. 
4. Se adaugă, apoi, pasta de tomate sau sucul de roşii şi se continuă 
fierberea încă 15 minute. 
5. Se asezonează cu pătrunjel verde tocat şi cu feliuţele de ardei iute. 



Frigărui armeneşti  - Şaslâk 
 

 
 
Ingrediente:  
 
- 2 kg carne de viţel, tăiată cuburi 
- 3 cepe tăiate pe sfert şi desfăcute în foi  
- 3 ardei graşi, mari, tăiaţi în sferturi şi apoi încă o dată, pe jumătate 
- 4 roşii mari, tăiate în sferturi şi apoi încă o dată, pe jumătate 
- zeama de la cele 4 roşii   
- 2 linguri oţet balsamic sau zeama de la o lămâie  
- 1 linguriţă de cimbru 
- 1 linguriţă boia dulce 
- sare, piper, pătrunjel tocat mare 
 
 
Mod de preparare: 
 
1. Pe o farfurie adâncă, se taie cele 4 roşii şi, prin presare uşoară, se 
colectează zeama lor şi miezul, precum în imaginea de mai jos: 

  
2. Carnea se pune într-un vas adânc, împreună cu ceapa, ardeiul gras, 
zeama de la roşii, zeama de lămâie sau oţetul balsamic, sarea, piperul, 
cimbrul, boiaua şi pătrunjelul şi se amestecă bine, astfel încât acest 
amestec să cuprindă toate bucăţile de carne. 
3. Totul se pune în frigider,  de azi pe mâine cel puţin, reţeta originală 
solicitând 3 zile de stat la rece, în baiţ. 
4. În ziua în care doriţi să le faceţi, înfigeţi bucăţile de carne, alternând 
cu bucăţile de roşii, ardei şi ceapă, pe frigărui de metal sau lemn. 
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5. Acestea se coc, pe grătar de cărbune, până ce se rumenesc pe toate 

părţile.  
6. Când sunt gata rumenite, se aşează pe platou şi se servesc fierbinţi, 
cu garnitură de cartofi armeneşti. 
 
 

 
Cartofi armeneşti 

 

 
 
Ingrediente: 
 
- 4 cartofi albi, mari, fierţi în coajă 
- 2 cepe roşii, medii, tăiate julienne 
- 1 linguriţă de sare 
- piper după gust 
- 1 linguriţă de mentă verde, tocată mărunt, sau mentă uscată şi 
sfărâmată 
- 3 linguri de ulei  
- 3 linguri de suc de lămâie 
 
 Mod de preparare: 
 
1. După ce s-au răcorit, cartofii se taie în cuburi de mărime medie şi se 
pun într-un bol. 
2. Se adaugă ceapa, sarea, menta, uleiul şi zeama de lămâie şi se 
amestecă bine. 
3. Se serveşte la temperatura camerei. 
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Salată armenească de fasole albă 
 

 
 
Ingrediente: 
 
- 500 gr fasole albă, fiartă 
- 10 ridichi mici, tăiate rondele 
- 150 gr măsline 
- 1 legătură de ceapă verde, tăiată mărunt 
- 2 castraveciori muraţi, tăiaţi feliuţe subţiri 
- 100 ml ulei de măsline 
- 1 lămâie, 
- sare, piper 
- 3-4 frunze de salată verde, pentru decor 
 
Mod de preparare: 
 
1. Într-un bol, se amestecă fasolea fiartă, ceapa, ridichile, castraveţii şi 
măslinele, cu grijă, să nu se zdrobească boabele de fasole. 
2. Se face un sos din zeama de lămâie, ulei de măsline, sare şi piper şi 
se adaugă peste legume.  
3. Se pune la frigider timp de 15 minute, apoi se serveşte în bol ornat 
cu frunze de salată. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Clătite armeneşti 
 

 
 
Ingrediente: 
 
Aluat pentru clătite: 
 
- 6 linguri de făină, cu vârf 
- 2 ouă mari  
- un praf de sare  
- 250 ml apă carbogazoasă sau sifon 
- 2 linguri de ulei  
- puţină esenţă de vanilie 
 
Se omogenizează bine aceste ingrediente şi se lasă la rece, pentru  o oră.  
 
Umplutura 
- 100 gr mac 
- 150 gr nucă măcinată  
- 100 gr zahăr pudră 
- dulceaţă de piersici sau de prune 
- 20 gr unt 
 
Mod de preparare: 
 
1. Se prăjesc clătitele formate din amestecul de mai sus, astfel:  
a) Se încinge o tigaie de teflon sau o tigaie obişnuită şi, cu o pană sau o 
pensulă, se unge fundul ei cu ulei. 



b) Se ia cu un polonic mic din aluatul de clătite, se pune în tigaia încinsă, 
după care se roteşte tigaia uşor, astfel încât fundul ei să fie acoperit în 

întregime.  
c) Clătitele se prăjesc pe ambele părţi. 
d) Trebuie să vă iasă minim 10 clătite. 
2. 40 gr din zahăr se amestecă cu nuca măcinată şi 40 gr cu macul. 
3. Se ung clătitele cu dulceaţă şi se presară alternativ, odată zahăr cu 
mac, odată zahăr cu nucă. 
4. Se încheie şirul cu o clătită peste care se pune untul tăiat în bucăţele 
mici. 
5. Se dă la cuptorul încins,  pentru 10 minute, până devin iarăşi calde 
şi untul se topeşte. (Nu se mai coc!) 
6. Se presară cu restul de zahăr pudră şi se servesc calde. 
 

 
Poftă bună! 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

Dicţionar al termenilor islamici 
 

 
Allah, unul dintre numele Singurei Divinităţi, Cel care este cu 

adevărat venerat, Singurul căruia I se cuvine venerarea, Singurul care 
este Unic în orice sens, Singur în divinitatea Sa. Sheikh Uthaymeen afirmă 
că însuşi numele «Allah» indică toate celelalte Nume perfecte, precum şi 
măreţele Atribute (ale căror număr nu ne sunt cunoscute nouă, 
oamenilor). Ne indică divinitatea Sa, ce cuprinde toate caracteristicile 
Divinităţii, împreună cu negarea opoziţiilor acestora. Atributele Divinităţii 
sunt atributele perfecţiunii. Numele şi Atributele lui Allah subhanahu wa 
ta’ala nu au nicio imperfecţiune, sunt perfecte  

 
Allah subhanahu wa ta‟ala, Allah - Cel mai Glorios, Cel mai Înalt 
 
Allahu Akbar, Allah este Cel mai Mare  
 
Alhamdulilleh, mulţumiri lui Allah  
 
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.  

 
Allahu Alam, Allah ştie cel mai bine  
 
Ameen, suplicaţie (dua), însemnând „O, Allah, răspunde la ceea ce 

s-a spus”. De obicei, este rostit cu voce tare în rugăciuni 
 

Audhu billeh, caut adăpost la Allah 
 

Astaghfirullah, «cer iertare lui Allah». Face parte din dhikr Allah. 
Un musulman spune  această expresie mai tot timpul, chiar şi atunci când 
el vorbeşte cu o altă persoană. Atunci când un musulman se abţine de la  
 



 
 
a face rău, sau chiar şi atunci când vrea să demonstreze că el este 
nevinovat într-un incident, el foloseşte această expresie. 

 

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

Îndurător  
 
Dhikr, pomenirea lui Allah subhanahu wa ta’ala  
 
Fard, plural Fara‟id, îndatorire religioasă obligatorie, obligaţie, 

obligatoriu; de exemplu, a face cele cinci rugăciuni zilnice este fard, 
obligatoriu; portul hijabului este fard, reprezintă o obligaţie pentru orice 
musulmană căreia i-a venit prima menstruaţie 

 
Fatwa, verdict juridic, în conformitate cu legea islamică. Un savant 

sau un grup de savanţi emite o «fatwa» atunci când el/ei ajung la un 
verdict privind o problemă şi apoi urmaşii lor vor respecta verdicul  dat de 
aceştia. 

 
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  

 
Haram, interzis, antonimul cuvântului Halal  
 
Hijab, literal înseamnă acoperământ, protejare; este folosit de 

femeile musulmane, el fiind obligatoriu. Acesta este, de obicei, o piesă 
din material, cu care se acoperă capul, părul, urechile, gâtul şi pieptul 

 
InshaAllah, numai dacă Allah voieşte 
 
Jazakom Allahu Khairan, cea mai bună expresie, atunci când un  

musulman le mulţumeşte altor musulmani; înseamnă „Fie ca Allah 
subhanahu wa ta’ala să vă răsplătească pentru binele făcut” 

 



 
 
MashaAllah, expresie folosită de toţi musulmanii, atunci când văd 

ceva frumos; face parte din Sunnah Profetului Mohammed, salla Allahu 
aleihi wa sallam 

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

subhanahu wa ta’ala, în trimişii Săi, în Îngerii Săi, în Cărţile Sale, în Ziua 
de Apoi, în destin, se numesc musulmani. Cei care, pe lângă toate 
acestea şi aplică ceea ce este scris în Coran şi în Sunnah Profetului 
Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, se numesc mumineen 

 
Radhi Allahu anha/u, fie ca Allah să fie mulţumit de ea/el 
 
Radhi Allahu anhum/anhuna, fie ca Allah să fie mulţumit de 

ei/ele  
 
Rahimahullah, fie ca Allah să aibă milă de el 
 
Raka, plural rakaat, unitate de rugăciune 
 
Salla Allahu aleihi wa sallam, Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa; expresie folosită numai la pronunţarea numelui Profetului 
Mohammed  

 
Sahih, autentic (şirul celor mai veridici naratori), corect 
 
Sheheda/Shehedeten, mărturisirea că nu există altă divinitate în 

afară de Allah şi mărturisirea că Mohammed este supusul şi Trimisul Lui 
 
SubhanaAllah, expresie folosită la tot ce este extraordinar, la tot 

ce este ieşit din comun; cât de Măreţ eşti Tu, Allah 
 
Ummah, o comunitate sau un popor. Este folosit cu referire la 

comunitatea de credincioşi musulmani din întreaga lume, deoarece 
aceştia sunt fraţi şi surori în Islam 

 



 
Reguli transliterare 

 
 

 - scris (în funcţie de semn) - e - cu fetha, - i - cu kesra, - u  ا
cu damma, iar atunci când este folosit ca vocala prelungită, 
scris - aa  

 scris - b - normal ب

 scris – th - normal, subliniat ث

 scris - j - normal (cu sukun) ج

 scris - gi (cu kesra) ج

 scris - ge (cu fetha) ج

 scris - giu (cu damma) ج

 scris - h - gros (bold) ح

 scris - kh  - normal, subliniat خ

ْد  scris - d - normal 

 scris - dh - normal, subliniat ذ

 scris - r - normal ر

  scris - z - normal ز

 scris - s - normal س

ْش  scris - ş - normal 

 scris - s - gros (bold) ص

 scris - d - gros (bold) ض

 scris - t - gros (bold) ط



 

 scris - dh - gros (bold), subliniat ظ

 scris - „a - gros (bold) (cu sukun) ع

 scris - „ai - gros (bold) (cu kesra) ع

 scris - „ae - gros (bold) (cu fetha) ع

 scris - „au - gros (bold) (cu damma) ع

 scris - gh - normal, subliniat غ

 scris - f - normal ف

 scris - q - gros (bold) ق

 scris - k - normal ك

 scris - l - normal ل

 scris - m - normal م

ْههٰهٰٰٰ   scris - h - normal 

 la sfârşitul cuvântului, scris - h - normal ة

 vocală prelungită, scris - uu sau w - normal  و

 vocală prelungită, scris - y  sau ii - normal, şi dacă are ي
şedde se scrie yy 

 scris - ‘ - apostof simplu - oprire bruscă ء

 

(Atenţie! – Litera  «e» care apare în transliterare este un „e” 
“DESCHIS” - aproape de litera a, iar regulile de transliterare 
sunt numai pentru versetele din Coran) 

 

 

 
 



   

  (Meccană [47]; 227 versete) 
 
 

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător 
 
 

[În ziua aceea] va fi apropiat Raiul  
de evlavioşi [de Allah] 

 Şi li se va arăta Iadul celor rătăciţi 
Şi li se va zice lor: „Unde este ceea ce aţi adorat 

În locul lui Allah? Oare vă ajută ei?  
Sau se ajută pe ei înşişi?” 

Apoi [idolii] vor fi aruncaţi de-a valma 
 în el [Iad], ei şi cei rătăciţi, 

 Împreună cu toţi oştenii lui Iblis. 
Şi vor zice ei în el, certându-se îndeolaltă: 

„Pe Allah! Noi am fost în rătăcire învederată, 
Când v-am făcut pe voi egali cu Stăpânul lumilor! 

Şi nu ne-au dus pe noi în rătăcire  
decât numai nelegiuiţii 

 Şi n-avem pe nimeni ca mijlocitori, 
Nici prieten apropiat [care să ne fie de ajutor], 

 Însă de ar fi întoarcere pentru noi, 
 am fi noi credincioşi!” 

 Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi  
dintre ei nu au crezut. 

Dar Domnul tău este Cel Atotputernic [şi] Îndurător  
[Al-'Aziz, Ar-Rahim]. 

 

 



 
 


