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(Meccană [84]; 60 versete)
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător
Oare nu s-au gândit ei în însuşi sufletele lor
că Allah nu a creat cerurile şi pământul
şi ceea ce este între ele decât întru adevăr
şi pentru un termen hotărât?
Însă mulţi dintre oameni nu cred în întâlnirea
cu Domnul lor.
Oare n-au purces ei pe pământ şi n-au văzut ei
cum a fost sfârşitul celor de dinainte de ei?
[Aceia] au fost mai puternici decât ei,
au scurmat pământul şi l-au locuit în număr
mai mare decât îl locuiesc ei. Şi au venit la ei

trimişii lor cu semnele limpezi.
Şi Allah nu i-a nedreptăţit
pe ei, ci numai ei s-au nedreptăţit pe ei înşişi.

Începutul călduros al lunii mai
aduce frumuseţea feerică a naturii;
primăvara îşi face simţită din plin prezenţa,
prin parfumul ademenitor al florilor,
purtându-ne cu gândul la bucuriile văratice,
aşteptate de noi.
Acest număr al Revistei Annisaa
este menit a vă aduce căldură sufletească
prin intermediul articolelor editate,
dorindu-ne, inshaAllah, să vă găsească
la umbra răcoroasă a copacilor,
unde să ne puteţi citi cu mult drag.

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

Încurajaţi prin cuvinte frumoase, pentru
a fortifica sufletul şi cereţi prin dua:
„O, Allah! Îndepărtează această suferinţă!
O, Stăpânul lumilor, adu însănătoşire,
pentru că Tu eşti Vindecătorul! Nu există alt
leac, afară de puterea Ta. Redă-le sănătatea,
fără să mai rămână urmă de boală!”
Amin, Amin, Amin!
Atunci când un om se plângea de un rău, Profetul,
salla Allahu aleihi wa sallam, îi spunea:
„Pune mâna pe locul care te doare şi spune
«Bismilleh!» (de 3 ori), apoi spune:
«Caut adăpost la Allah şi în Măreţia Lui de răul
pe care-l simt şi care mă apasă!»” (de 7 ori)
Fie ca Allah Preaînaltul să îi vindece pe toţi
fraţii şi surorile noastre care suferă
de orice fel de durere!
Amin!
~ Un bun musulman nu îşi uită niciodată
fraţii şi surorile care sunt în suferinţă. ~
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~ Femei demne de urmat ~
Soţiile Profetului Mohammed,
salla Allahu aleihi wa sallam
~ de Gabriela Gharabli ~
Safiyya bint Huyayy, radhi
Allahu anha, a fost fiica lui
Huyayy ibn Akhtab, conducătorul tribului Nadir, şi a Barrei
bint Samawal, din tribul
Qurayza. Tatăl ei, un duşman
înverşunat
al
Profetului
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, a fost expulzat din
Medina în anul 4 H., după tentativa de asasinare a Profetului
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam. Acest lucru s-a petrecut în timpul discuţiei cu
liderul lor, după Bătălia de la
Uhud şi după intenţia de exterminare a musulmanilor în Bătălia de la Khaybar, unde s-au
aliat cu cei din tribul Qurayza.
Ura pe care Huyayy o purta
în suflet faţă de Profetul
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, este descrisă cel mai
bine de Safiyya, radhi Allahu
anha:
„Am fost preferata tatălui
meu şi, de asemenea, a unchiului

meu, Abu Yasir. Atunci când
Mesagerul lui Allah, salla Allahu
aleihi wa sallam, a venit în
Medina, tatăl şi unchiul meu au
mers să se întâlnească cu el,
salla Allahu aleihi wa sallam. A
fost dimineaţa foarte devreme,
încă pe întuneric, înainte de răsăritul soarelui şi nu au revenit
înainte de apusul soarelui. S-au
întors epuizaţi şi deprimaţi,
mergând cu paşi lenţi şi grei. Leam zâmbit aşa cum obişnuiam,
dar niciunul nu m-a observat,
fiind foarte supăraţi. L-am auzit
pe Abu Yasir întrebându-l pe
tatăl meu:
«Este el?»
«El este.»
«Îl recunoşti? Eşti sigur că
este el?»
«Da, îl recunosc foarte bine.»
«Ce simţi faţă de el?»
«Duşmănie, duşmănie atât
cât trăiesc.»”
Linia genealogică a Safiyyei,
radhi Allahu anha, ajungea pâ-

nă la Harun, fratele lui Moise,
aleihum sallam.
Ca şi în cazul Juwayriyyei
bint Harith, radhi Allahu anha,
această căsătorie a avut loc
după una dintre bătăliile decisive, în acest caz, Bătălia de la
Khaybar.
După Bătălia de la Khaybar,
în care musulmanii i-au învins
pe evrei, două femei au fost
aduse în faţa Profetului, salla
Allahu aleihi wa sallam, de către Bilal, radhi Allahu anhu,
mu’edhin-ul de culoare, din Medina, cel cu o voce pătrunzătoare, care a chemat în mod
constant musulmanii la Rugăciune. Una dintre femei striga şi
îşi smulgea părul din cap, în
timp ce cealaltă era tăcută şi
speriată. Cea liniştită era
Safiyya bint Huyayy, radhi
Allahu anha, iar cea gălăgioasă
era verişoara ei.
Profetul Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam, a cerut
să aibă grijă cineva de femeia
care ţipa, apoi, şi-a scos mantia
şi a pus-o pe umerii Safiyyei,
radhi Allahu anha, a cărei soţ
fusese ucis în bătălie. A fost un
gest de milă, dar, din acel moment, ea a fost onorată şi
respectată în comunitatea musulmană.

Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, s-a întors apoi spre
Bilal, radhi Allahu anhu, şi a
spus:
„Bilal, a smuls Allah sentimentul de milă din inima ta, că
ai lăsat aceste două femei să
treacă prin acestea, după ce
soţii lor au fost ucişi?”
Acest lucru a fost considerat a fi o mustrare aspră din
partea Mesagerului lui Allah,
salla Allahu aleihi wa sallam,
care rareori a criticat comportamentul celor care l-au servit.
Referitor la acest lucru,
Anas, radhi Allahu anhu, a spus
cuvinte
uimitoare
despre
Profetul Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam:
„L-am servit pe Profet, salla
Allahu aleihi wa sallam, timp de
zece ani şi nu mi-a spus niciodată «Uff!» (un cuvânt de
dispreţ); şi nu m-a certat niciodată spunând:
«De ce ai făcut asta?» sau
«De ce nu ai făcut asta?»”
(relatat de Bukhari)
Ca şi Umm Habiba, Safiyya,
radhi Allahu anhunna, a fost
fiica unui mare conducător, iar
singura persoană care o putea
salva de la a deveni sclavă, după ce s-a bucurat de o poziţie
înaltă,
a
fost
Profetul

Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam. Cu toate că tatăl ei
ura musulmanii şi pe Profetul
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, în caracterul impecabil al Mesagerului lui Allah,
salla Allahu aleihi wa sallam, nu
a fost loc de ranchiună sau
răzbunare. Faţă de toţi cei care
i-au greşit, a simţit mai degrabă
milă decât furie.
Ca prizonieră, Safiyya, radhi
Allahu anha, a fost adusă în faţa
Profetului Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam, care,
eliberând-o, i-a oferit posibilitatea de a alege între a rămâne
în religia ei, întorcându-se, astfel, la tribul ei, sau a îmbrăţişa
Islamul, şi să devină soţia lui,
salla Allahu aleihi wa sallam.
Ea, radhi Allahu anha, a spus:
„L-am ales pe Allah şi pe
Trimisul Său.”
S-au căsătorit în anul 7 H.,
atunci când Profetul, salla
Allahu aleihi wa sallam, avea
60 de ani, iar ea 17.
Anas, radhi Allahu anhu, a
relatat:
„Profetul lui Allah a eliberat-o pe Safiyya, apoi a luat-o
de soţie, iar mahr-ul ei a fost
eliberarea; şi el a oferit o masă
festivă cu Hais (un fel de mâncare dulce, pregătită din unt,

brânză şi curmale).”
(relatat de Bukhari)
Într-o altă relatare, referitoare la ziua nunţii, Anas, radhi
Allahu anhu, a relatat:
„Profetul a rămas trei zile
între Khaybar şi Medina, şi
acolo s-a consumat căsătoria sa
cu Safiyya bint Huyayy. Am
invitat musulmanii la masa
festivă, unde nu s-a servit nici
carne, nici pâine. El a ordonat
să se întindă covoraşe de piele,
pe care s-au aşezat curmale,
iaurt uscat şi unt, şi aceasta a
fost masa festivă oferită la
nunta Profetului. Musulmanii
au întrebat:
«Este ea (Safiyya) considerată soţia, sau sclava lui?»
Apoi au spus:
«Dacă el i-a poruncit să
poarte hijab, ea va fi una dintre
„mamele credincioşilor”, dar
dacă nu i-a poruncit să poarte
hijab, ea va fi o sclavă.»
Deci, atunci când Profetul a
plecat de acolo, a lăsat un
spaţiu între el şi ea (pe cămila
lui), acoperind-o, astfel încât
oamenii să nu o vadă.”
(relatat de Bukhari)
Safiyya, radhi Allahu anha,
avea o inimă pură, ea fiind
mereu dornică să se supună
Unicului Creator, Cel care i-a

trimis pe Moise, Isus, aleihum
sallam,
şi
pe
Profetul
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam. Devenind soţia
Profetului Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam, a avut
marea binecuvântare de a deveni «mama credincioşilor».
Astfel, putea să simtă rafinamentul şi, în acelaşi timp,
simplitatea oamenilor a căror
viaţă a fost pusă în slujba lui
Allah subhanahu wa ta’ala şi a
Mesagerului Său, salla Allahu
aleihi wa sallam.
Cu toate că Profetul
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, a fost mereu grijuliu
cu ea, ca şi cu toate celelalte soţii, radhi Allahu anhunna,
Safiyya, radhi Allahu anha, nu a
fost mereu bine primită de ele,
mai ales atunci când a venit
pentru prima dată în casa
Profetului, salla Allahu aleihi
wa sallam.
Anas, radhi Allahu anhu, a
relatat:
„Atunci când Safiyya a aflat
că Hafsa a numit-o fiică de evreu, a început să plângă.
Profetul a văzut-o plângând şi a
întrebat-o:
«De ce plângi?»
Ea a răspuns:
«Hafsa a spus despre mine

că sunt fiică de evreu.»
Profetul i-a zis:
«Şi tu eşti fiica unui Profet
(Harun), şi unchiul tău a fost,
de asemenea, Profet (Moise), şi
tu eşti căsătorită cu un Profet
(Mohammed). Atunci, cu ce
este ea mai bună decât tine?»
Apoi, el a spus:
«Teme-te de Allah, Hafsa!»”
(relatat de Ahmad)
La fel, odată, când Profetul
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, a fost însoţit de
Safiyya şi de Zaynab bint Jahsh,
radhi Allahu anhunna, într-o
călătorie, iar cămila Safiyyei,
radhi Allahu anha, a devenit
imposibil de călărit, Profetul
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, i-a cerut lui Zaynab,
radhi Allahu anha, care avea o
cămilă în plus, să i-o dea
Safiyyei, radhi Allahu anha, la
care Zaynab, radhi Allahu anha,
a ripostat:
„Să-i dau unei evreice?”
Profetul Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam, a plecat
de lângă ea furios şi nu i-a mai
vorbit două sau trei luni,
arătându-şi, astfel, dezaprobarea faţă de ceea ce ea, radhi
Allahu anha, a spus.
Aproximativ trei ani mai
târziu,
când
Profetul

Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, se afla pe patul de
moarte, Safiyya, radhi Allahu
anha, cu o voce pătrunzătoare
şi sinceră, a spus:
„O, Mesager al lui Allah, aş
vrea să fiu cea care suferă în
locul tău.”
Unele dintre soţii, radhi
Allahu anhunna, la auzul
acestor cuvinte, şi-au făcut cu
ochiul una alteia, ceea ce l-a
supărat pe Profet, salla Allahu
aleihi wa sallam, el exclamând:
„Pe Allah, ea spune adevărul!”
La fel, a suferit unele nedreptăţi şi după moartea
Profetului Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam, atunci
când una dintre sclavele ei a
mers la «Amir al-muminin»,
Omar, radhi Allahu anhu, şi i-a
spus:
„Amir al-muminin, Safiyya
iubeşte Sabatul şi ţine legătura
cu evreii!”
Omar, radhi Allahu anhu, a
întrebat-o pe Safiyya, radhi
Allahu anha, despre aceste

lucruri, iar ea, radhi Allahu
anha, a răspuns:
„Nu iubesc Sabatul, deoarece
Allah l-a înlocuit pentru mine cu
ziua de Vineri şi ţin legătura
doar cu evreii de care mă leagă
legături de rudenie.”
Ea şi-a întrebat sclava ce a
îndemnat-o să spună o asemenea minciună lui Omar, radhi
Allahu anhu, iar sclava i-a răspuns:
„Sheitan!”
Safiyya, radhi Allahu anha,
i-a spus atunci:
„Du-te, eşti liberă.”
Safiyya, radhi Allahu anha,
i-a stat alături Profetului
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, aproape 4 ani, având doar 21 de ani la moartea
Profetului Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam, trăind
văduvă 39 de ani, până când a
murit în anul 50 H., la vârsta de
60 de ani. Allah subhanahu wa
ta’ala să fie mulţumit de ea!
Amin!
Allahu Alam

Tăfsir Surat Al-Layl (versetele 12-21)
de Ibn Kathir
Capitolul 92 – revelat în Mecca
~ tradus de Umm Omar ~

Bismillehi_rrahmaani_rrah
iim
Iinne aa’leynaa lelhudaa
We inne lenaa lelaakhirate
we_lauulaa
Feendhertukum
naaran
teledhdhaa
La yeslaha illa_laaşqaa
Elledhii kedhdhebe we
tewellaa
We
seyugennebuhaa_
_laatqaa
Elledhii yuu’tii maalehu
yetezekkaa

We
maa
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rabbihi_laa’alaa
We leseuufe yerdhaa
În numele lui Allah Cel
Milostiv, Îndurător
12. Nouă Ne revine
călăuzirea
13. Şi ale Noastre sunt atât
Lumea de Apoi, cât şi lumea
aceasta.

14. V-am prevenit pe voi
despre un Foc ce arde cu flacără,
15. Unde nu va arde decât
cel mişel,
16. Care tăgăduieşte şi întoarce spatele,
17. În vreme ce va fi ferit
de el cel evlavios,
18. Care dă averea lui [ca
milostenie] şi se curăţeşte
19. Şi care nimănui nu-i face un bine pentru a fi răsplătit,
20. Ci numai căutând Faţa
Domnului său Cel Preaînalt.
21. Şi el va fi mulţumit!
Modalităţi ale ghidării şi
alte modalităţi care se află în
Mâna lui Allah subhanahu wa
ta’ala şi avertizarea Lui,
Preaînaltul, cu privire la
Focul Iadului
Qatadah a spus:
„«12. Nouă Ne revine călăuzirea», însemnând că Noi vă
vom arăta ceea ce este permis şi
ceea ce este interzis.”
(relatat de At-Tabari)
Alţii au spus că aceasta înseamnă:
„Cel care păşeşte pe Calea
indicată, va ajunge la Allah (în
Viaţa de Apoi).”
Ei au considerat că aceasta

înseamnă exact ceea ce Allah
subhanahu wa ta’ala a spus în
Nobilul Coran:
„Lui Allah Îi revine [să arate prin mare Mila Sa] calea cea
dreaptă şi pe cea nedreaptă.
Dar dacă El ar voi, v-ar călăuzi
pe toţi.”
(Surat An-Nahl, 16:9)
Acest lucru a fost menţionat de Ibn Jarir.
Allah subhanahu wa ta’ala
spune:
„13. Şi ale Noastre sunt atât Lumea de Apoi, cât şi lumea
aceasta.”,
semnificând: „Acestea Ne
aparţin Nouă şi Eu (Allah) deţin
controlul complet asupra lor.”
Apoi, El, Preaînaltul, spune:
„14. V-am prevenit pe voi
despre un Foc ce arde cu flacără,”
Mujahid a spus:
„Aprins.”
(relatat de At-Tabari)
Imam Ahmad a înregistrat
de la Simak ibn Hard că el l-a
auzit pe Nu’man ibn Bashir ţinând o predică, în care a zis:
„L-am auzit pe Mesagerul
lui Allah ţinând o predică, în
care a spus:
«V-am prevenit pe voi cu
privire la Foc.»

Şi a spus aceasta cu o voce
atât de tare, încât, dacă cineva
ar fi fost în piaţă, ar fi putut să
audă aceasta, chiar dacă se afla
la o distanţă asemenea celei la
care mă aflu eu. Şi a spus-o cu o
aşa tărie, încât mantaua pe care
o purta pe umeri a căzut la
picioarele sale.”
Imam Ahmad a înregistrat
de la Abu Ishaq, că acesta l-a
auzit pe An-Nu’man ibn Bashir
ţinând o predică, în care a spus:
„L-am auzit pe Mesagerul
lui Allah zicând:
«Cu adevărat, cea mai uşoară pedeapsă a oamenilor
din Iad, în Ziua Judecăţii, o va
avea un bărbat ce va sta cu
tălpile pe doi cărbuni, care îi
vor face creierul să fiarbă.»”
Imam Bukhari a înregistrat, de asemenea, această
relatare.
(Fath Al-Bari, 11:424)
Muslim a înregistrat că
Abu Isaq a relatat de la AnNu’man
ibn
Bashir
că
Mesagerul lui Allah, salla
Allahu aleihi wa sallam, a spus:
„Cu adevărat, cea mai
uşoară pedeapsă pe care o vor
primi oamenii din Iad va fi a
unui bărbat care va purta două
sandale, ale căror curele vor fi
făcute din foc, care îi vor face

creierul să fiarbă, aşa cum fierbe un cazan. Cu toate acestea, el
nu va crede că o persoană va
primi o pedeapsă mai mare decât a lui, chiar dacă el primeşte
cea mai uşoară pedeapsă a lor.”
Allah subhanahu wa ta’ala
spune:
„15. Unde nu va arde decât
cel mişel,”,
semnificând: niciunul nu
va fi înconjurat din toate
părţile, cu excepţia celui mai
mişel. Apoi, Allah subhanahu
wa ta’ala explică cine este acesta (cel mai mişel), spunând:
„16. Care tăgăduieşte”,
semnificând: în inima sa.
„Şi întoarce spatele,”,
semnificând: de la acţiunile pe care le face cu membrele sale şi de la faptele lor, în
funcţie de bazele pe care le au.
Imam Ahmad a înregistrat
de la Abu Huraira, radhi Allahu
anhu, că Mesagerul lui Allah,
salla Allahu aleihi wa sallam, a
spus:
„«Toţi cei care mă urmează
pe mine, vor intra în Paradis, în
Ziua Judecăţii, cu excepţia celor
care refuză aceasta.»
Companionii au întrebat:
«Cine va refuza, Mesager al
lui Allah?»
El a zis:

«Cel care mă ascultă, va
intra în Paradis, iar cel care nu
mă ascultă, este cel care refuză.»”
Bukhari, de asemenea, a
înregistrat acest hadith.
(Fath Al-Bari, 13:263)
Apoi, Allah subhanahu wa
ta’ala spune:
„17. În vreme ce va fi ferit
de el cel evlavios,”,
semnificând: robul cel
drept, pur şi pios va fi salvat de
Foc. Apoi, Allah Preaînaltul explică cine este acesta, spunând:
„18. Care dă averea lui [ca
milostenie] şi se curăţeşte”,
semnificând: acela care îşi
dă averea de dragul lui Allah
subhanahu wa ta’ala pentru a
se curăţa, care îşi dă bogăţia
sau orice altceva i-a dăruit
Allah subhanahu wa ta’ala în
religie sau în lucrurile lumeşti.
„19. Şi care nimănui nu-i
face un bine pentru a fi
răsplătit,”,
semnificând: acesta nu îşi
dă averea pentru a obţine unele
favoruri de la cineva, sau pentru a avea ceva la schimb.
„20. Ci numai căutând Faţa
Domnului său Cel Preaînalt.”,
semnificând: acesta speră
să obţină binecuvântarea de a Îl
vedea pe Allah subhanahu wa

ta’ala în Viaţa de Apoi, în grădinile Paradisului. Apoi, Allah
Preaînaltul spune:
„21. Şi el va fi mulţumit!”,
semnificând: într-adevăr,
cei cu asemenea caracteristici,
vor fi mulţumiţi.
Motivul revelaţiei şi
virtutea lui Abu Bakr, radhi
Allahu anhu
Mulţi
dintre
savanţii
Tăfsir-ului au menţionat că aceste versete au fost revelate
despre Abu Bakr As-Siddiq,
radhi Allahu anhu. Câţiva
dintre ei au menţionat chiar că
a fost un consens între comentatorii Coranului, cu privire la
aceasta. Nu este nicio îndoială
că el, radhi Allahu anhu, este
inclus în înţelesul acestor
versete şi că el este cel mai
demn din Umma, pentru a fi
descris cu aceste caracteristici,
pentru că modul de redare al
acestor versete este general,
după cum Allah subhanahu wa
ta’ala spune în Nobilul Coran:
„17. În vreme ce va fi ferit
de el cel evlavios,
18. Care dă averea lui [ca
milostenie] şi se curăţeşte
19. Şi care nimănui nu-i
face un bine pentru a fi răs-

plătit,”
Cu toate acestea, Abu Bakr,
radhi Allahu anhu, a aparţinut,
în primul rând, acestei Umma
care a avut aceste caracteristici,
pe lângă altele demne de laudă.
Într-adevăr, el, radhi Allahu
anhu, a fost sincer, pios, generos, caritabil şi întotdeauna a
cheltuit averea sa de dragul lui
Allah subhanahu wa ta’ala,
urmându-l
pe
Profetul
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam.
Cât de mulţi dinari şi dirhami a cheltuit el, radhi Allahu
anhu, sperând să vadă Faţa
Celui Nobil?!
Nu a considerat că cineva
are o datorie faţă de el, de care
ar fi avut nevoie, pentru care
trebuie să fie despăgubit. Mai
degrabă, virtutea şi bunătatea
lui Abu Bakr, radhi Allahu
anhu, au fost
demonstrate
chiar şi în faţa liderilor altor
triburi.
Acesta este motivul pentru
care Urwa ibn Mas’ud, radhi
Allahu anhu, şeful tribului
Thaqif, i-a spus lui Abu Bakr,
radhi Allahu anhu, în ziua
tratatului de la Hudaibiya:
„Pe Allah, dacă nu aş fi avut
o datorie faţă tine, pe care nu
am înapoiat-o încă, aş fi răspuns

chemării tale (la Islam).”
Abu Bakr As-Siddiq, radhi
Allahu anhu, s-a supărat foarte
tare, pentru că a zis astfel de
lucruri (de exemplu, eu datorez
ceva). Deci, dacă aceasta a fost
poziţia lui faţă de conducătorii
arabilor şi faţă de liderii de
triburi, atunci ce putem spune
despre celelalte persoane?
Prin urmare, Allah Preaînaltul spune:
„19. Şi care nimănui nu-i
face un bine pentru a fi răsplătit,
20. Ci numai căutând Faţa
Domnului său Cel Preaînalt.
21. Şi el va fi mulţumit!”
În cele două Sahih, este
înregistrat că Mesagerul lui
Allah, salla Allahu aleihi wa
sallam, a spus:
„Celui care a pregătit două
animale pentru călărie, pe Calea lui Allah, paznicii Paradisului îi vor spune:
«O, slujitor al lui Allah, acest lucru este bun!»
Aşa că Abu Bakr a zis:
«Mesager al lui Allah! Cel
pe care ei îi cheamă nu va avea
nicio nevoie. Va fi acolo cineva
pe care ei îl vor chema?»
Profetul a răspuns:
«Da, şi sper ca tu să fii unul
dintre aceia.»”

(Fath Al-Bari, 7:23 şi Muslim)
Acesta este sfârşitul Tăfsir-ului Surei Al-Layl şi toate

laudele şi mulţumirile I se cuvin lui Allah subhanahu wa
ta’ala.
Allahu Alam

Înţelepciunea Profetului,
salla Allahu aleihi wa sallam,
în corectarea greşelilor oamenilor
(continuare)
~ tradus de Alya Iacob ~
Diferenţierea dintre cel
care greşeşte din ignoranţă şi
cel care greşeşte cu bunăştiinţă
Un exemplu în acest sens
este povestea lui Mu’awiyah
ibn Al-Hakam Al-Salami, care,
atunci când a venit în Medina
din deşert, nu ştia că este interzis să se vorbească în timpul
Rugăciunii. El a spus:
„În timp ce făceam Rugăciunea în spatele Mesagerului
lui Allah, salla Allahu aleihi wa
sallam, un bărbat a strănutat,
aşa că i-am spus:
«YerhamukAllah!»
Oamenii s-au uitat la mine,
aşa că am zis:
«Fie ca mama mea să mă
piardă! Ce este cu voi, de mă
priviţi aşa?»
Ei au început să îşi lovească
coapsele cu palmele şi, atunci
când am înţeles că ei îmi spu-

neau că trebuie să rămân tăcut,
m-am oprit din vorbit (pentru
că am dorit să le răspund din
nou, dar m-am abţinut şi am
tăcut).
Atunci când Profetul, salla
Allahu aleihi wa sallam, a terminat Rugăciunea – fie ca tatăl
şi mama mea să fie sacrificaţi
pentru el; nu am văzut niciodată un învăţător mai bun, nici
înainte şi nici după el – nici nu
m-a certat, nici nu m-a lovit şi
nici nu m-a făcut să-mi fie ruşine. Doar a spus:
«Rugăciunea nu trebuie să
conţină nimic spus de om; este
doar tasbih, takbir şi recitarea
Coranului.»”
(relatat de Muslim)
Cel ignorant are nevoie să
fie învăţat cel care are dubii are
nevoie de explicaţii, cel neglijent are nevoie să i se aducă
aminte, iar cel care persistă în
erori, să fie avertizat. Nu este

drept ca cel care nu ştie, să fie
judecat în acelaşi mod în care
este mustrat cel ignorant. Tratarea prea aspră a celui care nu
ştie îl va pune în situaţia de a
refuza să urmeze un sfat, însă,
acest lucru nu se aplică şi pentru cel ignorant, care, dacă este
tratat cu blândeţe şi înţelepciune, pur şi simplu nu îşi va da
seama că el, în fapt, face o greşeală. Este ca şi cum am spune
celui mustrat:
„De ce nu mă înveţi, înainte
de a mă ataca?”
Cel care face greşeli fără a
realiza acest lucru tinde să
creadă că ceea ce face este bine
şi, în acest caz, trebuie să luăm
în considerare felul în care gândeşte şi să acţionăm cu tact.
Imam Ahmad a relatat în
Musnad, de la Mughirah ibn
Shu’bah, radhi Allahu anhu:
„Mesagerul lui Allah, salla
Allahu aleihi wa sallam, a mâncat ceva şi apoi s-a ridicat pentru Rugăciune. Deja avea făcută
abluţiunea, însă eu i-am adus
puţină apă, pentru a îşi face
abluţiunea. El m-a respins şi a
spus:
«Du-te de aici!»
Pe Allah, m-am supărat. El
s-a rugat, iar eu m-am plâns lui
Omar despre ceea ce s-a întâm-

plat. Acesta a spus:
«O, Profet al lui Allah, AlMughirah a fost rănit de respingerea ta, şi se teme că eşti
supărat pe el dintr-un anumit
motiv.»
Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, a spus:
«Este un om bun, dar mi-a
adus apă pentru abluţiune după ce mâncasem şi dacă aş fi făcut din nou abluţiunea, oamenii
m-ar fi urmat (ar fi crezut că
trebuie să facă şi ei abluţiunea
de fiecare dată după ce mănâncă).»”
Trebuie remarcat faptul că
atunci când Profetul, salla
Allahu aleihi wa sallam, corecta
greşelile unuia dintre Sahaba,
acest lucru nu avea un impact
negativ asupra acestuia, ci dimpotrivă, rezultatul era unul pozitiv. Din această cauză, ei erau
deosebit de atenţi la comportamentul lor, după ce li se făceau
anumite observaţii, pentru ca
Profetul, salla Allahu aleihi wa
sallam, să fie mulţumit.
De asemenea, trebuie menţionat că, atunci când Profetul,
salla Allahu aleihi wa sallam, i-a
arătat lui Al-Mughirah, radhi
Allahu anhu, unde a greşit, nu a
fost supărat pe el ca persoană,
ci a corectat greşeala acestuia,

din mila sa pentru oameni şi
pentru a le explica în mod clar
greşeala, pentru ca ei să nu facă
ceva ce nu era wagib, ştiind că
astfel le putea îngreuna adorarea.
Diferenţierea
între
greşelile rezultate după un
efort sincer de a afla ceea ce
este drept (ijtihad)
şi
greşelile făcute în mod
deliberat sau din neglijenţă
Nu este nicio îndoială că, în
primul caz, atunci când cineva
a greşit, această persoană nu
este de învinovăţit şi ea va fi
răsplătită, chiar dacă a făcut o
greşeală, atât timp cât intenţia
sa a fost sinceră. Abu Huraira,
radhi Allahu anhu, a relatat că
Profetul, salla Allahu aleihi wa
sallam, a spus:
„Dacă un conducător se
străduieşte să fie corect, atunci
când cere ceva şi dacă decizia
luată este corectă, atunci el va
primi două răsplăţi (una pentru
protejarea drepturilor unui
credincios şi una pentru strădania sa). Însă, dacă decizia lui
a fost greşită, va primi numai o
singură răsplată.”
(relatat de Bukhari, Muslim

Abu Dawud, Ahmad şi Ibn
Majah)
Acest caz este diferit de cel
al persoanei care greşeşte în
mod deliberat sau a celei care
persistă în a face greşeli. În
primul caz (cel deliberat), persoana trebuie sfătuită, în al
doilea caz, persoana trebuie
avertizată şi mustrată.
Ijtihad-ul poate fi scuzat
de către o persoană calificată
pentru aceasta, nu de o persoană care ia hotărâri fără a avea
suficiente cunoştinţe islamice
şi fără a lua în considerare
circumstanţele. Din această cauză, Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, a dezaprobat cu
severitate pe cei care au greşit,
aşa cum este, spre exemplu,
cazul omului cu capul spart.
Abu Dawud a relatat de la Jabir,
radhi Allahu anhu:
„Am mers într-o călătorie
şi unul dintre bărbaţii care era
cu noi a fost lovit la cap cu o
piatră şi a început să sângereze.
Apoi, el a adormit şi, când s-a
trezit, a avut nevoie de ghusl
(era în stare de janaba). I-a
întrebat pe cei care erau cu el:
«Credeţi că mă pot purifica
prin tayamum?»
Ei au răspuns:

«Nu credem că ai o scuză,
atâta timp cât ai apă suficientă.»
Astfel, a făcut ghusl şi a
murit. Atunci când am ajuns la
Profetul Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam, şi a
auzit cele petrecute, a spus:
«L-au omorât, fie ca Allah
să îi omoare! De ce nu au întrebat, dacă nu ştiau? Datoria celui
care nu cunoaşte este să întrebe...»”
(relatat de Abu Dawud, iar
Albani l-a clasat ca fiind hadith
Sahih şi a indicat că extra-materialul adăugat la sfârşitul
hadith-ului este slab)
Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, a spus că:
„Judecătorii sunt de două
tipuri: un tip va fi în Paradis, iar
altul în Iad.
Cei care se vor afla în Paradis, sunt cei care ştiu adevărul şi judecă în concordanţă cu
el. Un om care ştie adevărul,
dar judecă nedrept, va fi în Iad,
iar cel care judecă între doi
oameni, fără a avea cunoştinţe
adecvate, va fi, de asemenea, în
Iad.”
(relatat de Abu Dawud)
Un alt factor în decizia de a
mustra pe cineva este reprezentat prin luarea în conside-

rare a locului în care a fost
făcută greşeala. De asemenea,
trebuie ţinut cont dacă această
greşeală a fost comisă într-un
mediu în care Sunna este respectată sau a fost comisă întrun mediu în care bid’a este
răspândită. De asemenea, trebuie anihilat şi răul care o urmează, ţinând cont că oamenii
erau cu opinii care urmăresc
ignoranţa, fiind prea indulgenţi,
astfel emiţând fatwa şi spunând
că este admisă.
Dacă intenţia celui care a
greşit
este
bună,
nu
înseamnă că acesta nu
trebuie mustrat
Amr ibn Yahya a spus:
„L-am auzit pe tatăl meu
povestind de la tatăl său, spunând:
«Eram la uşa lui Abdullah
ibn Mas’ud, înaintea Rugăciunii
de dimineaţă. Atunci când a
ieşit afară, am plecat cu el la
moschee. Abu Musa Al-Ash’ari
a venit la noi şi a zis:
„Abdur-Rahman nu a ieşit
încă?”
Noi am răspuns:
„Nu.”
S-a aşezat lângă noi până

când Abu Abdur-Rahman a ieşit. Atunci, ne-am ridicat cu
toţii să îl salutăm şi Abu Musa ia spus:
„Abdur-Rahman, mai devreme, am văzut în moschee
ceva ce nu am mai văzut înainte
niciodată, dar pare a fi un lucru
bun, alhamdulilleh.”
El a întrebat:
„Şi ce ai văzut?”
Abu Musa a răspuns:
„Dacă vei trăi, vei vedea şi
tu. Am văzut în moschee oameni stând în cercuri, aşteptând Rugăciunea. În mijlocul
fiecărui cerc, era un bărbat, cu
pietricele în mână. Ei spuneau:
«Spuneţi Allahu Akbar de o
sută de ori», iar oamenii spuneau aceasta; iar apoi zicea:
«Spuneţi La illahe illa Allah
de o sută de ori», iar oamenii
spuneau aceasta de o sută de
ori; apoi ziceau:
«Spuneţi SubhanaAllah de
o sută de ori», şi ei spuneau.”
Abdur-Rahman a întrebat:
„Ce le-ai spus?”
Omul a răspuns:
„Nu le-am spus nimic. Am
aşteptat să văd care este opinia
ta şi ce îmi vei spune să fac.”
El a zis:
„De ce nu le-ai spus să îşi
numere faptele lor rele şi că nu

le garantezi că nimic din faptele
lor bune nu va fi şters?”
Apoi a plecat şi noi l-am
urmat până am ajuns la unul
dintre aceste cercuri. S-a oprit
şi a întrebat:
„Ce este ceea ce văd că faceţi?”
Ei au răspuns:
„O, Abdur-Rahman, acestea
sunt pietricele pe care le folosim să numărăm takbir-ul,
tahlil-ul şi tasbih-ul nostru.”
El a spus:
„Număraţi-vă faptele voastre rele şi vă asigur că nimic din
faptele voastre bune nu va fi
şters. Vai, vouă, Umma lui
Mohammed, cât de repede distrugeţi ceea ce obţineţi! Companionii Profetului vostru, salla
Allahu aleihi wa sallam, sunt
încă în viaţă, haina lui încă nu a
putrezit şi vasele lui nu sunt
încă sparte. Pe Cel în Mâna căruia se află sufletul meu, voi fie
urmaţi o cale mai bună decât a
avut Mohammed, fie aţi deschis
calea dezinformării!”
Ei au spus:
„Pe Allah, noi am vrut numai să facem bine.”
El a zis:
„Oare câţi dintre cei care au
vrut să facă bine nu au reuşit?!
Profetul nostru, salla Allahu

aleihi wa sallam, ne-a spus că
oamenii recită Coranul, dar aceasta nu merge mai departe
de gâtul lor. Pe Allah, nu ştiu,
poate că cei mai mulţi dintre ei
sunt ca voi.”
Apoi s-a îndepărtat de ei.
Amr ibn Salama a spus:
„Am văzut pe cei mai mulţi
din aceste cercuri luptând alături de Khawarij, în ziua de
Nahrawan.”»”
(relatat de Ad-Darimi, în
Sunan nr. 210. Albani l-a clasificat drept Sahih)
A fi corect şi a nu fi
părtinitor, atunci când se
corectează o greşeală
Allah subhanahu wa ta’ala
spune în Nobilul Coran:
„«Şi să nu vă apropiaţi de
averea orfanului, decât cu ceea
ce aţi putea s-o faceţi şi mai
bună, până când el nu ajunge la
maturitate; şi împliniţi măsurarea şi cântărirea cu dreptate!
Căci Noi nu impunem unui
suflet decât atât cât poate el. Iar
când spuneţi [ceva], fiţi drepţi,
chiar când este vorba de o rudă
apropiată şi ţineţi-vă legământul faţă de Allah!» Acestea vi lea poruncit [Allah], poate că voi
vă aduceţi aminte!”

(Surat Al-’An’am, 6:152)
„Allah vă porunceşte să
daţi înapoi stăpânilor lor lucrurile încredinţate, iar dacă
judecaţi între oameni, să judecaţi cu dreptate! Cât de minunat este acest lucru la care vă
povăţuieşte Allah! Allah este
Cel care Aude Totul [şi] Cel
care Vede Totul [Sami’, Basir]!”
(Surat An-Nisa’, 4:58)
Cu toate că Usama ibn
Zayd, radhi Allahu anhu, a fost
cel mai iubit de Profetul
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, acest lucru nu l-a
oprit pe Profet, salla Allahu
aleihi wa sallam, să îl mustre
sever, atunci când a încercat să
intervină pentru una dintre pedepsele prescrise de Allah
subhanahu wa ta’ala. Aisha,
radhi Allahu anha, a relatat că,
în momentul în care se aflau în
Mecca, cei din tribul Quraish
erau îngrijoraţi pentru o femeie
din Banu Makhzum, care furase
pe timpul Profetului, salla
Allahu aleihi wa sallam. Ei au
zis:
„«Cine
îi
va
spune
Profetului, salla Allahu aleihi
wa sallam, despre ea? Cine va
îndrăzni, în afară de Usama ibn
Zayd, cel mai iubit de către
Profet, salla Allahu aleihi wa

sallam?»
Astfel, Usama i-a vorbit
Profetului. El, salla Allahu aleihi
wa sallam, i-a zis:
„«Tu ai intervenit, mijlocind la mine, pentru a încălca
una dintre pedepsele lui
Allah?»
Apoi, el s-a ridicat şi s-a
adresat oamenilor, spunând:
«O, voi, oameni, cei dinaintea voastră au fost pierduţi,
pentru că dacă cineva de rang
înalt fura, îl scuteau de pedeapsă; iar dacă cineva de rang
mic fura, aplicau asupra acestuia pedeapsa prescrisă. Pe
Allah, dacă Fatima, fiica lui
Mohammed, ar fura, i-aş tăia
mâna.»”
(relatat de Muslim)
Atitudinea
Profetului
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, faţă de Usama, radhi
Allahu anhu, arată faptul că era
drept şi just şi că Islamul avea
prioritate în faţa celor iubiţi,
din punctul său de vedere. O
persoană poate ierta greşelile
cui doreşte, dar nu are dreptul

de a fi tolerant sau părtinitor
faţă de cei ai căror greşeli depăşesc limitele stabilite de
Islam.
Câteodată, atunci când o
persoană dragă sau un prieten
face o greşeală, nu este mustrat
aşa cum se întâmplă cu o persoană necunoscută, pentru că, o
persoană apropiată nu poate
judeca sincer într-un astfel de
caz şi poate fi injustă, privind
greşelile celor apropiaţi, în
timp ce critică foarte tare o
persoană necunoscută, care face aceleaşi greşeli.
Un poet arab a spus:
„Dacă iubeşti o persoană,
nu îi vezi nicio greşeală, dar
dacă eşti supărat pe ea, le vezi
pe toate.”
Acest lucru se reflectă, de
asemenea, în modul în care
aceste acţiuni sunt interpretate. O greşeală văzută de o
persoană apropiată va fi văzută în mod diferit de către o
altă persoană.
Allahu Alam
~ inshaAllah, va continua ~

Supremaţia inconfundabilă
Expuneri asupra Islamului

Scrieri selectate ale Sheikh-ului Al-Islam Ad-Din ibn Taymiyya,
compilate şi traduse de Mohammed Abdul-Haqq Ansari
(continuare)
~ tradus de Umm Raschid ~
Modul
corect
interpretare a Coranului

de

Modul corect este acela de a
interpreta Coranul prin Coranul însuşi, apoi prin Sunna
Profetului, salla Allahu aleihi
wa sallam, apoi cu ajutorul
comentariilor companionilor,
radhi Allahu anhum, şi prin
comentariile succesorilor celor
bine-călăuziţi. Nimeni nu ar
trebui să contrazică vreodată o
interpretare asupra căreia au
fost ei, cu toţii, de acord. Este
interzis a explica Coranul doar
pe baza raţiunii fiecăruia, fără a
cunoaşte toate aceste lucruri.
Cel mai bun mod de a explica Coranul este prin Coran. O
aluzie făcută într-un loc este
explicată în altul şi un lucru
expus pe scurt cu o ocazie, este
elaborat, cu altă ocazie. Şi dacă
aceasta nu ajută, trebuie să ne

întoarcem către Sunna, pentru
că Sunna explică şi elucidează Coranul.
Imam Abdullah Mohammed
ibn Idris Ash-Shafi’i (1) spunea:
„Tot ceea ce Profetul, salla
Allahu aleihi wa sallam, a spus,
este ceea ce el a derivat din
Coran.
«Allah Preaînaltul a zis:
„Noi ţi-am trimis Cartea cu
Adevărul, ca să judeci între oameni aşa cum ţi-a arătat Allah.
Şi nu fi apărător al celor haini!”
(Surat An-Nisa’, 4:105);
Şi a mai zis:
„[I-am trimis cu] semne limpezi şi cu scripturi. Iar ţie ţi-am
pogorât Noi Coranul, pentru ca
tu să le tâlcuieşti oamenilor
desluşit ceea ce a fost pogorât
pentru ei. – Poate că ei vor
chibzui!”
(Surat An-Nahl, 16:44)
Şi încă o dată:

„[I-am trimis cu] semne limpezi şi cu scripturi. Iar ţie ţi-am
pogorât Noi Coranul, pentru ca
tu să le tâlcuieşti oamenilor
desluşit ceea ce a fost pogorât
pentru ei. – Poate că ei vor
chibzui!”
(Surat An-Nahl, 16:44).»”
De aceea Profetul, salla
Allahu aleihi wa sallam, a spus:
„Să ştiţi că mie mi-a fost dat
Coranul şi ceva asemănător
acestuia.”(2)
şi anume, Sunna. În fapt,
Sunna îi este, de asemenea,
dată prin revelaţie, ca şi Coranul, cu deosebirea că nu i-a fost
recitată, cum a fost Coranul.
Imam Ash-Shafi’i şi alţi savanţi
au oferit un număr de argumente în sprijinul acestei opinii, însă nu le putem prezenta
aici.
Pentru a înţelege Coranul,
trebuie mai întâi să ne uităm la
Coranul însuşi. Dacă acesta nu
ne ajută, să ne întoarcem apoi
spre Sunna.
„Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, l-a trimis pe Mu’adh
în Yemen şi l-a întrebat:
«Cum vei judeca în cazurile
(care vor veni la tine)?»
El a răspuns:
«Voi judeca după Cartea lui
Allah.»

«Şi dacă nu găseşti acolo, ce
vei face?», a întrebat Profetul.
El a spus:
«Voi face referire la Sunna
Profetului.»
«Şi dacă nu vei găsi nici
acolo, ce vei face?», a întrebat,
din nou, Profetul, salla Allahu
aleihi wa sallam.
El a răspuns:
«Voi apela la raţiunea mea.»
Auzind acestea, Profetul,
salla Allahu aleihi wa sallam, l-a
bătut pe Mu’adh pe umăr şi a
zis:
«Laudă lui Allah, care l-a
călăuzit pe trimisul Trimisului
Său, spre ceea ce îi place
Trimisului Său.»”(3)
Acest hadith a fost relatat în
Musnad şi în colecţiile Sunan de
hadith cu isnad bun.
Atunci când nu găseşti ajutor în Coran şi în Sunna, întoarce-te la cuvintele companionilor, radhi Allahu anhum, pentru
că ei cunoşteau mai bine Coranul. Ei au fost martori la
revelaţia sa şi au trecut prin
circumstanţele în care acesta a
fost revelat şi îl cunoşteau şi îl
înţelegeau pe deplin. Acest
lucru este valabil mai ales
pentru învăţaţii şi conducătorii
lor, cum sunt cei patru califi
bine-călăuziţi şi Abdullah ibn

Mas’ud (4), radhi Allahu
anhum.
S-a relatat că Abdullah ibn
Mas’ud, radhi Allahu anhu,
spunea:
„Pe Unicul alături de care nu
există alt dumnezeu, nu există
verset din Coran despre care să
nu ştiu în ce situaţie şi în care
loc a fost revelat. Dacă aş fi ştiut
că cineva cunoaşte Coranul mai
bine ca mine şi aş fi putut să
ajung la el, m-aş fi dus, cu
siguranţă, să-l văd.”(5)
Un alt mare învăţat şi
savant a fost Abdullah ibn
Abbas (6), radhi Allahu anhu,
nepotul Profetului, salla Allahu
aleihi wa sallam, şi comentator
al Coranului. El a atins acest
statut prin virtutea Rugăciunii
Profetului, salla Allahu aleihi
wa sallam:
„O, Allah, dăruieşte-mi mie
ştiinţa Islamului şi învaţă-l pe
el înţelesul Coranului.”(7)
Abdullah ibn Mas’ud, radhi
Allahu anhu, spunea:
„Ce bun interpretator al
Coranului este Ibn Abbas!”
Atunci când cineva nu găseşte în Tăfsir-ul Coranului, în
Coran şi în Sunna sau în
cuvintele companionilor, radhi
Allahu anhum, mulţi dintre
învăţaţi se întorc spre cuvintele

urmaşilor acestora, cum ar fi
Mujahid ibn Jubayr (8), pentru
că el excela în Tăfsir.
Mohammed ibn Ishaq a
relatat de la Abban ibn Salih că
Mujahid spunea:
„Am citit Coranul cu Ibn
Abbas, de trei ori, de la început
până la sfârşit, făcând pauză la
fiecare verset şi întrebându-l
despre el.”
Acesta este motivul pentru
care Sufyan Ath-Thawri (9)
spunea:
„Dacă ai Tăfsir-ul lui
Mujahid, acesta este suficient.”
Pe lângă Mujahid, putem
face referinţă la Sa’id ibn
Jubayr (10), Ikrimah (11),
elevul lui Ibn Abbas, Ata ibn
Abu Ribah (12), Al-Hasan AlBasri (13), Masruq ibn Al-Ajda’
(14), Sa’id ibn Al-Musayyib
(15), Abu Al-’Aliyah (16), ArRubay’ ibn Anas (17), Qatadah
(18), Ad-Dahhak ibn Muzahim
(19) şi alţi succesori sau urmaşi
ai lor şi chiar şi cei care le-au
urmat acestora.
Shu’bah (20) şi alţii spuneau:
„Cuvintele succesorilor (AtTabi’in) nu exercită autoritate
în materie de reguli practice;
cum ar putea ele să aibă autoritate în Tăfsir?”

Ceea ce vrea el să spună,
este faptul că vorbele unui succesor nu au autoritate asupra
cuvintelor altui succesor, care
diferă de opinia sa, şi acest
lucru este adevărat. Însă, atunci
când ei, succesorii, sunt de
acord asupra unui lucru, atunci
exercită autoritate, fără îndoială. Însă, dacă opiniile lor diferă, atunci opinia unuia nu are
autoritate asupra opiniei altora
dintre ei şi nici asupra opiniei
celor care le-au urmat. În astfel
de cazuri, trebuie să ne întoarcem la limba Coranului sau la
Sunna, sau la literatura arabă,
în general, sau la cuvintele
companionilor, radhi Allahu
anhum, cu privire la acest subiect.
Este interzis (haram) Tăfsirul Coranului pe baza raţiunii.
Profetul, salla Allahu aleihi wa
sallam, spunea:
„Oricine vorbeşte despre
Coran, fără ştiinţă temeinică, îşi
face loc pentru sine însuşi, în
Iad.”(21)
El, salla Allahu aleihi wa
sallam, a spus, de asemenea:
„Oricine vorbeşte despre
Coran doar pe baza raţiunii sale
este un păcătos, chiar dacă ceea
ce spune este corect.”(22)
Tirmidhi, care a relatat a-

cest hadith, a spus că este o
raritate (gharib). S-a relatat
despre un număr de învăţaţi
din rândul companionilor,
radhi Allahu anhum, şi despre
alţii, că au condamnat, în acelaşi context, încercarea de a
explica Coranul fără ştiinţă.
Dacă Mujahid, Qatadah şi
alţi învăţaţi ca ei, au explicat
Coranul, ne aşteptăm ca ei să
nu fi spus nimic despre Coran
sau să fi comentat versetele
sale fără o ştiinţă temeinică,
discutând doar pe baza raţiunii
lor. Acest lucru este susţinut de
numeroase relatări despre ei,
care spun că ei nu au spus nimic fără ştiinţă sau doar din
minţile lor.
Astfel, dacă cineva vorbeşte
despre Coran pe baza raţiunii
sale, el vorbeşte despre ceea ce
nu cunoaşte şi încalcă o poruncă ce i-a fost cerută să o urmeze. În consecinţă, chiar dacă
ceea ce spune este corect, el păcătuieşte, pentru că nu a urmat
porunca.
Cu toate acestea, cei care au
făcut Tăfsir în baza cunoaşterii
versetelor, a limbajului lor, ca
şi implicaţiile lor legale şi religioase, nu aveau de ce să se
teamă. Acesta este motivul pentru care comentariile lor asu-

pra Coranului au ajuns până la
noi. Şi acest lucru nu intră în
conflict cu atitudinea descrisă
mai sus. Ei au discutat lucrurile
pe care le cunoşteau şi s-au abţinut de la discuţii asupra
lucrurilor pe care nu le cunoşteau. Acest fapt este un adevăr
pentru fiecare: omul nu trebuie
să vorbească despre ceea ce nu
are ştiinţă.
Pe de altă parte, trebuie să
spună ceea ce cunoaşte, atunci
când este întrebat, pentru că şi
aceasta este o obligaţie, aşa
cum Allah subhanahu wa ta’ala
spune:
„Faceţi-o cunoscută oamenilor şi nu o ascundeţi!”
(Surat ’Al-’Imran, 3:187)
Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, a spus, de asemenea,
într-un hadith relatat pe numeroase căi de transmitere:
„Oricine ascunde ceea ce
ştie, atunci când este întrebat
despre aceasta, va avea în gură
un căpăstru de foc, în Ziua
Învierii.”(23)
Ibn Jarir a relatat prin
Mohammed
ibn
Bashar,
Mu’ammal, Sufyan şi Abu AzZanad, că Ibn Abbas, radhi
Allahu anhu, spunea:
„Tăfsir-ul este de patru feluri:


primul, ceea ce pot cunoaşte arabii din limbaj;

al doilea, ceea ce nimeni nu poate fi scuzat că nu
cunoaşte;

al treilea, ceea ce doar
savanţii cunosc;

şi al patrulea, ceea ce
Singur Allah cunoaşte.”(24)
[Fatawa, 13:363-375]
Explicaţia numerelor din paranteză:
(1) Abdullah Mohammed
ibn Idris ibn Al-Abbas AshShafi’i (150/767-204/819). S-a
născut în Sham (Palestina), a
crescut şi a fost educat în
Mecca, a studiat Fiqh cu Imam
Malik, în Medina, şi cu Imam
Mohammed Ash-Shaybani, în
Iraq; s-a stabilit în Egipt, în
199/814, unde a înfiinţat propria sa şcoală de Fiqh. Risalah
este o expunere a principiilor
de bază de Fiqh şi subliniază
importanţa hadith-ului în Fiqh,
în vreme ce Al-Umm încorporează opiniile sale legislative, în
detaliu.
(2) Abu Dawud, Sunan:5;
Ahmad, Musnad, 4:131. În
Musnad găsim ambele cuvinte,
Al-Quran şi Al-Kitab.

(3) Acest hadith a fost notat
de Ad-Darimi (Sunan, 1:60), ca
şi de Abu Dawud şi Tirmidhi,
însă este slab. Ibn Hazm a
reliefat (Al-Ihkam fi Usul alAhkam, Cairo, Matba’at alImam, n.d. p. 773) că unul dintre naratorii hadith-ului, AlHarith ibn ’Amr, este o persoană necunoscută şi, astfel, hadith-ul nu poate fi considerat ca
bază de argumentare. Cu toate
acestea, punctul de vedere pentru care Ibn Taymiyya a citat
hadith-ul, este valid şi convenit.
(4) Abu Mas’ud Abdullah
ibn Mas’ud, radhi Allahu anhu,
unul dintre primii şase care au
îmbrăţişat Islamul, a fost în serviciul Profetului, salla Allahu
aleihi wa sallam, mulţi ani. El
era cel mai cunoscător dintre
companioni, radhi Allahu anhum, în ceea ce priveşte Coranul. Omar Al-Faruq, radhi
Allahu anhu, cel de-al doilea
calif, l-a trimis la Kufah să
predea Coranul, unde a avut şi
funcţia de Qadi şi vistiernic
guvernamental.
(5) Vezi Ibn Jarir, Jami’ alBayan’an Tawil Ayn al-Quran
(Cairo, Al-Halabi, 1373 A.H.),
1:80.
(6) Abdullah ibn Abbas (d.
68/687), radhi Allahu anhu,

unul dintre cei mai eminenţi
învăţaţi ai Coranului, dintre
companionii Profetului, salla
Allahu aleihi wa sallam, cunoscut ca şi «Comentatorul Coranului» şi cel de-al patrulea
dintre cei mai prolifici naratori
de hadith şi un distins faqih
(jurist). Observaţiile lui fac
parte din toate comentariile
făcute asupra Coranului. Cu
toate acestea, multe dintre observaţiile atribuite lui nu sunt
originale. Aşa-numitele Comentarii ale lui Ibn Abbas, compilate de Abu Tahir Mohammed
ibn Ya’qub Al-Firozabadi, nu
sunt o lucrare a sa.
(7) Bukhari, Sahih, wudu:
10; Muslim, Sahih, Fada’il assahaba:138; Ahmad, Musnad,
1:266, 314, 328, 335.
(8) Mujahid ibn Jubayr AlMakki (21/642-104/722) a
fost cel mai eminent discipol al
marelui
comentator
al
Coranului, Abdullah ibn Abbas,
radhi Allahu anhu. Comentariile sale asupra Coranului au
fost adunate şi publicate sub
titlul Tăfsir Mujahid, de AbdurRahman At-Tahir Mohammed
As-Surati (Majma’ al-Buhuth,
Islamabad, Pakistan), în două
volume.
(9) Abu Abdullah Sufyan

ibn
Masruq
Ath-Thawri
(97/716-101/778), numit Amir
al-muminin fi al-hadith, s-a
născut şi a crescut în Kufah; a
refuzat să accepte postul de
judecător, oferit de către califul
Abasid Mansur, a părăsit Kufah
în 144/761 şi şi-a petrecut
restul vieţii sale în Mecca şi în
Medina. Printre cărţile sale
găsim două colecţii de hadith,
una mare şi una mică.
(10) Abu Abdullah Sa’id ibn
Jubayr (45/665-95/714), de
origine abisiniană, un protejat
al Banu Asad, stabilit în Kufah.
Student al lui Ibn Abbas şi al lui
Abdullah ibn Omar, în Coran, el
era cel mai cunoscător dintre
succesori, în privinţa Coranului.
Când oamenii din Kufah mergeau la Ibn Abbas, radhi Allahu
anhu, cerându-i opinia şi sfatul,
el se mira de ce veneau la el, de
vreme ce Sa’id era acolo, între
ei. Sa’id s-a alăturat lui AbdurRahman ibn Al-Ash’ath, când
acesta s-a ridicat împotriva lui
Abdul-Malik ibn Marwan; pentru acest motiv, Hajjaj l-a ucis
pe Sa’id, deşi fiecare de pe pământ avea nevoie de ştiinţa lui.
(11) Abu Abdullah Ikrimah
ibn Abdullah (d. 105/723), un
sclav berber, al lui Ibn Abbas,
radhi Allahu anhu, eliberat du-

pă moartea stăpânului, de către
fiul acestuia, Ali, s-a distins ca
un savant al Coranului. AshSha’bi spunea: „Nu este nimeni
pe pământ mai cunoscător al
Cărţii decât Ikrimah.” (AdhDhahabi,
Tăfsir
wa
alMufassirun, vol. I, p. 111).
(12) Ata ibn Ribah (27/
280-114/732), un discipol al
lui Abdullah ibn Abbas, radhi
Allahu anhu, în Tăfsir, era cel
mai distins jurist (faqih) al vremurilor sale, în Mecca.
(13) Abu Sa’id Al-Hasan ibn
Yasar Al-Basri (21/642-110/
728), un remarcabil savant, un
mare narator de hadith, un sa
vant al Coranului, un faqih,
orator şi ascet, şi, de asemenea,
Sheikh al-Basri – al acelor timpuri. Hasan Abbas a scris o carte despre viaţa lui.
(14) Abu Aisha Masruq ibn
Al-Ajda’ (d. 63/683) a fost socotit ca cel mai cunoscător discipol al lui Abdullah ibn
Mas’ud, radhi Allahu anhu, în
Kufah.
(15) Abu Mohammed Sa’id
ibn Al-Musayyib (13/634-94/
712), un mare savant de hadith,
fiqh şi Coran, considerat ca
lider al Succesorilor. (Sayyid AtTabi’in).
(16) Abu Al-’Aliyah Rafi’ ibn

Mihran Ar-Riyyahi (d. 90/709)
a fost un distins succesor şi
savant al Coranului.
(17) Ar-Rubay’ ibn Anas, un
distins savant al Coranului, decedat în 139/756.
(18)
Abu
Al-Khattab
Qatadah ibn Diyamah (d. 118/
71), savant al Coranului şi un
om cu o extraordinară capacitate de memorare a hadithurilor, în Basra.
(19) Abu Al-Qasim AdDahhak ibn Muzahim Al-Balkhi
(d. 105/723), un savant al Coranului, a învăţat Tăfsir de la
Sa’id ibn Jubayr (d. 95/714) şi a
scris o carte pe acest subiect.
(20) Shu’bah ibn Al-Hajjaj
ibn Al-Warad Al-Antaki (82/
701-160/776), unul dintre savanţii lideri ai hadith-ului din
Basra, a scris cartea Al-Gharib
în hadith.

(21) Tirmidhi, Sunan, Tăfsir
(Fi al-tarjuma);Ahmad, Musnad,
vol. I, 233, 269, 323, 327. AlAlbani îl considera a fi un
hadith slab (Da’if Al-Jami’al AsSaghir, 5738). Însă, Sheikh
Ahmad Shakir îl priveşte ca a fi
autentic.
(22) Tirmidhi, Sunan, Tăfsir, 1; Abu Dawud, Sunan, ’ilm,
5. Albani considera acest hadith
ca fiind slab.
(23) Tirmidhi, Sunan, ’ilm,
3; Abu Dawud, Sunan, ’ilm, 9;
Ibn Majah, Sunan, Muqaddamah, 24; Ahmad, Musnad, II:
263, 305, 244, 353, 495.
(24) Vezi Ibn Jarir AtTabari, Jami’ Al-Bayan ’an
Ta’wil Ayn al-Quran (Cairo, AlHalabi, 1372 A.H.), 1:75.
Allahu Alam

Numele şi Atributele lui Allah
subhanahu wa ta’ala
~ Al-’Aziiz (
) – Puternicul /
Cel Atotputernic / Cel Tare ~
~ de Ionela Noour ~

Slavă lui Allah, Stăpânul
Creaţiei! Pacea şi binecuvântarea fie asupra Profetului
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, cel demn de încredere. O, Allah, noi nu ştim decât
ceea ce Tu ne-ai învăţat, Tu eşti
Cel Cunoscător, Tu eşti Cel Înţelept.
O, Allah, învaţă-ne pe noi
ceea ce este util, adu-ne beneficii
din ceea ce Tu consideri că ne
este folositor şi sporeşte cunoştinţele noastre! Fă ca adevărul
să ne apară ca atare, aşa cum
este el şi acordă-ne sprijinul
pentru a-l urma; şi fă, de asemenea, ca minciunile să fie percepute ca atare şi ajută-ne
pentru a ne putea îndepărta de
ele! Îndură-Te de noi, ca să fim
printre cei care ştiu să asculte,
pentru a urma cel mai bun discurs! Prin Mila Ta, fă-ne dintre
cei care fac bine!
Amin!

Al-’Aziiz este unul dintre
frumoasele Nume ale lui Allah
subhanahu wa ta’ala, unul dintre cele mai întâlnite Nume
menţionate în Coran. Allah
Preaînaltul posedă o asemenea
putere încât nu se confruntă cu
nicio incapacitate, este capabil
să facă tot ceea ce doreşte.
Nimic nu Îl poate învinge şi nimic nu Îi poate dăuna. Profetul
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, a spus că Allah
Preaînaltul a zis:
„Niciunul dintre voi nu are
puterea să Îmi aducă vreun
prejudiciu sau vreun beneficiu.”
(relatat de Muslim)
Acest Nume, Al-’Aziiz, apare, de multe ori, alături de un
alt Atribut al lui Allah
subhanahu wa ta’ala, de exemplu:
Numele
Al-’Aziiz
(Cel
Puternic) este adesea alăturat

numelui
Al-Hakim
(Cel
Înţelept):
„El este Acela care vă
plămădeşte în mitre, precum
voieşte. Nu este altă divinitate
în afara Lui, Atotputernicul,
Înţeleptul [Al-’Aziiz, Al-Hakim]”
(Surat ’Al-’Imran, 3:6)
Allah
Preaînaltul
este
Înţelept şi Puternic:
„Ale lui Allah sunt oştirile
din ceruri şi de pre pământ, iar
Allah este Puternic [şi] Înţelept
[’Aziiz, Hakim].”
(Surat Al-Fath, 48:7)
Puterea Lui, subhanahu wa
ta’ala, nu este asemeni puterii
fiinţelor muritoare, care nu fac
altceva decât să abuzeze de
puterea lor, oprimându-i pe cei
care sunt supuşi lor.
„(...) se poate [întâmpla] ca
voi să urâţi un lucru care este
bun pentru voi şi să iubiţi un
lucru care este rău pentru voi.
Dar Allah ştie, în vreme ce voi
nu ştiţi.”
(Surat Al-Baqara, 2:216)
Allah Preaînaltul foloseşte
această putere în mod înţelept,
iar aceasta este, de asemenea, o
parte a perfecţiunii găsite în
numele Al-’Aziiz.
De asemenea, găsim acest
Nume al lui Allah subhanahu
wa ta’ala în legătură cu Ar-

Rahman (Cel Milostiv). Ca şi
perfecţiune a Puterii, El este
Milos în această Putere a Sa. A
fi Milostiv când cineva este atât
de Puternic, aceasta este Perfecţiunea Milei. În schimb,
oamenii, atunci când au putere,
nu mai sunt milostivi. Ei devin
nemiloşi, distrug, devastează,
pentru că nu există milă în
puterea lor. Ori, cei milostivi,
sunt astfel pentru că, pe lângă
ei, există forţe care sunt prea
puternice faţă de ei, cărora nu
le pot rezista.
Al-’Aziiz apare asociat şi cu
numele de Ar-Rahim (Cel
Îndurător), care ne învaţă că, în
ciuda
faptului
că
Allah
Preaînaltul are o asemenea
putere peste noi, El, subhanahu
wa ta’ala, reţine mânia Lui, ne
acordă un răgaz pentru a ne
putea schimba şi nu se grăbeşte
la pedeapsă.
„Şi Domnul tău este
Atotputernic [şi] Îndurător [Al’Aziiz, Ar-Rahim].”
(Surat Aş-Şu’ara, 26:9)
Mai găsim acest Nume
legat, adesea, şi de Al-’Alim (Cel
care le Ştie pe Toate), pentru a
transmite ideea de precizie şi
de detalii, în ceea ce priveşte
munca şi competenţa Lui,
Preaînaltul.

„El face să se ivească zorile
şi a statornicit noaptea pentru
odihnă şi Soarele şi Luna pentru socotirea [timpului]. Aceasta este hotărârea şi rânduiala
Celui
Puternic
[şi]
Atoateştiutor [Al-’Aziiz, Al’Alim].”
(Surat Al-’An’am, 96:6)
De asemenea, Al-’Aziiz vine
în legătură cu Al-Hamid (Cel
Vrednic de Laudă), transmiţându-ne că Allah subhanahu wa
ta’ala este Vrednic de Laudă în
Legile
prescrise
de
El,
Preaînaltul:
„Pe care nu s-au răzbunat
decât pentru că ei au crezut în
Allah Cel Puternic [şi] Vrednic
de Laudă [Al-’Aziiz, Al-Hamid],”
(Surat Al-Buruj, 85:8)
Deci, Allah subhanahu wa
ta’ala leagă acest Nume de altele, pentru a scoate la iveală şi
alte aspecte care se conformează perfecţiunii absolute a
Puterii lui Allah Preaînaltul. El,
Unicul, este Al-’Aziiz.
Dar ce semnificaţii are,
mai pe larg, acest Măreţ
Nume, Al-’Aziiz?
Prima calitate a Numelui
lui Allah subhanahu wa ta’ala
ca fiind Al-’Aziiz este „Unul

precum nu mai există altcineva,
care nu are niciun rival”. El,
Preaînaltul, este Unic şi nimic
nu este asemănător Lui.
Acest Nume Îi este atribuit
numai lui Allah subhanahu wa
ta’ala, Unicul şi Singurul, Plăcut
precum nimeni nu este şi El,
Preaînaltul, nu este egal cu
nimeni. Totul are nevoie de El,
subhanahu wa ta’ala, atât de
mult... Pe El, Preaînaltul, nimeni
nu Îl va putea ajunge vreodată
în cunoaştere, nici măcar
Profeţii, aleihum sallam, căci
nimeni nu ştie ceea ce El,
Preaînaltul, ştie.
Numim un lucru ’Aziiz dacă
are trei calităţi: este foarte rar,
este absolut necesar şi este
foarte greu de ajuns la el. Prin
urmare, Allah Unicul este Al’Aziiz.
Existenţa şi supravieţuirea
tuturor lucrurilor depind de El,
subhanahu wa ta’ala:
„Allah! Nu există altă divinitate în afară de El, Cel Viu [AlHayy], Cel Veşnic [Al-Qayyum]!”
(Surat ’Al-’Imran, 3:2)
Al doilea sens al numelui
Al-’Aziiz este „Cel care învinge şi
nu este niciodată învins”.
În acest sens, Allah
Atotputernicul spune:

„(...) Allah are putere să facă orice lucru, dacă voieşte, dar
cei mai mulţi oameni nu ştiu.”
(Surat Yusuf, 12:21)
Un al treilea sens al numelui Al-’Aziiz este „Cel
Atotputernic, Cel Tare”, derivat
din cuvântul arab «’Azza», care
înseamnă «putere, dominaţie».
Puterea lui Allah Preaînaltul
transcede şi depăşeşte toată
puterea. Nimeni nu poate aspira la ea. Allah subhanahu wa
ta’ala spune:
„(...) Puterea întreagă este a
lui Allah! (...)”
(Surat Yunus, 10:65)
Aceasta se referă la faptul
că Allah Atotputernicul este
capabil să se răzbune pe răufăcători, fără ca aceştia să poată
riposta în vreun fel. De asemenea, se referă la faptul că Allah
subhanahu wa ta’ala nu poate fi
forţat de către ceva sau cineva
să facă un anumit lucru. Tot
ceea ce El, Preaînaltul doreşte,
se va întâmpla, chiar dacă oamenii nu vor sau nu le place, şi
ceea ce El, subhanahu wa ta’ala,
nu vrea, nu va fi, chiar dacă
oamenii vor. De aceste calităţi
ale lui Allah Al-’Aziiz trebuie să
fim conştienţi, căci nu este nimic mai măreţ decât El,

Preaînaltul. În acest sens, Allah
subhanahu wa ta’ala spune:
„Când am trimis la ei doi
[trimişi], dar i-au socotit pe ei
mincinoşi. Atunci i-am întărit şi
cu un al treilea şi au zis ei: «Noi
suntem trimişi la voi!»”
(Surat Ya-Sin, 36:14)
De asemenea, Al-’Aziiz este
„Cel care dă Putere şi Onoare
sclavilor Săi”. Poţi ajunge la El
subhanahu wa ta’ala doar ca
un sclav creat de El, Preaînaltul.
Toată putinţa şi puterea pe
care fiinţele create le posedă, le
sunt acordate de către Allah
Preaînaltul, care este Sursa Puterii. Trebuie să căutăm Puterea la Allah subhanahu wa
ta’ala, prin a-L asculta pe El,
Unicul,
pentru
că
El,
Preaînaltul, dă această «’Azza»
celor care sunt aproape de El,
Atotputernicul. În acest sens,
Allah Preaînaltul spune:
„Spune: «O, Doamne, Stăpân peste toate! Tu dai stăpânirea aceluia care voieşti Tu şi
iei stăpânirea de la cel care
voieşti Tu. Tu îl cinsteşti pe cel
care voieşti Tu şi îl umileşti pe
cel care voieşti Tu. În mâna Ta
se află Binele şi Tu eşti Cel care
are putere peste toate.”
(Surat ’Al-’Imran, 3:26)

Dacă toţi oamenii ar şti că
Allah subhanahu wa ta’ala are
putere deplină peste toate lucrurile, L-ar asculta, s-ar baza
pe El, Preaînaltul, ar avea încredere totală în El, Gloriosul,
s-ar întoarce la El, subhanahu
wa ta’ala, cu încredere şi devotament şi nu s-ar întoarce la
alţii în afară de El, Unicul. Trebuie să ne trăim viaţa în conformitate cu ceea ce Allah
subhanahu wa ta’ala ne-a
învăţat, numai pentru mulţumirea Lui, Preaînaltul, dacă
dorim să ajungem la El, Unicul
şi să Îi fim plăcuţi. Cu cât vom fi
mai mult pe placul Lui,
Preaînaltul, cu atât vom fi mai
puternici şi El, subhanahu wa
ta’ala, ne va ajuta mai mult.
Deci, trebuie să facem ceea ce
Allah Preaînaltul a decis.
„Nu i-ai văzut pe aceia care
se laudă că sunt evlavioşi? Însă
numai Allah este Acela care socoteşte a fi evlavios pe cine
voieşte El şi nu vor fi nedreptăţiţi [la răsplată] nici cât un
firicel”
(Surat An-Nisa’, 4:49)
Oricine aspiră să fie puternic – fie prin bogăţie, prin descendenţa sa, prin prestigiu,
sănătate, succes în această
viaţă, fie prin realizarea Vieţii

de Apoi – ar trebui să caute
aceasta la Deţinătorul Puterii,
Cel Invincibil, care este Sursă
de putere şi de sprijin pentru
toţi cei care se bazează pe El,
Preaînaltul.
Oricine Îl caută pe Allah
subhanahu wa ta’ala, pentru a îi
fi refugiu şi apelează la El,
Preaînaltul, pentru a-şi îndeplini nevoile lor şi pentru a le da
putere, ei Îl vor găsi pe El,
Preaînaltul, Puternic, care răspunde la cererile lor, le protejează demnitatea şi le conservă
statutul. Nu este o ruşine a-L
implora pe Allah Preaînaltul; în
schimb, a cere de la alţii este un
act ruşinos, indiferent dacă cel
care cere primeşte ceva sau nu.
Oricine Îl ia pe Allah
subhanahu wa ta’ala ca Sursa
sa de putere, se va bucura de
putere pentru el, chiar dacă
trupul său este bolnav, legăturile lui nu au influenţă, iar
bunurile lui sunt puţine.
Cel mai bun mod de a
atinge puterea, care este liberă
de orice ticăloşie, este să fii umil şi iertător faţă de alte persoane, dornic de a ierta
abuzurile şi încălcările propriilor drepturi. Allah Preaînaltul,
prin Puterea Sa, dă oamenilor
timp. El, Preaînaltul, creşte pu-

terea servitorilor Săi, pentru a
scuza oamenii. Dacă îi ierţi pe
alţii, când poţi să le iei drepturile, să te răzbuni, dacă îi
scuzi, Allah subhanahu wa
ta’ala te ridică în rang. Abu
Huraira, radhi Allahu anhu, a
relatat că:
„Oferirea de acte de caritate nu a redus niciodată averea unei persoane. Allah îi face
puternici pe cei care îi iartă pe
alţii. Allah ridică statutul celor
care arată smerenie.”
(relatat de Muslim)
În cele din urmă, fiind atenţi la Coran, prin citirea şi
prin înţelegerea lui, prin reflecţia asupra mesajului său şi
trăind conform perceptelor sale, o persoană poate aspira la
putere şi onoare. Într-adevăr,
Coranul este descris ca Al’Aziiz:
„(…) ea este o Carte plină
de putere.”
(Surat Fussilat, 41:41)
Existenţa şi supravieţuirea
tuturor lucrurilor sunt în mâinile lui Allah subhanahu wa
ta’ala, pentru că El, Preaînaltul,
este Sursa de viaţă şi de supravieţuire a tuturor lucrurilor.
Totul are nevoie de El,
Preaînaltul. Fără Graţia Lui,
totul
devine
un
nimic,

neputând exista sau supravieţui. Într-adevăr, tot ceea ce
este, are nevoie de El, Unicul,
pentru a exista.
Din acest Nume învăţăm că
trebuie să avem încredere în
Allah Preaînaltul, să fim siguri
că El, subhanahu wa ta’ala, este
capabil să răspundă Rugăciunilor noastre. Să căutăm putere
şi forţă numai şi numai la El,
Unicul. Cel mai bun exemplu
este
cel
al
Profetului
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, care i-a iertat pe cei
care l-au rănit pe el, salla
Allahu aleihi wa sallam, ori i-au
torturat pe companionii săi,
radhi Allahu anhum, sau chiar
au încercat să îi ucidă. Acest
Nume trebuie să ne dea curaj,
simţind puterea şi trăind Islamul aşa cum el ne-a fost transmis şi aşa cum s-a reflectat şi în
vieţile
Profeţilor,
aleihum
sallam, inshaAllah.
Allahu Alam

Prosternarea pentru uitare (în Rugăciune)

De Sheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin
Traducere după Abu Talhah Dawud ibn Ronald Burbank
~ tradus de Umm Raschid ~
Toată Lauda I se cuvine lui
Allah, Stăpânul întregii Creaţii,
fie El preamărit; şi fie ca El,
Preaînaltul, să trimită binecuvântări
asupra
Profetului
nostru,
Mohammed,
salla
Allahu aleihi wa sallam, care a
transmis mesajul limpede, şi
asupra celor care îl urmează cu
adevărat, asupra companionilor săi, radhi Allahu anhum, şi a
tuturor celor care i-au urmat în
bine, până în Ziua Judecăţii!
Atunci când imamul execută această prosternare pentru uitare, jami’a este obligată
să îl urmeze.
Cauzele
prosternării
pentru uitare sunt:

atunci când s-a adăugat ceva;

atunci când s-a omis
ceva;

atunci când există o

îndoială în Rugăciunea executată.
Prosternarea de uitare se
face înainte de salut.
Mulţi oameni sunt neştiutori cu privire la multe dintre
regulile privind Sujudus-Sahw
(prosternarea de uitare) în Rugăciune. Unii dintre ei nu împlinesc Sujudus-Sahw decât
atunci când aceasta devine
obligatorie pentru ei; alţii o
împlinesc altfel decât este ea
corect indicată; alţii o împlinesc înainte de «Sallam» (salutul de la sfârşitul Rugăciunii),
chiar în cazurile în care ea ar
trebui făcută după «Sallam»;
alţii se prosternează după
«Sallam», chiar dacă ar fi trebuit să se prosterneze înainte.
Astfel, este foarte important să devenim conştienţi de
aceste reguli, mai ales imamii,
pe care drept-credincioşii îi ur-

mează în Rugăciune şi care îşi
iau, în acest fel, responsabilitatea de a fi urmaţi în Rugăciunea
lor, făcând ceea ce este corect şi
ceea ce este prescris şi conducându-i pe musulmani în aceasta.
Aşadar, ne dorim să aducem în faţa fraţilor şi surorilor
noastre câteva dintre regulile
privitoare la această întrebare,
sperând ca Allah Preaînaltul să
facă, inshaAllah, din aceasta, un
beneficiu pentru robii Săi credincioşi. Spunem acestea căutând ajutor la Allah Preaînaltul
şi rugându-L să ne călăuzească
şi să ne dăruiască cu ceea ce
este drept!
Prosternarea
uitare

pentru

Reprezintă, de fapt, două
prosternări, pe care le face credinciosul, cu scopul de a compensa greşeala/greşelile făcute
în decursul Rugăciunii, greşeli
datorate uitării (sahw).
Cauzele acesteia sunt în
număr de trei:
-a
adăuga
ceva
(AzZiyaada);
- a uita ceva (An-Naqs);
- a fi într-o stare de îndoială
şi ezitare (Ash-Shakk).

A
adăuga ceva (AzZiyaada)
Dacă persoana care se
roagă adaugă, în mod conştient,
un stat în picioare, un aşezat, o
plecăciune sau o prosternare în
plus, atunci, Rugăciunea sa este
anulată.
Însă, dacă ea face aceasta
din cauză că a uitat, sau nu-şi
mai aduce aminte de ce a
adăugat, decât după împlinirea
Rugăciunii, atunci nu trebuie
decât să facă Sujudus-Sahw şi
Rugăciunea sa va fi corectă,
inshaAllah. Însă, dacă persoana
îşi aminteşte în decursul înfăptuirii adăugării respective,
atunci este obligatoriu ca ea să
întrerupă acea adăugare şi să
facă Sujudus-Sahw (la sfârşitul
Rugăciunii sale) şi atunci Rugăciunea efectuată va fi corectă,
inshaAllah.
Un exemplu în acest sens
este o persoană care împlineşte
Rugăciunea de Dhuhr, cu cinci
rakaat, însă nu-şi aduce aminte
această adăugare decât în timp
ce face Tashahud. Astfel, ea trebuie să termine întâi Tashahud
şi să dea salutul (Sallam) şi
apoi să se prosterneze pentru
uitare, după care să dea salutul
(Sallam) din nou. Însă, dacă

persoana îşi aduce aminte la
scurt timp după Rugăciune, atunci ea trebuie să se prosterneze pentru uitare şi să salute din nou.
O dovadă pentru un astfel
de exemplu este următorul hadith, în care Mas’ud, radhi
Allahu anhu, spunea că:
„Profetul, salla Allahu
aleihi wa sallam, s-a rugat
Dhuhr cu cinci rakaat şi cineva
a spus:
«S-au făcut adaosuri în
Rugăciune?»
El a răspuns:
«De ce?»
Ei i-au spus:
«Te-ai rugat cinci rakaat.»
Atunci, el a făcut două
prosternări, după ce a dat salutul.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Într-o altă relatare, se spune:
„(...) atunci, el a întors
picioarele şi faţa sa spre Qibla
şi a făcut două prosternări, apoi
a dat salutul.”
(relatat de Bukhari, Muslim şi Abu Dawud)

A saluta (Sallam) înainte de
completarea Rugăciunii
A saluta înainte de completarea Rugăciunii constituie
un caz de adăugare în Rugăciune. Deci, oricine salută înainte
de terminarea Rugăciunii în
mod deliberat, Rugăciunea sa
este anulată. Însă, dacă acest
lucru este datorat uitării şi persoana nu-şi aduce aminte decât
după o perioadă lungă de timp,
Rugăciunea sa ar trebui repetată. Dacă, însă, persoana îşi aduce aminte la scurt timp după
aceea, cum ar fi două sau trei
minute, atunci trebuie încheiată Rugăciunea şi salutul, după
care se face prosternarea de
uitare şi, din nou, se dă salutul.
O dovadă pentru acest exemplu găsim în hadith-ul de la
Abu Huraira, radhi Allahu anhu,
care spunea că:
„Profetul, salla Allahu
aleihi wa sallam, îi conducea în
Rugăciunea de Dhuhr sau de
Asr şi saluta după două rakaat.
Apoi, pleca repede printr-una
dintre cele două uşi ale moscheii şi oamenii ziceau că Rugăciunea a scăzut. Profetul,
între timp, stătea sprijinit de o
bucată de lemn, aflată în moschee, ca şi cum ar fi fost su-

părat. Un om s-a ridicat şi a
spus:
«O, Trimis al lui Allah, ai
uitat, ori a fost scurtată Rugăciunea?»
Iar Profetul, salla Allahu
aleihi wa sallam, a zis:
«Nu am uitat, nici nu a fost
scurtată.»
Omul a spus:
«Mai degrabă, ai uitat cu
adevărat.»
Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, le-a spus companionilor:
«Este adevărat ce spune
el.»
Ei au zis:
«Da.»
Astfel că Profetul, salla
Allahu aleihi wa sallam, a mers
înainte şi s-a rugat ce mai rămăsese din Rugăciunea sa, apoi
a salutat, apoi s-a prosternat de
două ori, apoi a salutat.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Dacă imamul salută înainte de completarea Rugăciunii
sale şi sunt unii care au pierdut
o parte din Rugăciune şi urmează să se ridice să refacă
ceea ce au pierdut şi apoi imamul îşi aduce aminte că există
ceva incomplet în Rugăciunea
sa, care trebuie să îl recupe-

reze, astfel încât el urmează să
se ridice să completeze, atunci
cei care deja se ridicaseră pentru a reface ceea ce pierduseră,
pot alege între a reface ceea ce
au pierdut şi apoi să se prosterneze pentru uitare, sau să se
întoarcă şi să-şi urmeze imamul, refăcând după aceea ceea
ce au pierdut atunci când acesta salută şi numai atunci ei să
se prosterneze pentru uitare,
după ce au salutat şi acest lucru
este cel mai corect şi prudent.
A uita ceva (Naqs)
Omiterea
(Arkaan)

de

stâlpi

Dacă o persoană omite un
stâlp (Rukn) al Rugăciunii sale
şi acesta este Takbir-ul iniţial
(Takbiratul-Ihram), atunci nu
există nicio Rugăciune, fie că el
a omis intenţionat sau nu, pentru că aceasta nu a fost încă
stabilită. Dacă este altceva decât Takbir-ul iniţial şi este omis
cu intenţie, atunci Rugăciunea
sa este anulată. Însă, dacă el
omite din uitare, atunci, în cazul în care el continuă şi ajunge
la locul din următoarea raka, el
o înlătură pe cea în care a făcut

omiterea şi o înlocuieşte cu
următoarea raka.
În cazul în care el nu a ajuns încă la următoarea raka,
este obligatoriu pentru el să se
întoarcă la stâlpul omis şi să-l
împlinească împreună cu ceea
ce urmează după acesta. În
ambele cazuri, este obligatoriu
pentru el să facă prosternarea
de uitare, după «Sallam».
Un exemplu în această
privinţă este cazul unei persoane care uită a doua prosternare în prima raka, însă îşi
aduce aminte în timpul şederii
între cele două prosternări ale
celei de-a doua raka.
Astfel, ea ar trebui să înlăture prima rakaa şi cea de-a
doua va lua locul primei, astfel
încât o va socoti ca fiind prima
raka şi va continua Rugăciunea
sa, bazându-se pe acest lucru.
Apoi, credinciosul va spune
«Sallam», va face prosternarea
de uitare şi va spune «Sallam»
din nou.
Un alt exemplu este cel al
unei persoane care uită a doua
prosternare, precum şi şederea
dinaintea ei, în prima raka. Ea
ar trebui să se întoarcă şi să se
aşeze, apoi să se prosterneze şi
apoi să completeze Rugăciunea,
pornind din acel loc. Apoi, ar

trebui să dea «Sallam», să facă
prosternarea de uitare şi, la
sfârşit, să dea «Sallam».
Omiterea unei obligaţii
(Wagibat)
Dacă persoana care se roagă omite o obligaţie dintre ceea
ce este fard în Rugăciune, în
mod intenţionat, Rugăciunea sa
va fi anulată. Însă, dacă ea
omite din uitare şi îşi aduce
aminte înainte de a părăsi momentul acesteia în Rugăciune,
atunci ea ar trebui să o împlinească, fără altă obligaţie.
Dacă, însă, îşi aduce aminte abia după trecerea momentului ei, dar înainte de a ajunge
la următorul stâlp, atunci să se
întoarcă şi să o împlinească.
Apoi, să-şi împlinească Rugăciunea şi să dea «Sallam», să
facă prosternarea de uitare şi
să dea din nou «Sallam». Dacă,
însă, îşi aminteşte de omitere,
după stâlpul următor acesteia,
atunci aceasta este anulată, astfel încât nu ar trebui să se
întoarcă la ea, ci ar trebui să-şi
continue Rugăciunea şi să facă
prosternarea de uitare, înainte
de a da «Sallam».
Un exemplu în acest sens
este atunci când o persoană se

ridică din a doua prosternare a
celei de-a doua raka, în scopul
de a sta în picioare, pentru cea
de-a treia raka, uitând de primul Tashahud. Însă, îşi aduce
aminte, înainte să se ridice în
picioare; astfel, ar trebui să rămână în poziţia aşezat, să împlinească Tashahud şi apoi să
termine Rugăciunea, fără altă
obligaţie.
Dacă, însă, îşi aduce aminte după ce s-a ridicat, însă
înainte de a sta în picioare,
atunci credinciosul ar trebui să
se aşeze din nou şi să împlinească Tashahud, apoi să-şi
completeze Rugăciunea şi să
dea «Sallam», să se prosterneze
pentru uitare şi să dea din nou
«Sallam». Dacă el îşi aduce aminte, însă, după ce stă deja în
picioare, atunci Tashahud este
anulat pentru el, astfel, trebuie,
deci, să nu se întoarcă la el, ci
să continue şi să-şi completeze
Rugăciunea şi să se prosterneze pentru uitare, înainte de a
da «Sallam».
O dovadă în acest sens
este ceea ce a relatat Abdullah
ibn Buhayna, radhi Allahu
anhu, care spunea că:
„Profetul, salla Allahu
aleihi wa sallam, îi conducea în
Rugăciunea de Dhuhr. El s-a

ridicat după primele două rakaat şi nu a stat (pentru primul
Tashahud), astfel încât oamenii
s-au ridicat împreună cu el.
Apoi, când a ajuns la sfârşitul
Rugăciunii şi oamenii aşteptau
salutul său, el a spus Takbir în
timp ce şedea şi a făcut două
prosternări înainte de salut.
Apoi, a dat salutul.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Îndoiala
(Shakk)

şi

ezitarea

Îndoiala şi ezitarea înseamnă să fii nesigur cu privire
la cele două tipuri de omitere
care au avut loc. Îndoiala nu
este luată în considerare, în
ceea ce priveşte actele de adorare, în trei cazuri:
1. Când este vorba doar de
autoamăgire şi nu de ceva care
să fie concret, aşa cum sunt
acele şoapte diabolice.
2. Dacă se întâmplă foarte
des ca o persoană să uite, astfel
încât să nu facă niciunul dintre
actele de adorare, cu excepţia
cazului în care acest fapt se
petrece din cauza îndoielii şi
ezitării.
3. În cazul în care acest
fapt se întâmplă după termi-

narea actelor de adorare, atunci, acest fapt nu se ia în considerare, atât timp cât persoana
nu este sigură de acest lucru,
caz în care va acţiona numai
după ce ea este foarte sigură.
Un exemplu în acest sens
este atunci când o persoană
face Rugăciunea de Dhuhr şi,
după ce a terminat să se roage,
nu este sigură dacă s-a rugat
trei sau patru rakaat. Apoi, ea
lasă deoparte această îndoială
şi nu se întoarce asupra acestui
fapt decât dacă este sigură că a
făcut numai trei rakaat din
patru, caz în care trebuie să
recupereze Rugăciunea, numai
dacă acest lucru se întâmplă la
scurt timp după ce s-a rugat,
apoi, trebuie să dea salutul, să
facă prosternarea de uitare şi
apoi să salute din nou.
Dacă îndoiala se referă la
alt motiv decât cele amintite
mai sus, atunci aceasta se ia în
considerare.
Îndoiala în Rugăciune este
de două feluri:
1. Dacă unul dintre cele
două aspecte posibile are o mai
mare importanţă pentru ea,
atunci persoana va acţiona în
conformitate cu ceea ce este
mai puternic în mintea sa. De
aceea, va face Rugăciunea în

conformitate cu aceasta, după
care va da salutul, se va
prosterna pentru uitare şi, în
final, va saluta din nou.
Un exemplu în acest sens
este atunci când o persoană se
roagă Dhuhr şi nu este foarte
sigură dacă se află la a doua sau
la a treia raka. Însă, dacă în
mintea sa predomină sentimentul că aceasta este cea de a
treia raka, aceasta va fi considerată ca fiind a treia raka. De
aceea, după ce face încă o rakaa, spune salutul, se prosternează pentru uitare şi apoi
spune din nou salutul.
O dovadă în acest sens este
reprezentată de cuvintele lui
Abdullah ibn Mas’ud, radhi
Allahu anhu, care a relatat că
Profetul, salla Allahu aleihi wa
sallam, a spus:
„Dacă vreunul dintre voi
are vreo îndoială cu privire la
Rugăciunea sa, apoi, lasă-l să se
străduiască să facă ceea ce este
corect şi să-şi completeze Rugăciunea, bazându-se pe ceea
ce crede. Apoi, lasă-l să ofere
salutul şi să facă prosternarea.”
(relatat de Bukhari)
2. Niciuna dintre cele două
posibilităţi nu este mai puternică în mintea sa. De aceea,
persoana trebuie să acţioneze

numai în conformitate cu ceea
ce ştie cu siguranţă că este
corect, observând care dintre
cele două are o mai mică
importanţă şi să-şi termine
Rugăciunea, luând aceasta în
considerare, apoi să se prosterneze pentru uitare, înainte de a
spune salutul şi abia apoi să
spună «Sallam».
Un exemplu în acest sens
este cel al unei persoane care
face Rugăciunea de Asr şi nu
ştie sigur dacă se află la a doua
sau la a treia raka, iar sentimentele sale nu îi spun sigur
nici că aceasta este a doua rakaa, nici că este a treia. De
aceea, va face a doua raka, apoi
va face primul Tashahud şi
apoi, două rakaat după, apoi va
face prosternarea de uitare şi
va spune salutul.
O dovadă în acest sens este
ceea ce Abu Said Al-Khudri,
radhi Allahu anhu, a relatat, şi
anume că Profetul Mohammed,
salla Allahu aleihi wa sallam, a
spus:
„Dacă vreunul dintre voi se
îndoieşte asupra Rugăciunii sale şi nu ştie câte rakaat s-a
rugat – dacă este a treia sau a
patra rakaat – atunci lăsaţi-l să
arunce îndoiala şi să construiască încrederea. Apoi, lasă-l să

facă două prosternări înainte
de a oferi salutul. Aşadar, dacă
a făcut cinci rakaat, atunci voi
veţi face Rugăciunea şi pentru
el, însă dacă el a făcut toate cele
patru rakaat, atunci aceasta va
fi o umilinţă pentru Sheitan.”
(relatat de Muslim)
Un alt exemplu în acest
sens este cel al unei persoane
care soseşte la moschee atunci
când imamul face ruku. Astfel,
acea persoană va face Takbir-ul
iniţial, în timp ce se află în picioare, apoi, va face ruku. Acest
fapt poate conduce la trei fapte:
1. Acea persoană este sigură că a ajuns la moschee în timp
ce imamul se afla în ruku, chiar
înainte de a se ridica din această poziţie. Astfel, a prins acea
raka, iar recitarea surei AlFatiha nu mai este obligatorie.
2. Persoana este sigură că
imamul s-a ridicat din ruku
înainte ca să ajungă la moschee,
caz în care acea raka este pierdută.
3. Persoana nu este sigură
dacă a ajuns exact când imamul
se afla în ruku (astfel încât a
prins acel ruku) sau dacă imamul tocmai se ridicase din ruku
(astfel încât a pierdut acea
raka). Astfel, dacă în mintea sa
predomină una dintre aceste

posibilităţi, atunci va acţiona
bazându-se pe aceasta şi îşi va
face Rugăciunea în conformitate cu aceasta, spunând salutul, făcând prosternarea de
uitare şi spunând din nou
salutul. Acest fapt este posibil
numai dacă acea persoană este
sigură că nu a pierdut nimic din
Rugăciune, pentru că, altfel,
nicio prosternare nu va putea
ajuta la completarea acesteia.
Însă, dacă niciuna dintre
cele două aspecte nu are o
importanţă mai mare în mintea
sa, atunci va acţiona numai în
conformitate cu lucrul asupra
căruia este sigur (care va fi cel
conform căruia crede că a
pierdut o raka), de aceea, îşi va
continua Rugăciunea bazânduse pe aceasta şi va face
prosternarea de uitare, apoi va
spune salutul.
Însă, este de preferat ca,
atunci când există orice fel de
îndoială asupra Rugăciunii, să
se acţioneze numai în conformitate cu ceea ce este sigur, sau
să se realizeze numai acele
lucruri spre care mintea înclină
mai mult, considerându-le mai
puternice. Apoi, după ce persoana devine sigură că a acţionat bazându-se doar pe ceea
ce este cu adevărat în confor-

mitate cu realitatea şi că nu a
adăugat sau a şters ceva din
Rugăciunea sa, atunci, conform
unor învăţaţi, acea persoană nu
mai trebuie să facă prosternarea de uitare, din cauză că
îndoiala care existase nu mai
este prezentă.
Alţi învăţaţi consideră, însă, că prosternarea de uitare
tot trebuie făcută, pentru a îl
umili pe Sheitan, audhu billeh,
aşa cum ne spune şi Profetul
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam:
„(...) Chiar dacă Rugăciunea sa a fost completă, atunci
cele două rakaat sunt pentru a
îl umili pe Sheitan.”
(relatat de Muslim )
Alţii consideră că prosternarea de uitare trebuie făcută, pentru că Rugăciunea a fost
efectuată în timp ce persoana
se afla într-o stare de îndoială.
Un exemplu în acest sens
este acela când o persoană se
roagă şi nu este sigură dacă
este a doua sau a treia raka.
Niciuna dintre aceste posibilităţi nu are o mai mare putere în
mintea sa, de aceea, face a doua
raka şi îşi termină Rugăciunea,
în conformitate cu aceasta.
Însă, în timp ce îşi continuă Rugăciunea, îşi dă seama că era,

într-adevăr, la cea de a doua
raka. În acest caz, nu mai este
nevoie să se facă prosternarea
de uitare, conform celor mai
mulţi dintre învăţaţi, însă, după
alţii, este necesară prosternarea de uitare înainte de a
da salutul şi acest lucru este de
preferat.
Prosternarea de uitare
pentru cel care se roagă după
un imam
Dacă imamul este cel care
uită anumite părţi din Rugăciune, atunci cei care îl
urmează, să facă şi prosternarea de uitare odată cu el, aşa
cum
ne
spune
Profetul
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam:
„Imamul este numit în
funcţie pentru a fi urmat, de
aceea, nu face nimic diferit faţă
de ceea ce face el şi, deci, atunci
când el se prosternează, prosternează-te.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Astfel, dacă imamul se
prosternează pentru uitare înainte de a da salutul sau după
acesta, acest lucru trebuie să fie
făcut şi de cei care îl urmează
în Rugăciune. Aceasta este

regula generală, însă, pentru
cei care ajung mai târziu, care
trebuie să refacă partea de
Rugăciune pe care au pierdut-o,
ei nu trebuie să îl urmeze pe
imam şi nu trebuie să facă
prosternarea după salut, pentru că aceasta nu este posibil
pentru ei. De aceea, ei trebuie
să facă mai întâi partea de
Rugăciune pe care au pierdut-o,
apoi să dea salutul, apoi să se
prosterneze pentru uitare şi
apoi să dea, din nou, salutul.
Un exemplu în acest sens
este acela când o persoană ajunge în moschee chiar în momentul în care se face ultima
raka, iar prosternarea de uitare
trebuie făcută de către imam
după ce dă salutul. Însă, atunci
când imamul dă salutul, acea
persoană trebuie să rămână în
picioare şi să reia ceea ce a
pierdut. Apoi, după ce a
terminat ceea ce pierduse în
Rugăciune şi a dat salutul, atunci poate să facă prosternarea de uitare după salut.
Dacă persoana care uită
este cea care îl urmează pe
imam, iar imamul face întreaga
Rugăciune, fără a uita ceva,
atunci ea nu poate face prosternarea de uitare, pentru că
aceasta ar însemna să se dife-

renţieze de imam în Rugăciune,
ceea ce nu este permis. Acesta
este un lucru pe care îl învăţăm
de la companioni, radhi Allahu
anhum, care, atunci când au
observat
că
Profetul
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, a uitat să facă
Tashahud, nu au făcut nici ei, ci
au continuat să stea în picioare
şi să nu se aşeze pentru
Tashahud, pentru a se supune
datoriei de a îl urma pe imam
în Rugăciune şi de a nu se
diferenţia de acesta.
Însă, dacă persoana uită o
parte a Rugăciunii sale în timp
ce se roagă după imam, sau
dacă uită o parte a acesteia în
timp ce recuperează ceea ce a
pierdut din Rugăciune, atunci
acea persoană trebuie să se
prosterneze pentru uitare, după ce a completat ce avea de
terminat în Rugăciune sau după ce a dat salutul. Prosternarea de uitare se va face fie
înainte de a oferi salutul, fie
după ce acesta a fost oferit,
diferenţiindu-se de la caz la caz.
Un exemplu în acest sens
este acela în care cel care se
roagă după imam uită să spună
«SubhanaAllah
Rabbi
AlAdhim» la ruku, însă, nu uită
nicio parte a Rugăciunii sale. În

acest caz, persoana nu trebuie
să facă prosternarea de uitare.
Însă, dacă persoana uită să facă
o raka sau mai multe, în timpul
Rugăciunii, atunci trebuie să
termine ceea ce a uitat, apoi să
se prosterneze de uitare, înainte de a da salutul.
Un alt exemplu este cel în
care persoana care se roagă
după imam face Rugăciunea de
Dhuhr împreună cu imamul,
atunci când imamul se ridică
pentru a face cea de a patra
raka, iar cel care îl urmează nu
este foarte sigur dacă este a
patra raka din Rugăciune şi
continuă să stea, fără a se ridica. Însă, atunci când îşi dă seama că imamul s-a ridicat, va
face acelaşi lucru. Astfel, dacă
nu a uitat nicio parte a Rugăciunii sale, atunci nu este nevoie
să facă prosternarea de uitare.
Însă, dacă acest lucru l-a făcut
să piardă o raka sau mai multe, din Rugăciune, atunci trebuie să reia ceea ce a pierdut, apoi
să dea salutul şi abia apoi să se
prosterneze pentru uitare şi să
salute din nou. Această prosternare trebuie făcută, deoarece a
stat, încă, jos, atunci când imamul s-a ridicat pentru a face a
patra raka în Rugăciune.

Astfel, se poate observa că
prosternarea de uitare se face
în funcţie de caz, fie după ce s-a
dat salutul, fie înainte de acesta.
Prosternarea de uitare se
face înainte de a da salutul în
două cazuri:
1. În cazul în care se uită o
parte din Rugăciune. Abdullah
ibn Buhaynah, radhi Allahu
anhu, a relatat că:
„Profetul, salla Allahu
aleihi wa sallam, îi conducea în
Rugăciunea de Dhuhr. El s-a
ridicat după primele două rakaat şi nu a stat (pentru primul
Tashahud), astfel încât oamenii
s-au ridicat împreună cu el.
Apoi, când a ajuns la sfârşitul
Rugăciunii şi oamenii aşteptau
salutul său, el a spus Takbir în
timp ce şedea şi a făcut două
prosternări înainte de salut.
Apoi, a dat salutul.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
2. În cazul în care este
vorba de îndoială, atunci când o
persoană nu este foarte sigură
câte rakaat a făcut şi niciuna
dintre cele două posibilităţi
amintite nu are o importanţă
mai mare în mintea sa. Abu
Said Al-Khudri, radhi Allahu
anhu, a relatat că:

„Dacă vreunul dintre voi se
îndoieşte asupra Rugăciunii sale şi nu ştie câte rakaat s-a
rugat – dacă este a treia sau a
patra rakaat – atunci lăsaţi-l să
arunce îndoiala şi să construiască încrederea. Apoi, lasă-l să
facă două prosternări, înainte
de a oferi salutul. Aşadar, dacă
a făcut cinci rakaat, atunci voi
veţi face Rugăciunea şi pentru
el, însă dacă el a făcut toate cele
patru rakaat, atunci aceasta va
fi o umilinţă pentru Sheitan.”
(relatat de Muslim)
Prosternarea de uitare se
face după ce a fost dat salutul în
două cazuri:
1. În cazul în care se adaugă
ceva
în
Rugăciune.
Abdullah ibn Mas’ud, radhi
Allahu anhu, a relatat:
„Profetul, salla Allahu
aleihi wa sallam, s-a rugat
Dhuhr cu cinci rakaat şi cineva
a spus:
«S-au făcut adaosuri în
Rugăciune?»
El a răspuns:
«De ce?»
Ei i-au spus:
«Te-ai rugat cinci rakaat.»
Atunci, el a făcut două
prosternări, după ce a oferit
salutul.”

(relatat de Bukhari şi Muslim)
Acelaşi lucru este valabil şi
pentru o persoană care a oferit
salutul înainte de a termina
toate părţile Rugăciunii, astfel,
adăugând salutul acolo unde nu
trebuia, apoi îşi aminteşte şi îşi
completează Rugăciunea, de
aceea, prosternarea de uitare
se face după ce s-a dat salutul.
Abu Huraira, radhi Allahu
anhu, a relatat că:
„Profetul, salla Allahu
aleihi wa sallam, îi conducea în
Rugăciunea de Dhuhr sau de
Asr şi saluta după două rakaat.
Apoi, pleca repede printr-una
dintre cele două uşi ale moscheii şi oamenii ziceau că
Rugăciunea a scăzut. Profetul,
între timp, stătea sprijinit de o
bucată de lemn, aflată în moschee, ca şi cum ar fi fost
supărat. Un om s-a ridicat şi a
spus:
«O, Trimis al lui Allah, ai
uitat, ori a fost scurtată Rugăciunea?»
Iar Profetul, salla Allahu
aleihi wa sallam, a spus:
«Nu am uitat, nici nu a fost
scurtată.»
Omul a zis:
«Mai degrabă, ai uitat cu
adevărat.»

Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, le-a spus companionilor:
«Este adevărat ce spune
el.»
Ei au zis:
«Da.»
Astfel că Profetul, salla
Allahu aleihi wa sallam, a mers
înainte şi s-a rugat ce mai rămăsese din Rugăciunea sa, apoi
a salutat, apoi s-a prosternat de
două ori, apoi a salutat.”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
2. În cazul în care este vorba de îndoială, iar una dintre
cele două posibilităţi este mai
puternică în mintea sa.
Ibn Mas’ud, radhi Allahu
anhu, a relatat că:
„Dacă vreunul dintre voi
are vreo îndoială cu privire la
Rugăciunea sa, apoi, lasă-l să se
străduiască să facă ceea ce este
corect şi să-şi completeze Rugăciunea bazându-se pe ceea ce
crede. Apoi, lasă-l să dea salutul
şi să facă prosternarea.”
(relatat de Bukhari)
Dacă două tipuri de uitare
apar în acelaşi timp la o persoană, în timp ce îşi face Rugăciunea, atunci aceasta trebuie
să facă o prosternare de uitare,
înainte de a da salutul şi una

după ce a dat salutul. Unii învăţaţi spun, însă, că prosternarea
de uitare, înainte de a da salutul, este predominantă, de aceea, chiar dacă două lucruri sunt
uitate, atunci trebuie făcută
prosternarea de uitare, doar
înainte de a se da salutul.
Un exemplu în acest sens
este o persoană care face Rugăciunea de Dhuhr şi se ridică
pentru a treia raka înainte de a
se aşeza pentru primul
Tashahud, apoi se aşează după
a treia raka, gândindu-se că
este al doilea Tashahud. Apoi,
îşi aminteşte că este al treilea
Tashahud. Astfel, acea persoană trebuie să se ridice, să
termine de făcut Rugăciunea, să
facă prosternarea de uitare,
apoi să dea salutul. Astfel,
această persoană a uitat să stea
pentru primul Tashahud, care

cere prosternare de uitare înainte de a da salutul şi a
adăugat un sujud înainte de a
treia raka, care cere prosternare de uitare după ce a fost
dat salutul, însă, prosternarea
de uitare înainte de a da salutul
este predominantă şi se face
doar aceasta, în consecinţă.
Fie ca Allah subhanahu wa
ta’ala să ne ofere puterea de a
înţelege Cartea Sa şi Sunna
Profetului Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam, şi să
acţionăm în consecinţă, atât în
interior, cât şi în exterior şi să
ne facă dintre cei dreptcredincioşi, pentru că El este
Atotputernic şi Generos!
Amin!
Allahu Alam

Profetul Salih, aleihi sallam
(continuare)
~ tradus de Mioara Ghinia ~

Cămila
Neamul Thamud a cerut
Profetului lor, Salih, aleihi
sallam, să facă o minune, pentru a dovedi că spune adevărul:
„Fă o minune, dacă eşti
dintre cei care spun adevărul!”
(Surat Aş-Şu’ara, 26:154)
Unii învăţaţi au spus că neamul Thamud a ales o zi pentru
întâlnirea lor cu Profetul Salih,
aleihi sallam, care a mers la ei
şi i-a chemat la Calea lui Allah
subhanahu wa ta’ala, le-a făcut
reproşuri aspre şi i-a avertizat
în legătură cu consecinţele refuzului lor de a urma Calea lui
Allah Preaînaltul.
Ei au spus, arătând spre o
stâncă:
„Cere Domnului tău să facă o
cămilă înaltă din această stâncă, care să fie gestantă în 10
luni.”
Profetul Salih, aleihi sallam,
le-a zis:
„Dacă eu îndeplinesc ceea ce

aţi cerut, veţi crede în profeţia
mea şi veţi urma învăţăturile
mele?”
Ei au spus:
„Da.”
Apoi, el, aleihi sallam, s-a ridicat şi s-a rugat lui Allah
subhanahu wa ta’ala să înfăptuiască această minune.
Allah Preaînaltul a răspuns
Rugii sale şi a poruncit ca din
stâncă să iasă o cămilă cu calităţile descrise.
Salih, aleihi sallam, le-a
spus:
„A zis el: «Aceasta este o
cămilă. Ea are pentru adăpat şi
voi aveţi pentru băut o zi anumită! ~ Dar să nu o atingeţi cu
vreun rău, căci vă va cuprinde
pe voi chinul unei zile cumplite!»”
(Surat Aş-Şu’ara, 26:155156)
Când au văzut cu ochii lor
această minune, aşa cum au
cerut, l-au considerat un lucru
măreţ şi un semn al Atotpu-

terniciei lui Allah subhanahu
wa ta’ala.
Allah Preaînaltul spune:
„Şi nu Ne împiedică să trimitem semnele decât numai
faptul că înaintaşii le-au ţinut
de minciună. Şi i-am dat [neamului] Thamud cămila, care a
fost [un semn] vizibil, însă ei sau purtat nedrept cu ea. Şi Noi
nu trimitem semne decât ca
ameninţare.”
(Surat Al-’Isra’, 17:59)
Şi:
„Şi cu adevărat i-au socotit
locuitorii din Al-Hijr pe trimişi
drept mincinoşi. ~ Şi le-am adus semnele Noastre, însă ei sau abătut de la ele.”
(Surat Al-Hijr, 15:80-81)
Mulţi au crezut în natura
miraculoasă a cămilei, deoarece
au văzut stânca despicându-se,
atunci când cămila a ieşit din
ea. Unora le-a fost frică de faptul că acest animal o să le bea
toată apa din fântâni şi că, întro zi, animalele lor nu o să se
poată apropia de apă, nemaiavând ce bea. Alţii spun că, în
ziua în care cămila bea apă, avea atâta lapte încât să ajungă
pentru toţi, pe toată perioada
acelei zile în care ei nu aveau
acces la apă, deoarece Allah
subhanahu wa ta’ala a spus:

„(…) Ea are pentru adăpat şi
voi aveţi pentru băut o zi anumită!”
(Surat Aş-Şu’ara, 26:155)
Era evident pentru cei din
neamul Thamud că această cămilă era binecuvântată, ieşind
din stâncă, iar laptele ei fiind
suficient pentru toţi bărbaţii,
femeile şi copiii. Ea dormea în
locurile abandonate de alte animale. Deci, acest animal nu era
unul obişnuit, ci unul din semnele lui Allah Preaînaltul.
Allah subhanahu wa ta’ala a
spus:
„Noi le vom trimite cămila
pentru încercare. Deci veghează-i şi fii cu răbdare! ~ Şi vesteşte-le că apa va fi împărţită
între ei [şi cămilă]! Fiecare va
bea când va veni rândul său.”
(Surat Al-Qamar, 54:27-28)
Profetul Salih, aleihi sallam,
şi-a avertizat poporul:
„O, neam al meu! Iată
această cămilă de la Allah, care
este un semn desluşit pentru
voi! Lăsaţi-o să pască pe pământul lui Allah şi nu o atingeţi
cu niciun rău, căci vă va lovi pe
voi osândă apropiată!”
(Surat Hud, 11:64)
Cămila a fost lăsată pentru
un timp să pască pe pământul
lor şi să bea apă, fiind liberă,

trăind printre oamenii poporului lui Salih, aleihi sallam,
neamul Thamud; şi mulţi dintre
ei au crezut în mesajul
Profetului Salih, aleihi sallam,
dar au fost şi destui cei care au
persistat în greşeala lor cu
încăpăţânare şi neîncredere,
urând, în sufletul lor, cămila.
Ura acelor necredincioşi faţă de
Salih, aleihi sallam, s-a întors
spre cămila cea binecuvântată,
aceştia îndreptându-şi atenţia
spre ea.
Cei necredincioşi au început
să se plângă de faptul că această cămilă, cu toate că avea calităţi neobişnuite, a băut toată
apa din fântânile lor şi le-a
speriat vitele, aşa că au pus la
cale un complot, pentru a o
ucide.
Liderii neamului Thamud sau reunit şi, după o discuţie
lungă, au hotărât în unanimitate uciderea ei, ca să le rămână lor toată apa.
Omul care s-a angajat să
ucidă cămila a fost conducătorul neamului lor, Qudar ibn
Saluf. Se spune despre el că a
fost născut în afara căsătoriei.
Fiind liderul lor, actul său criminal va fi considerat actul întregului său neam.
Ibn Jarir şi alţi savanţi au

spus:
„Au fost două femei din
neamul Thamud, una dintre ele
fiind Saduq, fiica lui Mahya ibn
Zuhayr ibn Mukhtar. Ea a fost o
femeie bogată, de origine nobilă, căsătorită cu un om care a
devenit credincios, iar ea a divorţat de el. Apoi s-a dus la vărul ei, Masrai ibn Mahraj ibn
Mahya şi i-a spus că, dacă va
ucide cămila, ea se va căsători
cu el.
Numele celeilalte femei a
fost Aniza bint Ghunaym, o bătrână necredincioasă, care a avut patru fiice cu un alt lider al
neamului, Dhwab ibn Amr, şi i-a
promis lui Qudar ibn Saluf că,
dacă va ucide cămila, o să poată
să aleagă o fată dintre fiicele ei,
pentru căsătorie.
Aceşti doi tineri s-au oferit
de bunăvoie să ucidă cămila şi
au mai fost şi alţii din comunitate, care au vrut să li se
alăture. Au fost aleşi şapte din
neamul lor şi, astfel, au devenit
nouă persoane.”
Allah Preaînaltul a spus:
„Şi se aflau în cetate nouă
căpetenii, care semănau numai
rău pe pământ şi nu făceau
niciun bine”
(Surat An-Naml, 27:48)
Ei au vorbit cu restul nea-

mului Thamud de avantajul
uciderii cămilei, până când toţi
au consimţit planul lor, apoi au
urmărit îndeaproape cămila,
iar când aceasta a venit să bea
apă, s-a speriat, a încercat să
scape, dar Masrai a străpuns piciorul ei cu o săgeată, astfel, împiedicând-o să fugă.
„Şi au ologit cămila [şi au
înjunghiat-o]. Şi au călcat porunca Domnului lor, zicând: «O,
Salih, adu asupra noastră cele
cu care ne ameninţi, dacă tu
eşti dintre trimişi!»”
(Surat Al-’A’raf, 7:77)
Atunci, Qudar ibn Saluf a lovit-o cu o sabie peste celălalt
picior, iar cămila, căzând la pământ, a fost ucisă de sabia lui
Qudar.
Allah subhanahu wa ta’ala a
spus:
„Însă ei l-au chemat pe
tovarăşul lor şi el a luat [sabia
sa] şi a ologit-o. ~ Şi cum a fost
chinul Meu şi prevenirile
Mele?!”
(Surat Al-Qamar, 54:29-30)
„Nouă Ne revine călăuzirea
~ Şi ale Noastre sunt atât
Lumea de Apoi, cât şi lumea
aceasta. ~ V-am prevenit pe voi
despre un Foc ce arde cu flacără, ~ Unde nu va arde decât
cel mişel.”

(Surat Al-Layl, 92:12-15)
Imam Ahmad a relatat că
Zam’a, radhi Allahu anhu, a
spus că l-a auzit pe Trimisul lui
Allah, salla Allahu aleihi wa
sallam, când acesta ţinea o predică.
„Când Profetul a adus vorba
despre cămila lui Salih, aleihi
sallam, şi despre cel care a schilodit-o, el a zis:
„Când s-a ridicat cel mai
ticălos dintre ei.”
(Surat Aş-Şams, 91:12),
aceasta însemnând că o
căpetenie foarte puternică,
răutăcioasă şi cu poziţie înaltă
între oameni, s-a repezit să taie
picioarele cămilei.”
Allah subhanahu wa ta’ala
menţionează toate tipurile de
nesupunere:
1. Ei au negat existenţa lui
Allah Preaînaltul şi nu au ascultat de Profetul Salih, aleihi
sallam, ucigând cămila.
2. Au fost trimişi pentru a
primi pedeapsa pe care o meritau. Allah subhanahu wa ta’ala
a spus:
„(…) şi nu o atingeţi cu
niciun rău, căci vă va lovi pe voi
osândă apropiată!”
(Surat Hud, 11:64)
3. Ei au negat dovezile clare
pe care Allah subhanahu wa

ta’ala le-a trimis Mesagerului
Său, aleihi sallam:
„Însă ei au înjunghiat-o şi
atunci le-a zis el: «Mai bucuraţivă în casele voastre [încă] trei

zile! Aceasta este o făgăduinţă
fără de minciună!»”
(Surat Hud, 11:65)
Allahu Alam
~ inshaAllah, va continua ~

Primul mare calif, Abu Bakr As-Siddiq,
radhi Allahu anhu
(continuare)
~ de Gabriela Gharabli ~

Primul discurs al primului calif (61 de ani, 11 H.)
După moartea Mesagerului
lui Allah, salla Allahu aleihi wa
sallam, şi alegerea lui Abu Bakr,
radhi Allahu anhu, ca prim calif,
în primul său discurs a zis:
„Allah Preaînaltul l-a lăsat
în viaţă pe Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam, până
când a desăvârşit religia Sa şi a
făcut să triumfe Vorbele lui
Allah subhanahu wa ta’ala; el
le-a transmis şi s-a luptat pentru cauza Lui. Allah Preaînaltul
este Cel care a primit sufletul
său, aceasta numai după ce v-a
lăsat pe voi pe drumul cel
drept, iar acela care va muri, va
muri avertizat. Toţi cei care
consideră că Allah este Domnul
lor, să ştie că Allah este Viu şi
nu va muri niciodată. Iar pentru cei ce cred în Mohammed şi
l-au adorat pe el ca pe o divinitate, să ştie că acesta este mort.

O, oameni! Credeţi în Allah,
ţineţi-vă de religia voastră şi
fiţi ai Domnului! Religia lui
Allah este deja stabilită. Vorbele lui Allah Preaînaltul sunt
perfecte. Allah va acorda victorie celui care va apăra religia
Sa. Cartea lui Allah este în mâinile noastre, ea este Lumina şi
Vindecarea, pentru că Allah
subhanahu wa ta’ala este
Ghidul lui Mohammed şi acolo
sunt cele permise şi cele
interzise.
Pe Allah! Nu ne facem probleme pentru cei care se adună
ca să ne combată. Săbiile sunt
scoase din teacă pe Calea lui
Allah şi nu sunt încă băgate în
teaca lor. Vom lupta împotriva
celor care sunt ostili, aşa cum
ne-am luptat şi alături de
Mesagerul lui Allah, salla
Allahu aleihi wa sallam.”
(relatat de Bayhaqi)
A doua zi după ce Abu Bakr,
radhi Allahu anhu, a fost numit
calif, a mers la moscheea

Profetului, Masjid An-Nabawi,
împreună cu cei care i-au jurat
credinţă. Atunci, Abu Bakr,
radhi Allahu anhu, s-a urcat la
amvon şi s-a adresat adunării,
cu următoarele cuvinte:
„O, oameni! Am fost ales
liderul vostru de către voi, chiar
dacă nu sunt mai bun decât voi.
Eu nu sunt bun decât dacă am
sprijinul vostru. Dacă greşesc,
am să-mi corectez greşelile.
Adevărul este sinceritate şi neadevărul este lipsă de sinceritate.
Cel mai puternic dintre voi este
cel mai slab în ochii mei, atât
timp cât nu ia ceea ce datorează
celorlalţi.
Când oamenii vor înceta să
lupte pe Calea lui Allah, Allah va
trimite nenorociri asupra poporului Său. Trebuie să ascultăm şi
să ne supunem lui Allah
Preaînaltul şi Trimisului Său,
salla Allahu aleihi wa sallam.
Dacă eu nu mă voi supune lui
Allah şi Mesagerului Său, salla
Allahu aleihi wa sallam, sunteţi
liberi ca nici voi să nu vă
supuneţi mie.”
Tentativa de demisie
Ibn Rahawayh a relatat:
„Când Abu Bakr, radhi

Allahu anhu, a fost numit calif,
el s-a aşezat, trist, în casa sa.
Omar, radhi Allahu anhu, a intrat la el şi Abu Bakr a început
să îi reproşeze:
«Tu eşti cel care m-a făcut
să port această responsabilitate, de a judeca între oameni.»
Omar, radhi Allahu anhu, a
răspuns:
«Dar ştii că Trimisul lui
Allah, salla Allahu aleihi wa
sallam, a spus că, în cazul în care responsabilul urmăreşte şi
realizează adevărul, el are două
răsplăţi şi dacă el încearcă şi
face o greşeală, are o răsplată.»
Abu Bakr, radhi Allahu
anhu, a fost, un pic, uşurat.”
Abu Al-Jahhaf a spus:
„Când a jurat Abu Bakr,
radhi Allahu anhu, s-a închis
timp de trei zile. Ieşea în fiecare
zi şi spunea:
«Musulmani! Am anulat jurământul vostru! Puteţi să juraţi cui voiţi!» şi de fiecare dată, Ali ibn Abu Talib, radhi
Allahu anhu, îi răspundea:
«Noi nu acceptăm demisia
ta. Pentru că Mesagerul lui
Allah, salla Allahu aleihi wa
sallam, te-a pus înaintea noastră, deci ce te face să dai înapoi?»”
Zayd ibn Ali a spus:

„Abu Bakr s-a ridicat în amvonul Mesagerului lui Allah şi a
spus:
«Este o persoană care să mă
urască pentru că eu sunt acum
emir, pentru ca eu să demisionez?»
A repetat aceasta de trei ori.
Ali ibn Abu Talib, radhi Allahu
anhu, s-a ridicat şi a spus:
«Nu, pe Allah, noi nu acceptăm demisia ta. Cine te poate face să dai înapoi, dacă Mesagerul
lui Allah te-a pus înainte?»”
Unul dintre primele lucruri
pe care le-a făcut ca şi calif, a
fost de a soluţiona datoriile pe
care Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, nu le-a putut termina în viaţa sa. În acea vreme,
Abu Bakr, radhi Allahu anhu,
avea 61 de ani şi aceasta se
întâmpla în anul 11 H. Potrivit
spuselor lui Jabir, radhi Allahu
anhu, Profetul, salla Allahu
aleihi wa sallam, a spus:
„«Dacă contribuţiile Bahrainului vor veni, eu îţi voi da
aşa şi aşa.»
Dar aurul din Bahrain nu a
ajuns decât după ce moartea l-a
atins pe Profet, salla Allahu
aleihi wa sallam. Când, în cele
din urmă, aurul a ajuns, califul
Abu Bakr, radhi Allahu anhu, a
spus cu voce tare:

«Cel care are o promisiune
făcută de către Mesagerul lui
Allah, sau are ceva de recuperat
de la el, să vină la mine.»
Eu m-am dus la el şi i-am
spus:
«Profetul a spus asta şi asta.»
El, atunci, mi-a dat o anumită sumă, eu am numărat-o şi au
fost acolo 500 de dirhami. Şi
mi-a mai spus:
«Ia în continuare, dublu.»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Fermitatea sa în relaţiile
cu apostaziaţii (cei reîntorşi
la necredinţă)
Abu Huraira, radhi Allahu
anhu, a spus:
„Atunci când Profetul, salla
Allahu aleihi wa sallam, a murit, Abu Bakr, radhi Allahu
anhu, a avut de a face cu un anumit număr de triburi arabe
apostaziate. Omar, radhi Allahu
anhu, a zis:
«Cum ai să combaţi tu aceşti
oameni, când Profetul, salla
Allahu aleihi wa sallam, a spus:
„Am primit ordin să mă lupt
cu acest gen de oameni, până
atunci când ei vor mărturisi că
nu există un alt dumnezeu în

afară de Allah. Aceia care au
pus la adăpost averile şi vieţile
lor şi tot ceea ce este de drept
în Islam, numai
Allah
subhanahu wa ta’ala îi va judeca.”?»
Abu Bakr, radhi Allahu
anhu, a spus:
«Pe Allah, cu siguranţă voi
lupta cu toţi cei care fac diferenţă între Rugăciune şi milostenie, pentru a-şi primi bunurile lor. Pe Allah! Dacă ei refuză
să îmi dea chiar şi o bucăţică de
frânghie, pe care trebuia să o
dea Mesagerului lui Allah, voi
lupta pentru ea.»
Omar, radhi Allahu anhu, a
spus:
«Pe Allah, am înţeles că, de
fapt, El este Cel care te-a ales, şi
a ales soluţia de luptă, Abu
Bakr şi ştiam că aveam dreptate.»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Aisha, radhi Allahu anha, a
spus:
„Tatăl meu mergea călare pe
cal, fluturând sabia sa împotriva
lui Dhol Qasca. Ali ibn Abu Talib
a venit şi a prins frâiele calului,
spunând:
«Unde mergi tu, calif al
Mesagerului lui Allah?! Ţi-am
spus cum a ordonat Mesagerul

lui Allah, în Ziua de la Uhud?
Bagă-ţi sabia în teacă şi nu ne
cauza o calamitate, prin moartea ta. Pe Allah! Dacă o nenorocire va atinge persoana ta,
ordinul de Islam nu va fi niciodată restabilit, după tine.»”
Abu Bakr, radhi Allahu
anhu, s-a întors şi a trimis
armata. El a mobilizat unsprezece armate, printre care erau
emigranţi şi alte ajutoare şi
fiecare avea câte un comandant
separat şi i-au trimis în diferite
locuri din Peninsulă.
Bătălia de la Mu’tah
(Bătălia cu apostaziaţii)
Prima bătălie condusă de
Abu Bakr, radhi Allahu anhu,
după
moartea
Profetului
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, a fost cea în care l-a
trimis pe Usama ibn Zayd,
radhi Allahu anhu, acompaniat
de o legiune, cu ordinul de a
face parte dintre aceia care
apărau terenurile dinspre uscat
de Mu’tah, locul unde a murit
tatăl său, Zayd ibn Harith, radhi
Allahu anhu.
După moartea Profetului,
salla Allahu aleihi wa sallam,
dezastrul a devenit mare, ipocrizia a crescut, unele triburi

apostaziate refuzau să plătească Zakat-ul şi dania obligatorie.
Abu Bakr, radhi Allahu anhu, a
încercat să rezolve aceste neînţelegeri, ordonând trupelor să
combată apostaziaţii. El, radhi
Allahu anhu, a ajuns cu armata
până la Rabdhah, care era un
sat în apropierea oraşului Medina, la trei zile de Dhati ’Irq.
Apoi, a fost chemat la Medina,
iar el s-a întors, organizând,
astfel, cele 11 legiuni pentru
combaterea apostaziaţilor.
Musaylima mincinosul a
fost omorât, iar Tulaiha ibn
Khuwailad a fugit în ţara lui
Sham (Siria). El a pretins că
este profet, pentru ca, apoi, să
se convertească la Islam, în vremea califatului lui Omar ibn AlKhattab, radhi Allahu anhu.
Printre companioni, radhi
Allahu anhum, aproximativ 700
au murit şi cei mai mulţi dintre
ei ştiau Coranul pe de rost,
printre care Zayd ibn AlKhattab, fratele lui Omar şi AlBara ibn Malik, fratele lui Anas
ibn Malik, radhi Allahu anhum,
unul dintre Banu Hanifa, în
total, aproximativ şaptesprezece mii de oameni au fost ucişi.

Compilaţia Coranului, pe
vremea lui Abu Bakr, radhi
Allahu anhu
Zayd ibn Thabit (unul dintre cei care obişnuiau să noteze
Revelaţia Divină), radhi Allahu
anhu, a relatat:
„Abu Bakr m-a chemat după incidentele grave asupra
luptătorilor din timpul Bătăliei
de la Yamama, unde au fost
ucişi un număr mare de companioni. Omar era acolo, cu Abu
Bakr, care a spus:
«Omar a venit la mine şi
mi-a zis:
„Oamenii au suferit pierderi
grave, în ziua Bătăliei de la Yamama, şi ne este teamă că vor fi
pierderi mari printre Qurra’
(aceia care ştiu Coranul pe de
rost,) şi pe alte câmpuri de
luptă, unde o mare parte din
Coran s-ar putea pierde, dacă
nu se face compilarea lui. Părerea mea este că ar trebui să
adunaţi Coranul.”»
Abu Bakr a adăugat:
«I-am spus lui Omar: Cum
pot să fac eu ceva ce Trimisul
lui Allah nu a făcut?
Omar mi-a zis:
„Pe Allah, este mai bine
aşa!”

Astfel, Omar a continuat să
mă preseze, încercând să mă
convingă să accept propunerea
lui, până când Allah mi-a deschis pieptul pentru aceasta şi
am avut aceeaşi părere ca a lui
Omar.»”
Zaid ibn Thabit a adăugat:
„Omar stătea tăcut, lângă
Abu Bakr.
«Tu eşti un tânăr inteligent,
iar noi nu ne îndoim de integritatea ta. Şi, în afară de aceasta, tu ai scris versete revelate
Profetului. Prin urmare, continuă să cauţi şi să aduni Coranul într-o singură Carte.»
Pe Allah, dacă Abu Bakr ar
putea un munte din locul lui, nu
ar fi fost mai greu pentru mine
decât ceea ce mi-a poruncit în
legătură cu adunarea Coranului. Le-am spus amândurora:
«Cum îndrăzniţi să faceţi
ceea ce Profetul nu a făcut?»
Abu Bakr a zis:
«Pe Allah, este mai bine
aşa!»
Şi am continuat să mă contrazic cu el, până când Allah mia deschis pieptul pentru aceasta, aşa cum a deschis piepturile
lui Abu Bakr şi Omar.
Astfel, am început să caut
părţile din Coran şi să le adun
de pe pergamente, de pe frun-

zele de palmier şi curmal şi din
memoria oamenilor care le ştiau pe de rost. Am găsit la
Khuzaima două versete din
Surat At-Tawba, pe care nu leam găsit nicăieri altundeva.
Acestea erau:
«9. A venit la voi un Trimis
chiar dintre voi, căruia îi sunt
grele necazurile ce vă lovesc,
care este plin de grijă pentru
voi, iar cu drept-credincioşii este el milostiv şi îndurător
[Ra’uwf, Rahim].»
Manuscrisul pe care a fost
adunat Coranul a rămas la Abu
Bakr, până când Allah l-a luat la
El, apoi a rămas la Omar, până
când Allah l-a luat la El şi, în
final, a rămas la Hafsa, fiica lui
Omar. ”
(relatat de Bukhari)
Bătălia de la Dhat AsSalasil (62 de ani, 12 H.)
Dhat As-Salasil a fost prima
mare confruntare armată între
musulmani şi trupele persane,
în perioada primului calif. Aceasta a avut loc la sfârşitul
războaielor împotriva apostaziaţilor, în care Sassanid din
Persia a furnizat o asistenţă
mare pentru impostorul Musaylima Al-Kadhdhab. Trupele

musulmane aveau în jur de optsprezece mii de oameni, conduşi de Khalid ibn Al-Walid,
atunci când au ajuns la frontierele persane. Refuzul acceptării Islamului şi refuzul de a
plăti tribut, de către şeful
Sassanid de Persia, a condus la
înfruntarea musulmanilor în
această bătălie. Soldaţii lui au
fost legaţi, reuşind să scape un
mare
comandant,
numit
Ormizd şi, astfel, a scăzut moralul luptătorilor rămaşi, iar
musulmanii au câştigat, având
acum o mare parte din Golful
Persic.
Otrăvirea sa de către
evreii din Khaybar (62 de
ani, 12 H.)
Tabari a raportat în Tarikhul său că Abu Bakr, radhi
Allahu anhu, a fost invitat la
cină de către unul dintre şefii
comunităţii
evreieşti
din
Khaybar. Califul, radhi Allahu
anhu, era aşezat la masă lângă
Al-Harith ibn Kalada, care era
un medic reputat al Arabiei şi iau dat o farfurie de orez. Abu
Bakr, radhi Allahu anhu, a luat
o singură înghiţitură, iar AlHarith a luat şi el, de asemenea,

o singură înghiţitură, pe care a
scuipat-o imediat, spunând:
„Este, în acest orez, otravă
care omoară după un an.”
Numirea lui Omar, radhi
Allahu anhu, drept calif (63
de ani, 13 H.)
Atunci când Abu Bakr, radhi
Allahu anhu, a fost grav bolnav,
a reunit lângă el pe Talhah,
Uthman ibn Affan, AbdulRahman ibn ’Awf şi alţi companioni, radhi Allahu anhum, şi
i-a informat că:
„L-am văzut pe Omar ibn AlKhattab calif.”
Ei au aprobat şi au lăudat
alegerea sa şi au informat poporul că Omar, radhi Allahu
anhu, este succesorul său, ordonându-le să îl asculte şi i-a
spus lui Uthman ibn Affan,
radhi Allahu anhu, să scrie.
Apoi, a ordonat ca ceea ce a
scris să fie sigilat cu sigiliul
Profetului, salla Allahu aleihi
wa sallam. Apoi, au ascultat
jurământul lui Omar ibn AlKhattab, radhi Allahu anhu, iar
oamenii au fost mulţumiţi că lau numit pe el calif.
Moartea lui Abu Bakr,
radhi Allahu anhu (63 de ani,
13 H.)

Boala lui s-a declanşat întro luni din luna septembrie, luna
de Jumada, anul 13 H. Aceasta a
durat cincisprezece zile, iar
Abu Bakr, radhi Allahu anhu, a
murit într-o marţi, la ora Rugăciunii de seară. Califatul său a
durat aproximativ 2 ani, 3 luni
şi 13 zile (cu 7 zile mai mult
sau mai puţin).
Abu Bakr, radhi Allahu
anhu, i-a spus, înainte să moară, lui Abdur-Rahman ibn ’Awf,
radhi Allahu anhu:
„Abu Bakr As-Siddiq mi-a
spus, în momentul morţii sale:
«Nu regret nimic, în afară de
trei lucruri pe care le-am făcut
şi am vrut să nu le fi făcut, şi
alte trei lucruri pe care nu le-am
făcut şi am vrut să le fac, şi alte
trei lucruri despre care am vrut
să îl întreb pe Mesagerul lui
Allah.»
Printre acestea, el, radhi
Allahu anhu, a spus:
«Am vrut să fiu la curtea lui
Banu Sa’ida, atunci când se va
da califatul la unul din cei doi
oameni: Obaida sau Omar. El
era emir şi eu ministru. Aş fi
vrut, când l-am trimis pe Khalid
în Sher, să-l trimit pe Omar în
Irak. Eu, atunci, mi-aş fi întins
mâinile, dreapta şi stânga, în

voia lui Allah. Al treilea lucru pe
care l-am vrut, a fost să îl întreb
pe Mesagerul lui Allah, salla
Allahu aleihi wa sallam, cui
trebuie să îi dau califatul, pentru a nu face niciun fel de
dispută cu nimeni. Aş fi vrut să îl
mai întreb dacă şi Ansarii au
drepturi eligibile şi am mai vrut
să întreb despre moştenirea
mătuşii mele şi a nepoatei surorii, pentru că am o îndoială cu
privire la aceasta.»”
Deci, Abu Bakr, radhi Allahu
anhu, în timpul agoniei, când a
deschis ochii, a văzut-o pe fata
lui, Aisha, radhi Allahu anha,
care era foarte afectată. El i-a
zis:
„Nu fi în această stare, mai
degrabă recită:
«Şi vine agonia morţii cu
adevărat: „Aceasta este cea de
care tu te-ai ferit!”»
(Surat Al-Qaf, 50:19)”
Apoi, Abu Bakr, radhi
Allahu anhu, a spus:
„Luaţi aceste haine, spălaţile şi folosiţi-le. Pentru mine, o să
fie giulgiu; pentru că viii au mai
mare nevoie decât avem noi,
morţii.”
Spălarea corpului său şi
îngroparea lui

Soţia sa, Asma bint Umais,
şi fiul său, Abdur-Rahman,
radhi Allahu anhum, s-au ocupat de spălarea rituală a corpului său.
At-Tabarani a spus:
„Omar ibn Al-Khattab a ordonat ca el să fie îngropat
imediat, îngropându-l alături de
mormântul Profetului, salla
Allahu aleihi wa sallam, în camera unde a fost îngropat
Profetul, salla Allahu aleihi wa
sallam. Omar Tala şi AbdurRahman (fiul lui Abu Bakr,
radhi Allahu anhu) l-au coborât
în mormânt şi i-au aşezat corpul.”
Descrierea lui fizică
Abu Bakr, radhi Allahu
anhu, avea o figură albă, un
corp fin, o frunte proeminentă,
iar favoriţii nu erau tunşi.
Meritele sale
Abu Musa Al-Ashar, radhi
Allahu anhu, a relatat:
„În momentul în care Abu
Bakr, radhi Allahu anhu, a ajuns, a bătut la poartă, iar eu
am întrebat:
«Cine este acolo?»
El a răspuns:

«Abu Bakr. »
Eu i-am spus:
«Aşteaptă un pic.»
Apoi, eu m-am dus deoparte
şi am spus:
«O, Mesager al lui Allah,
Abu Bakr vrea să intre.»
El, salla Allahu aleihi wa
sallam, a zis:
«Lasă-l să intre şi anunţă-i
lui Paradisul.»
M-am întors la Abu Bakr,
radhi Allahu anhu, şi i-am spus:
«Poţi
să
intri
acum,
Mesagerul lui Allah ţi-a anunţat
ţie Paradisul.»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Potrivit lui Abu Huraira,
radhi Allahu anhu, Mesagerul
lui Allah, salla Allahu aleihi wa
sallam, a spus:
„Oricine întruneşte două
fapte bune în slujba lui Allah
Preaînaltul, o să se audă chemat la Porţile Paradisului:
«O, Rob al lui Allah, uite un
lucru bun, pe care tocmai l-ai
făcut. Aceia care fac parte dintre practicanţii frecvenţi în
Rugăciune, o să fie chemaţi la
Poarta Rugăciunii. Aceia care
fac parte din voluntarii care
luptă în Războiul Sfânt, vor fi
chemaţi la Poarta Jihad-ului.
Aceia care ţin frecvent post, o

să fie chemaţi la Poarta Rayyan.
Aceia care fac caritate, vor fi
chemaţi la Poarta Carităţii
(Sadaqa).»
Abu Bakr, radhi Allahu
anhu, a zis:
«O, Mesager al lui Allah, tatăl meu şi mama mea să fie sacrificaţi pentru tine. Este suficient a fi chemaţi la una dintre
aceste Porţi, pentru a fi siguri
de succes şi a intra în Paradis?
Este posibil să fi strigat la toate
Porţile odată?»
Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, a răspuns:
«Da, şi sper ca tu să fii unul
dintre ei.»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Mesagerul lui Allah, salla
Allahu aleihi wa sallam, a spus:
„Dacă aş fi avut permisiunea de a avea un prieten
apropiat, în afară de Allah,
acela ar fi fost Abu Bakr, dar el
este fratele şi companionul
meu.”
(relatat de Bukhari)
Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, a zis:
„Abu Bakr şi Omar vor fi
ghidul tuturor oamenilor a-

dulţi, în Paradis, de la primul la
ultimul, cu excepţia Profeţilor
şi a Mesagerului lui Allah.”
(relatat de Tirmidhi, Ibn
Majah, Ibn Sa’d şi Ahmad)
Mesagerul lui Allah, salla
Allahu aleihi wa sallam, a spus:
„Sigur, Abu Bakr va fi prima
persoană din comunitatea mea,
care va intra în Paradis.”
(relatat de Abu Dawud şi
Al-Hakim)
Ibn Kathir a spus că:
„Abu Bakr, radhi Allahu
anhu, a fost cel mai învăţat în
Cartea lui Allah, printre companioni, pentru că el a fost numit
de Mesagerul lui Allah, salla
Allahu aleihi wa sallam, pentru
a conduce Rugăciunea în locul
lui şi a mai zis:
«Cel care conduce pe alţii în
Rugăciune, trebuie să fie cel mai
învăţat dintre ei.»”
Cu el, radhi Allahu anhu, cu
adevărat se va deschide una
dintre cele mai glorioase pagini
ale Islamului.
Allahu Alam

~ Sfârşit ~

Povestiri Coranice
de Ibn Kathir
~ tradus de Umm Mariya ~
Cei care nu au ţinut Sabatul
Allah subhanahu wa ta’ala
spune:
„Întreabă-i pe ei (210) despre
cetatea care era aşezată lângă
mare, când ei au călcat Sabatul!
Peştii au venit la ei în ziua Sabatului, ieşind la suprafaţă; dar
în ziua când nu era Sabat, n-au
venit la ei. Astfel i-am încercat
Noi pentru abaterea lor din
drum. ~ Şi când a zis o mulţime
dintre ei (211) «De ce îndemnaţi
un neam pe care Allah voieşte săl nimicească sau să-l osândească
la un chin greu?», au răspuns
[ceilalţi]: «Pentru dezvinovăţire
la Domnul vostru; şi poate că ei
vor avea frică!» ~ Şi când au
uitat ceea ce li s-a poruncit, i-am
mântuit Noi pe cei care au oprit
de la rău şi i-am osândit pe cei
care au fost nelegiuiţi, la chin
aspru, pentru abaterea lor din
drum. ~ Şi pentru că totuşi au

călcat ceea ce le fusese oprit, leam zis Noi: «Fiţi maimuţe demne
de dispreţ!»”
(Surat Al-’A’raf, 7:163-166)
Explicaţia numerelor din paranteză, din verset:
210) Întreabă-i pe evrei.
211) Un grup dintre evreii
evlavioşi.
Şi:
„Voi ştiţi ce au păţit aceia
dintre voi care au nesocotit Sabatul (45) şi le-am zis lor: «Să fiţi
maimuţe dispreţuite!» ~ Şi i-am
făcut pildă pentru cei din vremea
lor şi pentru cei de după ei,
îndemnare pentru Al-Muttaqun
(cei cu frică).”
(Surat Al-Baqara, 2:65-66)
Explicaţia numărului din paranteză, din verset:
45) Ziua de sâmbătă, statornicită ca zi nelucrătoare la evrei.

Nerespectarea ei se pedepseşte
cu moartea.
(Cf. Bibliei, Exodul; 31:14)
Probabil că aici este vorba de
obiceiul unei comunităţi de pescari de pe litoral, care au continuat să încalce această poruncă
şi au fost pedepsiţi, fiind preschimbaţi în maimuţe.
Sau:
„(…) să-i blestemăm aşa cum
i-am blestemat şi pe oamenii Sabatului, (...)”
(Surat An-Nisa’, 4:47)
Abdullah ibn Abbas, Mujahid,
Ikrimah, Qatadah, As-Sadiy, precum şi alţii, au spus despre ei că:
„Erau oamenii din Aylah.”
Ibn Abbas, radhi Allahu anhu,
a adăugat:
„Se afla între Median şi AtTur.”
Ei au mai zis:
„Oamenii din Aylah respectau
în cel mai mic detaliu ceea ce
scria în Tora, iar în ziua de Sabat
era interzis pescuitul la vremea
aceea.”
Uimitor este faptul că peştele
obişnuia să apară în acea zi şi să
dispară în celelalte zile:
„(…) Peştii au venit la ei în
ziua Sabatului, ieşind la suprafaţă; dar în ziua când nu era Sa-

bat, n-au venit la ei. Astfel i-am
încercat Noi pentru abaterea lor
din drum.”,
din cauza nesupunerii lor. Când
ei au văzut aceasta, au folosit un
truc pentru a prinde peşte în ziua de Sabat. Au săpat un şanţ şi
apoi au întins plasele şi frânghiile pentru pescuit, astfel încât,
atunci când venea fluxul şi aducea apa şi peştele din mare, peştii să nu se mai poată întoarce
înapoi în mare. Ei au făcut toate
acestea vinerea, pentru peştele
care avea să vină sâmbăta. În felul acesta, au prins peşte în ziua
în care se presupunea că nu lucrează, neştiind ce se pregăteşte
împotriva lor (drept pedeapsă).
Când sâmbăta s-a terminat, oamenii din Aylah au mers să adune peştii care s-au prins în plasele lor. Drept urmare, Allah
subhanahu wa ta’ala s-a supărat
pe ei şi i-a blestemat pentru ceea
ce au făcut. Cei care nu au luat,
însă, parte la acest act păcătos, sau împărţit în două grupuri: un
grup care respingea fapta lor, iar
al doilea, care era de acord cu
fapta lor şi nu era de acord cu reacţia primului grup, spunând:
„De ce îndemnaţi un neam pe
care Allah voieşte să-l nimicească sau să-l osândească la un chin
greu?”,

adică, ce câştig este în a predica
unor oameni pe care Allah
Preaînaltul, indiscutabil, îi va pedepsi pentru fapta lor? Dar, al
doilea grup (cel al predicatorilor) le-a răspuns:
„Pentru dezvinovăţire la
Domnul vostru; şi poate că ei vor
avea frică!”,
adică, Allah Preaînaltul ne-a poruncit să ne bucurăm de ceea ce
e bun şi ne-a interzis ceea ce e
rău; de aceea, noi observăm aceasta, pentru că ne este teamă
de pedeapsa Lui, Atotputernicul.
„Şi poate că ei vor avea frică!”,
adică, poate că cei care au păcătuit vor regreta fapta lor şi se vor
căi la Allah Preaînaltul şi astfel
vor fi ei salvaţi de la o pedeapsă
aspră, iar El, subhanahu wa
ta’ala, îi va ierta pe toţi.
Spune Allah Preaînaltul:
„Şi când au uitat ceea ce li sa poruncit”,
adică s-au arătat nepăsători sfaturilor bunilor predicatori,
„i-am mântuit Noi pe cei care au oprit de la rău”,
adică pe al doilea grup
„şi i-am osândit pe cei care
au fost nelegiuiţi la chin aspru”,
adică au avut parte de o pedeapsă foarte dureroasă,

„pentru abaterea lor din
drum.”
Apoi, Allah subhanahu wa
ta’ala ne explică în ce a constat
pedeapsa lor:
„Şi pentru că totuşi au călcat
ceea ce le fusese oprit, le-am zis
Noi: «Fiţi maimuţe demne de dispreţ!»”
Allah Atotputernicul ne informează prin aceste versete că El,
subhanahu wa ta’ala, îi pedepseşte pe cei care se abat de la Calea Lui, Unicul, în timp ce, pe cei
care predică binele şi opresc de
la rău, El, subhanahu wa ta’ala, îi
salvează. Învăţaţii nu s-au pus de
acord în privinţa unui al treilea
grup. Unii susţin că acestora le-a
fost acordată salvarea, în timp ce
alţii susţin că au fost şi ei distruşi, împreună cu ceilalţi. Dar,
cei mai mari şi respectaţi învăţaţi, precum Ibn Abbas, radhi
Allahu anhu, sunt de acord cu
prima versiune.
Trebuie subliniat faptul că al
treilea grup nu a fost menţionat
împreună cu cei cărora li s-a acordat salvarea, chiar dacă ei au
dispreţuit păcatul, în sufletele
lor, deoarece ar fi trebuit să-şi
folosească şi limba, şi mâna în
completare, adică trebuiau să-şi
declare dezaprobarea public.
Totuşi, ei au fost salvaţi împre-

ună cu predicatorii, deoarece ei
nu au comis niciun păcat, iar în
inimile lor au respins orice act
păcătos.
Abdur-Razzaq a relatat după
Juraij, care a relatat după un
bărbat (al cărui nume nu este
cunoscut), care a relatat după
Ikramah, care a relatat după Ibn
Abbas şi Malik, care au auzit de
la Ibn Ruman, Shaiban, Qatadah
şi Ata Al-Kharasani, ceea ce
înseamnă că:
„Cei care au comis păcatul au
fost abandonaţi de restul oamenilor din oraş. Unii dintre ei au
declarat respingerea şi dezacordul faptei păcătoşilor. Dar ei nu iau ascultat pe predicatori. După
aceea, ei obişnuiau să stea noaptea separat de restul oamenilor
din oraş, punând uşi şi bariere
între ei şi cei care anticipaseră
faptul că urmau să fie pedepsiţi.
Într-o zi, uşile lor nu s-au mai
deschis până la miezul nopţii.
Oamenii au intrat în panică şi au
trimis pe unul dintre ei să vadă ce
s-a întâmplat dincolo de barieră.
Când a intrat, a văzut că aceştia
fuseseră transformaţi în maimuţe
cu coadă, care făceau zgomot.
Când au deschis uşile (barierele),
maimuţele
şi-au
recunoscut
rudele, dar rudele nu le-au putut

recunoaşte. Aşa că, predicatorii
au spus:
«Nu v-am oprit noi să faceţi
aceasta?»
Maimuţele au făcut un semn
cu capul, care însemna:
«Da.»”
Apoi, Abdullah ibn Abbas,
radhi Allahu anhu, a plâns şi a
zis:
„Este adevărat că vedem mulţi
oameni care o iau pe căi greşite şi
pe care nu îi respingem, şi nici nui renegăm, şi nici măcar nu le reproşăm ceva!”
Al-’Ufi a relatat după Ibn
Abbas, radhi Allahu anhu, care
spunea:
„Tinerii din oraş au fost
transformaţi în maimuţe, în timp
ce bătrânii au fost transformaţi în
porci. Mai mult decât atât, Ibn
Abu Hatim a relatat de la
Mujahid, care a relatat de la Ibn
Abbas, radhi Allahu anhum, care
spunea că:
«Ei nu au trăit mult şi nu au
avut urmaşi. »”
De asemenea, Adpahhaq a
relatat de la Ibn Abbas, radhi
Allahu anhu, că:
„Niciun monstru nu a trăit
mai mult de trei zile.”
Apoi a adăugat:
„Ei nu au mâncat, nu au băut
şi nici nu au avut urmaşi.”

Ibn Abu Hatim şi Ibn Jarir au
relatat după Ibn Abu Nujaih, care
l-a auzit pe Mujahid spunând:
„Doar inimile lor, nu şi feţele
lor, au fost transformate în
maimuţe şi porci.”
Aşa cum spune şi Allah
Atotputernicul în Sfântul Coran:
„Pilda acelora care au fost
încărcaţi cu Tora şi apoi nu au
purtat-o pe ea, este ca pilda măgarului ce cară cărţi. Rea este
pilda neamului [de oameni] care
au socotit versetele lui Allah

mincinoase, iar Allah nu călăuzeşte neamul de nelegiuiţi!”
(Surat Al-Jumu’a, 62:5)
Dar, acest punct de vedere
este destul de ciudat şi contrazice aparent spusele Nobilului
Coran, precum şi spusele primilor învăţaţi şi a celor care le-au
urmat învăţăturile.
Allahu Alam
~ Sfârşit ~

Bucură-te de viaţă

~ tradus de Alexandra Puriş ~
Comportamentul
animalele

cu

Atunci când bunele abilităţi
interpersonale devin un obicei,
ele apar ca o a doua natură şi
parte integrantă a personalităţii omului. O astfel de persoană este întotdeauna considerată a fi una bine-dispusă,
veselă, blândă, răbdătoare şi
sensibilă cu oricine şi cu orice,
inclusiv cu animalele şi cu
lucrurile fără viaţă.
Un exemplu în acest sens
este cel în care, atunci când
Profetul, salla Allahu aleihi wa
sallam, se afla într-o călătorie
cu companionii săi, radhi
Allahu anhum, s-a oprit într-un
anume loc. Unul dintre companionii săi, radhi Allahu anhu, a
observat o pasăre cu puii ei. El
a luat puii, iar pasărea a început să meargă în jurul lor, bătând din aripi.
Când Profetul, salla Allahu
aleihi wa sallam, a observat
ceea ce se întâmplă, s-a întors

spre companionii săi, radhi
Allahu anhum, şi a întrebat:
„Cine a îndurerat această
pasăre, luându-i puii de lângă
ea? Redaţi-i puii!”
Un alt exemplu al bunătăţii
Profetului Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam, faţă de
animale, este cel în care el, salla
Allahu aleihi wa sallam, a văzut
un cuib de furnici ars. El a
întrebat:
„Cine a ars acest cuib?”
Unul dintre companionii
săi, radhi Allahu anhu, care-l
însoţea, a răspuns:
„Eu am fost acela.”
Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, s-a mâniat şi a spus:
„Nimeni, cu excepţia lui
Allah subhanahu wa ta’ala, nu
pedepseşte cu focul!”
Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, era atât de milos încât, atunci când efectua abluţiunea, dacă vedea o pisică, lăsa
vasul pentru ca aceasta să bea
din el şi abia apoi făcea abluţiunea, din apa care a rămas.

Odată, a trecut pe lângă un
om care a pus o oaie pe pământ, având piciorul pe gâtul
ei, pentru a o înjunghia, iar în
acest timp, ascuţea cuţitul, iar
oaia se uita. Profetul, salla
Allahu aleihi wa sallam, s-a mâniat văzând aceasta şi a spus:
„Vrei să moară de două ori?
De ce nu ai ascuţit cuţitul înainte să pui oaia jos?”
De asemenea, un alt exemplu este cel în care Profetul
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, a trecut pe lângă doi
bărbaţi care discutau, stând
fiecare pe cămila lui. Atunci
când a văzut aceasta, el, salla
Allahu aleihi wa sallam, a simţit
milă pentru cămile şi, de aceea,
a interzis oamenilor folosirea
animalelor pe post de scaun,
aceasta însemnând că ele trebuie să fie folosite doar când
este necesar şi, atunci când nu
sunt folosite, trebuie să descalece, permiţându-le, astfel, să se
odihnească.
Un alt exemplu despre mila
şi bunătatea Profetului, salla
Allahu aleihi wa sallam, este cel
relatat de Imran ibn Husain,
radhi Allahu anhu:
„(…) O femeie din neamul
Ansarilor a fost luată prizonieră, alături de Al-Adhbi (cămila

femelă a Profetului). Femeia a
fost legată cu frânghii. Oamenii
care au capturat-o îşi odihneau
animalele în faţa caselor lor, iar
femeia a scăpat din frânghii şi a
mers la cămile. Atunci când a
ajuns aproape de ele, acestea sau speriat şi s-au agitat, aşa că
le-a lăsat şi a mers la Al-Adhbi.
Aceasta nu s-a agitat, ci s-a aşezat pe spate şi s-a rostogolit.
Astfel, ea a scăpat. Atunci când
cei care o luaseră prizonieră au
aflat, au mers să o caute, dar ea
şi cămila evadaseră. Atunci, femeia a făcut o promisiune lui
Allah, că dacă El o va salva cu
ajutorul acestei cămile, ea o va
oferi ca sacrificiu. Atunci când
cămila a ajuns în Medina, oamenii au zis:
«Aici este Al-Adhbi, cămila
Mesagerului lui Allah.»
Femeia a spus că a făcut o
promisiune în faţa lui Allah, că
dacă se va salva cu ajutorul acestei cămile, ea o va sacrifica.
Companionii au mers la
Mesagerul lui Allah, salla
Allahu aleihi wa sallam, şi i-au
povestit acest lucru. Apoi, el lea răspuns:
«SubhanaAllah! Cât de amară este recompensa ei, pentru
că a făcut legământ în faţa lui
Allah că o va sacrifica, dacă El o

salvează cu ajutorul acestei cămile! Nu există o împlinire a
acestui jurământ, care este un
act de nesupunere, şi nu este
ceva de care poate dispune o
persoană.»”
(relatat de Muslim)
Este de preferat să transformaţi atitudinea voastră, să
fiţi mai blânzi şi mai generoşi,
iar toate acestea să devină ceva
natural, care să rămână alături
de voi în mod constant, în orice
acţiune pe care o faceţi, chiar şi
atunci când este vorba de animale, plante sau lucruri lipsite
de viaţă.
Profetul Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam, ţinea
predici vinerea, odihnindu-se
cu spatele lipit de un trunchi de
curmal, care se afla în interiorul moscheii. O femeie din neamul Ansar a întrebat:
„O, Mesager al lui Allah, nu
ar fi mai bine să îţi aduc ceva pe
care să stai? Am un servitor care
este dulgher.”
Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, a răspuns:
„Fă cum doreşti.”
Femeia a adus un amvon
pentru el, salla Allahu aleihi wa
sallam. În următoarea vineri,
Profetul, salla Allahu aleihi wa
sallam, s-a urcat în amvonul

făcut de ea, aşezându-se pe el.
Trunchiul de copac din spatele
lui a mugit ca un taur care urma să fie tăiat în jumătate. Moscheea s-a zguduit. Profetul,
salla Allahu aleihi wa sallam, a
coborât din amvon, a îmbrăţişat trunchiul şi a plâns ca un
copil.
Apoi, el, salla Allahu aleihi
wa sallam, a spus:
„Jur pe Cel în mâinile căruia
se află sufletul lui Mohammed,
că dacă nu l-aş fi îmbrăţişat,
trunchiul ar fi continuat să
plângă până în Ziua Judecăţii.”
Concluzie
Allah subhanahu wa ta’ala a
oferit omului cea mai mare
onoare, făcându-l dintre cele
mai nobile creaturi ale Sale,
însă, acest lucru nu îi dă permisiunea de a oprima şi de a se
purta urât cu restul Creaţiilor
lui Allah Preaînaltul.

Respectul părinţilor în Islam
(continuare)
~ de Ionela Noour ~

Devotamentul faţă de
părinţi, în timpul vieţii lor, se
manifestă prin:
 Ascultarea părinţilor,
atâta timp cât aceasta nu este
în contradicţie cu recomandările lui Allah subhanahu wa
ta’ala.
Pe ascultarea părinţilor,
respectul şi grija faţă de ei, se
pune un foarte mare accent în
învăţăturile islamice şi ele reprezintă o parte importantă a
credinţei unui musulman:
„Adoraţi-L pe Allah şi nu-I
asociaţi Lui nimic! Purtaţi-vă
bine cu părinţii (…)”
(Surat An-Nisa’, 4:36)

A fi înţelegător faţă de
ei, prin fapte şi vorbe.
Nu este frumos să ne arătăm iritarea faţă de părinţi
când, cu voia sau fără voia lor,
devin dificili la bătrâneţe. Allah
Preaînaltul a spus:
„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 zice
lor «Of!» şi nu-i certa pe ei, ci
spune-le lor vorbe cuviincioase.”
(Surat Al-’Isra’, 17:23)
Aceste cuvinte arată legătura puternică dintre slăvirea
lui Allah subhanahu wa ta’ala şi
purtarea frumoasă faţă de
părinţi, înălţându-i, în acest fel,
pe aceştia, la un nivel înalt. De
asemenea, prin acest verset,
suntem încurajaţi să fim miloşi,
îndurători şi blânzi cu ei.
Când ajunge la bătrâneţe,
orice fiinţă umană trece printrun declin al sănătăţii fizice şi,
uneori, psihice. În această etapă de viaţă, trebuie să avem
grijă să nu spunem vreun cuvânt de nemulţumire faţă de ei,
ci să le adresăm cele mai potrivite cuvinte, care îi vor face să
se simtă iubiţi şi respectaţi.


Să îi ajutăm atât cât
putem.
Binefacerea şi devotamentul faţă de părinţi, includ tot ceea ce îi poate face fericiţi.
Efortul de a ne ajuta părinţii este considerat o onoare şi o
binecuvântare. Un bun musulman va sări întotdeauna în ajutor, va fi precum un servitor şi
se va bucura, atunci când părinţii îi cer să facă anumite
lucruri pentru ei, cu condiţia ca
acestea să fie în conformitate
cu Legea Divină.

Să îi ascultăm cu atenţie, să nu îi întrerupem şi să
evităm a-i dezaproba.
Profetul Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam, a arătat
înalta poziţie a părinţilor şi obligativitatea de a-i respecta:
„Plăcerea lui Allah se află în
plăcerea tatălui, şi neplăcerea
lui Allah se află în neplăcerea
tatălui.”
(relatat de Tirmidhi)

A-L implora pe Allah
Preaînaltul să îi ierte şi să îi
binecuvânteze.
Nu trebuie niciodată să ne
plângem de comportamentul
părinţilor noştri. Ei s-au sacrificat pentru noi, când eram co-

pii neajutoraţi, nu au considerat că acest lucru ar fi greu
pentru ei. Din contră, ne-au îngrijit şi ne-au crescut, fără să
ceară nimic în schimb. Tot aşa
şi noi, în aceste momente, trebuie să le fim recunoscători,
printr-un comportament adecvat, blând şi, inshaAllah, în acest mod vom obţine răsplată
divină.
Rugăciunea pentru părinţii
noştri este, de asemenea, o mare sursă de binecuvântări, în
viaţa pământeană. Profetul
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, a spus:
„Doar implorarea şi ascultarea părinţilor pot prelungi
viaţa. Un om este lipsit de provizia lui, dacă comite păcate.”
(relatat de Ibn Majah)

Să nu fi arogant, să nu
îi dojeneşti, să nu îi provoci
sau să ridici tonul la ei.
Cuvintele, tonalitatea cu care ne exprimăm, trebuie să denote respect şi veneraţie. Este
bine să ne adresăm lor cu
«Mamă», «Tată», evitând a le
spune pe nume, în acest fel
arătându-le respectul nostru şi
buna educaţie pe care ne-au
dat-o.
Privirea noastră trebuie să

fie plină de tandreţe. Urwa, un
erudit musulman, a spus:
„Dacă părinţii tăi te jignesc,
nu îi privi fix, căci primul indiciu
al mâniei este să ne fixăm privirea pe a celui pe care suntem
supăraţi.”
Atitudinea noastră trebuie
să fie plină de respect, smerenie şi supunere:
„Şi din îndurare, coboară
pentru ei aripa smereniei şi îndurării şi spune: «Doamne, fii
îndurător cu ei, căci ei m-au
crescut [când am fost] mic!»”
(Surat Al-’Isra’, 17:24)

Să le răspundem atunci când ne cheamă, să discutăm cu ei şi să ţinem cont de
sfaturile pe care ni le dau.
Trebuie să fim umili, modeşti în faţa părinţilor; să le
acordăm din timpul nostru, să
nu îi lăsăm să se simtă singuri;
să ţinem cont de poveţele lor.
Părinţii fac eforturi foarte mari
pentru copiii lor, fie ele financiare sau de altă natură. De aceea, copiii, la rândul lor, trebuie să îi răsplătească pe părinţi,
ajutându-i de fiecare dată şi
oferindu-le respectul cuvenit,
după cum ne îndeamnă şi Allah
Preaînaltul, în Sfântul Coran:
„Noi i-am poruncit omului

să le arate bunătate părinţilor
săi (…)”
(Surat Al-’Ahqaf, 46:15)

Să cerem permisiunea
la intrare şi să îi salutăm.
„Dar când au ajuns copiii
voştri la vârstnicie, să ceară
îngăduinţă, aşa cum au cerut
cei de dinaintea lor. ”
(Surat An-Nur, 24:59)
A cere permisiunea este o
datorie a oricărui copil sau adult. Este important pentru o
familie musulmană să păstreze
decenţa şi bunele relaţii.
Kalada ibn Hanbal, radhi
Allahu anhu, a relatat că:
„Safwan ibn Ummaya m-a
trimis la Profet, salla Allahu
aleihi wa sallam, cu puţin lapte,
o gazelă tânără şi nişte castraveţi mici. Am intrat fără să cer
permisiunea şi fără să salut. El
mi-a zis atunci:
«Mergi înapoi şi spune: „Assalam aleykum (Pacea să fie cu
tine). Pot să intru?”»”
(relatat de Abu Dawud şi
Tirmidhi)
Familia trebuie să-i înveţe
pe copii cum să-i salute pe ceilalţi. Cei mici trebuie să înveţe
să salute folosind salutul islamic «As-salam aleykum wa
rahmatullahi wa barakatuh».

Răspunderea la salut este şi ea
o datorie religioasă.
Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, i-a spus odată lui
Anas, radhi Allahu anhu:
„Fiule, când intri în casă, salută-ţi familia. Va fi o binecuvântare atât pentru tine, cât şi
pentru cei ce locuiesc în casa
ta.”
(relatat de Tirmidhi)
Devotamentul faţă de
părinţii musulmani, după
moartea lor
Buna purtare faţă de părinţi
nu se limitează doar la viaţa
acestora, ea continuă şi după
trecerea lor în nefiinţă. Astfel,
cel care şi-a neglijat părinţii în
timpul vieţii lor, are posibilitatea să se revanşeze. Există
mai multe forme de devotament faţă de părinţi, după
dispariţia lor:
„Un om l-a întrebat pe
Profetul lui Allah, salla Allahu
aleihi wa sallam:
«O, Mesager al lui Allah! Miau mai rămas mie lucruri pe
care aş putea să le fac pentru
părinţii mei, după moartea
lor?»
Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, a răspuns:

«Bineînţeles. Roagă-te şi cere iertare pentru ei. Împlineşte
angajamentele lor sau ultimele
lor dorinţe, păstrează relaţiile
de rudenie şi onorează-le prietenii.»”
(relatat de Ahmad)
A da pomană în locul părinţilor noştri face parte din aspectele legate de devotamentul faţă de părinţii decedaţi.
Aisha, radhi Allahu anha, a
relatat:
„Un om a venit la Profet,
salla Allahu aleihi wa sallam, şi
a spus:
«Mama mea a murit pe neaşteptate şi cred că, dacă ar fi
acum să ceară ceva, acest lucru
ar fi Pomana. Îi poate fi, deci,
aceasta, atribuită, dacă o fac eu
în locul ei?»
Profetul, salla Allahu aleihi
wa sallam, a spus:
«Da. Dă pomană în numele
ei.»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Statutul înalt al mamei, în
Islam
Printre puţinele precepte
pe care musulmanii le respectă
cu fidelitate şi în ziua de astăzi,
sunt cele referitoare la trata-

mentul acordat mamelor. Relaţia profundă şi călduroasă între
mamele musulmane şi copiii
lor, precum şi adâncul respect
cu care bărbaţii musulmani se
apropie de mamele lor, uimeşte, de obicei, pe occidentali.
Creşterea unui copil, educarea lui în spiritul islamic, presupune multă muncă din partea
unei mame. Părinţii au marea
datorie să-şi crească copiii în
aşa fel încât aceştia să fie buni
musulmani, să le insufle un
mod de viaţă compatibil cu
ceea ce găsim în Sfântul Coran
şi în Tradiţia Profetului, salla
Allahu aleihi wa sallam.
Mama este primul şi cel mai
important profesor în societatea umană. Îndeplinindu-şi
obligaţiile, mama musulmană
îşi va conduce copilul pe calea
Paradisului, pe calea liniştii şi a
păcii. Dacă mama îl învaţă pe
copilul ei să-l iubească, să-l
respecte şi să fie bun cu tatăl
lui, îşi va conduce micuţul spre
Paradis. Dacă ea îi insuflă copilului ură, nesupunere faţă de
tată, ea îşi va conduce copilul
spre Iad.
Abu Umama, radhi Allahu
anhu, a relatat că:
„Un bărbat a întrebat:
«O, Trimis al lui Allah, care

sunt drepturile părinţilor asupra copiilor lor?»
El a răspuns:
«Mama şi tata sunt Iadul
sau Paradisul vostru.»”
(relatat de Ibn Majah)
Pentru a evita orice dezechilibru, cum ar fi ca un copil să
se poarte cu un părinte mai frumos decât cu celălalt, învăţăturile islamice care privesc relaţia cu părinţii se referă pe rând
la mamă şi la tată. Astfel, atunci
când un bărbat a venit să facă
mărturisirea de credinţă şi jurământul că va lua parte la
lupta sfântă (jihad), Profetul,
salla Allahu aleihi wa sallam, l-a
întrebat:
„E vreunul dintre părinţii tăi
în viaţă?”
Acest lucru arată că musulmanul are obligaţia de a se purta cu ambii părinţi la fel.
În Islam, respectul, onoarea
şi consideraţia de care se bucură o mamă este fără precedent.
Islamul îi acordă mamei un
statut mai mare decât al tatălui,
după cum observăm într-un
hadith relatat de Abu Huraira,
radhi Allahu anhu:
„Un om a venit la Mesagerul
lui Allah şi l-a întrebat:
«O, Mesagerule, cine are
mai mult drept asupra mea?»

Iar Profetul i-a răspuns:
«Mama ta.»
Omul a întrebat:
«Şi apoi?»
Profetul a răspuns:
«Mama ta.»
Omul a continuat:
«Şi după ea?»
Profetul a răspuns:
«Mama ta.»
Omul a întrebat a patra
oară:
«Şi apoi?»
Profetul a răspuns:
«Apoi tatăl tău.»”
(relatat de Bukhari şi Muslim)
Mamei i s-au atribuit de trei
ori mai multe drepturi decât
tatălui. Datorită modului cum
este creată, femeia este unică în
capacitatea ei de a purta în
pântece un copil, de a-l hrăni la
sân şi de a-l educa, rol foarte
dificil şi care implică foarte
multă trudă, după cum Allah
Preaînaltul a spus:
„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!»”

(Surat Luqman, 31:14)
MAMA… Ne-am gândit
vreodată de câte ori s-a întristat, pentru ca noi să fim fericiţi?
De câte ori s-a înfometat, pentru ca noi să fim sătui? Cât a
plâns, pentru ca noi să fim bucuroşi? Câte dificultăţi a suportat, pentru ca noi să fim liniştiţi? Cu siguranţă, fiecare dintre
noi ştim prea-bine răspunsul la
aceste întrebări. Rămâne doar
să reflectăm mai mult asupra
acestor lucruri şi să încercăm
să avem un comportament pe
măsura sacrificiilor pe care mamele noastre le-au făcut pentru
noi.
Atât timp cât noi suntem
fericiţi, mama se bucură alături
de noi; când avem probleme, ea
este îngrijorată; dorinţa ei este
ca noi să fim fericiţi, mulţumiţi
şi acceptaţi de cei din jur. Mama este o persoană care oferă,
fără să ceară nimic în schimb,
care se dedică trup şi suflet,
fără să aştepte mulţumiri. Ea îşi
iubeşte copiii mai mult decât
propria-i viaţă. Şi atunci, cum
să nu îi acordăm tot respectul
şi toată dragostea noastră?
~ inshaAllah, va continua ~

Ştiinţele hadith-ului
~ de Mariam Oana ~

„V-am lăsat vouă două lucruri:
Coranul şi Tradiţia mea (Sunna); dacă vă veţi ţine
de ele, nu veţi rătăci niciodată.”
(Pelerinajul de Adio)

Relatatorii de ahadith sunt
cei mai onorabili şi cei mai respectabili dintre oameni, pentru
că ei sunt păzitorii în a căror
custodie
se
află
Sunna
Profetului Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam.
Cei care relatează hadithurile fac parte dintre companionii Profetului, salla Allahu
aleihi wa sallam, şi sunt aceia
care au văzut acţiunile sale şi
au auzit cuvintele sale, salla
Allahu aleihi wa sallam.
Printre cei care au transmis ahadith se găsesc succesorii companionilor, radhi Allahu
anhum, ei fiind binecuvântaţi
de către Allah Preaînaltul şi, de
asemenea, fiind extrem de respectaţi de către musulmani. În

Islam, ei strălucesc precum stelele, iar inimile lor au rămas intacte în faţa tentaţiilor acestei
lumi.
Citind biografiile lor, se aprofundează cunoştinţele despre Islam, iar în inima fiecărui
musulman se dezvoltă dorinţa
de a fi devotat, credincios şi ascultător
faţă
de
Allah
subhanahu wa ta’ala.
El, Preaînaltul, spune:
„Într-adevăr, Noi am pogorât Coranul şi Noi îi vom fi păzitori!”
(Surat Al-Hijr, 15:9)
Promisiunea din acest verset, făcută de Allah subhanahu
wa ta’ala, este evident îndeplinită; puritatea necontestată a
textului original al Coranului

cel Nobil este protejată de peste paisprezece secole.
Cu toate acestea, ceea ce este adesea uitat de musulmani,
este faptul că Promisiunea Divină de mai sus include, de asemenea, şi necesitatea păstrării
Sunnei Profetului Mohammed,
salla Allahu aleihi wa sallam,
care este exemplul concret al
stabilirii şi ghidării bunei practici a Coranului.
Înţelepciunea Profetului,
salla Allahu aleihi wa sallam,
învăţată prin Coran, nu poate fi
înţeleasă fără a studia Sunna
lui, salla Allahu aleihi wa
sallam, care nu este altceva decât Înţelepciunea despre care
Allah subhanahu wa ta’ala vorbeşte în versetul:
„De n-ar fi fost harul lui
Allah asupra ta, [Mohammed],
şi îndurarea Lui, ar fi cercat o
parte dintre ei să te împingă să
rătăceşti [drumul], dar ei nu se
împing la rătăcire decât pe ei
înşişi şi nu vor putea să-ţi aducă daună întru nimic. Iar Allah
a pogorât asupra ta Cartea şi
Înţelepciunea, te-a învăţat ceea
ce nu ştiai şi harul lui Allah
asupra ta a fost nemăsurat.”
(Surat An-Nisa’, 4:113)
Profetul Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam, a spus

cu privire la aceasta:
„Allah mi-a dat Coranul şi
încă ceva în plus, similar cu acesta.”
(relatat de Abu Dawud)
Allah Preaînaltul prezervă
Sunna Profetului, salla Allahu
aleihi wa sallam, prin care să
permită companionilor şi succesorilor săi, radhi Allahu
anhum, memorarea, scrierea şi
transmiterea Cuvintelor lui
Allah subhanahu wa ta’ala
Mesagerului Său, salla Allahu
aleihi wa sallam.
El, subhanahu wa ta’ala, a
permis, de asemenea, să se consemneze descrierea fizică a
Profetului Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam, caracterul său, stilul de viaţă, care
este de natură să uşureze urmarea exemplului său, astfel,
bucurându-ne de toate beneficiile datorate practicării Sunnei.
Mai târziu, atunci când cunoaşterea Sunnei pure a început să fie ameninţată, Allah
Preaînaltul a făcut ca să vină în
comunitatea musulmană oameni cu o capacitate de memorare incredibilă, dotaţi cu competenţe şi de o expertiză analitică ieşită din comun. Aceşti
oameni au călătorit pentru a

colecta sute de mii de exemple
din tradiţiile Profetului, salla
Allahu aleihi wa sallam, scriindu-le. Pe de o parte, aşezândule pe cele care nu au fost corupte de cei cu memorie slabă,
care le-au transmis lor şi, pe de
altă parte, le-au scris pe cele
care au fost falsificate de către
mincinoşi fără scrupule; astfel
făcându-se diferenţa dintre
cuvintele
distinctive
ale
Profetului, salla Allahu aleihi
wa sallam, a companionilor,
radhi Allahu anhum, şi a succesorilor săi. Aceştia din urmă au
învăţat în mai multe centre de
învăţământ, păstrând transmiterea moştenirii lăsate de
Profetul Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam.
Această muncă a fost realizată cu o atenţie şi o precizie
extraordinară, oferind colectorilor de ahadith cunoştinţe în
profunzime a biografiei tuturor
relatatorilor de hadith-uri.
Acţiunea a fost cel mai bun
mod de păstrare a învăţăturilor
şi cunoştinţelor savanţilor în
ştiinţele Islamului, care au reînviat practicarea Sunnei autentice.
Din păcate, declaraţiile false
continuau să fie atribuite
Profetului, salla Allahu aleihi

wa sallam, chiar dacă persoana
care citea nu avea nicio idee
despre ceea ce învăţaţii ştiinţelor hadith-ului raportau cu privire la acestea. În mod ironic, ei
ignorau avertismentele aduse
de Profet, salla Allahu aleihi wa
sallam, alocându-i cuvinte care
nu erau ale lui, salla Allahu
aleihi wa sallam, începând să
fie într-o situaţie foarte periculoasă.
Metodologia experţilor în evaluarea hadith-urilor şi a lanţului de relatatori ne oferă o
multitudine de informaţii valoroase.
Un hadith este compus din
două părţi: sened sau isnad
(lanţul de relatatori, lanţul de
transmitere) şi metn (hadith-ul
propriu-zis). Un text poate părea logic şi rezonabil, dar este
nevoie de o serie de relatatori
autentici, deoarece numai astfel poate fi acceptat.
Abdullah ibn Al-Mubarak
(181 H.), unul dintre profesorii
iluştri ai imamului Bukhari, a
declarat că:
„Lanţul de transmiţători este
o parte a religiei; dacă nu ar fi
un lanţ de transmitere, oamenii
ar putea să spună tot ceea ce
vor.”
În ştiinţele de ahadith, se

pune un mare accent pe studiul
isnad-ului (lanţ de transmitere), care a atras interesul multor savanţi musulmani, până la
punctul în care au devenit experţi excelenţi în cunoaşterea
naratorilor, aşa cum este cazul
lui Ibn Majah şi mulţi alţii.
Studiul unui hadith include
numele fiecărui relatator, caracterul său public şi privat,
autenticitatea, puritatea etc.,
capacitatea şi reputaţia în materie de memorare şi tipul de
relatări pentru care este cunoscut: dacă sunt autentice, slabe
sau inventate. În plus, fiecare
relatator trebuie să fie identificat de o cotă dată de alţi relatatori care sunt cunoscuţi şi unanim acceptaţi.
Deci, toate acestea şi multe
alte lucruri importante trebuie
luate în considerare, pentru a fi
utilizate ca baze de credinţă,

jurisprudenţă sau, pur şi simplu, un punct de interes (să nu
fie atribuite Profetului, salla
Allahu aleihi wa sallam).
După Cartea lui Allah
Preaînaltul, Sfântul Coran, hadith-urile elaborate de lucrări
compilate de către imamii
Bukhari şi Muslim, sunt considerate de către savanţii musulmani ca fiind cărţile cele mai
autentice. Trebuie remarcat şi
faptul că există şi alţi savanţi
celebri în domeniul colectării
hadith-urilor, cum ar fi: Abu
Dawud (275 H.), Tirmidhi (279
H.), Nasa’i (303 H.).
Fie ca Allah subhanahu wa
ta’ala să îi ierte şi să le acorde
Mila Sa!
Amin!
Allahu Alam

Ingredientele unei căsătorii fericite
– Compilaţie –

~ tradus de Alya Iacob ~
Copiii
Este bine ştiut faptul că
unul dintre obiectivele căsătoriei este procrearea şi continuarea genealogiei. În acest
sens, trebuie cunoscute anumite lucruri, importante pentru
viaţa de familie.
a. Planificarea familială
Sunt mulţi bărbaţi care cer
soţiilor lor să folosească metode anticoncepţionale imediat
după căsătorie, pentru o perioadă de timp. Acest lucru este
în detrimentul soţiei, deoarece
este dovedit medical că, dacă o
femeie care nu a avut copii foloseşte anticoncepţionale, riscă
să devină infertilă pentru toată
viaţa (deci, atenţie foarte mare
la acest aspect).
De asemenea, sunt şi femei
care doresc să întârzie o eventuală sarcină pentru un an sau
doi, pentru a consolida relaţia
cu soţul. Acest acord este

regretabil (dar, din păcate, este
practicat în zilele noastre din
ce în ce mai mult).
Apoi, sunt cuplurile care
nu vor un copil imediat după
căsătorie, pentru a nu strica
programul lor. Acest lucru creează un gol în căsătoria lor şi îi
privează de afecţiunea unui copil, care ar putea să le umple
viaţa.
Sunt alte cupluri care amână o sarcină pentru a continua
studiile sau, mai apoi, pentru a
avea o carieră. Într-o asemenea
situaţie, soţul nu mai are alt
recurs, cu excepţia divorţului.
Ca musulmani, avem o datorie
morală, pentru că Profetul
Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam, se va mândri cu numărul urmaşilor săi, în Ziua
Judecăţii.
b. Creşterea copiilor
Oamenii au diferite idei şi
metode, în ceea ce priveşte
creşterea şi educarea copiilor.

Fiecare cuplu are un ideal şi o
ideologie, existând păreri diferite între ei. Desigur, ar trebui
să rămână întotdeauna loc pentru discuţii şi compromisuri.
Mama are un rol special, dar, la
un moment dat, la o anumită
vârstă, tatăl are ultimul cuvânt
de spus. Deciziile se iau de comun acord şi este foarte important să nu se condamne sau să
se critice părerea unuia faţă de
celălalt, de faţă cu copiii, pentru
că, inevitabil, această contradicţie va avea efecte negative
în mintea copiilor şi, astfel, ei
vor prefera fie părerea unuia
dintre părinţi, fie vor pierde
respectul faţă de ei, iar autoritatea părinţilor asupra lor va fi
inexistentă.
Dacă sunt dispute sau diferenţe de opinie, acestea trebuie
să fie rezolvate în particular,
nicidecum în faţa copiilor.

distrugând orice şansă de a
avea o căsătorie fericită sau o
relaţie bună cu familia soţiei.
Această speranţă este năruită
definitiv atunci când mama
soacră face legea. De asemenea,
acelaşi lucru se poate spune şi
despre soţiile care au acest
prost obicei, de a se plânge familiei soţului. Nu spunem că
această dragoste este obligatorie, pentru că depinde de fiecare inimă în parte, ea fiind sub
controlul lui Allah subhanahu
wa ta’ala. Însă, fiecare trebuie
să respecte şi să onoreze familia celuilalt.
Abilitatea de a rezolva
problemele

Relaţiile bune cu rudele

Fiecăruia dintre noi ne face plăcere să credem că suntem
capabili să ne rezolvăm problemele din căsătorie. Încercăm să
discutăm aceasta în următoarele capitole, inshaAllah.

Fiecare dintre soţi trebuie
să respecte familia celuilalt şi
să nu discute despre greşelile
acestora în public. Sunt mulţi
bărbaţi care merg la tatăl soţiei
şi îi spun acestuia tot ceea ce
fiica sa face greşit, în acest fel

a. Înţelepciunea
Fiecare cuplu întâlneşte
probleme pe parcursul căsătoriei, unele mai mult decât altele. Chiar şi Profetul, salla Allahu
aleihi wa sallam, a întâlnit anumite probleme cu soţiile sale,
dar, prin înţelepciunea pe care

lor

Allah subhanahu wa ta’ala i-a
dat-o, şi-a rezolvat problemele
prin aceste metode similare, aşa cum găsim în următorul hadith de la Anas, radhi Allahu
anhu, care a relatat că:
„În timp ce Profetul se afla
în casa uneia dintre soţiile sale,
una dintre «mamele credincioşilor» a trimis o farfurie cu
mâncare. Soţia în casa căreia se
afla Profetul, a lovit mâna servitorului, făcând, astfel, farfuria
să cadă şi să se spargă. Profetul,
salla Allahu aleihi wa sallam, a
strâns cioburile farfuriei şi a
început să adune mâncarea
care fusese în aceasta, spunând:
«Mama ta (mama credincioaselor) s-a simţit geloasă.»
Apoi, l-a reţinut pe servitor, până când o altă farfurie a
fost adusă. El a dat farfuria cea
bună soţiei care trimisese mâncare şi a păstrat farfuria cea
spartă în casa în care se afla.”
(relatat de Bukhari)
Deci, în acest mod, se poate ameliora o potenţială problemă, înainte de a lua proporţii.
Fiecare trebuie să cântărească
gravitatea situaţiei, aplanând-o
cu înţelepciune, înainte de a
apărea un posibil conflict în

cuplu. Allah subhanahu wa
ta’ala nu iubeşte dispreţul.
O femeie era foarte supărată pe soţul ei şi i-a cerut acestuia divorţul. Soţul i-a spus să
aducă o foaie şi ceva de scris,
pentru ca ea să noteze ceea ce
îşi dorea. Când aceasta le-a adus, soţul a sfătuit-o să meargă
la culcare şi să completeze foaia
dimineaţa următoare. Soţia a
fost de acord. A doua zi, aceasta
a fost mult mai calmă şi nu a
mai menţionat nimic de divorţ.
A realizat toleranţa soţului ei şi
abilitatea lui de a rezolva problemele, fără urmări neplăcute.
b. Adaptările
Acest lucru înseamnă ca
cei doi soţi să se adapteze unul
faţă de celălalt, după natura
fiecăruia. Iar acesta este unul
dintre cele mai dificile lucruri
pe care le are de făcut un cuplu,
după căsătorie. Ambii sunt obişnuiţi în standarde diferite,
după cum au fost în mediul lor
de viaţă. Prin urmare, dacă nu
se pot adapta noului mediu, va
fi foarte dificil pentru amândoi.
Acest lucru, din păcate, este
foarte des întâlnit şi, de aceea,
auzim de foarte multe ori de
divorţuri premature, chiar după noaptea nunţii, iar altele la

nici câteva săptămâni.
c. Reţinerile
Unul dintre cele mai bune
moduri prin care o persoană
poate evita certurile şi disputele, este ca persoana în cauză
să nu folosească un limbaj neadecvat şi să nu îşi exprime fiecare neplăcere într-un mod
negativ. Profetul, salla Allahu
aleihi wa sallam, a întrebat:
„Vor fi oamenii aruncaţi în
Iad, cu faţa în jos, din cauza
limbii lor?”
(relatat de Ahmad şi Tirmidhi)
Prin urmare, în timpul unei discuţii mai aprinse, soţii ar
trebui să fie mai atenţi la ceea
ce spun.
d. A nu vorbi despre problemele din familie, în afara casei
A încerca să expunem problemele cuplului pentru a fi
rezolvate familiei soţului/soţiei, este o problemă foarte delicată, deoarece pot fi atinse nişte linii interzise. Acest lucru ar
fi posibil de discutat cu cei din
afara casei, care nu cunosc toate aspectele şi unghiurile problemei, iar aceştia pot fi arbitri
părtinitori. Desigur, acest lucru
poate dăuna, apoi, foarte mult

căsătoriei. De cele mai multe
ori, argumentele sunt precedate de comentarii neplăcute,
chiar dacă incidentul este minor şi pictat în culori nerealiste,
cel care ascultă se poate aştepta la ce e mai rău. Prin urmare, este în interesul soţilor ca ei
să îşi rezolve problemele singuri, fără a le mai expune şi
familiilor lor. Este de preferat
ca ei să nu doarmă înainte de a
încerca să rezolve orice conflict
apărut în timpul zilei.
e. A cere sfatul specialiştilor
A cere sfatul specialiştilor
în domeniu este un lucru foarte
important, atunci când pare că
situaţia nu mai are nicio
soluţie. Aceştia vor fi obiectivi
şi vor putea oferi cuplului
soluţiile pe care nu le-au luat în
considerare înainte.
Un tânăr a cerut sfatul unui
specialist, în momentul în care
situaţia de acasă îl depăşea.
Specialistul i-a demonstrat că
situaţia nu era atât de gravă şi
i-a dat o soluţie. Tânărul I-a
mulţumit lui Allah subhanahu
wa ta’ala că s-a abţinut să
vorbească şi că a cerut ajutorul
unui specialist.
Allah Preaînaltul spune în

Nobilul Coran:
„Dacă vă temeţi de o
pricină între ei doi [cei doi
soţi], atunci trimiteţi un arbitru
din neamul lui şi un arbitru din
neamul ei. Dacă voiesc ei
[arbitrii] împăcarea, Allah va
readuce înţelegerea între ei [cei
doi
soţi].
Allah
este
Atoateştiutor,
Bineştiutor
[’Alim, Khabir].”
(Surat An-Nisa’, 4:35)
f. A-şi accepta destinul
Cel mai mare beneficiu în
acceptarea destinului hotărât
de Allah subhanahu wa ta’ala,
este ca musulmanul să fie cu
inima deschisă în Dreptatea lui
Allah Preaînaltul şi să lase loc
Înţelepciunii Sale. Tot ceea ce
primeşte credinciosul de la El,
Preaînaltul, este, întotdeauna,
ceea ce e mai bun pentru el;
atunci când este satisfăcut de
ceea ce are, Îi mulţumeşte lui
Allah Preaînaltul şi acest lucru
este bun pentru el, iar atunci
când are necazuri, rămâne
mulţumitor şi răbdător, şi acest
lucru este, iarăşi, bun pentru el.
A fi răbdător la încercările lui
Allah subhanahu wa ta’ala, este
un semn de credinţă puternică.
Un musulman poate fi ori
mulţumitor şi răbdător, ori ne-

mulţumitor şi nerăbdător.
Fiecare cuplu ar trebui să
aplice aceasta în viaţa lor, dacă
nu au copii, sau dacă au
anumite probleme cu ei.
Trebuie să ştie că, fiind răbdători, Allah subhanahu wa
ta’ala îi va proteja (de exemplu,
de boli psihice, care duc la
gânduri sinistre), în această
lume şi că El, Preaînaltul, le va
oferi o recompensă mare, în
Viaţa de Apoi.
Nu este deloc plăcut să
auzim că sunt bărbaţi care cred
că este vina femeilor dacă aduc
pe lume numai fete. Ei fac acest
lucru, chiar dacă ştiu că ele nu
au niciun control asupra
acestui aspect:
„A lui Allah este stăpânirea
cerurilor şi a pământului. El
creează ceea ce voieşte şi
dăruieşte El copile cui voieşte
şi dăruieşte El băieţi cui
voieşte, ~ Sau dă El şi băieţi şi
copile şi-l face sterp pe cel pe
care El voieşte. El este
Atoateştiutor [şi] Atotputernic
[’Alim, Qadir].”
(Surat Aş-Şura, 42:49-50)
Allah subhanahu wa ta’ala
ştie cel mai bine de ce şi cum
sunt dispuse favorurile Sale. A
nu accepta Decizia Sa, este un
semn de lipsă de credinţă, sau e

semn de credinţă foarte slabă.
Un om pe nume Abu Hamza
a vrut să divorţeze de soţia sa,
pentru că născuse numai fete şi
să se căsătorească din nou.
Atunci, soţia a compus un poem:
„Ce este în neregulă cu Abu
Hamza?
Nu vine la noi, în schimb
trăieşte în casa de alături.
Este supărat că am născut
numai fete.
Dar, pe Allah, aceasta nu
este în mâna noastră.
Noi
suntem
precum
pământul: producem ce este
semănat în noi.”
Atunci, bărbatul a realizat
greşeala sa, apoi şi-a ţinut soţia
cu bunătate.
Uneori, o persoană este
încercată cu un partener urât.
Din nou, aceasta este o

încercare şi remarcile negative
trebuie evitate cu orice preţ.
Nimeni nu este responsabil
pentru forma sa fizică. De
asemenea, atunci când cuiva îi
este dat un copil cu deficienţe,
trebuie să îl trateze cu
blândeţe, pentru că, atunci
când
Allah Preaînaltul îl
iubeşte pe robul Său, îl
încearcă. La fel, atunci când
unul dintre soţi este afectat de
o dizabilitate psihică sau fizică,
sau orice formă de boală,
trebuie să existe înţelegere şi
răbdare. Aceasta se aplică şi în
cazul în care soţul rămâne falit
sau îşi pierde locul de muncă.
Atunci când Allah subhanahu
wa ta’ala închide o uşă, va
deschide întotdeauna o alta.
~ inshaAllah, va continua ~

Vasul crăpat

~ tradus de Mariam Oana ~
Odată, în îndepărtata Indie,
trăia un om care căra apă în
două vase mari, pe care le
atârna de o parte şi de alta a
unei prăjini. Unul dintre vase
avea o gaură în interior, în timp
ce celălalt vas era perfect. Pe
când cu cel din urmă omul
ajungea cu toată apa la casa
stăpânului, cu vasul cel crăpat
nu ajungea decât cu jumătate
din apa cerută. Acest lucru se
întâmpla de mult timp, omul
reuşind să aducă numai un vas
şi jumătate cu apă, din ceea ce
era nevoie.
Vasul cel perfect era foarte
mândru şi fericit de ceea ce
putea să facă şi de perfecţiunea
cu care a fost realizat. Însă,
vasul cel crăpat era ruşinat de
imperfecţiunea sa şi era foarte
trist, pentru că nu reuşea să
facă decât jumătate din munca
lui. Într-o zi, el i-a vorbit
omului:
„Îmi este ruşine de mine şi,
de aceea, vreau să îmi cer
iertare în faţa ta.”

Omul a întrebat:
„De ce? Din ce cauză eşti
atât de ruşinat?”
Vasul a răspuns:
„Îmi cer iertare, deoarece
în aceşti ultimi ani am reuşit să
car numai jumătate din apa pe
care trebuia să o car. Din cauza
acestei găuri din interiorul meu,
apa se scurge pe tot drumul
către stăpânul tău. Din cauza ei,
tu faci mult mai multă muncă şi
nici măcar nu obţii recompensa
pentru toate eforturile tale.”
Omului i-a părut foarte rău
pentru vasul cel crăpat şi i-a
spus:
„În timp ce ne întoarcem
spre casa stăpânului, încearcă
să priveşti toate florile care se
află pe marginea drumului.”
Astfel, în drumul lor, vasul
crăpat a privit cu atenţie spre
minunatele flori aflate pe
marginea drumului, deasupra
cărora strălucea soarele dogoritor şi acest lucru l-a mai înveselit puţin.
Însă, după ce au ajuns la

capătul acestuia, tristeţea sa a
început să revină, pentru că, de
asemenea, nu a putut duce
până la final decât jumătate din
toată apa care trebuia dusă şi
din nou şi-a cerut iertare în faţa
cărătorului.
Acesta i-a spus:
„Ai observat că flori nu
existau decât pe marginea ta de
drum, în timp ce pe cealaltă
parte, totul era uscat? Aceasta
pentru că eu ţin cont întotdeauna de gaura pe care tu o ai şi
profit de ea. Am plantat seminţe
de flori pe partea ta de drum şi,
zi de zi, le-ai udat. În ultimii ani,
am adunat frumoasele flori şi leam aşezat pe masa stăpânului.
Dacă tu nu ai fi fost ceea ce eşti,
el nu ar fi putut profita de
aceste frumuseţi.”
Morala
Astfel, crăpătura vasului nu
a reprezentat un lucru rău, ci o

posibilitate de a face un lucru
diferit, pe care nimeni altcineva
nu l-ar fi putut face, fiind o
adevărată binecuvântare, o sursă de a primi răsplata binemeritată.
Fiecare dintre noi avem
propriile noastre defecte, însă,
tocmai acestea fac ca viaţa
noastră să nu fie monotonă,
astfel înfrumuseţând-o şi făcând-o minunată. Trebuie întotdeauna să acceptăm persoanele aşa cum sunt ele şi să căutăm frumuseţea din interiorul
acestora.
Profetul Mohammed, salla
Allahu aleihi wa sallam, a spus:
„Să Îl rugăm pe Allah să ne
ţină inimile tari, ferme, în credinţa adevărată, căci Allah nu
se uită la înfăţişarea noastră
sau la trupurile noastre, ci se
uită la inimile noastre.”
(relatat de Muslim)

Răsărit de soare la Amarna
~ de Munir Karim ~

Amunhotep al IV-lea
Încă de la început, trebuie
să fac precizarea că, dată fiind
diversitatea metodelor de calcul a perioadelor de timp în care s-au consumat dinastiile
egiptene, vom găsi date diferite, în ceea ce priveşte naşterea sau moartea, dar şi a perioadelor de domnie a multora
dintre faraoni.
Referitor la viaţa lui
Amunhotep al IV-lea (Amenofis
al IV-lea), lucrurile stau în acelaşi fel. Din această cauză, anul
naşterii lui este situat, cu aproximaţie, undeva între 1391
şi 1379 î.e.n., iar moartea sa,
între 1336 şi 1334 î.e.n.
Dar, să începem cu începutul… După ce a dăruit faraonului mai multe fiice şi un fiu,
pe nume Tuthmes, regina
Tyi(e) aduce pe lume, în al 24lea an de domnie a lui
Amunhotep al III-lea, un băiat,
care avea să provoace un
cutremur în lumea Anticului

Egipt. El va primi numele de
Amunhotep al IV-lea.
Încă de la naştere, copilul
va purta pe trup pecetea
diformităţilor specifice „sindromului Marfan”. Capul alungit,
trupul slab, lung şi fusiform, cu
şolduri late, specifice femeilor,
mâinile subţiri, terminate cu
nişte degete excesiv de lungi,
asemănătoare unor gheare de
pasăre, erau cele mai evidente
semne ale bolii. Toate acestea
îi vor atrage dizgraţia celorlalţi
membri ai familiei şi, pe ascuns,
chiar şi pe cea a slugilor palatului.
Această antipatie aproape
generală, i-a marcat atât copilăria, cât şi întreaga viaţă. Având
probleme în ceea ce priveşte
deplasarea şi o miopie care îl
împiedica să distingă foarte
clar obiectele sau persoanele aflate în umbră, Amunhotep al
IV-lea resimte dureros atât repulsia celorlalţi faţă de el, cât şi
o dorinţă absurdă şi imposibil
de realizat, de a ,,evada” din

corpul acesta diform, ce ţinea
captivă o inteligenţă superioară.
Cum toate speranţele în
ceea ce priveşte viitorul urmaş
la tronul Egiptului erau concentrate asupra lui Tuthmes, fiul
cel mare al cuplului regal, copilul Amunhotep al IV-lea este
marginalizat şi aproape izolat
într-o aripă secundară a palatului regal, trăind într-o totală
singurătate.
Repudiat de propriul tată
şi renegat de ceilalţi fraţi şi surori, departe de lumea reală şi
de agitaţia zilnică de la curtea
regală, departe de toate acele
legături ce se formează încă din
copilărie între noi şi ceilalţi şi
care ne ajută să înţelegem
lumea în care trăim şi să ne
integrăm în creuzetul tumultului ei, Amunhotep al IV-lea îşi
creează o lume imaginară, făcându-şi un univers de lumini
şi umbre. Cu ajutorul imaginaţiei lui, animalele şi personajele
din pictogramele pereţilor încep să prindă viaţă, mişcânduse parcă în lumina clar obscură
a culoarelor şi camerelor palatului. Aceste jocuri de lumini şi
umbre îl fac să descopere lucruri ascunse celorlalţi muritori de la acea vreme şi să vadă

dincolo de lumea plină de abstracţionismul religios, impus
şi creat de către preoţi. Astfel,
încă de copil, Amunhotep al IVlea se refugiază într-o lume
meditativ-imaginativă, plină de
fantezii, în care demonstrează
celorlalţi că poate face parte
din lumea lor. Dorinţa de iubire
şi de comunicare îl vor ajuta
mai târziu să descopere calea
spre adevărul fundamental şi
să reînnoade firul monoteismului, care părea că s-a rupt odată
cu intrarea lui Iosif în Egipt
(~1600 î.e.n.). Aceasta îl va
determina ca, odată ajuns
faraon, să pună bazele curentului henoteistic (a crede întrun singur zeu, fără a nega existenţa celorlalţi).
La toată această transformare, o contribuţie importantă
au avut-o şi practicile şi cutumele inventate şi puse în practică de preoţii zeului Amun,
care, datorită intereselor personale şi de grup, cât şi a unei
închistări dogmatice, au contribuit atât direct, cât şi indirect,
la îndepărtarea copilului de
lângă propria-i familie, dar şi la
exercitarea unei opresiuni puternice asupra populaţiei, în
special a celei sărace.
În prima parte a adoles-

cenţei, cel mai probabil tot la
sugestia preoţilor, Amunhotep
al IV-lea este trimis de către
tatăl său, Amunhotep al III-lea,
într-un fel de surghiun forţat, la
unul din palatele familiei regale, aflat în oraşul Zarw, din
ţinutul Gosen.
Intrând în templul zeului
Aton, din acest oraş, tânărul fiu
de faraon ia contact pentru prima dată cu simbolistica şi practica religioasă dedicată acestui
zeu. Să încercăm, cu ochii minţii, să ne transpunem în locul
copilului acela conştient de
stigmatul care-l făcea să fie
altfel decât ceilalţi, dar şi atât
de dornic de iubire. Iată-l privind cu înfrigurare cum soarele
dispare sub privirile fixe şi reci
ale Sfinxului de la Gizeh, scos
din nisip de Thutmose al III-lea,
în urmă cu aproximativ 130 de
ani. Umbrele nopţii cuprind încet palatul din Zarw, aducând
cu ele fantomatice jocuri de
lumini şi umbre şi mii de sunete ciudate, care tulburau
mintea copilului de faraon, părăsit la asfinţit de toţi sfetnicii,
care s-au retras în camerele
alocate lor, fericiţi că au scăpat
de corvoada zilnică. Palatul pare pustiu, iar tânărul prinţ, rămas singur, se ghemuieşte într-

un colţ de pat şi îşi plânge cu
lacrimi fierbinţi singurătatea şi
dorul de cei dragi. Adoarme într-un târziu în „poziţia fetusului”, cu genunchii strânşi la
piept, cu capul culcat pe braţul
drept. Doar trupul firav şi diform este scuturat din când în
când de câte un suspin întârziat, amintind de zbuciumul
interior, care încă îl domina. Se
trezeşte după doar câteva ore
de somn greu, aidoma unui leşin şi, privind în umbra întunecată a camerei, vede un licurici
ce-şi stinge încet zadarnica-i
văpaie, semn că se apropie dimineaţa, iar razele soarelui vor
aduce cu ele lumina ce alungă
monştrii nopţii. Trupul tot îi
este cuprins de o plăcută fericire şi, cu o frenezie mistică,
tânărul prinţ se înclină cu faţa
spre discul soarelui ce a răsărit
la orizont. Acesta este zeul
Aton, şi lui îi va dedica cele mai
frumoase poeme, şi doar lui i se
va mai aduce mai târziu închinare.
După 2-3 ani, Amunhotep
al IV-lea este trimis într-un periplu ce se dorea a fi cât mai
lung, aş spune aproape permanent, prin capitalele ţărilor aflate sub guvernorat egiptean,
dar şi prin cele ale ţărilor aliate,

aceasta din dorinţa faraonului,
ca stigmatul bolii lui să nu păteze imaginea fiului mai mare,
Thutmes, cel pregătit intens
pentru a deveni viitorul faraon
al Egiptului. Această reacţie de
respingere şi izolare, pe care
cea mai mare parte a familiei o
avea faţă de tânărul Amunhotep al IV-lea, este reflectată
foarte clar şi prin faptul că, în
toate reprezentările statuare
sau picturale ale familiei faraonului Amunhotep al III-lea,
acest copil nu este reprezentat
nici măcar o singură dată.
Din studiul documentelor
şi al pictogramelor de la acea
vreme, rezultă clar că singura
persoană care i-a fost permanent alături şi l-a susţinut moral, având, neîndoielnic, şi o
contribuţie majoră în privinţa
formării caracterului viitorului
faraon, a fost mama sa, regina
Tiy(e). Câteva trăsături definitorii ale tânărului Amunhotep
al IV-lea le putem descifra studiind desenele şi scrierile găsite pe tăbliţele de la Tell el
Amarna. Astfel, descoperim că
Amunhotep al IV-lea avea o
afectivitate complexă şi puternică, o lipsă totală de diplomaţie, iar reacţiile îi erau categorice şi uneori
exacerbate.

Marcat fiind de dragostea pierdută în copilărie, el va deveni
un familist atent şi devotat.
Aşa cum rezultă atât din
cele câteva reprezentări scăpate de furia distrugătoare a urmaşilor, dar mai ales a preoţilor zeului Amun, cât şi din textele poemelor pe care faraonul
le dedică soţiei sale, este evidentă dragostea şi admiraţia pe
care acesta i-o purta, punând
frumuseţea şi inteligenţa ei mai
presus de cea a tuturor muritorilor. De asemenea, el arăta un
respect deosebit faţă de mama
sa, regina Tiy(e). Unii istorici
speculează chiar că, între
tânărul faraon Amunhotep al
IV-lea şi mama sa ar fi existat o
relaţie incestuoasă !?!
Această speculaţie îşi are
rădăcina într-o singură reprezentare picturală, unde cei doi
sunt prezentaţi, ţinându-se de
mână. Eu cred, totuşi, că această teorie este doar o pură
speculaţie nefondată şi că, de
fapt, acea pictogramă arăta tocmai atenţia deosebită de care
se bucura regina Tiy(e) în faţa
fiului ei, faraonul, şi o reacţie
firească a tânărului faţă de
dragostea pe care regina-mamă
i-a arătat-o copilului şi, mai
apoi, adolescentului Amunho-

tep al IV-lea, atunci când toată
lumea îi arăta doar repulsie şi
dispreţ.
Şi acel timp petrecut prin
ţări străine, contactul direct cu
alte culturi, cât şi inteligenţa lui
nativă, l-au ajutat să îşi dezvolte un orizont spiritual foarte
larg. A început, astfel, să îşi
pună o serie întreagă de întrebări, dar, mai ales, să caute
răspunsuri la multe semne de
întrebare, cu privire la necesitatea culturală a multitudinii
de zei, prezenţi în panoplia
politeistă egipteană.
Aşa cum am arătat mai
înainte, toate speranţele şi atenţia lui Amenhotep al III-lea
erau îndreptate asupra fiului
cel mare, Tuthmes, care era educat şi susţinut pentru a putea
prelua, după moartea tatălui
său, conducerea Egiptului. Acesta ajunge încă din tinereţe,
preot al zeului Ptah, în oraşul
Memphis. Dar Allah subhanahu
wa ta’ala nu lasă nepedepsite
păcatele celor ce prigonesc pe
cei aflaţi în suferinţă şi pedeapsa Lui, Preaînaltul, vine
atunci când te crezi mai presus
de Legea Divină.
Când totul părea că merge
conform celor dinainte plănuite, băiatul cel mare, Tuthmes,

moare înaintea faraonului
Amunhotep al III-lea, năruind,
astfel, speranţele tuturor acelora care îl susţineau şi, mai ales,
pe cele ale preoţilor ce-l luaseră sub aripa lor şi îl formaseră
astfel încât să le devină un aliat
de nădejde în materializarea
planurilor lor.
Unele date întăresc teoria
că, la acel moment, Amunhotep
al IV-lea se afla încă în afara
ţării şi ar fi fost chemat imediat
de către mama sa, să revină acasă. Totuşi, există şi o altă teorie, conform căreia a existat,
anterior morţii lui Amunhotep
al III-lea, o perioadă de coregenţă, între acesta şi fiul său,
Amunhotep al IV-lea. Totuşi,
această teorie este, după părerea mea, puţin susţinută.
După ce, asemenea tatălui
său, este încoronat la Karnak,
Amunhotep al IV-lea urmează
acelaşi drum ca şi acesta, luând
de soţie o femeie de sânge nonregal. Ea se numea Nefertiti
(Nefer Neferu Aton Nefertiti),
în traducere aproximativă: «cea
mai frumoasă a venit».
Conform celor mai multe
date, se pare că Nefertiti era fiica marelui dregător Ai [fratele
reginei Tiy(e)] şi, deci, verişoara lui Amunhotep al IV-lea.

Fascinat încă din copilărie de
zeul Aton (ce avea ca reprezentare discul solar) şi datorită
miopiei de care suferea, dar şi
ca o răzbunare a putreziciunii
morale a preoţilor lui Amun,
Amunhotep al IV-lea pregăteşte
încă din primii ani de domnie
viitoarea revoluţie religioasă.
Odată urcat pe tron, în primul an de domnie, el construieşte un templu la Karnak, în
cinstea zeului Amun, pentru ca,
mai apoi, începând cu anul
cinci de domnie, să impună în
întreg imperiul credinţa în „unicul zeu, Aton”, chiar dacă
acesta făcuse parte, anterior,
din imensa panoplie de zei egipteni. El afirma că Aton este
intangibil, invizibil, omniprezent, făcându-se simţit şi înţeles prin lumina soarelui, care
pătrunde peste tot. Aton este
„energia nedefinită, ce se ascunde dincolo de soare”, izvorul forţei vitale, care ajunge pe
pământul nostru datorită căldurii sale şi face să existe totul.
Aton nu are nici chip sau altă
înfăţişare şi nu-l putem reprezenta într-o statuie sau o icoană. El este o esenţă pur spirituală, în care sălăşluiesc binele,
adevărul, iubirea şi fericirea
totală. Tot ce este fericire pe

pământ ţine de esenţa lui Aton.
Acesta era fondul dogmei în
religia nou creată de cel ce se
va auto-numi, de atunci, Akhenaton („spiritul viu a lui Aton”).
El pune să fie trecuţi la
index toţi ceilalţi zei din panteonul acela sincretist egiptean,
reducându-l la o triadă divină,
formată din Isis, Osiris şi dominată de Aton. Înlăturând prin
această reformă toate acele
alegorii şi simboluri legate de
viaţa şi persoana zeilor, Akhenaton aduce în prim-plan realităţile concrete şi palpabile, ce
formează lumea empirică senzorială, excluzând-o, astfel, pe
cea a simbolurilor.
Dacă până atunci puterea
şi prestigiul faraonului, care
era venerat ca reprezentare vie
a zeului, depindeau de hachiţele şi interesele mai mult pecuniare ale preoţilor, odată cu
reforma lui Akhenaton, situaţia
se schimbă radical. Faraonul
pune să fie dărâmate sau închise toate acele temple ce venerau puzderia de zei, dar, totodată, trece la confiscarea averilor preoţilor, anulându-le şi
toate privilegiile. Trezindu-se,
astfel, cu „macaroana tăiată” şi
văzând că toate plângerile lor
primesc, invariabil, cam acelaşi

răspuns – „La muncă, nu la întins mâna” –, preoţii zeului
Amun devin cei mai mari duşmani ai faraonului. Locul ocupat de acei preoţi ce exercitaseră, de-a lungul timpului, o
presiune imensă asupra ţăranilor, forţându-i pe aceştia să
aducă tot mai multe ofrande la
temple şi împovărându-i cu
dări din ce în ce mai grele, este
luat aproape imediat de o nouă
tagmă – «homines novi» –, ce
vor adăuga noi dări la sistemul
tributar egiptean, dar care, acum, erau luate în numele regelui. Deci, pentru omul de
rând, a fost cam „aceeaşi Mărie
dar… cu altă pălărie”. Profitând
de uluiala şi debusolarea preoţilor, faraonul Akhenaton mută
capitala la Amarna. Acolo va
pune să se construiască un
templu grandios, închinat zeului Aton, iar în jurul lui va construi un oraş măreţ, ce va purta
numele de Aketaton.
Odată cu această reformă,
care îşi arată roadele, se trece
la o adevărată preluare totală a
puterii în stat de către faraon.
Ca să nu se „plictisească” până
va fi ridicat noul oraş-capitală,
el intervine masiv şi asupra artei antice egiptene, dezvoltând
ceea ce poate fi numit „stilul

amarnian”. El va fi prezent atât
în pictură, cât şi în sculptura
noului palat regal de la Amarna, descoperindu-ne luxul şi
rafinamentul de care a fost atins în acea perioadă. Stilul
acela, până atunci formal, atât
din pictură, dar şi din sculptură, este înlocuit de unul dominat de naturalul nestilizat.
Dacă la început acest stil
realist a căpătat accente caricaturale, mai târziu, el îşi recapătă echilibrul, sub forma unei
sensibilităţi subtile. Putem spune că, datorită impunerii acestui stil, singura statuie care reprezintă aproape exact chipul
şi conformaţia anatomică a
trupului unui faraon, este cea a
lui Amunhotep al IV-lea –
Akhenaton.
Deşi sunt unii istorici de
formaţie teologică ce încearcă
să acrediteze teoria conform
căreia reforma lui Akhenaton
ar fi fost inspirată din sincretismul (o doctrină filosofică sau
religioasă, în care se îmbină
elemente din sisteme felurite
de gândire sau de credinţe, uneori depărtate între ele) monoteist al lui Moise, aleihi
sallam, de fapt, lucrurile au stat
exact invers. Există multe dovezi care arată că părţi din

doctrina religioasă a lui Akhenaton au fost însuşite de Moise,
aleihi sallam, şi transmise apoi,
pe cale orală, urmaşilor lui,
pentru ca, mai târziu, ele să fie
regăsite ca fiind incluse în scrierile biblice. Unul dintre aceste
exemple este şi similitudinea
evidentă dintre Psalmul 103,
atribuit lui David şi „Marele
imn al lui Aton”, scris de Akhenaton cu aproape 100 de ani
înainte de naşterea proorocului
Moise, aleihi sallam.
De asemenea, unii cercetători sau istorici au afirmat în
lucrările lor că Akhenaton, datorită firii lui melancolice şi visătoare, ce îl făcea să cadă
uneori într-o lene poetică, un
fel de „dolce far niente”, a dus
la neglijarea treburilor ţării,
ceea ce ar fi avut repercursiuni
grave asupra stabilităţii politice, dar şi financiar-administrative ale Imperiului Egiptean.
La o cercetare atentă a
„scrisorilor de la Amarna”, se
dovedeşte că această părere
(teorie) este una deformată.
Lectura acestor scrisori dovedeşte că Akhenaton este chemat deseori să intervină în
reprimarea unor răzmeriţe armate, atât în Canaan, cât şi în
Siria, dar tot în ele se face tri-

miterea la hotărârea faraonului
de a nu interveni în conflictul
dintre amoriţi şi hitiţi, refuzând, astfel, amestecul în problemele de natură teritorială
dintre statele aflate la graniţa
Imperiului.
Este o certitudine faptul
că, singura provincie ce s-a desprins din Imperiul Egiptean, pe
vremea lui Akhenaton, a fost aceea ocupată în majoritate de
amoriţi şi aflată în Siria, pe
malurile fluviului Orontes. Şi
aceasta s-a întâmplat numai
datorită trădării guvernatorului ei, Aziru, care a trecut de
partea hitiţilor.
Chiar dacă faraonul impune tuturor locuitorilor Egiptului să adere la reforma lui
monoteistă, totuşi, cercetările
arheologice au dovedit că această „reformă” a fost adoptată de ceilalţi doar de faţadă şi
că, în fapt, sincretismul religios
politeist a avut foarte puţin de
suferit. Foarte mulţi dintre cei
care l-au urmat sau au fost obligaţi să îl urmeze pe Akhenaton
la Amarna au făcut-o având la
bază un interes material şi nu
unul bazat pe convingeri de
ordin religios. În fapt, majoritatea lor s-au închinat în particular la aceiaşi zei ca şi înainte,

construindu-şi, pentru aceasta,
mici altare, în nişe săpate în
pereţii caselor, ce puteau fi
uşor acoperite (mascate), la nevoie, cu o bucată de pânză.
Akhenaton a domnit timp

de aproximativ 12 ani. Dintre
numeroşii săi urmaşi, cel mai
cunoscut va fi Tutankhaten –
viitorul faraon Tutankhamun.
~ inshaAllah, va continua ~

Înţepăturile de albine
~ de Yasmin Dorina ~

„Şi [iată ce] le-a revelat Domnul tău albinelor:
«Faceţi-vă case în munţi, în pomi şi în ceea ce ei făuresc!
~ Apoi mâncaţi din toate roadele şi urmaţi căile uşoare
ale Domnului vostru!» Din burţile lor iese o băutură de
felurite culori, în care este leac pentru oameni. În aceasta
este cu adevărat un semn, pentru un neam [de oameni]
care chibzuiesc!”
(Surat An-Nahl, 16:68-69)

În fiecare floare se simte
parfumul lor înnebunitor. Albinele
adulmecă, dornice de zbor în
libertate, printre undele nevăzute,
numai de ele ştiute, mirosul
florilor, care le atrage către cupele
pline cu polen îmbietor.
Ce credeţi? Că numai noi neam dorit venirea primăverii?
Ea a fost aşteptată de albine,
pentru bunătăţile pline de vitamine şi de dulceaţă, pentru mişcarea
în libertate, pentru razele mângâietoare ale soarelui.
Să nu uităm, însă, că aceste
mici minuni, create de Allah
subhanahu wa ta’ala, ne aduc,

uneori, probleme.
Deşi, în general, albinele
sunt vietăţi paşnice, există momente când intrăm pe neaşteptate în conflict cu ele – de
exemplu, când atentează la
sucul din paharul nostru sau la
gemul de la micul dejun, pe
care îl servim în aer liber.
Bucuria venirii primăverii ne
este, uneori, umbrită de înţepăturile albinelor. Cei care au trecut prin aceasta îşi amintesc cu
siguranţă întâmplarea şi nu cred că
îşi doresc să se mai repete vreodată acest lucru. Copiii şi bătrânii
sunt cei care suferă cel mai mult de

pe urma acestor înţepături şi
acesta este un motiv în plus pentru
care trebuie să ştim primii paşii ce
trebuie să fie urmaţi în astfel de
cazuri. Trei din patru adulţi nu ştiu
cum să reacţioneze în mod corect,
în special în cazul persoanelor
alergice.
Pentru majoritatea oamenilor, o înţepătură de albină
este neplăcută, dureroasă, însă,
pentru persoanele alergice, nu
disconfortul produs de durere
este principala îngrijorare, ci
reacţia alergică ce ameninţă
viaţa.
Înţepăturile de albine sunt
foarte dureroase, chiar mortale,
în funcţie de alergia pe care
persoanele o au la veninul albinelor.
Metode de precauţie şi
prim ajutor
Siguranţa este prioritară!
Atunci când vedeţi o albină,
îndepărtaţi-vă de ea! Aceasta
eliberează o aromă, atunci când
este în pericol, pentru a atrage
şi alte albine. Dacă sunteţi încă
în zonă, atunci când celelalte
albine apar, ele vă vor înţepa.
Dacă aţi fost înţepat, cea
mai bună cale să reduceţi reacţiile la veninul albinelor este

să scoateţi acul cât de repede
posibil, deoarece, după înţepătură, sacul continuă să se
contracte şi să injecteze venin,
timp de câteva minute.
 Verificaţi dacă acul a
rămas în piele, la locul înţepăturii (căutaţi un punct negru, în
zona în care aţi fost înţepat) şi
îndepărtaţi-l imediat. Se recomandă să nu-l trageţi cu ajutorul degetelor, pentru că, astfel,
comprimaţi sacul cu venin, de
la capătul acului şi injectaţi o
cantitate suplimentară de venin; este bine să îl îndepărtaţi
cu ajutorul unui obiect dur,
aflat la îndemână (de exemplu,
o lamă de cuţit), cu care să raclaţi zona în care s-a produs înţepătura;
 Aplicaţi gheaţă sau
comprese reci pe zonă, pentru
a reduce inflamaţia;
 Curăţaţi zona cu apă
şi săpun, apoi aplicaţi o cremă
pe bază de cortizon, pentru a limita această inflamaţie;
 Vă puteţi administra
un antihistaminic oral şi un antialgic, precum ibuprofenul.
Înţepăturile în nas, gât sau
gură sunt periculoase şi pentru
persoanele care tolerează veninul albinelor, pentru că edemul
produs poate cauza dificultăţi

de respiraţie, mergând până la
asfixiere. În acest caz, trebuie
să vă prezentaţi urgent la camera de gardă.
La persoanele care au mai
avut reacţii alergice la înţepăturile albinelor, trebuie luată în
considerare posibilitatea instalării unui şoc anafilactic, o reacţie alergică ce pune viaţa în
pericol.
Dacă o persoană este alergică la albine, verificaţi dacă
are la ea un auto-injector de
epinefrină. Dacă da, ajutaţi-o să
îşi folosească dispozitivul, iar
dacă victima nu are acest dispozitiv la îndemână, sunaţi la
urgenţe imediat!
Nu aşteptaţi
simptomelor

apariţia

Urmăriţi victima cu atenţie, pentru a observa orice
semne de anafilaxie: mâncărimi, roşeaţă, urticarie, greutăţi
în respiraţie.
Antihistaminele pot încetini o reacţie anafilactică, dar
nu vor opri această stare.
Mulţi oameni alergici la
veninul de albine iau remedii
homeopatice pentru desensibilizare, mai ales în această
perioadă a anului.

Victimele care nu au alergie la înţepăturile albinelor vor
avea, totuşi, reacţii locale la înţepăturile acestora. Roşeaţă,
umflături şi dureri apar în cazul
unei înţepături de albină. Durerea dispare destul de repede,
dar umflătura poate dura mai
multe zile. Folosiţi o pungă cu
gheaţă pentru a reduce umflătura.
Este ceva obişnuit să înceapă mâncărimile în zona
înţepăturii, însă antihistaminicele sau loţiunile calmante ar
trebui să vă ajute.
În cazul unor reacţii locale
mai ample, provocate de înţepături, edemul, roşeaţa şi durerea pot persista până la o
săptămână. Pielea din jurul
înţepăturii este afectată pe o
suprafaţă mai mare.
Într-o reacţie sistemică, întregul organism este afectat.
Persoana înţepată poate prezenta edeme, hiperemie (roşeaţă) şi prurit şi în alte zone
ale corpului, la distanţă de
înţepătură. Alte simptome ale
reacţiei sistemice sunt greaţa,
vărsăturile, diareea, ameţeala.
Pe lângă toate acestea, înţepăturile de albine se folosesc
încă din timpuri străvechi
drept terapie în cazul reuma-

tismului sau artritei. Specialiştii
consideră că acest gen de terapie este similară acupuncturii,
însă, în loc de ace se folosesc
albinele şi toxinele lor, care
constituie un medicament natural. Practic, orice fel de dureri
de oase şi articulaţii, trece cu
acest tratament, circulaţia îmbunătăţindu-se
considerabil.
Albinele sunt plasate una câte

una pe locul dureros, ele înţepând din instinct.
În principiu, este bine să
stăm cât mai departe de albine,
dacă ştim că o înţepătură ne va
crea probleme, fiindcă, dacă nu
sunt deranjate în vreun fel, nici
ele nu ne vor ataca. Să lăsăm aceste mici vietăţi să ne ofere
miraculoasele lor daruri, atât
de benefice organismului uman.

Danemarca

~ de Mariam Oana ~

Danemarca este o ţară situată în partea de nord a continentului
european. Este cea mai mică ţară din această parte a lumii,
înconjurată aproape din toate părţile de mări, fapt care influenţează
climatul şi tradiţiile existente. Astfel, peisajul este dominat de
elementul marin, de dune, fiorduri şi, în anumite locuri, de lanţuri
deluroase foarte joase. Danemarca este unul dintre cele mai
moderne state din Europa, o regiune prosperă, a cărei frumuseţe
este oferită, în mare parte, de oraşul principal, Copenhaga,
recunoscut pentru îmbinarea de castele din timpuri străvechi, ce
amintesc de prezenţa vikingilor, cu ineditul satelor pescăreşti,
desprinse parcă din poveşti.

Bucătăria daneză
Tradiţiile culinare ale Danemarcei diferă de la zonă la zonă, în
funcţie de istoria acesteia. Este o bucătărie specifică tuturor ţărilor
scandinave, bazată în principal pe hrană sărată şi marinată.
Bucătăria daneză este nepretenţioasă şi hrănitoare, bazându-se
pe ingrediente simple, care nu cer combinaţii surprinzătoare, care
sunt preparate marine şi din carne, cartofi şi cereale. Foarte des
utilizată pe mesele danezilor este pâinea de secară, pe care aceştia o
consumă după reţete ce datează de mai bine de două sute de ani.
Printre cele mai des consumate feluri de mâncare se numără
vandgrod (terci din cereale cu apă, de regulă foarte des folosit fiind
ovăzul), bleflosk (cod deshidratat) sau guleorter (supă de mazăre
boabe).
De asemenea, gastronomia daneză este recunoscută pentru
supa de fructe, găluştele din carne sau peştele prăjit în crustă de
aluat şi codul fiert, servit cu muştar. Ca desert, foarte des se
întâlnesc covrigii din aluat cu migdale (kransekage) sau şarlota de
mere, cu crutoane şi fructe confiate (blekage).

Clătite ruladă
Ingrediente:
Pentru aluat:
- 4 ouă
- 125 g de făină
- 500 ml lapte dulce
- 1 linguriţă de sare
Pentru cremă:
- 1-2 cepe
- 1 ardei gras (sau capia) roşu
- 200 g de carne de pui
- 200 g de cremă de brânză
- 1 linguriţă de ulei pentru prăjit
- caşcaval (opţional)

Mod de preparare:
1.
Se face un aluat din ingredientele amintite mai sus şi se
toarnă într-o tavă mai mare, pe hârtie de copt.
2.
Se pune totul la cuptor şi se lasă la copt, timp de 30-35 de
minute, la 200 de grade.
3.
Compoziţia va forma o clătită mai mare, care se lasă la
răcit, odată scoasă din cuptor.
4.
Între timp, se prepară umplutura. Într-o tigaie, se pune
uleiul la încins, după care se adaugă ceapa şi ardeiul, tăiate cubuleţe.
5.
Apoi, la câteva minute, se adaugă puiul, tăiat fâşiuţe.

6.
După ce acestea s-au călit, se iau de pe foc, se lasă la răcit,
apoi se amestecă întreaga compoziţie cu crema de brânză.
7.
Compoziţia astfel obţinută se adaugă peste clătită, care se
rulează sub formă de ruladă.
8.
Deasupra, se presară caşcaval ras, după care se mai pune
aproximativ 15 minute în cuptorul încins la 200 de grade, până se
topeşte caşcavalul.
9.
Se serveşte caldă.

Supă cremă de dovlecel
Ingrediente:
- 40 g de unt
- 1 ceapă
- 500 g de dovlecel
- 1, 250 l de apă
- 2 ouă
- 2 linguriţe de parmezan
mărunt
- sare, piper, condimente
Mod de preparare:
1.
Într-un vas, se topeşte untul, peste care se adaugă ceapa
tocată mărunt, ce se lasă la călit.
2.
Dovlecelul se taie mărunt şi se lasă aproximativ 5 minute
la călit, împreună cu ceapa.
3.
Se pune apa la fiert, peste care se adaugă dovlecelul şi
ceapa, iar mai spre final, se pun şi condimentele.
4.
După ce totul a fiert, se mixează până se formează un fel de
pastă din compoziţia obţinută.
5.
Ouăle se bat cu parmezanul şi se adaugă peste supă, puţin
câte puţin, ca să nu se formeze cocoloaşe.
6.
Se serveşte cu pâine caldă şi unt.

Tarte cu pui, în sos de asparagus
Ingrediente:
- 1 pui
- 1 l apă
- 1 linguriţă de sare grunjoasă
- 2 cutii de asparagus
(sparanghel) tăiat
- 60 g de unt
- 60 g de făină
- 4 ceşti de supă de pui
- piper
- 25 de forme de tartă
- măcriş sau pătrunjel pentru ornare
Mod de preparare:
1.
Se spală bine puiul şi se pune la fiert, în apa care clocoteşte.
2.
Se lasă la fiert aproximativ 30 de minute.
3.
După ce s-a răcit, puiul se taie în fâşii mai groase.
4.
Apa unde a fiert puiul nu se aruncă, ci se foloseşte pentru
prepararea sosului.
5.
Într-un vas, se pune untul şi se lasă la încins, la foc normal,
după care se adaugă făina, amestecându-se continuu, până când
compoziţia capătă un pic de culoare.
6.
Se adaugă supa de pui, iar când clocoteşte, se adaugă
asparagusul, lăsându-se la fiert.

7.
Când aceasta fierbe, se adaugă şi puiul tăiat fâşiuţe, apoi se
pune sarea.
8.
Tartele se încălzesc timp de 5 minute, la cuptorul încins la
200 de grade.
9.
Deasupra, se adaugă compoziţia formată şi se ornează cu
puţin măcriş sau pătrunjel.

Gogoşele Aebleskiver
Ingrediente:
- 2 albuşuri de ou
- 2 căni de făină
- 2 linguriţe de praf de copt
- o linguriţă de zahăr
- ½ linguriţă de bicarbonat
- ½ linguriţă de sare
- 4 linguriţe de unt topit
- 2 căni de smântână
- o ceaşcă de ulei
- gem
- zahăr pudră
Mod de preparare:
1.
Se bat albuşurile spumă.
2.
Se amestecă separat făina, praful de copt, bicarbonatul,
zahărul, untul topit şi smântâna, până când acestea se
omogenizează.
3.
La sfârşit, se adaugă încet albuşurile de ou.
4.
Se ia o lingură de aluat, se formează o compoziţie sub
forma unei mingiuţe şi se pune în uleiul încins, la prăjit.
5.
Se servesc cu sirop, gem şi zahăr pudră pe deasupra.

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
Uthaymin afirmă că însuşi numele «Allah» indică toate celelalte
Nume perfecte, precum şi măreţele Atribute (ale căror număr nu ne
este cunoscut 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, Preaînaltul
Allahu Alam, Allah ştie cel mai bine
Aleihi sallam, Pacea fie asupra lui; această expresie se pronunţă
după ce menţionăm numele oricărui Profet (în afară de Profetul
Mohammed, când spunem „Salla Allahu aleihi wa sallam”) sau al
vreunui Înger: Jibril (Gabriel), Mikail (Mihail) etc.
Alhamdulilleh, mulţumiri lui Allah
Al-Kitab, (Cartea), unul dintre numele sub care este cunoscut
Coranul
Amin, suplicaţie (dua), însemnând „O, Allah, răspunde la ceea ce
s-a spus”. De obicei, este rostit cu voce tare în Rugăciuni
Amir al-muminin, prinţul credincioşilor

Ansari, termen islamic pentru «ajutoare». El derivă de la
locuitorii oraşului Medina, care l-au ajutat pe Profetul Mohammed,
salla Allahu aleihi wa sallam, şi pe muhajerini (emigranţi), la sosirea
în oraş
Asr, semnifică după-amiază; de asemenea, este cea de-a treia
Rugăciune obligatorie, care constă din patru unităţi (Salat Al-Asr)
As-salam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Pacea,
mila şi binecuvântarea lui Allah să fie asupra ta (şi a tuturor celor
prezenţi)
Audhu billeh, caut adăpost la Allah
Bid’a, inovaţie în Islam, care este interzisă. Reprezintă un
antonim al Sunnei, pentru că are aparenţa unui act religios plin de
virtuţi, însă se regăseşte în afara legii islamice (Sharia) şi este pur şi
simplu o adăugire
Bismilleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, În numele lui Allah Cel
Milostiv, Îndurător
Calif, conducătorul statului în vremea califatului şi numele
conducătorului Ummei, o comunitate islamică ce este condusă pe
baza Shariei
Dhuhr, semnifică amiază; de asemenea, este cea de-a doua
Rugăciune obligatorie a zilei, care constă din patru unităţi (Salat AlDhuhr)
Dua, suplicaţie, Rugăciune personală, adresată lui Allah
subhanahu wa ta’ala
Fard, plural Fara’id, îndatorire religioasă obligatorie

Fatwa, plural Fatawa, 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 verdictul dat de aceştia
Fiqh, interpretarea şi înţelegerea legilor islamice (Sharia)
Ghusl, abluţiunea cea mare, îmbăierea generală (după
întreţinerea de relaţii intime, după terminarea perioadei de
menstruaţie etc.)
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
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
Ijtihad, capacitatea de a lupta cu toate forţele, pentru a atinge
un obiectiv; încercarea de deducere a Legilor Divine din surse
sigure (Coran şi Sunna)
Imam, persoană care conduce o congregaţiune (jamaa) în
Rugăciune; liderul musulmanilor în Rugăciune, care conduce
moscheea
InshaAllah, numai dacă Allah voieşte
Isnad, lanţ (şir) de relatatori
Jami’a, grup de oameni, ce efectuează Rugăciunea conduşi de un
imam

Janaba, stare de impuritate majoră
Jazak Allahu Khair, plural Jazakom Allahu Khairan, cea mai
bună şi cea mai frumoasă expresie, atunci când un musulman
mulţumeşte altor musulmani, însemnând „Fie ca Allah să vă
răsplătească cu mult bine!”
La ilahe illa Allah, nu există altă divinitate în afară de Allah
Mahr, sumă de bani sau bunuri, acordate soţiei de către soţ, ca o
zestre non-returnabilă, în contractul de căsătorie. Ea le poate folosi
după cum doreşte
Mu’edhin, cel care face chemarea la Rugăciune
Mumin, plural Muminin, 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 Sunna
Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, se numesc
muminin
Musnad, culegere de ahadith, a lui Imam Ahmad
Qadi, judecător
Qibla, orientarea spre Ka’aba, direcţie în care se întorc
musulmanii, în Rugăciunile lor zilnice
Radhi Allahu anha/u, fie ca Allah să fie mulţumit de ea/el
Radhi Allahu anhum/anhunna, fie ca Allah să fie mulţumit de
ei/ele
Raka, plural rakaat, unitate de Rugăciune

Ruku, aplecarea din timpul Rugăciunii, precedată de recitarea
Coranului
Rasul, Mesager al lui Allah subhanahu wa ta’ala
Sabat, ziua de sâmbătă la mozaici şi la unii sectanţi creştini,
reprezentând ultima zi a săptămânii, considerată zi de sărbătoare
Sahih, autentic (şirul celor mai veridici relatatori), corect
Salla Allahu aleihi wa sallam, Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa; expresie folosită numai la pronunţarea numelui
Profetului Mohammed
Sheikh, bătrân respectabil, savant
SubhanaAllah, expresie folosită la tot ce este extraordinar, la
tot ce este ieşit din comun; înseamnă „Cât de Măreţ eşti Tu, Allah”
Sujud, poziţie de evlavie, cu fruntea pe covoraş (sejeda), în
timpul Rugăciunii
Sunan, culegere de ahadith
Sunna, viaţa şi tradiţia Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi
wa sallam
Sura, capitol din Coranul cel Sfânt
Tabi’in, succesorii companionilor
Tahlil, a se rosti «La ilahe illa Allah»
Takbir, plural Takbiraat, a se rosti «Allahu Akbar» (Allah este
Cel mai Mare)

Tasbih, a se rosti «SubhanaAllah»
Tashahud, ceea ce se spune când stăm pe vine, în timpul
Rugăciunii şi atunci când ţinem degetul arătător al mâinii drepte
întins, deasupra genunchiului
Tayamum, abluţiunea uscată
Tăfsir, explicaţii asupra versetelor din Coran
Umma, o comunitate sau un popor. Termenul este folosit cu
referire la comunitatea de credincioşi musulmani din întreaga lume,
deoarece aceştia sunt fraţi şi surori în Islam
Umm al-muminin, mama credincioşilor
YerhamukAllah, Allah să fie Milostiv cu tine
Zakat, dania, taxa islamică obligatorie, care constă în 2,5% din
suma tuturor banilor deţinuţi anual de un musulman. Este al treilea
stâlp al Islamului
Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Pacea,
mila şi binecuvântarea lui Allah să fie şi asupra ta (şi a tuturor celor
prezenţi)
Wagib, plural wagibat, obligatoriu, necesar, prescris

Reguli transliterare
scris (în funcţie de semn) - e - cu fetha, - i - cu kesra, - u
- cu damma, iar atunci când este folosit ca vocală prelungită,
scris - aa
scris - b - normal
scris - t - normal
scris - th - normal, subliniat
(cu sukun) scris - j - normal
(cu kesra) scris - gi
(cu fetha) scris - ge
(cu damma) scris - giu
scris - h - gros (bold)
scris - kh - normal, subliniat
scris - d - normal
scris - dh - normal, subliniat
scris - r - normal
scris - z - normal
scris - s - normal
scris - ş - normal
scris - s - gros (bold)
scris - d - gros (bold)
scris - t - gros (bold)
scris - dh - gros (bold), subliniat
(cu sukun) scris - ‘a - gros (bold)

(cu fetha) scris - ‘aa - gros (bold)
(cu damma) scris - ‘au - gros (bold)
scris - gh - normal, subliniat
scris - f - normal
scris - q - gros (bold)
scris - k - normal
scris - l - normal
scris - m - normal
scris - n - normal
scris - h - normal
la sfârşitul cuvântului, scris - h - normal
vocală prelungită, scris - uu sau w - normal
vocală prelungită, scris - y sau ii - normal, şi dacă are
şedde, se scrie yy
scris - ‘ - apostrof simplu - oprire bruscă
(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; a nu se
confunda această transliterare a literelor arabe în limba
română, cu transliterarea în limba engleză)

(Meccană [84]; 60 versete)
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

Apoi a fost rău sfârşitul celor care
au săvârşit rău, fiindcă ei au tăgăduit semnele
lui Allah şi le-au luat pe ele în derâdere.
Allah creează făptura, apoi o face din nou, a
poi la El veţi fi aduşi înapoi.
În Ziua când va veni Ceasul, nelegiuiţii
vor fi deznădăjduiţi
Şi nu vor avea dintre asociaţii lor mijlocitori
şi se vor lepăda de asociaţii lor.
În Ziua când va veni Ceasul, în Ziua aceea
se vor despărţi ei [unii de alţii].
În ce-i priveşte pe cei care au crezut
şi au săvârşit fapte bune,
ei se vor bucura într-o Grădină,

Iar în ce-i priveşte pe cei care nu au crezut
şi au socotit semnele Noastre, ca şi întâlnirea

cu Lumea de Apoi, a fi minciuni,
aceia vor fi aduşi la chin.
Aduceţi, aşadar, slavă lui Allah,
când vine seara pentru voi şi când
vă treziţi dimineaţa!

