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 Toată Slava I se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor, şi binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Cel Atotputernic să aibă milă de ei în Ziua Judecăţii! Ştim cu toţii, dragi fraţi şi surori, că este obligatoriu pentru noi să fim conştienţi de patru lucruri:   primul dintre acestea se referă la necesitatea de a obţine informaţii suficiente pentru a Îl  putea cunoaşte pe Allah Preaînaltul, pe Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi religia islamului. Nu ne este permis să Îl adorăm pe Allah cu ignoranţă, fără a şti cum trebuie să fie El adorat, iar oricine face acest lucru se află în rătăcire învederată.   al doilea lucru este acela că persoana care are cunoştinţe despre religie, dar nu le implementează în viaţa sa de zi cu zi, va provoca Mânia lui Allah, pentru că are cunoştinţele (religioase) necesare, dar nu se comportă conform acestora. Aceasta este una dintre ademenirile lui Şeitan (Satana), care doreşte să îi descurajeze pe oameni de la a obţine cunoştinţe benefice, făcându-i să creadă că vor fi iertaţi de către Allah pentru neştiinţa lor. Ceea ce nu realizează însă această persoană este faptul că, dacă stă deoparte în mod intenţionat şi nu caută să îşi cunoască religia în timp ce are această capacitate, dovada este stabilită împotriva ei (şi va fi pedepsită). Acesta este un truc pe care Şeitan l-a folosit pentru oamenii din timpul Profetului Noe (Pacea fie asupra sa!), pentru a pretinde că dovada nu va fi stabilită împotriva lor, după cum Allah ne spune în Nobilul Coran: ﴾Şi, cu adevărat, de fiecare dată când i-am chemat (să creadă în Tine, astfel credinţa lor putând fi un motiv) ca Tu să-i poţi ierta, ei şi-au vârât degetele în urechi, s-au înfăşurat în veşmintele lor şi au stăruit (în refuzul lor) şi au crescut în mândrie.﴿ [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 71:7]  al treilea lucru este modul în care trebuie să se facă dawʻah (chemarea la cunoaşterea religiei şi la practicarea islamului), pentru că învăţaţii şi propovăduitorii sunt moştenitorii Profeţilor (Pacea fie 
asupra lor!). Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, 

Cel Atotputernic) i-a blestemat pe evrei pentru că ei: ﴾ Nu s-au oprit unii pe alţii de la fărădelegile pe care le-au săvârşit (...)  ﴿  [Traducerea sensurilor Nobilului 
Coran, 5:79]   A învăţa şi a chema la islam este o obligaţie a întregii comunităţi şi, de aceea, atunci când unul dintre membrii acesteia nu şi-a îndeplinit această obligaţie, nu trebuie condamnată întreaga societate, însă, atunci când întreaga comunitate a uitat să mai facă acest lucru, atunci toţi vor fi traşi la răspundere.   al patrulea lucru este să avem răbdare şi să fim perseverenţi în faţa fiecărei greutăţi pe care o întâlnim în timpul învăţării, practicării sau chemării altora la această religie. Pentru a participa la această nobilă acţiune de a răspândi cunoştinţele religioase, pentru a-i elibera pe oameni de ignoranţa lor şi a le uşura drumul pentru a căuta ceea ce este obligatoriu pentru ei, am adunat în această carte cunoştinţele de bază ale islamului, de care avem cu toţii nevoie, împreună cu explicarea ultimelor trei părţi (’ajzā’) din Coranul cel Nobil. Acestea fiind spuse, chiar dacă unele lucruri nu pot fi înţelese în totalitate, cel care caută informaţii nu trebuie să neglijeze ceea ce a obţinut până în acel moment şi să îşi continue căutarea.  Am încercat să rămânem precişi şi concişi în această carte, menţionând numai relatări autentice ale Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Totuşi, nu putem spune că suntem perfecţi şi compleţi, deoarece doar Allah este Perfect. Astfel, dacă ceea ce spunem este corect, atunci este de la Allah, iar dacă ceea ce spunem este incorect, atunci este de la noi şi de la Şeitan, iar Allah şi Mesagerul Său (Pacea şi binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!) nu au greşit. Fie ca Allah să aibă Milă de cei care ne îndreaptă greşelile cu o critică constructivă! Amin!  Cu adevărat, Allah ştie cel mai bine şi binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, 
Mohammed, asupra familiei sale şi a companionilor săi!  www.tafseer.info   Email : rom@tafseer.info 

          În numele lui Allah                 Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
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Coranul este Cuvântul lui Allah Preaînaltul. Superioritatea Coranului faţă de cuvintele creaţiei Sale este asemeni Superiorităţii lui Allah faţă de creaţia Sa, iar mişcarea limbii în timpul recitării Coranului este cea mai bună acţiune pe care aceasta o poate efectua vreodată.  ► Virtuţi ale recitării Coranului: sunt nenumărate virtuţi în învăţarea şi recitarea Nobilului Coran. Dintre acestea, amintim:   ♦ răsplata pentru învăţarea altora: Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel mai bun dintre voi este cel care memorează Coranul şi îi învaţă şi pe alţii.” (Al-Bukhari) ♦ răsplata pentru recitare: Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care citeşte o literă din Cartea lui Allah, va avea răsplata pentru o faptă bună, şi fiecare faptă bună va fi înmulţită cu zece (...)” (At-Tirmidhi) ♦ răsplata pentru învăţarea Coranului, memorarea lui şi a fi iscusit în recitarea sa: Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care recită Coranul şi este iscusit întru aceasta este alături de îngerii cei nobili,  iar acela care citeşte şi se poticneşte, întâmpinând greutate în citirea lui, are o răsplată dublă.”       
(Al-Bukhari şi Muslim) De asemenea, Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!) a spus:  „(În Paradis) celui care a recitat Coranul şi care a acţionat conform învăţăturilor sale i se va spune: «Citeşte, înalţă-te şi înfrumuseţează-ţi vocea aşa cum ai făcut şi în viaţa lumească, deoarece, cu adevărat, nivelul (locul) tău este asemeni ultimului verset citit.»” (At-Tirmidhi) Al-Khattabi (Allah să aibă milă de el!) a spus: „S-a relatat într-un hadith că numărul nivelurilor din Paradis este egal cu numărul de versete din Coran, de aceea, recitatorului i se va spune: «Înalţă-te atâtea nivele cât numărul versetelor din Coran pe care obişnuiai să le reciţi!» Astfel, cei care au recitat întregul Coran se vor înălţa în Viaţa de Apoi până la cel mai înalt nivel din Paradis, iar cei care au recitat doar o parte din Coran, se vor înălţa până la nivelul potrivit pentru aceasta, până când răsplata lor va fi egală cu ultimul verset al recitării lor.” ♦ răsplata pentru învăţarea copiilor să recite Coranul: Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care citeşte Coranul, îl învaţă şi apoi acţionează conform acestuia va plasa deasupra părinţilor săi o coroană de lumină la fel de strălucitoare ca şi Soarele. El îi va îmbrăca pe ei cu haine care sunt mult mai valoroase decât întreaga lume. Ei vor întreba: «De ce purtăm noi aceste haine (ale onoarei)?» Li se va spune lor: «Datorită importanţei pe care copilul vostru i-a acordat-o Coranului.»” (Al-Hakim) ♦ mijlocirea Coranului în Ziua Judecăţii pentru recitatorul său: Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „(...) Recitaţi Coranul, căci el va mijloci pentru recitatorul său în Ziua Judecăţii!” (Muslim) De asemenea, el (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Postul şi recitarea Coranului robului lui Allah vor mijloci pentru el în Ziua Judecăţii.” (Ahmad) ♦ răsplata pentru cei care se adună în congregaţie pentru recitarea şi studiul Coranului: Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Niciun grup de oameni nu se adună într-una dintre casele lui Allah pentru a recita Cartea lui Allah, pentru a o studia şi a-i învăţa pe alţii, fără ca liniştea să coboare asupra 

Virtuţi ale recitării Coranului  
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lor, fără să îi cuprindă Mila lui Allah, fără ca îngerii să îi înconjoare şi Allah să îi pomenească printre cei care se află în Compania Sa.” (Muslim, at-Tirmidhi şi Abu Dawud) ► Etichetele recitării Coranului: Ibn Kathir (Allah să fie mulţumit de el!) a menţionat câteva dintre aceste etichete, printre care amintim: ♦ Coranul nu trebuie atins sau recitat dacă persoana nu se află în stare de puritate; ♦ este recomandat ca persoana să folosească siwak1 pentru curăţarea dinţilor înainte de recitarea Coranului; ♦ persoana trebuie să poarte cele mai bune haine ale sale ♦ cel care recită Coranul trebuie îşi îndrepte faţa spre direcţia de rugăciune (qiblah); ♦ cel care recită Coranul trebuie să se oprească din recitarea acestuia în timp ce cască; ♦ persoana nu trebuie să îşi întrerupă recitarea pentru a vorbi, decât dacă este neapărat necesar; ♦ cel care recită trebuie să fie atent la ceea ce recită; ♦ persoana care recită Coranul trebuie să se oprească la versetele care menţionează răsplata şi să îi ceară lui Allah să îi ofere acea răsplată; ♦ cel care recită Coranul trebuie să se oprească la versetele care menţionează Pedeapsa lui Allah şi să caute refugiu la El împotriva acelei pedepse; ♦ Coranul nu trebuie lăsat deschis dacă nu se mai recită şi nici nu trebuie aşezate anumite obiecte pe acesta; ♦ persoana nu trebuie să îşi ridice vocea în timp ce recită Coranul, pentru a îi acoperi pe alţi recitatori; ♦ persoana nu trebuie să recite Coranul în locurile unde atenţia sa poate fi distrasă din cauza zgomotului, aşa cum sunt pieţele. ► Manierele recitării Coranului: Atunci când Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a fost întrebat despre modul de recitare al Profetului (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!), el a spus:  „El obişnuia să prelungească anumite litere. Astfel, atunci când recita Bismi-llah Ar-Rahman Ar-Rahīm, prelungea Allah, Ar-Rahman şi Ar-Rahim.” (Al-Bukhari) ► Recitarea zilnică: companionii Profetului (Allah să fie 

mulţumit de ei!) obişnuiau să recite Coranul zilnic şi niciunul dintre ei nu recita Coranul în întregime în mai puţin de o săptămână. Mai mult decât atât, le fusese interzis să facă aceasta în mai puţin de trei zile.  De aceea, dragi fraţi şi surori, petreceţi timpul recitând Coranul. Fixaţi-vă un anume număr de versete pe care să le recitaţi zilnic sau un anumit timp pe zi pentru recitare şi nu vă lăsaţi de aceasta indiferent ce se întâmplă, deoarece o mică parte recitată cu regularitate este mai bună decât o parte mare recitată ocazional. Dacă aţi uitat sau aţi adormit, recitaţi în ziua următoare, urmând cuvintele Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!), care a spus: „Oricine adoarme şi pierde recitarea părţii sale de Coran, apoi recită acea bucată între rugăciunile de Fajr şi Dhuhr din ziua următoare, va avea recitarea sa scrisă ca şi cum ar fi făcut-o cu o zi înainte.” (Muslim) Aşadar, nu fiţi dintre cei care se îndepărtează de Coran, neglijând recitarea acestuia sau contemplarea cu privire la semnificaţiile sale. De asemenea, nu fiţi dintre cei care nu pun în aplicare învăţăturile sale şi nu caută tratamentul pentru orice boală prin intermediul acestuia. 

                               
1 Siwak (miswak) – bucățică din creanga unui arbore special, folosită de musulmani pentru curățarea dinților 
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          1. Surat Al-Fatiha 
În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 

AÎn numele lui Allah (Singurul, 
Adevăratul şi Indivizibilul Dumnezeu), Ar-Rahman (Preamilostivul, a Cărui Milă cuprinde toate creaturile Sale), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul). (Aceste două Nume arată şi confirmă Mila Sa Imensă) 
BToată Slava şi Mulţumirea (şi 
Preamărirea) Îi aparţin (doar) lui Allah (din moment ce doar El este Cel care ne asigură bunuri şi doar El a creat întregul Univers, fără niciun partener), Domnul tuturor lumilor (a oamenilor, a djinnilor şi a tot ceea ce există). 
CAr-Rahman (Preamilostivul), Ar-
Rahīm (Prea Îndurătorul). 
DSuveranul şi Stăpânul Zilei 
Recompensei (în timpul căreia fiecare creatură va primi răsplata sau pedeapsa pe care o merită). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E(Doar) Pe Tine Te adorăm 
(îndreptând toate actele noastre de adorare, rugăciunile, sacrificiile, suplicaţiile etc. doar către Tine) şi (doar) la Tine cerem ajutor şi sprijin (din moment ce doar Tu poţi rezolva toate chestiunile şi doar Tu ştii atât ceea ce este văzut, cât şi ceea ce nu este văzut, precum şi tot ceea ce se întâmplă în lume).  
FCălăuzeşte-ne pe noi către As-Sirāt 
Al-Mustakīm (Calea cea Dreaptă, islamul). 
GCalea celor asupra cărora Tu ai 
revărsat Îndurarea Ta (aşa cum sunt Profeţii, martirii, cei evlavioşi şi drepţi dintre oameni) şi nu (calea) celor care au câştigat Mânia Ta (adică aceia ale căror intenţii sunt pervertite: ei ştiu Adevărul, însă nu îl urmează, aşa cum sunt evreii), nici a celor care au rătăcit (adică aceia care au pierdut cunoaşterea cea adevărată, astfel încât ei se află în eroare şi nu sunt călăuziţi către Adevăr, aşa cum sunt creştinii).  

ٿٱٻٻ
ٱڀٱٱڀپٱپٱپٱپ ٱٿٱٿٱٿٱٱٱٱٺٺٺٱٺڀڀ ٱٱڤٱٹٱٹٱٹٱٹٱٿ ٱٱٱٱڦٱڦٱڦٱڤٱڤٱڤ ڄڄڄٱڦٱٱٱٱٱ
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 58. Surat Al-Mujadilah 
(Femeia care discută) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 

ACu adevărat, Allah a auzit vorbele aceleia (Khaulah, fiica lui Tha‘labah), care discută cu tine (o, Mohammed) cu privire la soţul ei (Aus, fiul lui As-Samit, care i-a spus ei: „Tu eşti pentru mine asemeni spatelui mamei mele.”, semnificând: „Îmi este interzis să mă mai apropii de tine.” Acest lucru a reprezentat, într-un fel, un divorţ, numit az-zihar, lucru extrem de obişnuit pentru arabii de dinainte de Profeţia lui Mohammed. Însă, după un astfel de „divorţ”, femeile nu aveau libertate şi nu se puteau căsători cu altcineva.) şi care Îi spune durerile sale (rugându-se) lui Allah. Şi Allah aude discuţia (şi argumentele) dintre voi doi. Cu adevărat, Allah este Samī‘ (Cel care Aude totul) şi Basīr (Atoatevăzător).  
BAceia dintre voi care fac ca soţiile lor să nu mai fie permise pentru ei prin az-zihar (numindu-le „mamele lor”) –  ele (soţiile) nu sunt (cu adevărat) mamele lor. Mamele lor nu sunt decât cele care i-au adus pe lume (şi nimeni nu le poate înlocui). Şi, cu adevărat, ei rostesc vorbe munkar (rele, respinse şi interzise) şi mincinoase. Şi, cu adevărat, Allah este ‘Afuw (Atoateiertător), Ghafūr (Prea Iertător). 
CŞi aceia care le fac pe soţiile lor interzise pentru ei prin az-zihar şi apoi vor să revină asupra celor pe care le-au spus (adică să se atingă din nou de soţiile lor) atunci (ispăşirea, în limba arabă kaffara, pentru aceasta este) să elibereze un sclav înainte de a se mai atinge unul de celălalt. Aceasta (ispăşirea) este o prevenire pentru voi (pentru a nu repeta astfel de faptă rea). Şi Allah este Bineştiutor a ceea ce faceţi voi! 
DŞi acela care nu găseşte (un sclav pe care să îl elibereze sau banii pentru a elibera un sclav) trebuie să postească două luni consecutiv înainte de a se atinge unul de altul. Şi acela care nu poate face acest lucru (adică să postească), trebuie să hrănească şaizeci de miskin (persoane nevoiaşe). Aceasta pentru ca voi să credeţi (să vă perfecţionaţi credinţa) în Allah şi în Mesagerul Său (să faceţi ceea ce Allah v-a poruncit, să îl urmaţi pe Mesagerul Său şi să nu mai faceţi acel păcat 

altădată). Acestea sunt limitele impuse de Allah. Şi pentru necredincioşi (cei care refuză să asculte de ceea ce Allah a poruncit) este un chin dureros. 
ECu adevărat, cei care I se împotrivesc lui Allah (încălcând Poruncile şi Legile Sale, urmând alte legi şi arătând duşmănie faţă de El) şi (care se împotrivesc, de asemenea) Mesagerului Său vor fi dezonoraţi (şi umiliţi) la fel cum şi cei de dinaintea lor (dintre popoarele predecesoare) au fost dezonoraţi (şi umiliţi). Şi Noi am trimis ayat (dovezi, evidenţe, versete, lecţii, semne, revelaţii etc., pentru a demonstra că Legile lui Allah reprezintă adevărul) limpezi. Şi pentru necredincioşi (cei care nu cred în aceste ayat) este un chin umilitor, 
FÎn Ziua în care Allah îi va readuce pe ei toţi la viaţă (adică în Ziua Judecăţii) şi le va vesti lor ceea ce au făcut (faptele bune şi rele). Allah le-a înregistrat (în Cartea faptelor lor bune şi rele), în timp ce ei le-au uitat. Şi Allah este Martor peste toate lucrurile (nimic nu Îi este ascuns Lui). 

ٱٱٻٻ ٱٱٻٻٻٻپپپپڀڀٱ ٱ ٱٿٹٿڀڀٺٺٺٺٿٿ ٱ ٱڤڦڦڦڦٹٹٹڤڤڤ ٱڄڄڄڄڃڃڃڃچچٱ ٱ ٱڇڇڍڍڌڌڇچچڇ ٱڎڎڈڈژژڑڑکککٱ ٱ ٱڳڳڱڱڱڳکگگگگڳ ٱڱںںڻڻڻڻۀۀہہٱ ٱہہھھھھےےۓۓڭٱ ٱ ٱۇۆۆۈۈٷۇڭڭڭ ٱۋۋۅۅۉۉېېېېىىٱ ٱ ½¼¾ÄÃÂÁÀ¿ٱ ٱ ÉÈÇÆÅÊییÍÌËی 
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ٱٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺ ٱ
ٱٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ ٱ
ٱڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃ ٱ

ٱڌڌڎڎڍڃچچچچڇڇڇڇڍ ٱ
ٱڈڈژژڑڑکککک ٱ
ٱگگگگڳڳڳڳڱ ٱ
ٱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہ ٱ

ٱھےےۓھہہہھھ ٱ
ٱۓڭڭڭڭۇۇۆ ٱ

ٱۉېۉۆۈۈٷۋۋۅۅ ٱ
ٱېېېىى¼½¾ ٱ

ÆÅÄÃÂÁÀ¿ÇÉÈٱ ٱ
ÒییییÍÌËÊٱ ٱ
ÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓٱ ٱ
çæåäãâáàßÞèٱ ٱ

GOare nu ai văzut tu că Allah ştie tot ceea 
ce se află în Ceruri şi tot ceea ce se află pe Pământ? Nu există nicio najwa (discuţie în taină, secretă) între trei (oameni) fără ca El (Allah) să fie al Patrulea (cu Ştiinţa Sa) şi nici (o najwa) între cinci fără ca El să fie al Şaselea (cu Ştiinţa Sa) şi (nicio najwa) între mai mult sau mai puţin de atât fără ca El să fie împreună cu ei (cu Ştiinţa Sa), oriunde s-ar afla ei. Apoi, în Ziua Învierii, El le va vesti lor ceea ce ei au făcut (faptele bune şi rele). Cu adevărat, Allah este ‘Alīm (Atoatecunoscător, Omniscient) al tuturor lucrurilor.  
HOare nu i-ai văzut tu (o, Profetule) pe aceia 
(evreii) cărora le-a fost interzisă (şi au fost avertizaţi cu privire la aceasta) an-najwa (discuţia în privat, un act pe care evreii obişnuiau să îl facă: atunci când observau un musulman trecând pe lângă ei, începeau să discute în taină în timp ce îl priveau pe acesta, făcându-şi cu ochiul unul altuia, ca şi cum l-ar fi bârfit, fapt care îl făcea pe acel musulman să se 

simtă prost sau să creadă că unul dintre musulmani a suferit vreo nenorocire, iar evreii nu vor să îi spună. Musulmanii au mers la Profet şi i s-au plâns cu privire la aceasta. El i-a avertizat pe evrei şi le-a interzis să mai facă acest lucru.) cum se întorc ei după aceea la ceea ce le-a fost oprit (şi despre care au fost avertizaţi) şi discută între ei (an-najwa) cu păcat, agresiune şi nesupunere faţă de Mesager (Mohammed)? Şi atunci când vin la tine, te salută cu vorbe cu care nu te salută Allah (atunci când evreii mergeau să îl vadă pe Profet, ei îl salutau spunând: „As-Sam‘Aleikum!”, ceea ce înseamnă: „Moartea fie asupra voastră!”, în loc să folosească salutul islamic: „As-salām ‘Aleikum!”, care înseamnă: „Pacea fie asupra voastră!”) şi vorbesc între ei (sau în sinea lor): „De ce nu ne pedepseşte Allah pentru ceea ce spunem (dacă Mohammed este cu adevărat Profet)?” (Însă răspunsul lui Allah pentru ei este:) „Iadul va fi de ajuns pentru ei şi vor arde în el şi, cu adevărat, cea mai rea este această destinaţie!  
IO, voi, cei care credeţi! Atunci când 
vorbiţi în privat, nu discutaţi cu păcat, agresiune şi nesupunere faţă de Mesager, ci discutaţi (numai) în al-birr (dreptate) şi at-taqwa (evlavie şi pietate) şi temeţi-vă de Allah, la Care veţi fi adunaţi (în Ziua Învierii)! 
J De fapt, an-najwa (discuţia în privat – cu 
un sens rău, semnificând cu păcat, agresiune etc.) este numai de la Şeitan (Satana) (adică este dintre şoaptele Satanei), pentru a le provoca mâhnire credincioşilor, însă el nu le poate pricinui niciun rău fără Voia lui Allah. Şi în Allah să se încreadă dreptcredincioşii! 
KO, voi, cei care credeţi! Când vi se cere să 
faceţi loc în adunări, atunci (răspândiţi-vă şi) faceţi loc. Allah vă va da vouă un loc (mare, prin Mila Sa, acesta fiind Paradisul sau orice lucru bun). Şi când vi se spune să vă ridicaţi (pentru rugăciune sau pentru a face fapte bune), atunci ridicaţi-vă. Allah îi va ridica în rang pe aceia dintre voi care cred şi pe cei cărora li s-a dat ştiinţa. Şi Allah este Bineştiutor a ceea ce faceţi voi!  
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ٱٱٻٻٻٻپپپپڀ ٱڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٱ ٱ ٱڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄٹ ٱڄڃڃڃڃچچچچٱ ٱ ٱڎڎڈڈژژڌڌڇڇڇڇڍڍ ٱڑڑککککگگگگڳٱ ٱ ٱڱڱڱڱںںڻڻڻڻڳڳڳ ٱ ٱہہہہھھھھۀۀ ٱ ٱۓڭڭڭڭۇۇۆۓےے ٱ ٱېېۉۆۈۈٷۋۋۅۅۉ ٱېېىى¼½¾¿ÅÄÃÂÁÀٱ ٱ ÈÇÆÉیÍÌËÊٱ ٱیییÚÙØ×ÖÕÔÓÒٱ ٱ ÛãâáàßÞÝÜäٱ ٱ èçæåîíìëêéï 

LO, voi cei care credeţi! Atunci când voi (doriţi să) îi cereţi sfatul Mesagerului (Mohammed, pe orice temă) în privat (în mod confidenţial), oferiţi ceva drept caritate (celor săraci) înainte de a cere sfatul în privat. Aceasta este mai bine (şi vă va aduce bine şi răsplată) şi mai curat pentru voi (vă va curăţa sufletele de păcate). Însă dacă nu găsiţi nimic (să oferiţi drept milostenie), atunci cu adevărat Allah este Ghafūr (Prea Iertător), Rahīm (Prea Îndurător). 
MOare vă temeţi (de sărăcie) să daţi milostenie înainte de a cere sfatul în privat (Profetului)? Dacă nu aţi făcut-o şi Allah v-a iertat pe voi, atunci (cel puţin) împliniţi as-salāh (rugăciunea) şi daţi az-zakāh (caritatea anuală obligatorie) şi supuneţi-vă lui Allah şi Mesagerului Său (adică faceţi tot ceea ce Allah şi Mesagerul Său v-au cerut să faceţi), iar Allah este Bineştiutor a ceea ce faceţi voi. 
NOare nu i-ai văzut (o, Mohammed) pe aceia (ipocriţii) care au luat ca ’aulia’ (prieteni, protectori etc.) un neam (evreii) asupra căruia este Mânia lui Allah (acest fapt se referă la un grup de ipocriţi care au pretins că sunt musulmani în timp ce transmiteau evreilor secretele credincioşilor)? Ei nu sunt nici dintre voi (dintre musulmani), nici dintre ei (evrei) şi ei jură cu minciună (că ei ar fi musulmani şi cred în tine ca Profet) în timp ce ei ştiu (că mint în jurământul lor). 
OAllah a pregătit pentru ei un chin aspru. Rău lucru este într-adevăr acesta pe care îl fac ei (ipocrizia lor, înşelătoria lor faţă de musulmani, ajutându-i şi sfătuindu-i pe evrei împotriva musulmanilor şi jurând fals)! 
P Ei au făcut din jurămintele lor (false) o pavăză (pentru acţiunile lor rele). Astfel, ei i-au împiedicat (pe oameni) de la Calea lui Allah (islamul): aşadar, ei vor avea parte de un chin umilitor. 
QAverile şi copiii lor nu le vor fi de niciun folos împotriva (Pedepsei) lui Allah. Aceştia vor fi locuitorii Focului, ei vor locui acolo veşnic. 
RÎn Ziua când Allah îi va învia pe ei toţi (pentru judecata lor), atunci ei vor jura faţă de El (că ei au fost credincioşi), aşa cum au jurat şi faţă de voi (o, musulmani). Şi ei cred că au ceva (pe care să se bazeze; ei îşi asumă că minciunile lor vor fi 

crezute şi că vor putea să îşi ascundă nedreptăţile, la fel cum au făcut şi în viaţa pământească). Însă, cu adevărat, ei sunt mincinoşi! 
SŞeitan (Satana) a pus stăpânire pe ei. Aşadar, el i-a făcut pe ei să uite de dhikr Allah (pomenirea lui Allah). Aceştia sunt ceata lui Şeitan (Satana). Cu adevărat, cei din ceata lui Şeitan (Satana, cei care îl urmează), aceia vor fi cei învinşi! 
T Aceia care I se împotrivesc lui Allah (încalcă Poruncile şi Legile Sale, arătând duşmănie faţă de El) şi Mesagerului Său (Mohammed), vor fi dintre cei mai umiliţi (atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi). 
UAllah a scris (adică a hotărât) (în Al-Laouh Al-Mahfuz – Tablele păstrate): „Cu adevărat, Eu şi cu Mesagerii Mei vom învinge!” Cu adevărat, Allah este Qawiy (Omnipotent), ‘Azīz (Invincibil, Atotputernic). 
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ٱٱٻٻٻٻپپپپ ٱڀڀڀڀٺٺٺٺٱ ٱٿٿٿٿٹٹٹٹڤٱ ٱڤڤڤڦڦڦڦڄٱ ٱڄڄڄڃڃڃڃچچچٱ ٱ ٱڈچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ ٱ
ٱٱٻٻ ٱژژڑڑککککگگگگٱ ٱ ٱڳڳڳڱڱڱڱںںڻڳ ٱڻڻڻۀۀہہہہھھٱ ٱھھےےۓۓڭڭڭڭۇٱ ٱۇۆۆۈۈٷۋۋۅٱ ٱ ٱېېېىىېۅۉۉ ٱ ÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼Æٱ

  ڑى  24    59  

VNu vei afla (o, Mohammed) un neam de 
oameni care crede în Allah şi în Ziua Judecăţii, simţind afecţiune (iubindu-i sau luându-i ca ’aulia’ – prieteni, protectori) faţă de cei care I se împotrivesc lui Allah (care arată duşmănie faţă de El şi faţă de religia Sa, care Îi încalcă Poruncile şi Legile) şi Mesagerului Său (aici nu se face referire la nemusulmani, ci la acele persoane care arată duşmănie faţă de Allah, de religia Sa şi de Mesagerii Săi), chiar dacă ar fi părinţii lor, fiii lor, fraţii lor sau rudele lor (dintre oameni). Pentru aceştia, El a scris credinţa în inimile lor şi i-a întărit pe ei cu rûh (spirit) de la Sine (călăuzire şi victorie împotriva duşmanilor din viaţa lumească) şi (în Viaţa de Apoi). El îi va primi în Grădini (Paradisul) pe sub care curg râuri şi veşnic vor rămâne în ele. Allah este Mulţumit de ei (Allah este 

Satisfăcut de ei, îi iubeşte, îi iartă, le acceptă faptele bune şi nu se va mânia niciodată pe ei) şi ei sunt mulţumiţi de El (mulţumiţi cu tot ceea ce El le-a oferit). Ei sunt ceata lui Allah. Cu adevărat, ceata lui Allah este aceea care va fi învingătoare. 59. Surat Al-Hashr 
(Pribegia) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 

AToate cele din Ceruri şi toate cele de 
pe Pământ Îl slăvesc pe Allah (ele slăvesc numele lui Allah, folosind cuvinte care neagă orice imperfecţiune a Sa). Şi El este Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic), Al-Hakīm (Cel Înţelept în Judecata Sa, în Legislaţia Sa, în Stăpânirea Sa etc.). 
BEl este Cel care i-a scos pe cei care nu 
au crezut dintre oamenii Scripturii din casele lor la prima pribegie (referire la evreii care făceau parte din Banu an-Nadhir, care au încălcat tratatul de pace pe care îl aveau cu Profetul, încercând să îl ucidă, aliindu-se cu păgânii împotriva musulmanilor). Nu aţi crezut (o, voi, musulmani) că vor ieşi (din casele lor, din cauza puterii lor). Şi ei au crezut că fortăreţele lor îi vor apăra de Allah! Însă Mânia lui Allah i-a ajuns de unde ei nu se aşteptau şi El a aruncat spaima în inimile lor, astfel încât ei şi-au dărâmat casele cu propriile mâini (deoarece Profetul i-a permis fiecăruia să ia cu el doar ceea ce cămila sa putea căra) şi cu mâinile dreptcredincioşilor. De aceea, trageţi învăţăminte (aceasta este o avertizare), o, voi, cei care aveţi ochi (să vedeţi)! 
CŞi dacă Allah nu ar fi scris (hotărât) 
pribegia pentru ei, El i-ar fi pedepsit pe ei cu siguranţă în această lume; iar în Viaţa de Apoi ar fi avut ei parte de chinul Focului. 
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ٱٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ ٱ ٱٺٺٺٿٿٿٿٺڀ ٱ ٱڤڦڦڤٹٹٹٹڤڤ ٱڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃٱ ٱچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌٱ ٱ ٱکڈڈژژڑڑکککڎڎ ٱگگگگڳڳڳڳڱٱ ٱڱڱڱںںڻڻڻڻۀٱ ٱ ٱۓۀہہہہھھھھےے ٱۓڭڭڭڭۇۇٱ ٱۆۆۈۈٷۋۋۅۅۉٱ ٱ ٱېېىى¼½ېۉې ٱ¾¿ÆÅÄÃÂÁÀٱ ٱØیÍÌËÊÉÈÇ×ÖÕÔÓÒیییٱ

DAceasta pentru că ei li s-au împotrivit (cu 
duşmănie) lui Allah şi Mesagerului Său (ei au încălcat Poruncile şi Legile Sale, luptând împotriva lui Allah şi a Mesagerului Său). Iar acela care se împotriveşte lui Allah, (să ştie că) Allah este, cu adevărat, Aspru la pedeapsă. 
EOrice aţi tăiat voi (o, musulmani) de la un 
palmier (al duşmanilor) sau l-aţi lăsat în picioare pe rădăcinile sale (deoarece evreii au aruncat cu săgeţi şi pietre din vârful cetăţilor lor, iar palmierii din grădinile lor i-au ajutat să facă aceasta) a fost prin Voia lui Allah şi ca să îi acopere de ruşine pe fasiqin (aceia care au deviat de la Calea lui Allah, păcătoşii, cei care persistă în păcat). 
FŞi ceea ce Allah a oferit ca pradă (al-fai’, 
ceea ce înseamnă prada obţinută fără a exista vreo luptă) Mesagerului Său (Mohammed) de la ei (adică  tot ceea ce evreii din Banu an-Nadhir au lăsat în urmă şi nu au luat cu ei după asediul musulmanilor) – voi  (o, musulmani), nu le-aţi obţinut călare pe cai sau pe cămile (nu aţi luat parte la expediţie, adică le-aţi obţinut  fără a lua parte la nicio bătălie). Însă, Allah îi trimite pe Mesagerii Săi, oferindu-le putere asupra celor cărora El voieşte (astfel încât ei vor învinge pe oricine Allah va voi). Şi Allah este cu Putere peste toate lucrurile.  
GCeea ce Allah i-a dăruit Mesagerului Său 
ca pradă (al-fai’) de la locuitorii cetăţilor le aparţine lui Allah, Mesagerului Său (ca să o cheltuiască în beneficiul musulmanilor), rudelor (rudele Mesagerului, aparţinând triburilor Banu Hashim şi Banu al-Muttalib, cărora Profetul le-a interzis să accepte zakāh), orfanilor, al-masakin (sărmanilor) şi călătorului (care este străin şi a rămas fără bani); aceasta pentru ca prada să nu circule (în mod exclusiv) în mâinile celor bogaţi dintre voi. Ceea ce Mesagerul vă dăruieşte (hotărăşte, porunceşte) primiţi (faceţi) şi toate cele de la care vă opreşte, de la acelea opriţi-vă (şi nu faceţi) şi fiţi cu frică de Allah, căci, cu adevărat, Allah este Aspru la pedeapsă! 
H(Şi din această pradă se cuvine) Şi emigranţilor 
săraci (cei care au emigrat de la Mecca la Medina), care au fost alungaţi din casele şi averile lor (de 

către necredincioşii din Mecca), căutând Recompensa lui Allah şi Mulţumirea Lui, sprijinindu-L pe Allah (făcând să triumfe religia Sa) şi pe Mesagerul Său. Aceştia sunt cu adevărat cei sinceri (adică aceia care fac ceea ce spun). 
IŞi aceia (ansarii - ajutoarele - locuitorii Medinei) 
care, înainte de ei (emigranţii - al-muhajirun), au avut casele lor (în Medina) şi au acceptat credinţa (înainte de emigrarea muhajirinilor), care i-au iubit pe aceia care au mers în pribegie la ei şi nu au avut în piepturile lor nicio gelozie pentru ceea ce li s-a dat lor (muhajirinilor, din prada rămasă de la Banu an-Nadhir) şi i-au preferat pe ei (pe emigranţi) lor înşişi, chiar dacă ei se aflau în nevoie şi aceia care sunt salvaţi de zgârcenia lor, aceia sunt cei care vor fi învingători. 
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ٱٱٻٻٻٻپپپ ٱپڀڀڀڀٺٺٺٱ ٱ ٱڤڤڤٹٹٺٿٿٿٿٹٹ ٱڤڦڦڦڦڄڄڄٱ ٱڄڃڃڃڃچچچٱ ٱچڇڇڇڇڍڍڌڌٱ ٱ ٱڎڈڈژژڑڑککڎ ٱ ٱڳککگگگگڳ ٱڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻٱ ٱ ٱہہہہھھۀڻۀ ٱھھےےۓۓڭڭڭڭۇٱ ٱ ٱۅۇۆۆۈۈٷۋۋۅ ٱۉۉېېېېىى¼½¾ٱ ٱ ¿ÀÇÆÅÄÃÂÁٱٱٱÈٱ ٱ  ÍÌËÊÉÒیییی
JŞi acelora care au venit (în islam) după ei 
(dintre ansari şi muhajirini) spunând: „Domnul nostru! Iartă-ne nouă şi fraţilor noştri care ne-au precedat întru credinţă şi nu pune în inimile noastre niciun fel de ură împotriva credincioşilor! Domnul nostru! Tu eşti cu adevărat Ra’ūf (Plin de compasiune, Preabun), Rahīm (Prea Îndurător).”  
KOare nu i-ai văzut (o, Mohammed) pe 
ipocriţi (necredincioşii din Mecca), care le spun fraţilor lor (întru necredinţă), cei care nu au crezut dintre oamenii Scripturii (adică evreii din Banu an-Nadhir): „(Pe Allah), dacă sunteţi alungaţi (dintre musulmani) (şi) Noi vom ieşi cu adevărat împreună cu voi şi nu ne vom supune nimănui împotriva voastră (care ne vor cere să nu vă sprijinim şi să fim împotriva voastră) şi, dacă ei luptă împotriva voastră, noi vă vom ajuta cu adevărat pentru biruinţă.”?! Însă Allah este Martor că ei sunt cu adevărat mincinoşi 

(pentru ceea ce le-au promis evreilor din Banu an-Nadhir). 
L Dacă ei (evreii din Banu an-Nadhir) sunt 
alungaţi, (cu siguranţă) ei (ipocriţii) nu vor ieşi împreună cu ei niciodată (aşa cum au promis ei), iar dacă aceştia vor fi atacaţi, niciodată nu le vor veni în ajutor pentru biruinţă. Şi (chiar) dacă le-ar veni în ajutor, ei (ipocriţii) le vor întoarce spatele (vor fugi învinşi) şi atunci ei nu vor fi victorioşi. 
M Cu adevărat, voi (o, musulmani) stârniţi 
mai multă spaimă în piepturile lor (ale ipocriţilor) decât Allah (decât teama lor de Allah). Aceasta pentru că ei sunt un neam de oameni care nu înţeleg (Măreţia şi Puterea lui Allah şi nu se tem de Pedeapsa Sa). 
N Ei nu vor lupta împreună (uniţi) 
împotriva voastră, ci numai din cetăţi întărite sau din spatele unor ziduri. Duşmănia dintre ei este mare. Tu crezi că sunt uniţi, dar (în realitate) inimile lor sunt împărţite. Aceasta pentru că ei sunt un neam de oameni care nu înţeleg. 
OEi (evreii din Banu an-Nadhir) sunt asemeni 
(în legătură cu consecinţele Pedepsei lui Allah asupra lor) predecesorilor lor imediaţi (necredincioşii din Mecca şi evreii din Banu Kainouka); ei au gustat urmarea rea a purtării lor (duşmănia lor  împotriva lui Allah şi a Profetului) şi (în Viaţa de Apoi) ei vor avea un chin dureros. 
P(Ipocriţii, necredincioşii din Mecca care i-au 
ademenit pe evreii din Banu an-Nadhir să lupte împotriva Profetului şi care le-au promis că le vor fi alături) Ei se aseamănă cu exemplul lui Şeitan (Satana), când îi spune omului (din dorinţa de a îl ademeni): „Nu crede!” Însă, atunci când el (omul) devine necredincios, Şeitan (Satana) spune: „Eu mă dezic de tine; cu adevărat, mă tem de Allah, Stăpânul lumilor (a oamenilor, a djinnilor şi a tot ceea ce există)!” 
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ٱٱٻٻٻٻپپپپڀ ٱ
ٱڀٺٺٺٺٿڀڀ ٱ

ٱٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ ٱ
ٱڦڄڄڄڄڃڃڃڃڦ ٱ

ٱچڇڇڇڇچچچ ٱ
ٱڈژژڈڍڍڌڌڎڎ ٱ

ٱڑڑککککگگ ٱ
ٱگگڳڳڳڳڱڱ ٱ

ٱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہڱ ٱ
ٱھےےۓۓڭڭھہھھ ٱ

ٱڭڭۇۇۆۆ ٱ
ٱۈۈٷۋۋۅۅ ٱ

ۉېېېېىى¼½¾ۉ
ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿Éٱ ٱ
  ڑى  13   60 

Q Astfel, sfârşitul amândurora va fi în 
Focul (în care vor rămâne) veşnic, căci aceasta este pedeapsa pentru az-zalimin (adică cei nedrepţi, răufăcătorii, politeiştii, cei care nu cred în Allah şi în Unicitatea Sa). 
RO, voi cei care credeţi! Temeţi-vă de Allah 
(faceţi ceea ce v-a poruncit şi opriţi-vă de la ceea ce v-a interzis)! Şi fiecare suflet să bage de seamă ce a făcut  (dintre faptele bune şi cele rele pe care le face în această lume) pentru ziua de mâine (când le va prezenta în Viaţa de Apoi). Şi temeţi-vă de Allah! Cu adevărat, Allah este Bineştiutor a ceea ce faceţi voi! 
SŞi nu fiţi ca aceia care L-au uitat pe Allah 
(adică nu I s-au supus lui Allah) şi pe care El (Allah) i-a făcut să uite de ei înşişi (i-a făcut să uite să facă fapte bune, care i-ar salva de pedeapsa Focului). Aceştia sunt al-fasiqun (cei care au deviat de la Calea lui Allah, nelegiuiţii, cei care persistă în păcat). 
T Nu sunt deopotrivă (cu aceeaşi soartă) 
locuitorii Focului (care vor fi pedepsiţi) cu locuitorii Paradisului (care vor obţine binecuvântarea). Locuitorii Paradisului sunt cei care vor fi învingători.  
U Dacă am fi trimis Noi acest Coran 
unui munte (şi acesta ar putea înţelege ce este scris în legătură cu promisiunea Paradisului şi avertizarea cu Focul), cu siguranţă l-ai fi văzut tu (în ciuda puterii, mărimii şi rezistenţei sale) umilindu-se şi despicându-se de frica lui Allah. Astfel de pilde le oferim Noi oamenilor pentru ca ei să le ia în considerare (şi să cugete asupra lor). 
V El este Allah, afară de care nu este alt 
Dumnezeu, Ştiutorul celor nevăzute şi al celor văzute. El este Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul). 
WEl este Allah, afară de care nu este alt 
Dumnezeu, Al-Malik (Suveranul, Regele tuturor), Al-Quddūs (Cel Sfânt, Cel Preaînalt), As-Salām (Cel care este liber de orice imperfecţiune), Al-Mu’mīn (Cel care îi încearcă pe profeţi cu miracole şi semne, Dătătorul de siguranţă), Al-Muhaymin (Cel care veghează asupra creaţiei Sale), Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic), Al-Jabbār (Cel a 

Cărui Voinţă va domina întotdeauna şi în Faţa Căruia toate creaturile se supun), Al-Mutakabbir (Cel care este Mândru de Măreţia Sa). Slăvit şi Suprem este Allah, mai presus de ceea ce ei Îi asociază ca parteneri Lui. 
XEl este Allah: Al-Khāliq (Creatorul), Al-Bāri’ 
(Cel care îi oferă creaţiei Sale forma cea mai potrivită, în concordanţă cu misiunea pe care fiecare creatură o va primi), Al-Musawwir (Dătătorul de forme. Lui Îi aparţin Al-Asma’ Al-Husna (cele mai frumoase Nume). Toate Cele care sunt în Ceruri şi pe Pământ Îl slăvesc pe El (slăvesc Numele lui Allah prin cuvinte care neagă orice fel de imperfecţiune). El este Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic), Al-
Hakīm (Preaînţeleptul). 
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ٱٱٻٻ ٱ
ٱٱٻٻٻٻپپپپ ٱڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٱ ٱ
ٱٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ ٱڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃٱ ٱ
ٱڌڌچچچچڇڇڇڇڍڍ ٱڎڎڈڈژژڑڑٱ ٱ

ٱگگڳڳگگکککک ٱ ٱڻڻڳڱڱڱڱںںڻڻ ٱ
ٱۀۀہہہہھھھھے ٱےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈٱ ٱ
ٱۈٷۋۋۅۅۉۉې ٱېېېىى¼½¾¿ÂÁÀٱ ٱ

ÊÉÈÇÆÅÄËیÍÌٱ ٱ ÙØ×ÖÕÔÓÒیییÚٱ
 60. Surat Al-Mumtahanah 

(Femeia încercată) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AO, voi, cei care credeţi! Nu-i luaţi pe 
duşmanii Mei şi pe duşmanii voştri (adică necredincioşii şi politeiştii din Mecca) drept ’aulia’ (prieteni, protectori), arătându-le lor afecţiune (şi spunându-le lor veşti despre Profet şi musulmani), în timp ce ei nu au crezut în ceea ce a venit la voi ca Adevăr (adică monoteismul islamic, Coranul şi Mohammed) şi l-au alungat pe Mesager (Mohammed) şi pe voi înşivă (din casele voastre din Mecca) (doar) pentru că voi credeţi în Allah, Domnul vostru. Dacă aţi ieşit (emigrat) luptând pentru Cauza Mea şi căutând Mulţumirea Mea (atunci nu-i luaţi pe ei drept ’aulia’). Ţineţi ascunsă prietenia cu ei, în timp ce Eu sunt Bineştiutor a ceea ce tăinuiţi şi a ceea ce dezvăluiţi. Şi oricare dintre voi face aceasta, atunci cu adevărat el a deviat de la Calea cea Dreaptă. 

BDacă ei vor pune stăpânire peste voi, vor 
fi (se vor comporta) ei (ca) duşmani cu voi şi vor întinde mâinile şi limbile lor  împotriva voastră întru rău (omorându-vă, capturându-vă şi insultându-vă) şi ei îşi vor dori ca voi să nu credeţi. 
CNu vă vor fi de folos nici rudele, nici 
copiii voştri (pentru că un musulman le-a transmis necredincioşilor veşti despre musulmani, pentru ca aceştia să nu-i rănească rudele din Mecca). Şi în Ziua Învierii, El (Allah) va judeca între voi. Şi Allah este Atoatevăzător a ceea ce faceţi voi. 
DCu adevărat, aţi avut voi o pildă frumoasă 
în Ibrāhīm (Avraam) şi în aceia care au fost alături de el (credincioşii), atunci când ei au spus către neamul lor: „Cu adevărat, noi ne lepădăm de voi şi de cele pe care le veneraţi în locul lui Allah: v-am respins pe voi şi ostilitatea şi ura s-au ivit între noi pentru totdeauna, până când veţi crede voi numai în Allah!” – cu excepţia (acestui exemplu) cuvântul lui Ibrāhīm (Avraam) către tatăl său (necredincios) (spunându-i aceasta înainte să i se fi confirmat de către Allah faptul că este necredincios, iar atunci când i s-a confirmat, el l-a respins): „Cu adevărat, mă voi ruga de iertare pentru tine (de la Allah), dar eu nu am nimic pentru tine de la Allah (semnificând: nu te pot nici proteja, nici ajuta cu nimic în faţa lui Allah)!” O, Doamne, (doar) de Tine depindem (pentru toate acţiunile noastre) şi (doar) la Tine ne întoarcem cu căinţă şi (doar) la Tine este destinaţia (noastră finală) (din Ziua Judecăţii)! 
EDomnul nostru! Nu ne face o fitnah 
(încercare) pentru necredincioşi (semnificând: făcându-i pe ei să câştige şi să spună apoi: „Dacă ei s-ar fi aflat pe Calea cea Dreaptă, atunci noi nu am fi câştigat asupra lor!”, astfel încât necredinţa lor să crească) şi iartă-ne nouă, Domnul nostru, căci cu adevărat numai Tu eşti Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic), Al-Hakīm (Preaînţeleptul)! 
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FCu adevărat, voi aţi avut în ei (în Ibrāhīm şi în credincioşii care l-au urmat) o pildă frumoasă pe care să o urmaţi – pentru oricine speră la (întâlnirea cu) Allah şi la Ziua de Apoi. Şi oricine întoarce spatele (nu urmează pilda lui Ibrāhīm, luându-i pe necredincioşi drept ’aulia’) (să ştie că) atunci, cu adevărat, Allah este Al-Ghani (Cel Bogat, Lipsit de orice nevoie), Al-Hamīd (Cel Demn de laudă). 
GSe poate ca Allah să aducă prietenie între voi şi între aceia pe care voi i-aţi considerat duşmani (poate că El le va deschide inimile pentru a accepta islamul), căci Allah este 
Qadīr (Cu Putere peste toate), şi Allah este Ghafūr 
(Prea Iertător) şi Rahīm (Prea Îndurător). 
HAllah nu vă interzice să vă purtaţi drept şi cu bunătate cu aceia (necredincioşii) care nici nu au luptat împotriva voastră, din pricina religiei, şi nici nu v-au alungat din casele voastre. Cu adevărat, Allah îi iubeşte pe cei drepţi (cei care se poartă cu dreptate). 
IAllah vă interzice doar să îi luaţi ca ’aulia’ (prieteni, protectori, şi să vă apropiaţi de ei cu dragoste, pentru a îi ajuta împotriva musulmanilor) pe aceia care au luptat împotriva voastră din pricina religiei şi v-au alungat din casele voastre şi au ajutat la alungarea voastră. Şi oricine îi ia pe aceştia ca ’aulia’ (ajutoare împotriva musulmanilor), aceştia sunt zalimun (nedrepţi, răufăcători şi neascultători faţă de Allah).  
JO, voi, cei care credeţi! Atunci când femei credincioase vin la voi ca emigrante, verificaţi-le pe ele (testaţi-le pe ele pentru a vedea care este adevărul în ceea ce priveşte credinţa lor)! Allah ştie mai bine credinţa lor şi dacă sunteţi siguri că ele sunt credincioase adevărate, nu le mai trimiteţi înapoi la necredincioşi (soţii lor). Ele nu mai sunt îngăduite (ca soţii) pentru necredincioşi (soţii lor) şi nici necredincioşii nu mai sunt îngăduiţi pentru ele (ca soţi). Şi daţi-le lor (soţilor necredincioşi) ceea ce au cheltuit (ca zestre pentru ele). Şi nu va fi niciun păcat pentru voi să vă căsătoriţi cu ele, dacă le-aţi dat zestrea ce li se cuvine lor. (De asemenea) 

Nu le ţineţi ca soţii pe femeile necredincioase şi cereţi (înapoi) ceea ce aţi cheltuit (ca zestre). Şi lăsaţi-i pe ei (pe necredincioşi) să ceară înapoi ceea ce au cheltuit (ca zestre pentru femeile care au îmbrăţişat islamul). Aceasta este Judecata lui Allah, care judecă între voi (în această privinţă). Şi Allah este ‘Alīm (Atoatecunoscător, Omniscient) (şi) 
Hakīm (Preaînţelept). 
KŞi dacă oricare dintre soţiile voastre a 
plecat de la voi la necredincioşi (a renunţat la islam, iar necredincioşii au refuzat să vă dea înapoi zestrea pe care aţi plătit-o pentru ea) şi apoi voi câştigaţi (în faţa necredincioşilor, în bătălie) atunci daţi (din prada de război pe care aţi luat-o de la necredincioşi) celor ale căror soţii au plecat, echivalentul a ceea ce au cheltuit ei (pentru zestrea lor)! Şi temeţi-vă de Allah, în Care voi credeţi! 
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  ڑ¼  14   61  

LO, Profetule! Atunci când femei 
credincioase vin la tine şi fac bai‘ah (legământ de credinţă), că ele nu Îi vor asocia nimic (în adorare) lui Allah, că nu vor fura, nu vor comite niciun act sexual nepermis, nu îi vor omorî pe copiii lor, nu le vor atribui soţilor lor copii care nu sunt ai lor (fie ei adoptaţi, fie rodul unui adulter) şi nu ţi se vor arăta cu nesupunere în niciun mar‘uf (faptă bună pe care tu le porunceşti să o facă), atunci primeşte bai‘ah (legământul de credinţă) şi roagă-L pe Allah să le ierte pe ele. Cu adevărat, Allah este Ghafūr (Prea Iertător), Rahīm (Prea Îndurător). 
MO, voi, cei care credeţi! Nu îi luaţi drept 
’aulia’ (prieteni, protectori) pe oamenii asupra cărora se află Mânia lui Allah, care deznădăjduiesc (în privinţa primirii oricărui bine) în Viaţa de Apoi, la fel cum au deznădăjduit necredincioşii înmormântaţi (cu privire la primirea Milei lui Allah şi care vor să se 

întoarcă la viaţa lumească, astfel încât să aibă şansa de a se căi şi de a crede). 61. Surat As-Saff 
(Rândul/Linia) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 

AToate cele din Ceruri şi toate cele de pe 
Pământ Îl slăvesc pe Allah (Slăvesc Numele lui Allah, folosind cuvinte care neagă orice imperfecţiune a Sa). Şi El este Al-‘Azīz 
(Invincibilul, Cel Atotputernic), Al-Hakīm (Preaînţeleptul). 
BO, voi, cei care credeţi! De ce spuneţi 
voi ceea ce nu faceţi? (acesta este un avertisment pentru acela care spune ceva şi face contrariul, precum în cazul unui sfat sau nu face acel lucru deloc, precum în cazul unei promisiuni) 
CCel mai urât lucru pentru Allah este să 
spuneţi ceea ce nu faceţi. 
DCu adevărat, Allah îi iubeşte pe aceia 
care luptă pentru Cauza Sa în rânduri (linii), ca şi cum ar fi o structură solidă (adică soldaţii stau unul lângă celălalt, formând o structură indestructibilă). 
EŞi (adu-ţi aminte) când Musa (Moise) i-a 
spus neamului său: „O, neam al meu! De ce îmi faci mie rău (prin cuvinte şi acţiuni), deşi ştii că eu sunt Mesagerul lui Allah pentru tine?” De aceea, atunci când ei au întors spatele (de la Adevăr, deşi îl ştiau, dar au persistat în aceasta), Allah a întors inimile lor (de la primirea Călăuzirii, ca o pedeapsă pentru întoarcerea lor de la Adevăr). Şi Allah nu îi călăuzeşte pe cei care sunt fasiqīn (care au deviat de la Ascultarea Sa, care persistă în comiterea de păcate). 
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FŞi (adu-ţi aminte) când Isa (Isus), fiul lui 
Mariam (Maria), a spus: „O, fii ai lui Israel! Eu sunt Mesagerul lui Allah pentru voi, confirmând Taurah (Tora, care i-a fost trimisă lui Moise) de dinainte de mine şi aducându-vă (vouă) vestea bună (a venirii) unui Mesager ce va veni după mine, al cărui nume va fi Ahmad (un alt nume al Profetului Mohammed)!” Însă când el (Ahmad, adică Profetul Mohammed) a venit la ei cu semne limpezi, ei au spus: „Aceasta este vrăjitorie clară!” 
GŞi cine este mai nedrept decât acela care 
născoceşte minciuni despre Allah (asociindu-I parteneri lui Allah în adorare) în timp ce este chemat la islam (chemat să Îl adore doar pe Allah, Cel fără parteneri)? Şi Allah nu călăuzeşte neamul de nedrepţi (politeişti şi necredincioşi). 
HEi vor să stingă Lumina lui Allah (Coranul) 
cu gurile lor (cu minciunile lor). Însă Allah va face Lumina Sa completă (adică religia Sa va continua şi va rămâne pentru totdeauna şi nimic nu o va putea opri), chiar dacă necredincioşii urăsc (aceasta). 
IEl este Cel care l-a trimis pe Mesagerul 
Său (Mohammed) cu călăuzirea (Coranul) şi cu religia Adevărului (islamul), ca să o facă pe ea biruitoare deasupra tuturor celorlalte religii, chiar dacă politeiştii urăsc (aceasta). 
JO, voi, cei care credeţi! Să vă călăuzesc Eu 
către un negoţ care vă va salva pe voi de un chin dureros? 
KCredeţi voi în Allah şi în Mesagerul Său 
(Mohammed), străduiţi-vă şi luptaţi  pe Calea lui Allah cu averile şi cu sufletele voastre: aceasta va fi mai bine pentru voi (decât negoţul cel lumesc), numai dacă voi aţi şti! 
L(Dacă veţi face astfel) El vă va ierta păcatele 
şi vă va lăsa să intraţi în Grădini (Paradisul), pe sub care curg râuri, şi în locuinţe plăcute din Grădinile (Paradisul) ‘Adn-ului (Edenului), aceasta este cu adevărat izbândă măreaţă!  
MŞi, de asemenea, (El vă va da) alte 
(binecuvântări) pe care le iubiţi: victorie de la Allah (şi ajutor împotriva duşmanilor voştri) şi fateh 

(victorie – intrarea în Mecca victorioşi) apropiată. Şi dă (o, Mohammed) veştile bune (ale victoriei şi ale ajutorului din această viaţă lumească, precum şi ale Paradisului în Viaţa de Apoi) celor credincioşi! 
NO, voi, cei care credeţi! Fiţi ajutoarele (în 
ceea ce priveşte religia) lui Allah, aşa cum Isa (Isus), fiul lui Mariam (Maria), le-a spus discipolilor săi: „Cine sunt ajutoarele mele (în religia) lui Allah?” Discipolii au răspuns: „Noi suntem ajutoarele (în religia) lui Allah!” Apoi, un grup dintre fiii lui Israel a crezut şi un grup (dintre ei) nu a crezut (spunând cuvinte urâte la adresa lui Isus şi a mamei sale). De aceea Noi (adică Allah) i-am ajutat pe aceia care au crezut (că Isus este un Mesager şi un Rob al lui Allah) (cu Profeţia lui Mohammed, care a confirmat credinţa lor în Profeţia lui Isus) împotriva duşmanilor lor şi astfel ei au devenit învingători (cei mai puternici). 
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ٱٱٻٻ ٱ
ٱٱٻٻٻٻپپپپڀڀ ٱ

ٱٺٺٺٺٿٿٿٿڀڀ ٱ
ٱٹٹٹٹڤڤڤڤ ٱ

ٱڄڄڃڃڃڄڦڦڦڦڄ ٱ
ٱڇڇڇڇڍڍڌڌچڃچچچ ٱ
ٱژژڑڑککڈڎڎڈ ٱ

ٱککگگگگڳڳڳ ٱ
ٱڻڳڱڱڱڱںںڻڻڻ ٱ
ٱۀۀہہہہھھھھ ٱ

ٱۇۇڭےےۓۓڭڭڭ ٱ
ٱۉۉۅۆۆۈۈٷۋۋۅ ٱ

ٱېېېېىى¼½¾ ٱ
ÆÅÄÃÂÁÀ¿Çٱ ٱ

  ڑ½  11   62  

 62. Surat Al-Jumu‘ah  (Vineri) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AToate cele din Ceruri şi toate cele de pe 
Pământ Îl slăvesc pe Allah (Slăvesc Numele lui Allah, folosind cuvinte care neagă orice imperfecţiune a Sa), Al-Malik (Suveranul, Regele tuturor), Al-Quddūs (Preasfântul, Care nu are nicio imperfecţiune), Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic), Al-Hakīm (Preaînţeleptul).  
BEl este Cel care a trimis printre cei 
neştiutori de carte (arabii, care nu ştiau nici să scrie şi nici să citească şi care nici nu aveau o Carte Divină de la Allah) un Mesager (Mohammed) dintre ei (şi pentru întreaga omenire), care să le recite versetele Sale (adică ale Coranului), să-i purifice pe ei (de murdăria necredinţei şi a politeismului, de credinţele denaturate şi de imoralitate) şi să-i înveţe Cartea (Coranul, 

Legislaţia şi legile islamice) şi Înţelepciunea (adică As-Sunnah: Tradiţia Profetului Mohammed). Şi, cu adevărat, ei au fost mai înainte (de Misiunea lui  Mohammed) într-o greşeală vădită. 
CŞi (de asemenea, li se vor oferi beneficiile 
menţionate mai sus) altora dintre ei (adică musulmanii, arabi sau nearabi), care nu li s-au alăturat lor încă (în ceea ce priveşte religia, pentru că nu au fost născuţi sau nu au îmbrăţişat islamul încă). Şi El (Allah) este Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel 
Atotputernic), Al-Hakīm (Preaînţeleptul). 
DAceasta este Îndurarea lui Allah (Misiunea 
lui Mohammed), pe care El o dăruieşte cui doreşte (dintre robii Săi). Şi Allah este Stăpânul Îndurării fără margini. 
EExemplul acelora cărora li s-a încredinţat 
Taurah (Tora) (adică să se supună poruncilor sale şi să pună în practică legile sale), dar pe care apoi ei nu şi-au mai asumat-o (adică ei au neglijat-o prin faptul că nu i-au pus învăţăturile în practică) este asemeni măgarului care cară cărţi (dar nu înţelege ceea ce este scris în interiorul acestora). Cât de teribil este exemplul oamenilor care au negat aceste ayat (versete, dovezi, evidenţe, semne, revelaţii) ale lui Allah (în loc să beneficieze de ele). Şi Allah nu îi călăuzeşte pe oamenii care sunt nedrepţi (politeişti, necredincioşi). 
FSpune (o, Mohammed): „O, voi, evrei (care 
încă vă păstraţi religia voastră, pe care aţi distorsionat-o şi nu credeţi nici în Isus, nici în Mohammed)! Dacă voi pretindeţi (în mod fals) că  sunteţi ’aulia’ (poporul ales, cei iubiţi) lui Allah, voi singuri afară de (toţi) ceilalţi oameni, doriţi-vă moartea, dacă voi sunteţi sinceri (imploraţi întâlnirea cu Allah în Viaţa de Apoi pentru a primi răsplata cea măreaţă pe care voi o pretindeţi în schimbul acestei vieţi lumeşti)!” 
GDar ei nu vor dori niciodată (moartea) (şi ei 
vor prefera viaţa lumească în locul Vieţii de Apoi, temându-se de Pedeapsa lui Allah) din cauza a ceea ce (fapte) au făcut mâinile lor (necredinţa şi faptele rele). Şi Allah îi ştie bine pe cei nedrepţi (răufăcători, politeişti, necredincioşi, etc.) (aceasta înseamnă că lui Allah nu Îi este nimic ascuns din ceea ce au făcut ei rău). 



  

17 

ٱٱٻٻٻٻپپپپ ٱڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٱ ٱ ٱٹٹڤڤڤڤٹٹ ٱڦڦڦڦڄڄڄڄڃٱ ٱ ٱڃڃچچچچڇڇڇڇڍڃ ٱ ٱکڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑک ٱ
ٱٱٻٻ ٱککگگگگڳڳڳڳڱٱ ٱ ٱڻڱڱڱںںڻڻ ٱڻۀۀہہہہھھھھےٱ ٱ ٱۓڭڭڭڭۇۇۆۓے ٱ ٱۋۋۅۅۉۉٷۆۈۈ ٱ ٱ¿Àٱى¼½ىېېېې ٱ ÆÅÄÃÂÁÇÉÈÊÌËÍ  

  ڑ¾  11    63  

HSpune-le (lor): „Cu adevărat, moartea de care 
fugiţi vă va ajunge pe voi fără îndoială (atunci când vă va sosi timpul), apoi veţi fi întorşi (în Ziua Judecăţii) la (Allah) Cel care le cunoaşte atât pe cele nevăzute, cât şi pe cele văzute şi Care vă va vesti vouă ceea ce obişnuiaţi să faceţi (în timpul vieţii lumeşti)”. 
IO, voi, cei care credeţi (musulmani)! Atunci 
când chemarea la rugăciune este făcută în ziua de vineri (Salat Al-Jumu‘ah), grăbiţi-vă să faceţi dhikr Allah (să ascultaţi predica ce se ţine vinerea - khutbah - şi să vă rugaţi) şi lăsaţi negoţul (şi orice altă activitate pe care o faceţi). Aceasta este mai bine pentru voi, numai dacă voi aţi şti! 
JApoi, când rugăciunea (din ziua de vineri) s-
a terminat, răspândiţi-vă pe Pământ (oriunde doriţi) şi căutaţi Harul lui Allah (muncind etc.) şi pomeniţi-L pe Allah mult: ca să puteţi fi victorioşi! 
KŞi când văd ei (unii dintre musulmani) un 
negoţ sau un mijloc de amuzament (ca, spre exemplu, a bate în tambur, care acompania sosirea unei caravane), atunci se împrăştie cu capul înainte şi te lasă pe tine (o, Mohammed) în picioare (în timp ce tu ţii predica de vineri - khutbah). Spune: „Ceea ce se află la Allah (răsplata şi binecuvântarea pentru voi) este mai bun decât orice amuzament sau negoţ. Şi Allah este Cel mai Bun Aprovizionator!” 63. Surat Al-Munafiqun 

(Ipocriţii) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AAtunci când ipocriţii vin la tine (o, 
Mohammed), ei spun (numai cu limbile lor): „Mărturisim că tu eşti cu adevărat Mesagerul lui Allah!” Allah ştie că tu eşti cu adevărat Mesagerul Său şi Allah dă mărturie că ipocriţii sunt cu adevărat mincinoşi (pentru că ei spun ceva cu limbile lor, în timp ce inimile lor cred cu totul altceva).  
BEi şi-au luat jurămintele lor drept pavăză 
(pentru ipocrizia lor). Astfel, ei îi împiedică (pe 

oameni) de la Calea lui Allah. Cu adevărat, rău este ceea ce ei obişnuiau să facă! 
CAceasta pentru că ei au crezut (doar prin 
limbile lor) şi apoi ei nu au mai crezut (au respins credinţa în inimile lor). De aceea, inimile lor au fost pecetluite (de Allah), astfel încât ei nu pricep (unde sunt beneficiile lor). 
DŞi atunci când te uiţi la ei, trupurile lor 
(aparenţa lor) îţi plac, şi atunci când vorbesc, asculţi vorbele lor (datorită elocvenţei vorbelor lor, în timp ce inimile lor sunt lipsite de credinţă şi minţile lor sunt lipsite de bună cunoaştere şi înţelegere). Ei sunt ca nişte butuci rezemaţi (de un perete, deoarece nu pot rămâne în această poziţie singuri, fără ajutor şi goi pe dinăuntru). Ei cred că orice strigăt este împotriva lor (din cauza laşităţii lor). (De fapt) Ei sunt duşmanii, deci fereşte-te de ei! Blestemul lui Allah să fie asupra lor! Cum au putut ei să se abată (de la Calea cea Dreaptă şi să meargă pe calea falsităţii şi a ipocriziei)?! 
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EŞi când li se spune lor: „Veniţi (cu 
căinţă), astfel încât Mesagerul lui Allah să ceară (de la Allah) iertare pentru voi!”, ei îşi întorc capetele şi îi vezi pe ei (o, Profetule) cum se îndepărtează de tine cu mândrie. 
FEste totuna pentru ei dacă ceri (o, 
Mohammed) iertare pentru ei sau nu ceri iertare pentru ei; Allah nu îi va ierta pe ei niciodată. Allah nu îi călăuzeşte pe oamenii care sunt fasiqīn (care deviază de la Ascultarea lui Allah şi persistă în comiterea de păcate). 
GEi (acei ipocriţi) sunt cei care spun 
(locuitorilor din Medina, al-ansar): „Nu cheltuiţi pentru aceia care sunt lângă Mesagerul lui Allah (companionii Profetului, care au emigrat de la Mecca la Medina) până ce ei nu îl vor părăsi pe el!” Şi ale lui Allah 

sunt toate comorile Cerurilor şi ale Pământului, însă ipocriţii nu înţeleg (aceasta). 
HEi (ipocriţii) spun: „Dacă ne vom 
întoarce la Al-Medina, cu adevărat, cel mai 
cinstit (ʻAbd Allah, fiul lui Ubai, fiul lui Salul, conducătorul ipocriţilor din Medina şi tribul său) îl vom alunga pe cel mai umil (mai slab) (Mohammed şi oamenii care îl susţineau).” Însă Cinstea (şi puterea şi slava) aparţin lui Allah, Mesagerului Său şi dreptcredincioşilor, însă ipocriţii nu ştiu (aceasta). 
IO, voi, cei care credeţi! Nu lăsaţi ca 
averile voastre şi copiii voştri să vă abată de la dhikr Allah (pomenirea lui Allah şi adorarea Sa)! Şi cei care fac aceasta, atunci aceia sunt cei pierduţi. 
JŞi cheltuiţi (drept milostenie) din cele cu 
care v-am înzestrat Noi înainte ca moartea să vină la unul dintre voi şi să spună: „Domnul meu, doar dacă Tu ai putea să îmi oferi un răgaz (până la moartea mea), pentru puţin timp, atunci eu aş da milostenie şi aş fi dintre cei drepţi (cel care face fapte bune)!” 
KŞi Allah nu oferă răgaz niciunui suflet 
dacă a sosit termenul hotărât (moartea) şi Allah este Bineştiutor a ceea ce faceţi voi. 
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 64. Surat At-Taghabun 
(Pierderea şi câştigul reciproc) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 

AToate cele din Ceruri şi toate cele de pe 
Pământ Îl slăvesc pe Allah (Slăvesc Numele lui Allah, folosind cuvinte care neagă orice imperfecţiune a Sa). A Lui este Stăpânirea şi Lui I se cuvine Mulţumirea (şi Slava) şi El este Capabil să facă totul. 
BEl este Cel care v-a creat pe voi, apoi unii 
dintre voi sunt necredincioşi şi alţii sunt credincioşi. Şi Allah este Basīr (Atoatevăzător) a ceea ce faceţi voi. 
CEl a creat Cerurile şi Pământul întru 
adevăr (cu mare Înţelepciune) şi v-a dat vouă formă şi a făcut formele voastre într-un mod plăcut. Şi la El este destinaţia finală (a tuturor creaturilor, cu scopul de a îi răsplăti pe cei evlavioşi  şi de a îi pedepsi pe cei necredincioşi). 
DEl ştie ceea ce se află în Ceruri şi pe 
Pământ şi El ştie atât ceea ce voi ascundeţi, cât şi ceea ce dezvăluiţi. Şi Allah este Atoateştiutor a ceea ce se află înăuntrul piepturilor (în inimile oamenilor). 
EOare nu v-a venit vouă veste despre cei 
care nu au crezut din trecut? Şi astfel ei au gustat consecinţa cea rea a necredinţei lor (în această viaţă lumească) şi vor avea ei parte (în Viaţa de Apoi) de un chin dureros. 
FAceasta (ceea ce li s-a întâmplat în această viaţă 
lumească şi ceea ce li se va întâmpla în Viaţa de Apoi) se întâmplă pentru că au venit la ei Mesagerii lor cu dovezi clare (semne şi miracole), însă ei au spus (negând): „(Este posibil oare ca nişte simpli) Oameni (care sunt asemeni nouă) să ne călăuzească?” Astfel, ei nu au crezut şi au întors spatele (de la Adevăr), însă Allah nu are nevoie (de ei). Şi Allah este Ghani (Bogat, Lipsit de orice nevoie), Hamīd (Demn de Laudă). 
GNecredincioşii au pretins (în mod fals) că ei 
nu vor mai fi înviaţi (niciodată, pentru Judecată). Spune (o, Mohammed): „Ba da! Pe Domnul meu! (Cu siguranţă) Veţi fi voi înviaţi şi apoi vi 

se va spune vouă (şi veţi fi recompensaţi pentru) ceea ce aţi făcut! Şi acesta este uşor pentru Allah!  
HAşadar, credeţi (o, idolatri) în Allah şi în 
Mesagerul Său (Mohammed) şi în Lumina (Coranul) pe care Noi am trimis-o (pe Pământ)! Şi Allah este Bineştiutor a ceea ce faceţi voi. 
I(Şi aduceţi-vă aminte) Ziua în care vă va 
aduna El pe voi toţi, în Ziua Adunării şi aceasta va fi Ziua de At-Taghabun (adică Ziua marii pierderi pentru necredincioşi şi a câştigului pentru cei care cred, moment în care necredincioşii vor fi separaţi de credincioşi şi trimişi în Iad, în timp ce credincioşii vor intra în Paradis. Necredincioşii vor regreta că au pierdut Paradisul, iar credincioşii vor regreta că nu au făcut mai multe fapte bune). Şi oricui crede în Allah şi împlineşte fapte bune, (Allah) Îi va ierta say’at (păcatele) şi îl va primi în Grădini (Paradisul) pe sub care curg râuri şi vor fi veşnic locuitori în ele. Aceasta va fi marea victorie. 
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JÎnsă aceia care nu au crezut şi care au 
respins aceste ayat (dovezi, evidenţe, versete, lecţii, semne, revelaţii etc.) ale Noastre vor fi locuitorii Focului, ei vor fi veşnic locuitori în el. Şi cea mai rea este cu adevărat această destinaţie! 
KNicio nenorocire nu loveşte (pe cineva) 
decât cu Îngăduinţa lui Allah (Hotărârea şi Qadar – Predestinarea Divină) şi oricui crede în Allah, El îi va călăuzi inima (în acceptarea Predestinării Divine şi a faptului că tot ceea ce i se întâmplă a fost deja scris pentru el de către Allah). Şi Allah este Atoateştiutor al tuturor lucrurilor. 
LŞi supuneţi-vă (o, oameni) lui Allah şi 
supuneţi-vă Mesagerului (Mohammed)! Însă, dacă voi vă întoarceţi (de la supunerea faţă de Allah şi faţă de Mesagerul Său), atunci datoria Mesagerului este doar transmiterea (Mesajului) în mod clar. 

MAllah! Nu există altă Divinitate în afară de 
El! Şi (doar) în Allah trebuie să se încreadă dreptcredincioşii (pentru toate chestiunile lor). 
NO, voi, cei care credeţi! Cu adevărat, voi 
aveţi printre soţiile voastre şi copiii voştri duşmani (care vă pot opri de la ascultarea lui Allah). Deci, fiţi cu grijă faţă de ei (şi nu vă supuneţi lor)! Însă, dacă îi iertaţi (pe ei, fără a îi pedepsi pentru greşelile lor) şi treceţi peste (greşelile lor) şi sunteţi îngăduitori cu ei, cu adevărat, Allah este Ghafūr (Prea iertător), Rahīm (Prea Îndurător). 
OCu adevărat, averea şi copiii voştri sunt 
numai fitnah (încercare pentru voi) şi la Allah se află o răsplată măreaţă (Paradisul, pentru cel care I se supune lui Allah, în loc de oricine altcineva). 
PAşadar, temeţi-vă de Allah cât de mult 
puteţi (aplicaţi Poruncile Sale, sperând la primirea Răsplăţii Sale, şi staţi departe de ceea ce El a interzis, temându-vă de Pedeapsa Sa) şi ascultaţi (pe Profet) şi fiţi supuşi (poruncilor sale) şi cheltuiţi (drept milostenie); aceasta este cel mai bine pentru voi! Şi cei care sunt salvaţi de propria zgârcenie, aceia sunt cei care vor fi învingători. 
QDacă voi (o, musulmani) Îi veţi face lui 
Allah un împrumut frumos (cheltuiţi făcând milostenie pe Calea lui Allah cu bunătate şi loialitate), atunci El îl va dubla pentru voi şi vă va ierta pe voi (pentru păcatele voastre). Şi Allah este Shakūr (Recunoscător faţă de cei care cheltuiesc făcând milostenie, crescând răsplata pentru acţiunile lor), Halīm (Prea Îngăduitor), 
R(Allah este) Bineştiutor al celor nevăzute şi 
al celor văzute, Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic), Al-Hakīm (Preaînţeleptul). 
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 65. Surat At-Talaq (Divorţul) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AO, Profetule! Atunci când voi (cei 
credincioşi) divorţaţi de soţii (ale voastre) divorţaţi-le (la începutul perioadei) de ‘iddah (perioada de aşteptare prescrisă pentru femeie, care începe în momentul în care soţul anunţă divorţul cu voce tare; cu condiţia ca femeia să nu se afle în perioada menstruală în momentul în care se face anunţul şi ca soţul să nu fi avut nicio relaţie intimă cu aceasta de la ultima perioadă menstruală a ei, astfel încât să fie siguri că ea nu este însărcinată) şi socotiţi cu exactitate (perioada de) ‘iddah (deoarece în această perioadă soţul poate anula divorţul şi aduce femeia înapoi, în căsătorie; mai mult decât atât, în această perioadă de aşteptare, soţia nu se poate căsători cu alt bărbat). Şi temeţi-vă de Allah, Domnul vostru (o, musulmani)! Şi nu le alungaţi din casele lor (în timpul perioadei de ‘iddah, soţia are dreptul de a sta în casa soţului său, iar el nu o poate alunga din casă) şi nici ele să nu plece (în timpul perioadei de ‘iddah), cu excepţia cazului în care ele sunt vinovate de o faptă indecentă dovedită (o relaţie sexuală interzisă). Şi acestea sunt Limitele (Legile) stabilite de Allah şi cel care încalcă Limitele stabilite de Allah este cu adevărat nedrept faţă de sine însuşi. Tu (cel care divorţezi de soţia ta) nu ştii (ce s-ar putea întâmpla), s-ar putea ca Allah să facă să se întâmple după aceea (după divorţ) un lucru (pe care tu nu îl poţi anticipa, cum este, spre exemplu, regretul tău sau o nouă dorinţă faţă de soţia ta). 
Bpoi, când ele (sunt aproape) ajung la timpul 
prescris, fie luaţi-le înapoi (în viaţa maritală) în cel mai bun mod cu putinţă (trataţi-le în cel mai bun mod cu putinţă şi cheltuiţi pentru ele), fie despărţiţi-vă de ele în cel mai bun mod cu putinţă (daţi-le lor toate drepturile ce li se cuvin, fără a le răni în vreun fel)! Şi luaţi ca martori doi oameni drepţi dintre voi (musulmani) şi faceţi mărturie (o, martori) pentru Allah (spuneţi adevărul, ca şi cum v-aţi afla în faţa Lui)! Aceasta (ceea ce Allah a poruncit) va fi un avertisment pentru cel care crede în Allah şi în Ziua de Apoi. Şi oricui se teme de Allah (făcând ceea ce 

El i-a poruncit şi evitând ceea ce El a interzis), El îi va oferi o cale (o soluţie) de ieşire (din orice greutate). 
CŞi-l va înzestra pe el (cu lucruri bune) de unde 
nici nu se aşteaptă. Şi aceluia care se încrede în Allah, El îi va fi de ajuns, căci, cu adevărat, Allah împlineşte Ţelul Său. Cu adevărat, Allah a stabilit o măsură pentru toate lucrurile. 
DŞi  acelea dintre soţiile voastre care au 
trecut de vârsta perioadei lunare (ele nu mai au menstruaţie), pentru ele ‘iddah (perioada prescrisă) – dacă aveţi îndoieli (cu privire la perioada lor) – este de trei luni şi (acelaşi lucru se aplică) şi pentru cele care nu au încă ciclu (nu sunt încă adulte. Pentru ele, ‘iddah este de trei luni, de asemenea). Cât despre cele care sunt însărcinate, ‘iddah lor (perioada prescrisă) este până ce ele nasc; şi oricui se teme de Allah (îndeplinind Poruncile Sale şi evitând ceea ce El a interzis), aceluia (Allah) îi va face condiţia uşoară (atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi). 
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EAceasta este Porunca lui Allah (în ceea ce 
priveşte divorţul şi ‘iddah), pe care El a trimis-o (pe Pământ) pentru voi, şi oricui se teme de Allah (îndeplinind Poruncile Sale şi evitând ceea ce El a interzis), (Allah) îi va ierta păcatele şi îi va spori răsplata. 
FGăzduiţi-le pe ele (femeile divorţate, în timpul 
perioadei lor de ‘iddah) acolo unde locuiţi voi, după mijloacele voastre (sunteţi obligaţi să cheltuiţi pentru ele în funcţie de capacitatea voastră) şi să nu le faceţi niciun rău (să nu le necăjiţi), astfel încât să le faceţi să trăiască strâmtorate (şi să se vadă obligate să plece din casele voastre). Şi dacă ele sunt însărcinate, atunci cheltuiţi pentru ele până ce nasc. Şi dacă (după ce nasc) îi alăptează ele pe copiii voştri, atunci daţi-le lor simbria lor şi sfătuiţi-vă unul pe celălalt cu bunătate (şi cu dreptate). Însă, dacă întâmpinaţi voi greutăţi (adică nu sunteţi de acord cu ele şi vă certaţi, ca, spre exemplu, dacă mama refuză să alăpteze nou-născutul sau cere o sumă de bani nejustificată pentru a face 

acest lucru), atunci îl va alăpta pe el (pe copil) altă femeie. 
GCel care este înstărit să cheltuiască (pentru 
soţia de care a divorţat şi pentru copilul său) după mijloacele sale, iar cel a cărui înzestrare este limitată, să cheltuiască din ceea ce i-a dat Allah. Allah nu împovărează nicio persoană cu mai mult decât El i-a dat. Şi Allah va face să vină după greutate uşurarea. 
HŞi multe dintre cetăţi (neamuri) nu s-au 
supus (din aroganţă) Poruncii Domnului lor şi a Mesagerilor Săi şi le-am chemat Noi la o judecată aspră (chin în această viaţă lumească) şi Noi le vom pedepsi cu un chin teribil (în Iad, în Viaţa de Apoi). 
I Astfel au gustat ele consecinţa rea a 
purtării lor (necredinţa) şi urmarea purtării lor (necredinţa) a fost pierderea (distrugerea în această viaţă şi pedeapsa eternă în Viaţa de Apoi). 
J Allah a pregătit pentru ei o pedeapsă 
aspră. Deci, fiţi cu frică de Allah (prin îndeplinirea Poruncilor Sale şi prin evitarea a ceea ce El a interzis), o, oameni cu înţelegere care aţi crezut! Cu adevărat, Allah a trimis pentru voi (pe Pământ) o Aducere-Aminte (acest Coran), 
K (Şi a trimis, de asemenea, pentru voi) Un 
Mesager (Mohammed), care să vă recite versetele lui Allah (Coranul), care clarifică (pentru voi ceea ce este adevărat şi ceea ce este minciună şi care conţine explicaţii clare), ca să-i scoată pe cei care cred şi împlinesc fapte bune din întuneric (al politeismului şi necredinţei) la lumină (a monoteismului islamic). Şi pe cel care crede în Allah şi săvârşeşte fapte bune, El îl va face să intre în Grădini (Paradisul) pe sub care curg râuri, pentru a locui acolo veşnic. Cu adevărat, Allah a hotărât înzestrare frumoasă (în Paradis) pentru el (cel credincios)! 
LAllah este Cel care a creat şapte Ceruri şi 
tot atâtea Pământuri (şapte). Porunca Sa coboară între ele (Ceruri şi Pământuri), pentru ca voi să ştiţi că Allah este cu Putere peste toate şi că Allah cuprinde toate lucrurile cu Ştiinţa (Sa). 
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ٱٱٻٻ ٱٺڀٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀٱ ٱ ڤٿٿٿٿٹٹٹٹڤٺٺٺ ژڑڑکژڍڌڌڎڎڈڈڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڦڦڄڄڄڄڃڦڤڤڦ ٱڱڱڱںںڻڻڻڻککگگگگڳڳڳڳڱک ٱ ٱہہھھھھےہۀۀہ ٱےۓۓڭڭڭڭۇٱ ٱ ٱۈۈٷۋۋۅۆۇۆ ٱۅۉۉېېېېىٱ ٱ ÂÁÀ¿¾½¼ىÃÄٱ ٱ   یÍÌËÊÉÈÇÆÅیی

Áڑ    12    66  
 66. Surat At-Tahrim 

(Interzicerea) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AO, Profetule! De ce interzici tu (pentru tine) 
ceea ce Allah ţi-a îngăduit, căutând să le mulţumeşti pe soţiile tale? Şi Allah este Ghafūr (Atoateiertător), Rahīm ( Prea Îndurător).  
BAllah a poruncit deja pentru voi (o, 
musulmani) dezlegarea jurămintelor voastre (neîmplinite) (prin hrănirea a zece oameni sărmani sau îmbrăcarea lor, sau eliberarea unui sclav, şi, dacă nu vă permiteţi niciuna dintre acestea, atunci trebuie să postiţi timp de trei zile). Şi Allah este Maula pentru voi (Domn, Protector, Cel care dispune toate 
lucrurile) şi El este Al-‘Alīm (Atoatecunoscătorul, Omniscientulul), Al-Hakīm (Preaînţeleptul). 
CŞi (aduceţi-vă aminte) când Profetul i-a 
încredinţat uneia dintre soţiile sale (Hafsah) o taină,  iar ea a povestit aceasta (altei soţii şi 
anume ʻAishah). Şi Allah i-a făcut lui cunoscută aceasta, (apoi), el (Profetul) a înştiinţat-o (pe Hafsah) despre o parte (din ceea ce ea i-a spus 
ʻAishei) şi a neglijat o altă parte (din bunătate). Şi când el i-a spus ei (Hafsei), ea a spus: „Cine ţi-a 
spus aceasta?” El a răspuns: „Al-‘Alīm (Atoatecunoscătorul, Omniscientul), Al-Khabīr (Atoateştiutorul) mi-a spus mie.” 
DDacă voi două (soţiile Profetului: ʻAishah şi 
Hafsah) vă veţi întoarce cu căinţă la Allah (cu privire la ceea ce aţi făcut şi aceasta va fi cel mai bine pentru voi), deoarece inimile voastre au fost înclinate (către ceva care nu este pe placul Profetului); însă dacă veţi complota împotriva lui (Mohammed), atunci cu adevărat Allah este Maula (Domn, Protector, Cel care dispune toate lucrurile) pentru el, iar Jibril (Gavriil) şi cei evlavioşi dintre credincioşi şi, mai mult, şi îngerii sunt ajutoarele lui. 
EŞi dacă va divorţa el (Profetul) de voi (toate), 
s-ar putea ca Allah să îi dea lui în locul vostru soţii mai bune decât voi: musulmane (care I se supun lui Allah), credincioase (în Allah şi în Profetul Său), ascultătoare devotate (ale lui 

Allah), care se întorc cu căinţă către Allah, care Îl adoră pe Allah cu sinceritate, care postesc (sau care emigrează de dragul lui Allah), căsătorite înainte şi fecioare. 
FO, voi, cei care credeţi! Protejaţi-vă pe voi 
şi familiile voastre (prin ascultarea lui Allah) de un Foc (Iadul) al cărui combustibil sunt oamenii şi pietrele, peste care sunt (stabiliţi) îngeri aspri şi severi (a căror datorie este să îi chinuie pe locuitorii Focului); ei nu se răzvrătesc împotriva lui Allah în ceea ce El le porunceşte, ci ei fac ceea ce li se porunceşte. 
G(În Viaţa de Apoi, li se va spune 
necredincioşilor, atunci când vor fi trimişi în Foc): „O, voi, cei care nu aţi crezut! Nu căutaţi scuze în Ziua aceasta! Cu adevărat, voi veţi fi răsplătiţi (pedepsiţi) doar pentru ceea ce obişnuiaţi să faceţi!” 
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HO, voi, cei care credeţi! Întoarceţi-vă la 
Allah cu căinţă sinceră! Poate că Domnul vostru vă va şterge păcatele şi vă va primi în Grădini (Paradis) pe sub care curg râuri – Ziua în care Allah nu va lăsa să fie umiliţi Profetul (Mohammed) şi aceia care au crezut împreună cu el (mai mult decât atât: Allah îi va onora pe Profet şi pe cei care au crezut împreună cu el). Lumina lor va grăbi înaintea lor şi în dreapta lor, (iar) ei vor spune: „Domnul nostru! Menţine Lumina noastră desăvârşită (şi nu o stinge până când nu vom trece peste Sirât – podul aflat peste Focul Iadului – în siguranţă; ei vor spune aceasta deoarece vor vedea că lumina ipocriţilor a fost stinsă) şi iartă-ne pe noi! Cu adevărat, Tu eşti Cel care poate face toate lucrurile!” 
IO, Profetule! Luptă din greu împotriva 
necredincioşilor şi a ipocriţilor şi fii aspru cu ei! Sălaşul lor (în Viaţa de Apoi) va fi Iadul şi cu adevărat această destinaţie este cea mai rea! 

JAllah le-a dat drept pildă pentru aceia care 
nu cred (ceea ce dovedeşte că legăturile familiale cu Profeţii nu pot ajuta pe niciunul dintre cei care comit fapte rele) pe soţia lui Noe şi pe soţia lui Lot. Ele s-au aflat sub (grija a) doi dintre robii Noştri evlavioşi (sub stăpânirea lor), însă ele i-au trădat pe ei (pe soţii lor, refuzând credinţa lor). Astfel, ei  (Noe şi Lot) nu le-au putut fi de niciun ajutor (soţiilor lor) în faţa lui Allah (împotriva Pedepsei Lui) şi li s-a spus (lor): „Intraţi în Foc alături de cei care intră!” 
KŞi Allah a dat-o drept pildă pentru aceia 
care cred (ceea ce dovedeşte că relaţiile de familie cu necredincioşii nu îi vor afecta pe cei care au făcut fapte bune) pe soţia lui Faraon, când a spus: „Domnul meu! Clădeşte-mi o casă lângă Tine în Paradis şi salvează-mă pe mine de Faraon şi de faptele sale şi salvează-mă de oamenii nedrepţi (politeişti, răufăcători şi necredincioşi)!” 
LŞi (Allah a oferit-o ca exemplu pentru 
dreptcredincioşi) pe Mariam (Maria, mama lui Isus), fiica lui ‘Imran, care şi-a păzit castitatea. Şi am suflat Noi în ea (prin mâneca de la cămaşa sa sau îmbrăcămintea ei) prin intermediul unui Rūh (Gavriil; Allah i-a poruncit lui Gavriil să sufle Duhul în interiorul hainei sale şi astfel Isus a fost conceput) al Nostru. Şi ea a crezut în Cuvintele Domnului ei, în Scripturile Sale şi ea a fost dintre cei supuşi (lui Allah) devotaţi. 
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 67. Surat Al-Mulk 
(Stăpânirea) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 

ABinecuvântat este Acela în Mâna Căruia se 
află Stăpânirea (Lui îi aparţin Stăpânirea, Porunca, Interzicerea şi întreaga Putere) şi El este peste toate lucrurile Qadīr (Cu Putere peste toate), 
BCare a creat moartea şi viaţa, astfel încât să 
vă poată testa, care dintre voi este cel mai bun întru faptă. Şi El este Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic), Al-Ghafūr (Prea Iertătorul), 
CAcela care a creat şapte Ceruri în straturi 
(identice, aşezate unele peste altele), fără ca tu să vezi vreo greşeală în creaţia lui Ar-Rahman (Preamilostivul). Apoi, întoarce-ţi privirea încă o dată (către Cer): „Oare vezi tu vreo crăpătură?” 
DApoi întoarce-ţi privirea de încă două ori 
(una după alta): privirea ta se va întoarce la tine umilită (aflată în imposibilitatea de a găsi orice fel de greşeală) şi vlăguită. 
EŞi, cu adevărat, Noi am împodobit Cerul 
cel mai de jos cu lămpi (stele) şi le-am făcut pe ele (lămpile) pietre (meteoriţi în flăcări) pentru lovirea Şeitanilor (diavolilor) (cu scopul de a îi împiedica să tragă cu urechea) şi pentru ei Noi am pregătit chinul Focului aprins. 
FŞi pentru aceia care nu cred în Domnul lor 
(Allah) este pedeapsa Iadului şi cu adevărat aceasta este cea mai rea destinaţie.  
GCând ei vor fi aruncaţi acolo, vor auzi 
dinăuntru o inspirare (îngrozitoare, teribilă), în vreme ce el clocoteşte (cu furie). 
HEl (Focul) aproape că plesneşte de mânie 
(pe care o simte faţă de necredincioşi). De fiecare dată când un nou grup este aruncat acolo, păzitorii săi îi întreabă: „Oare nu a venit la voi niciun prevenitor (ca să vă avertizeze cu privire la această pedeapsă)?” 
IEi vor spune: „Ba da! Cu adevărat, un 
prevenitor a venit la noi, însă noi ne-am dezminţit (de el) şi i-am spus: «Allah nu a trimis 

(pe Pământ) nimic (nicio Revelaţie); cu adevărat, voi nu sunteţi decât în mare rătăcire!»” 
JŞi ei vor spune: „Dacă măcar noi am fi 
ascultat sau reaţionat (ceea ce ni s-a spus), noi nu 
am fi acum printre locuitorii Focului aprins!” 
KApoi, ei îşi vor mărturisi păcatele. Aşadar, 
departe să fie locuitorii Focului aprins (de 
Iertarea lui Allah)! 
LCu adevărat, cei care se tem de Domnul 
lor (Cel) Nevăzut (ei Îl adoră fără să Îl fi văzut pe 
El sau pedeapsa pe care a stabilit-o pentru nelegiuiţi şi 
se opresc de la ceea ce El a interzis, chiar dacă nimeni 
nu îi vede, adică ei nu Îl adoră pentru a câştiga 
faimă), vor primi iertare (de la Allah) şi o 
răsplată măreaţă (Paradisul).  
MŞi (chiar) dacă păstraţi secretă discuţia 
voastră 

ٱٱٻٻ ٱ
ٱڀڀڀٱٻٻٻٻپپپپ ٱ ٱٹڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹ ٱٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄٱ ٱ ٱچڇڇڇچڄڄڃڃڃڃچچ ٱ ٱڈڈژڎڇڍڍڌڌڎ ٱژڑڑککککگگٱ ٱ ٱڳڳڳڳڱڱڱڱگگ ٱ ٱہہہںڻڻڻڻۀۀہں ٱ ٱۇھھھھےےۓۓڭڭڭڭ ٱۇۆۆۈۈٷۋۋۅۅۉۉېېٱ ٱ ٱ½¾¿ÆÅÄÃÂÁÀ¼ېېىى ٱ ÇÈÍÌËÊÉٱی ٱ ×ÖÕÔÓÒیییØ  

Âڑ    30   67  
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sau o dezvăluiţi, cu adevărat, El este Atoatecunoscător a ceea ce se află în piepturile (oamenilor)! 
NOare El, care le-a creat, să nu ştie (toate acţiunile creaţiei Sale)? Şi El este Al-Latīf (Cel mai Blând cu robii Săi), Al-Khabīr (Atoatecunoscător al tuturor lucrurilor). 
OEl este Cel care a făcut Pământul supus (statornic şi stabil) vouă (pentru ca voi să puteţi merge, locui pe el sau lucra etc.). Aşadar, mergeţi pe căile sale şi mâncaţi din provizia lui. Şi la El va fi Învierea (din mormintele voastre). 
PVă simţiţi voi în siguranţă (o, necredincioşi din Mecca) că El, Cel care este deasupra Cerurilor (Allah), nu va face Pământul să se scufunde cu voi şi apoi să se cutremure?! 
QSau vă simţiţi voi în siguranţă, că El, Cel care se află deasupra Cerurilor, nu va trimite asupra voastră o puternică vijelie cu pietre mici (care vor fi aruncate în voi)? Atunci veţi şti cum (cât de sever) a fost Avertismentul Meu (adică rezultatul acestuia).  

RŞi, cu adevărat, cei de dinaintea lor l-au tăgăduit (Avertismentul Meu) şi cum (cât de teribilă) a fost apoi Dezminţirea Mea (Pedeapsa). 
SOare nu văd ei păsările de deasupra lor întinzând şi strângând aripile lor? Nimic nu le ţine pe ele decât Ar-Rahman (Preamilostivul)! Cu adevărat, El este Atoatevăzător al tuturor lucrurilor. 
TCine este acela care poate fi pentru voi oştire (sprijinitor şi protector), care să va ajute pe voi (după cum pretindeţi) fără (permisiunea Celui care este) Ar-Rahman (Allah, Preamilostivul) (dacă Allah doreşte să vă facă rău) (adică, întoarceţi-vă feţele doar spre Allah, Singurul care poate să vă ajute, şi întoarceţi-vă feţele de la protectorii cei mincinoşi, care nu vă pot ajuta dacă Allah doreşte să vă facă rău)? Însă, cu adevărat, necredincioşii nu sunt decât într-o amăgire. 
USau cine este acela care poate oferi pentru voi (mijloace de trai şi provizii) dacă El opreşte Înzestrarea Sa? Însă nu! Ei (necredincioşii) continuă să fie cu mândrie şi să fugă (de Adevăr). 
VOare este acela care merge cu faţa plecată (fără să vadă încotro se îndreaptă) mai bine călăuzit sau acela care (vede şi) merge cu capul ridicat pe un Drum Drept (monoteismul islamic)? 
WSpune: „El este Cel care v-a creat pe voi şi v-a înzestrat cu auzul (urechi pentru a auzi), şi văzul (ochi pentru a vedea), şi inimile (pentru a înţelege)! Puţine mulţumiri oferiţi voi (o, necredincioşilor) (Lui, pentru ceea ce El v-a dat)!” 
XSpune: „El este Cel care v-a creat şi care v-a răspândit pe Pământ şi la El veţi fi voi adunaţi (în Viaţa de Apoi)!” 
YŞi ei (necredincioşii) spun: „Când va fi această promisiune (Ziua Învierii) îndeplinită, dacă voi (o, musulmanilor) spuneţi adevărul?” 
ZSpune (o, Mohammed): „Cu adevărat, cunoaşterea (momentului exact) este numai la Allah, iar eu sunt numai un prevenitor limpede (care avertizează în mod limpede, clar)!” 
aÎnsă, atunci când ei (necredincioşii) o vor vedea apropiindu-se (Pedeapsa din Ziua Învierii), chipurile celor care nu au crezut se vor întuneca cu tristeţe şi durere şi li se va spune (lor): „Aceasta este (îndeplinirea Promisiunii) pe care o cereaţi (atunci când i-aţi provocat pe Profeţii voştri, spunându-le: „Lăsaţi-ne să vedem care va fi pedeapsa voastră, dacă voi spuneţi adevărul!”).” 
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bSpune (o, Mohammed, necredincioşilor): „Spuneţi-mi! Dacă Allah ne va face să pierim pe mine şi pe cei care sunt cu mine (aşa cum speraţi voi) sau va trimite Mila Sa asupra noastră – atunci cine îi va salva pe cei necredincioşi de un chin dureros?” 
cSpune: „El este Ar-Rahman (Preamilostivul), în El credem şi în El ne punem încrederea (pentru toate chestiunile noastre). Aşadar, veţi afla voi (o, necredincioşilor, atunci când veţi vedea Pedeapsa lui Allah) cine este în greşeală vădită!”  
dSpune (o, Mohammed, necredincioşilor): „Spuneţi-mi! Dacă (toată) apa voastră se va strecura adânc (în pământ şi nu veţi mai putea să ajungeţi la ea), cine vă poate aproviziona cu apă (de izvor) curgătoare (ce va fi vizibilă în faţa ochilor voştri)?!” 68. Surat Al-Qalam (Condeiul) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) ANūn (literă arabă) [aceste litere (nūn etc.) sunt unele dintre miracolele Coranului şi nimeni în afară de Allah nu ştie semnificaţia acestora]. (Jur) Pe condei şi pe ceea ce ei (îngerii) scriu (în Cartea în care sunt înregistrate faptele omului)! 
BTu (o, Mohammed), prin Îndurarea (Misiunea, Mesajul) Domnului tău, nu eşti nebun (acesta este Răspunsul lui Allah pentru necredincioşii care spuneau că Profetul era nebun, din momentul în care a început să transmită Mesajul lui Allah)! 
CŞi cu adevărat pentru tine (o, Mohammed) va fi o răsplată nesfârşită! 
DŞi cu adevărat tu (o, Mohammed) ai un înalt caracter moral! 
EŞi vei vedea tu şi vor vedea şi ei 
FCine dintre voi este afectat de nebunie. 
GCu adevărat, Domnul tău este Cel mai Bun Cunoscător al celui care s-a rătăcit de la Calea Sa şi El este Cel mai Bun Cunoscător al celor care sunt bine călăuziţi. 
HAşadar, (o, Mohammed), nu te supune celor care dezmint (pe tine şi cuvintele tale)! 
IEi speră că tu vei face un compromis (în ceea ce priveşte religia datorită curtoaziei, aprobând câteva aspecte ale religiei lor), astfel încât şi ei să facă un compromis (cu voi). 
JŞi tu (o, Mohammed) nu te supune celui lipsit de valoare, care jură din obişnuinţă, 
KUn defăimător, care umblă cu bârfe (despre anumite persoane către altele, sperând să rupă legăturile dintre ele), 

LCare împiedică de la bine, nelegiuit, păcătos,  
MCrud (prin negarea Adevărului) şi, pe deasupra, şi nelegitim (născut nelegitim), 
NPentru că el avea avere şi copii (el a devenit nedrept şi a negat Adevărul cu aroganţă)! 
OCând versetele Noastre (ale Coranului) îi sunt recitate lui, el spune (negându-le): „Poveşti ale oamenilor de demult!” 
PNoi îi vom face lui un semn pe nas (un semn care va rămâne permanent, astfel încât să poată fi recunoscut de toţi oamenii pentru faptele sale rele) (versetele de mai sus fac referire la Al-Walid ibn Al-Mughira, care a fost un inamic nemilos al Profetului). 
QCu adevărat, Noi i-am încercat pe ei (politeiştii din Mecca), aşa cum i-am încercat şi pe oamenii grădinii, când au jurat (au îndemnat) să adune roadele din ea dimineaţa (astfel încât ei să stăpânească fructele acesteia în mod exclusiv şi să îi oprească pe cei săraci de la a se ospăta din ele, pe când tatăl lor, înainte de a muri, lăsase o parte din fructele ei  pentru cei săraci). 
RFără a face nicio excepţie (fără a îi lăsa pe cei săraci să ia fructele pe care tatăl lor le promisese şi  

ٱٱٻٻٻٻپپپپڀ ٱ
ٱٺٺٺٿٿٿٿٺڀڀڀ ٱ

ٱڦڦڦٹٹٹٹڤڤڤڤ ٱ
ٱڃڃڃچچچڃڦڄڄڄڄ ٱ

ٱڈڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎچ ٱ
ٱٱٻٻ ٱ

ٱگکککگگکڈژژڑڑ ٱ
ٱںڱڱڱںڱگڳڳڳڳ ٱ
ٱہہہۀڻۀڻڻڻ ٱ

ٱڭڭۓہھھھھےےۓ ٱ
ٱۈٷۋۈۇۇۆۆڭڭ ٱ
ٱېېىېۉۉېۅۋۅ ٱ
ٱÀ¿¾½ÁÆÅÄÃÂ¼ى ٱ
ÇیÍÌËÊÉÈٱی ٱ
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ٱٻپپپپڀڀڀٻٱٻٻ ٱ ٱٿٿٹٹٿٿٺٺٺڀٺ ٱ ٱڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹ ٱ ٱچڃچچڃڄڄڄڄڃڃ ٱ ٱڈڈڌڌڎڎڍچڇڇڇڇڍ ٱ ٱگگگڳگککککژژڑڑ ٱ ٱڻڻڱڱڱںںڻڱڳڳڳ ٱ ٱےھہہھھھہڻۀۀہ ٱ ٱۆۈۈٷۆےۓۓڭڭڭڭۇۇ ٱ ٱېېېىى¼ېۋۋۅۅۉۉ ٱ ½À¿¾ÁÅÄÃÂÆÇٱ ٱ ËÊÉÈÌییییÍÒÕÔÓٱ ٱ ßÞÝÜÛÚÙØ×Öàâáٱ ٱ äãåíìëêéèçæîٱ ٱ  öõôóòñðïûٱ ٱ
fără a spune: «In shā’ Allah – cu Voia lui Allah»), 
SApoi s-a abătut peste ea (grădină) un oaspete (focul) de la Domnul tău (peste noapte, arzând-o) în timp ce ei dormeau,  
TAşadar, (grădina), până dimineaţa a devenit neagră (arsă) ca o noapte neagră ca tăciunele (complet în ruine). 
UApoi ei s-au strigat unii pe alţii pe când dimineaţa abia se ivea 
V(Spunând): „Plecaţi (devreme) la ogoarele voastre, cât este încă dimineaţă, dacă vreţi să culegeţi (fructele)!” 
WAşadar, ei au plecat (repede), în timp ce vorbeau în şoaptă, 
XSpunând: „Niciun miskin (om sărac, nevoiaş) nu va intra peste voi în ea (grădină) astăzi.”  
YŞi ei au plecat dimineaţa cu intenţie puternică (şi nedreaptă) (hotărâţi să îi împiedice pe cei săraci să culeagă fructe din grădină), gândindu-se că ei au această putere (aveau încredere deplină în puterea lor). 
ZÎnsă, când au văzut-o (grădina), au spus ei: „Cu adevărat, noi ne-am rătăcit (am pierdut calea noastră şi ne aflăm într-o altă grădină străină).” 
a(Apoi, când au fost siguri că nu au greşit şi că se află în propria grădină, au spus:) „Ba nu! Cu 

adevărat, noi suntem lipsiţi (de fructele noastre, din cauza intenţiilor noastre rele).” 
b(Apoi) Cel mai drept dintre ei a spus: „Oare nu v-am spus eu: «De ce nu Îl preamăriţi voi (pe Allah, departe de orice intenţie rea şi să mulţumiţi Lui pentru ceea ce El v-a dat, să căutaţi Iertarea Sa şi să spuneţi in shā’ Allah – cu Voia lui Allah, făcând totul după Voia lui Allah?! Atunci, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat.)?»” 
cEi au spus (căindu-se): „Mărire Domnului nostru (tot ceea ce ni s-a întâmplat ni se cuvine)! Cu adevărat, noi am fost răufăcători (neascultători faţă de Allah)!”  
dApoi, ei s-au întors unul împotriva celuilalt, învinuindu-se. 
eEi au spus: „Vai de noi! Cu adevărat, noi am fost nelegiuiţi (împiedicând oamenii săraci şi neascultându-L pe Allah)! 
fSperăm că Domnul nostru ne va da nouă în schimb una (o grădină) mai bună decât ea (după ce ne-am recunoscut păcatele şi ne-am căit în faţa Lui). Cu adevărat, noi ne întoarcem către Domnul nostru (sperând că El ne va ierta în totalitate păcatele şi că ne va oferi răsplată în Viaţa de Apoi)!” 
gAceasta este pedeapsa (din această viaţă pentru oamenii care nu Îl ascultă pe Allah şi care nu le oferă săracilor partea pe care Allah a prescris-o pentru  ei din averile lor), însă, cu adevărat, pedeapsa din Viaţa de Apoi este mai mare (mai înspăimântătoare)! Numai dacă ei ar şti (s-ar opri de la tot ceea ce ar putea conduce la aceasta)! 
hCu adevărat, pentru cei evlavioşi sunt Grădinile plăcerii (Paradisul) la Domnul lor. 
iOare (este posibil aceasta) Noi ar trebui să îi tratăm pe musulmani (credincioşi în monoteismul islamic, cei care fac fapte bune) la fel ca pe mujrimûn (păcătoşi, politeişti şi necredincioşi)?! 
jCe se întâmplă cu voi? Cum judecaţi voi (cu o astfel de judecată nedreaptă, punându-i la acelaşi nivel pe cei credincioşi cu cei necredincioşi)? 
kSau aveţi voi o Carte (Divină) din care învăţaţi (ceea ce spuneţi, că cei evlavioşi sunt asemeni celor necredincioşi)? 
l(Şi învăţaţi) Că veţi avea tot ceea ce alegeţi?  
mSau aveţi de la Noi jurăminte până în Ziua Învierii, că veţi primi voi ceea ce doriţi? 
n(O, Profetule) Întreabă-i (pe idolatri) care dintre ei este pentru aceasta chezaş (pentru ceea ce voi afirmaţi)? 
oSau au ei „parteneri” (zei falşi, care să fie  
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chezaşi împreună cu ei)? Atunci lăsaţi-i pe ei să-i aducă pe „partenerii” lor, dacă ei sunt întru adevăr! 
p(Amintiţi-vă) Ziua (Învierii) când sāq (fluierul piciorului) (lui Allah) (care nu este asemeni niciunui alt lucru) le va fi descoperit şi ei vor fi chemaţi să se prosterneze ei înşişi (în faţa lui Allah), însă ei (ipocriţii şi cei care se roagă sau fac lucruri bune doar pentru a primi laude lumeşti) nu vor putea face aceasta (pentru că vor avea spatele drept – o singură bucată – şi nu vor putea să se prosterneze). 
qOchii lor vor fi plecaţi şi îi va acoperi umilinţa; ei au fost chemaţi (la rugăciunea în congregaţie din moschee în timpul vieţii lumeşti) să se prosterneze (să ofere rugăciuni, să Îl adore pe Allah), pe când ei erau sănătoşi (dar ei nu au făcut aceasta).  
rAşadar (o, Mohammed) lasă-Mă pe Mine (să tratez) Singur cu oricine tăgăduieşte această Călăuzire (Coranul). Noi (le vom spori averile şi copiii în această lume) îi vom aduce treptat la pedeapsă de unde ei nici nu ştiu (căci aceste bunuri sunt cauza distrugerii lor). 
sŞi Eu le voi da lor o amânare (le voi mări durata de viaţă, astfel încât păcatele lori să crească). Cu adevărat, Planul Meu este puternic! 
tSau le ceri tu (o, Mohammed) o răsplată (lumească) (pentru a răspândi Mesajul lui Allah), astfel încât ei să fie greu împovăraţi de datorii (sau ei refuză Adevărul temându-se că vor fi obligaţi să plătească pentru aceasta? Nu, aceasta nu este adevărat, din moment ce tu nu ceri niciun fel de răsplată de la ei, ci îţi aştepţi răsplata doar de la Allah)? 
uSau deţin ei (ştiinţa) Necunoscutul şi de aceea scriu ei (în funcţie de aceasta, de ceea ce ei pretind, şi anume că sunt mai presus de cei evlavioşi)? 
vAşadar aşteaptă cu răbdare Hotărârea Domnului tău (prin care le prelungeşte lor viaţa aceasta lumească, oferindu-le o amânare  – doar pentru scurt timp – după care victoria va fi a ta) şi nu fi ca tovarăşul peştelui (Iona, cel care nu a avut răbdare şi care a plecat din oraşul său fără a avea permisiunea lui Allah, dezamăgit şi depăşit de situaţie, pentru că oamenii nu au vrut să accepte Mesajul său), care ne-a strigat (pe Noi) (semnificând că Ni s-a adresat Nouă, cerând o pedeapsă rapidă pentru oamenii din comunitatea sa) în timp ce era plin de mânie (pe oamenii din comunitatea sa). 
wDacă nu l-ar fi ajuns pe el Îndurarea (Mila) de la Domnul lui, ar fi fost el aruncat (din stomacul peştelui) pe ţărmul pustiu (dezastruos), în timp ce el ar fi fost învinuit (pentru că a plecat 

fără a asculta de Domnul său, însă Allah a acceptat căinţa sa şi i-a oferit mijloacele necesare pentru însănătoşirea sa). 
xApoi Domnul său l-a ales pe el (ridicându-l într-un rang înalt şi întorcându-l la misiunea sa) şi l-a făcut dintre cei drepţi. 
yŞi, cu adevărat, aceia care nu cred aproape că te doboară cu privirile lor (pline de ură) atunci când ei aud Îndemnarea (Aducerea-Aminte, Coranul) şi spun ei: „Cu adevărat, el (Mohammed) este un om nebun!” 
zÎnsă el (Coranul) nu este decât o Aducere-Aminte pentru toate lumile. 69. Surat Al-Haqqah (Inevitabilul) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AInevitabilul (Ziua Învierii, atunci când va avea loc pedepsirea celor necredincioşi care, în timpul vieţii lumeşti, nu se aşteptau la aceasta)! 
BCe este Inevitabilul (cum va fi Ziua Învierii, care vor fi împrejurările sale)? 

ٱٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ ٱ
ٱٺٺٺٺٿٿٿٿٹڀ ٱ ٱڦڄڄڄڦڤڤڤڤڦڦٹٹٹ ٱ ٱڇڇڃچچچچڃڄڃڃ ٱ ٱژژڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ ٱ ٱڳڳگڑڑککککگگگ ٱ ٱڱڱںںڻڻڱڱڳڳ ٱ ٱےہھھھھہڻڻۀۀہہ ٱ
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CŞi cum ai putea tu şti (o, Profetule) ce este Inevitabilul (spaima teribilă care va fi în acea Zi)? 
D(Neamul) Thamud (neamul Profetului Salih) şi ‘Ad (neamul Profetului Hud) au negat al-Qari‘ah (Ziua cea măreaţă a Judecăţii). 
ECât despre Thamud, aceştia au fost nimiciţi de un strigăt îngrozitor. 
FŞi în ceea ce îi priveşte pe ‘Ad, ei au fost nimiciţi de un vânt rece, aprig, cu un vuiet puternic, 
GPe care (Allah) l-a trimis asupra lor timp de şapte nopţi şi opt zile, una după alta, încât tu îi puteai vedea pe oameni căzând ca trăzniţi (morţi), ca şi cum ar fi fost nişte trunchiuri goale de curmali. 
HOare mai vezi tu vreun suflet dintre ei care a rămas (fără a fi nimicit)? 
IŞi Fir‘aun (Faraon), şi cei de dinainte de el, şi cetăţile răsturnate (cetăţile neamului Profetului Lot) au făcut păcate. 
JŞi ei nu i s-au supus Mesagerului Domnului lor, de aceea, El i-a apucat cu putere (El a trimis asupra lor o pedeapsă puternică). 
KCu adevărat, când apa (potopul lui Noe) s-a  

revărsat (peste toate lucrurile), Noi v-am dus pe voi (oamenii) pe corabie (arca lui Noe),  
LAşadar, Noi am făcut aceasta (incidentul salvării credincioşilor şi al înecului necredincioşilor) un avertisment pentru voi, pentru a fi reţinut de urechile care îl vor înţelege şi îl vor ţine minte (pentru generaţiile viitoare, prin intermediul poveştilor).  
MApoi, când Cornul (Trâmbiţa) va fi suflat (de către înger) cu o singură suflare (prima, care va arăta începutul sfârşitului lumii),  
NŞi Pământul şi munţii vor fi ridicaţi (mutaţi din locurile lor) şi nimiciţi dintr-o singură lovitură, 
OApoi, în acea Zi se va produce (măreţul) Evenimentul (Învierea),  
PŞi Cerul se va despica, căci, în acea Zi, el (Cerul) va fi firav (slab, instabil şi sfâşiat), 
QŞi îngerii vor fi la marginile sale şi opt (îngeri) vor purta Tronul Domnului vostru deasupra lor (a tuturor îngerilor)  în acea Zi. 
RÎn acea Zi veţi fi voi (o, oameni) aduşi pentru Judecată (în faţa Domnului vostru) şi nicio taină nu va fi ascunsă. 
SApoi, în ceea ce îl priveşte pe cel căruia îi va fi dată Cartea (în care sunt înregistrate faptele sale) în mâna sa dreaptă, el va spune (fericit): „Ţineţi! Citiţi Înregistrarea mea! 
TCu adevărat, eu am fost sigur (în timpul vieţii mele lumeşti) că voi găsi (în Ziua Judecăţii) socoteala mea (îmi voi primi răsplata)!” 
UAstfel, el va avea parte de o viaţă plăcută, 
VÎntr-un Paradis înalt,  
WUnde fructele se vor afla în ciorchine joase şi aproape (la îndemâna lor). 
X(Li se va spune lor:) „Mâncaţi şi beţi în tihnă (fără a vă fi teamă că hrana vă va răni şi fără a trebui să urinaţi sau să defecaţi) pentru ceea ce (binele) aţi făcut înainte, în zilele trecute (în timpul vieţii lumeşti)!” 
YÎnsă, în ceea ce îl priveşte pe cel căruia i se va da Cartea în mâna stângă, el va spune (cu regret): „Îmi doresc să nu mi se fi dat Cartea! 
ZŞi să nu fi ştiut niciodată care este socoteala mea! 
aMai bine ea (moartea mea) ar fi fost sfârşitul meu (îmi doresc să nu fi fost reînviat)! 
bAverea mea nu mi-a fost de niciun folos (nici nu m-a protejat în vreun fel de Pedeapsa lui Allah)! 
cPuterea mea (şi argumentele prin care m-am apărat) m-a părăsit!” 
d(Îngerilor păzitori ai Focului Iadului li se va spune:) „Prindeţi-l şi legaţi-l (cu mâinile de gât),  
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eApoi aruncaţi-l în Focul aprins să ardă în el! 
fApoi legaţi-l cu un lanţ a cărui lungime este de şaptezeci de coţi!” 
gCu adevărat, el nu a crezut în Allah, Cel Preamărit, 
hŞi nu a îndemnat (oamenii, în timpul vieţii sale lumeşti) la hrănirea celor săraci. 
iAşadar, nu este niciun prieten pentru el în această Zi (care ă îl protejeze de Pedeapsă). 
jŞi nicio mâncare în afară de puroiul de la răni (de la pieile locuitorilor Focului Iadului), 
kPe care nimeni nu îl va mânca în afară de păcătoşi (cei care persistă în necredinţa lor). 
lAşadar, jur pe tot ceea ce vedeţi 
mŞi pe ceea ce nu vedeţi (Necunoscutul),  
nCă el este cu adevărat cuvântul unui Mesager nobil (Nobilul Coran este Cuvântul lui Allah, recitat de Mesagerul Său nobil, Mohammed) 
oŞi nu este cuvântul unui poet: însă voi nu credeţi decât prea puţin. 
pŞi nici nu este cuvântul unui ghicitor: puţin vă amintiţi voi (vă gândiţi şi vă amintiţi diferenţa dintre cuvintele unui ghicitor şi cuvintele Profetului) 
q(Aceasta este) Revelaţia trimisă jos (pe Pământ) de Stăpânul lumilor (a oamenilor, a djinnilor şi a tot ceea ce există)! 
rŞi dacă el (Mohammed) Ne-ar fi atribuit în mod fals (chiar şi) câteva vorbe, 
sCu siguranţă l-am fi apucat noi (ca răzbunare) cu putere 
tŞi apoi cu siguranţă i-am fi tăiat Noi artera inimii (aorta, provocându-i moartea imediată) 
uŞi niciunul dintre voi nu ne-ar putea împiedica (să aplicăm Pedeapsa Noastră) de la ea! 
vŞi, cu adevărat, acesta (Coranul) este o Aducere-Aminte (avertisment) pentru cei evlavioşi 
wŞi, cu adevărat, ştim că sunt unii dintre voi care tăgăduiesc (Coranul, în ciuda clarităţii semnelor sale). 
xŞi, cu adevărat, el (acest Coran) va fi o întristare pentru necredincioşi (pentru pierderea Paradisului în Ziua Învierii).  
yŞi, cu adevărat, el (acest Coran) este Adevărul absolut cu siguranţă. 
zAşadar, slăveşte (şi preamăreşte) Numele Domnului Tău, Al-‘Ažīm (Cel Preamărit)! 70. Surat Al- Ma‘ârij (Drumurile Ascensiunii) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 

AUn suplicant (necredincios) a cerut (lui Allah) un chin (care să cadă asupra sa şi asupra oamenilor săi, ca o provocare pentru Mohammed) (un chin) care este cu siguranţă pe cale să cadă.  
BAsupra celor necredincioşi (va cădea) şi nimeni (şi nimic) nu o poate împiedica, 
CDe la Allah, Stăpânul Drumurilor Ascensiunii (sunt drumurile pe care îngerii coboară din Cer şi urcă de pe Pământ). 
DÎngerii şi Duhul (Gavriil) se vor înălţa la El într-o Zi a cărei durată este cât cincizeci de mii de ani. 
EAşadar fii cu răbdare (o, Mohammed, în faţa bătăii lor de joc şi a goanei lor spre Pedeapsă), cu o răbdare frumoasă (adică fără a fi dezamăgit şi fără a te plânge altcuiva în afară de Allah)!  
FCu adevărat, ei îl văd (chinul) departe (ei cred că acesta nu va cădea niciodată asupra lor), 
GÎnsă Noi îl vedem aproape (cu siguranţă se va întâmpla). 
HZiua în care Cerul va fi precum murdăria clocotitoare a uleiului,  
IIar munţii vor fi asemenea lânii colorate scărmănate,  

ٱڀٺڀپپپڀڀپٱٻٻٻٻ ٱ ٱڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺ ٱ ٱڃڦڦڄڄڄڄڃڃڦڤڤڤڦ ٱ ٱڎڌڇڍڍڌڇڃچچچچڇڇ ٱ ٱکککڑڑکژڎڈڈژ ٱ ٱڱڱڱگڳڳڳڳڱگگگ ٱ ٱہہہۀڻڻڻڻۀںں ٱ ٱڭےۓۓڭےھھھھہ ٱ
ٱٱٻٻ ٱ ٱۋۋۆۈۈٷۆڭڭۇۇ ٱ ٱېېېېىۉۅۅۉ ٱ À¿¾½¼ىÁÄÃÂÅٱ ٱ ÈÇÆÉËÊÌیییÍٱ ٱ   ÔÓÒÕÙØ×ÖÚی
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ٱڀٱٻٻٻٻپپپپڀ ٱ ٱٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀ ٱ ٱڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ ٱ ٱچچچچڇڃڃڃڃڄڄڄ ٱ ٱژڈڌڎڎڈڌڇڇڍڍڇ ٱ ٱگگگڑککککڑژ ٱ ٱڱڱڱڳڱڳگڳڳ ٱ ٱہہہڻڻڻۀۀہڻںں ٱ ٱڭڭڭےےۓۓھھھھ ٱ ٱۋۅۅۋڭۇۇۆۆۈۈٷ ٱ ٱېىى¼½ېۉۉېې ٱ ¾ÂÁÀ¿ÃÈÇÆÅÄٱ ٱ ÉÍÌËÊیÓÒٱییی ٱ ÔÙØ×ÖÕÚÞÝÜÛٱ ٱ âáàßãéèçæåäê  
JŞi nu-l va mai întreba prieten pe prieten (despre starea sa, pentru că va fi preocupat numai de el însuşi),  
KEi îi văd pe ei (adică fiecare-şi va vedea prietenul, fratele, tatăl, copiii şi familia, însă nici nu îşi vor vorbi şi nici nu vor cere ajutorul unul de la  celălalt, din moment ce niciunul dintre ei nu îl poate ajuta pe celălalt). Mujrim (nelegiuitul, păcătosul, necredinciosul) va vrea să se răscumpere de pedeapsa din Ziua de Apoi cu copiii săi,  
LŞi cu soţia sa şi cu fratele său, 
MŞi cu neamul său care l-a adăpostit, 
NŞi cu tot ceea ce se află pe Pământ, astfel încât să îl poată salva. 
OBa nu (aceasta nu este aşa cum doreşti tu, o, necredinciosule)! Cu adevărat, va fi Focul aprins (Iadul), 
PCel care-i va smulge cu violenţă (arzând complet) pielea de pe cap, corp şi membre! 
QChemându-l pe cel care a întors spatele (de la credinţă) şi s-a îndepărtat (de la supunerea faţă de Allah şi de Mesagerul Său) [adică Iadul va chema: „O, mushrik (o, politeistule, necredinciosule în Unicitatea lui Allah)! O, kāfir (o, cel care nu crezi în 

Allah, în îngerii Săi, în Cărţile Sale, în Mesagerii Săi, în Ziua Învierii şi în Predestinare Divină)!”]  
RŞi a adunat (avere) şi a tezaurizat-o (pentru a o păstra, fără a oferi caritatea anuală obligatorie).  
SCu adevărat, omul a fost creat foarte nerăbdător (neliniştit şi avar), 
TCând răul (ceva rău sau sărăcia) îl atinge, el devine irascibil (nemulţumit, nerăbdător, speriat), 
UIar când binele îl atinge pe el, el devine zgârcit (ascunde averea sa şi nu face milostenie din ea), 
VCu excepţia celor care sunt dedicați rugăciunii, 
WAceia care rămân statornici în rugăciunea lor, 
XŞi aceia în a căror avere este un drept recunoscut (adică este stabilită o cotă pentru caritatea anuală obligatorie – zakāh) 
YPentru cerşetor şi pentru cel lipsit (cel care şi-a pierdut averea sau este sărac şi-i este ruşine să ceară),  
ZŞi cei care cred în Ziua Recompensei (Ziua Judecăţii), 
aŞi aceia care se tem de Chinul Domnului lor, 
bCu adevărat, Chinul Domnului lor este cel în faţa căruia nimeni nu se află în siguranţă! 
cŞi aceia care îşi păstrează castitatea (adică părţile private de la acte sexuale ilicite) dMai puţin de soţiile lor sau de cele pe care le stăpânesc mâinile lor drepte (sclavele), căci pentru aceasta ei nu vor fi mustraţi. 
eÎnsă, cei care caută mai mult decât aceasta sunt nelegiuiţi, 
fŞi aceia care păzesc ceea ce li se încredinţează şi legămintele lor,  
gŞi aceia care sunt drepţi în mărturiile lor (fără să mintă, să ascundă adevărul sau să-l deformeze),  
hŞi aceia care îşi menţin rugăciunea lor (se roagă în mod regulat şi la timpul potrivit), 
iAceia vor locui, onoraţi, în Grădini (Paradis). 
jAşadar, ce se întâmplă cu aceia care nu cred de se grăbesc să te asculte (o, Mohammed) (întinzându-şi gâtul lor spre tine, privindu-te atent să te audă, nu pentru a obţine un beneficiu, ci intenţionând să te nege şi să-şi bată joc de tine),  
k(Stând) în grupuri în dreapta şi în stânga (ta, o, Mohammed) (vorbind şi întrebându-se)? 
lOare speră fiecare om dintre ei să intre în Paradisul plăcerii? 
mBa nu, aceasta nu este aşa! Cu adevărat, Noi i-am creat pe ei din ceea ce ştiu! (un lichid fără valoare; prin urmare, cum pot ei nădăjdui să intre în Paradis fără Voinţa Creatorului lor?!) 
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nAşadar, jur pe Domnul Răsăriturilor şi al 
Apusurilor (toate cele trei sute şaizeci şi cinci de puncte al Răsăritului şi ale Apusului de la Est la Vest), că Noi, cu siguranţă, suntem în stare 
o(Noi suntem în stare) Să-i înlocuim cu (alţii) 
unii mai buni decât ei şi nu putem fi întrecuţi de nimeni (dacă Noi vrem să facem acest lucru, nimeni nu ne poate opri)!  
pDeci, lasă-i să se afunde în discuţii 
zadarnice şi să se joace (în viaţa lumească), până ce vor întâlni Ziua ce le-a fost promisă. 
qZiua în care ei vor ieşi din morminte în 
grabă, la fel cum (în viaţa lumească), ei s-au grăbit într-o cursă pentru un idol (ca şi în trecut, atunci când de fiecare dată când a fost creat un nou idol, ei s-au grăbit spre el, să fie printre primii care se închină lui). 
rCu ochii plecaţi de frică şi umilinţă, 
ruşinea acoperindu-i pe ei (complet)! Aceasta este Ziua care le-a fost promisă! 71. Surat Nūh  (Noe) 
În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
ACu adevărat, Noi l-am trimis pe Noe la 
neamul său (spunându-i): „Avertizează-l pe 
neamul tău, înainte de a se abate asupra lui un 
chin dureros!” 
BEl a spus: „O, neam al meu! Cu adevărat, 
eu sunt pentru voi un prevenitor (care vă 
avertizează) limpede, 
CCă trebuie să Îl adoraţi pe Allah (Cel fără 
parteneri), să fiţi cu frică de El (adică de Pedeapsa 
Lui şi să Îi fiţi supuşi Lui) şi să îmi daţi ascultare,  
D(Şi apoi) El (Allah) vă va ierta din păcatele 
voastre şi vă va da vouă răgaz până la un 
termen hotărât (moartea voastră). Cu adevărat, 
atunci când termenul hotărât de Allah soseşte 
(adică moartea), el nu va fi amânat, numai dacă 
voi aţi şti (atunci v-aţi grăbi spre credinţă şi 
supunere)!”   
EEl a spus: „O, Domnul meu ! Cu adevărat, 
eu l-am chemat pe neamul meu noaptea şi 

ziua (adică pe ascuns şi făţiş, pentru ca ei să accepte 
doctrina monoteismului islamic), 
FÎnsă toată chemarea mea nu a făcut decât 
să le sporească lor fuga (de Adevăr). 
GŞi, cu adevărat, de fiecare dată când i-am 
chemat (să creadă în Tine, astfel credinţa lor putând 
fi un motiv) ca Tu să-I poţi ierta, ei şi-au vârât 
degetele în urechi, s-au înfăşurat în veşmintele 
lor şi au stăruit (în refuzul lor) şi au crescut în 
mândrie; 
HApoi, cu adevărat, i-am chemat pe ei în 
mod deschis (cu glas tare). 
IApoi, cu adevărat, le-am vestit lor (uneori) 
în public (cu glas tare) şi (alteori) am apelat la ei 
în taină (în secret). 
JLe-am spus (lor): «Rugaţi-vă de iertare 
Domnului vostru, cu adevărat, El este 
Atoateiertător,  

ٱپڀڀڀڀپٱٻٻٻٻپپ ٱ ٱٿٿٿٿٹٹٹٺٺٺٺ ٱ ٱڤڤڤڦڦڦڦڄڄڤٹ ٱ
ٱڇچچچچڇٱڄڃڃڃڄ ٱ

ٱٱٻٻ ٱڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژٱ ٱ ٱڳڳگکککگگگکڑڑ ٱ ٱڱڱںںڻڱڳڳڱ ٱ ٱڻڻۀۀہہہہھھھھےےڻ ٱ ٱۆۈۈٷۆۓڭڭڭڭۇۇۓ ٱ ٱۅۅۉۉېېېۋۋ ٱېىى¼½¾¿ٱ ٱ ÀÄÃÂÁÅÊÉÈÇÆٱ ٱ ÌËÍÓÒییییÔ  
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KEl vă trimite ploaie din abundenţă, 
LŞi vă va spori averea şi copiii şi vă va dărui 
grădini şi vă va dărui râuri!» 
MCe se întâmplă cu voi? Cum de nu vă 
temeţi de Măreţia lui Allah (şi de Puterea Sa)! 
NÎn timp ce El v-a creat pe voi în (diferite) 
faze (adică prima dată nutfah, apoi ‘alaqah, iar mai 
apoi mudghah).  
ONu vedeţi voi cum a creat Allah şapte 
Ceruri în straturi identice, unul peste altul? 
PŞi a făcut Luna o lumină (reflectată) acolo şi 
a făcut Soarele o lampă (arzătoare/arzând) (sursă 
de lumină şi căldură)? 
QŞi Allah v-a făcut pe voi (primul vostru 
strămoş – Adam) din pământ (din praful 
pământului), 
RApoi El vă va aduce pe voi înapoi (în 
pământ) şi El şi vă va face să ieşiţi (din nou, în 
Ziua Învierii). 

SŞi Allah v-a făcut vouă Pământul o 
întindere largă, ca un covor (pentru voi, să vă 
stabiliţi acolo), 
TPentru ca voi să puteţi umbla pe el, pe 
cărări largi (întrucât, dacă Allah nu ar fi făcut 
Pământul o întindere largă, voi nu aţi fi putut 
construi nici drumuri, nici case stabile, şi nu aţi fi 
putut voi să cultivaţi pământul)!»” 
UNoe a spus: „Domnul meu! Ei (oamenii din 
neamul meu) nu mi s-au supus mie şi îl urmează 
pe acela (care-i conduce spre greşeli) ale cărui averi 
şi copii nu-i aduc spor, ci pierdere (adică iluzie 
în viaţa lumească şi pedeapsă în Viaţa de Apoi)!” 
VŞi ei (cei care-i conduc spre greşeli) au plănuit 
un complot puternic,  
WŞi au spus ei (oamenilor): „Nu-i părăsiţi 
niciodată pe zeii voştri şi nici nu-i părăsiţi pe 
Wadd, pe Suwa‘, pe Yaguth, pe Ya‘uq şi pe Nasr 
(Acestea au fost numele idolilor la care obişnuiau ei să 
se închine în loc de Allah, iar ele provin de la oameni 
drepţi, cărora, după ce au murit, neamul lor le-au 
făurit imagini şi statuete, pentru a încuraja oamenii la 
supunerea faţă de Allah, însă, cu timpul oamenii au 
început să se închine la aceste statuete şi imagini)!”  
XŞi într-adevăr ei i-au condus pe mulţi în 
rătăcire. Şi (o, Allah): „Nu le spori celor 
nedrepţi (necredincioşilor, politeiştilor şi 
răufăcătorilor) decât eroarea!” 
YDin cauza păcatelor lor ei au fost înecaţi, 
apoi ei au fost siliţi să intre în Foc. Şi ei nu au 
găsit pe nimeni să-i ajute în locul lui Allah! 
ZŞi Noe a spus: „Domnul meu! Nu îl lăsa 
pe niciunul dintre necredincioşi în viaţă pe 
Pământ (să rătăcească), 
aDacă-i vei lăsa, ei îi vor duce în rătăcire pe 
robii Tăi şi nu vor zămisli decât nelegiuiţi!  
bDomnul meu! Iartă-mă pe mine şi pe 
părinţii mei şi pe cel care intră în casa mea 
fiind credincios, şi pe toţi credincioşii şi pe 
toate credincioasele. Şi nu le spori oamenilor 
nedrepţi decât distrugerea!” 

ٱپپپپٻٱٻٻٻ ٱ ٱٹٺٺٿٿٿٿٺڀڀڀڀٺ ٱ ٱڤڤڤڦڦڦڦڤٹٹٹ ٱ ٱچڄڄڃڃڃڃچڄڄ ٱ ٱڍڍڌڌڇچچڇڇڇ ٱ ٱککڑڈڈژژڑڎڎ ٱ ٱگگگڳڳڳڳڱڱگکک ٱ ٱۀۀڻڻڻڻڱڱںں ٱہہہہھھھھےےۓٱ ٱ ٱٷڭڭڭۇۇۆۆۈۈڭۓ ٱۋۋۅۅۉۉېېېېٱ ٱ ٱ½¾¿ÅÄÃÂÁÀ¼ىى ٱ ÆÇیییÍÌËÊÉÈٱ ٱ ٱÒÔÓÙØ×ÖÕی ٱ áàßÞÝÜÛÚâٱ ٱ
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 72. Surat Ad-Djinn 
(Djinn-ul) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 

ASpune (o, Mohammed): „Mi-a fost revelat mie că un grup dintre djinni (numărând între trei şi zece djinni) a ascultat (la acest Coran). Ei au spus: «Cu adevărat, noi am auzit un Coran minunat (adică recitare), 
BEl călăuzeşte pe Calea cea Dreaptă şi noi am crezut în el şi nu-I vom asocia vreodată Domnului nostru (Allah) un asociat (în adorare)! 
CŞi El –slăvită fie Măreţia Domnului nostru! – nu şi-a luat nici soţie, nici fiu. 
DŞi cel nesăbuit dintre noi (adică Şeitan sau politeiştii dintre djinni) obişnuia să rostească împotriva lui Allah ceea ce a fost o minciună extraordinar de mare (că Allah are soţie şi un fiu). EȘi, cu adevărat, Noi am crezut că nici oamenii, nici djinnii nu vor rosti minciuni împotriva lui Allah.  
FȘi, cu adevărat, au fost bărbaţi dintre oameni care au căutat adăpost la bărbaţii dintre djinni, dar ei (djinnii) le-au sporit lor (oamenilor) nelegiuirea (păcatul şi persistenţa în minciună) (aici apare un avertisment puternic pentru oricine caută ajutor la magicieni şi vrăjitori, sau caută adăpost la altcineva în afară de Allah, Care este fără parteneri).  
GŞi ei (necredincioşii dintre oameni) au crezut aşa cum aţi crezut şi voi (o, djinni) că Allah nu va învia pe nimeni. 
HŞi noi am căutat să ajungem la Cer, dar l-am găsit plin de păzitori severi și meteori (focuri strălucitoare)  
IŞi, cu adevărat, noi obişnuiam să stăm (înainte de Misiunea lui Mohammed) acolo în nişte locuri (în Cer) pentru a (fura) auzi (de la îngeri, ca apoi să transmitem la ghicitori ceea ce am auzit),  însă cine (încearcă) să asculte acum va găsi un meteor (foc strălucitor) care-l urmăreşte (îl urmăreşte stând la pândă pentru a-l arde).   
JŞi noi nu ştim (aşadar) dacă se voieşte rău celor de pe Pământ sau dacă Domnul lor voieşte pentru ei Calea cea Dreaptă (deoarece împiedicarea, prin meteori şi îngeri, de la ascultare nu poate avea loc decât dacă există o pedeapsă mare de la Allah, care va cădea asupra oamenilor, sau un Mesager care vine cu îndrumare şi Revelaţie pentru oameni).  

KPrintre noi se află unii drepţi şi alţii opusul; noi am fost împărţiţi în diferite secte religioase (adică noi am fost grupuri care am urmat diferite secte religioase). 
LIar noi considerăm (adică noi credem, devenind un lucru cert pentru noi) că nici nu putem scăpa de Voinţa lui Allah pe Pământ (dacă El vrea să ne pedepsească) şi nici nu putem scăpa de El zburând (dacă El vrea să stăm în Faţa Sa sau să ne pedepsească).  
MŞi, cu adevărat, când am auzit noi Călăuzirea (acest Coran), am crezut în ea, şi oricine crede în Domnul său nu ar trebui se teamă nici de împuţinare (în răsplata pentru faptele bune), nici de nedreptate (pedepse mărite pentru păcatele sale).  
NŞi unii dintre noi sunt musulmani (supuşi Voinţei lui Allah), iar unii dintre noi sunt nedrepţi (au deviat de la Calea cea Dreaptă).» Şi aceia care au îmbrăţişat islamul (au devenit musulmani, supunându-I-se lui Allah) aceia au căutat Calea cea Dreaptă.” 

ٱٱٻٻ ٱٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀٱ ٱ ٱٹٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٺڀ ٱ ٱڄڄڄڤڤڤڤڦڦڦڦڄ ٱ ٱچچڇڇڇڇچڃڃڃڃچ ٱ ٱڎڈڈژژڑڑڎڍڍڌڌ ٱ ٱگگگڳڳڳڳگکککک ٱ ٱڱںںڻڻڻڱڱڱ ٱ ٱہہہہھھھھۀڻۀ ٱ ٱڭۇۇۆۆڭےےۓۓڭڭ ٱ ٱېېېۉۈۈٷۋۋۅۅۉ ٱ ٱÀÅÄÃÂÁېىى¼½¾¿ ٱ ËÊÉÈÇÆÌیییÍٱ ٱ ÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒیÜ  
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OCât despre cei nedrepţi (necredincioşii care au deviat de la Calea cea Dreaptă), ei vor fi vreascuri de foc pentru Iad,  
PŞi dacă ei (necredincioşii dintre oameni şi djinni) au urmat Calea cea Dreaptă (adică islamul), Noi cu siguranţă le vom dărui apă (ploaie) din belşug (adică mai multă bogăţie și bunuri), 
QPentru ca să-i încercăm astfel pe ei (prin bogăţie, dacă ei îi vor mulţumi lui Allah pentru ceea ce El le oferă). Şi cel ce se întoarce de la pomenirea Domnului său (Coranul cel Glorios – nu pune în practică Legile şi Poruncile Sale), pe acela îl va îndrepta El către un chin aspru (Iadul). 
RŞi moscheile sunt pentru Allah (Cel fără parteneri), aşadar nu invocaţi pe nimeni împreună cu Allah! 
SŞi atunci când robul lui Allah (Mohammed) a început să-L invoce (sau s-a ridicat invocându-L) pe El (pe Allah, în rugăciune), ei (djinnii) s-au adunat în jurul lui în grupuri dense (lipindu-se unul de altul, apropiindu-se atât de mult încât 

aproape că au căzut peste el) (cu scopul de a asculta recitarea Profetului). 
TSpune (o, Mohammed): „Cu adevărat, Îl invoc numai pe Domnul meu (Allah, Cel fără parteneri) şi nu-I fac Lui niciun asociat!”  
USpune (o, Mohammed): „Nu stă în puterea mea să vă fac vreun rău (nici să previn orice rău pe care Allah vi l-a prescris), nici să vă călăuzesc către Calea cea Dreaptă!”  
VSpune (o, Mohammed): „Nimeni nu mă poate proteja pe mine de Pedeapsa lui Allah  (dacă ar fi să nu mă supun Lui) şi nici nu pot găsi adăpost decât la El! 
WÎnsă (am pentru voi) doar transmiterea (Adevărului) de la Allah (adică să vă transmit ceea ce Allah mi-a poruncit) şi Mesajele Sale (ale monoteismului islamic), şi oricine nu li se supune lui Allah şi Mesagerului Său, atunci, cu adevărat, el va avea parte de Focul Iadului, unde va locui pe vecie.  
XPână când vor vedea ceea ce li s-a promis (în Ziua Judecăţii), atunci ei vor şti ale cui ajutoare sunt mai slabe (necredincioşii care nu au ajutoare sau credincioşii al căror ajutor este Allah?) şi cine sunt mai puţini la număr (adică necredincioşii care sunt doar câţiva sau îngerii, soldaţii lui Allah? Deci cine va fi în acea Zi în număr mai mare?) .” 
YSpune (o, Mohammed): „Eu nu ştiu dacă (pedeapsa) care vi s-a promis este aproape sau dacă Domnul meu va hotărî un termen îndepărtat pentru aceasta. 
Z(Numai El este) Atoateştiutor a ceea ce este Ghaib (Necunoscut) şi El nu descoperă nimănui taina (Ghaib) Sa, aCu excepţia Cuiva (Allah) care a ales (dintre oameni) ca Mesager (El îl informează cu privire la Necunoscut, după Voinţa Sa) şi face să meargă înaintea şi în urma lui (pentru a-l proteja pe el şi Mesajul de djinni, să nu poată fura din el, ca mai apoi să îl transmită vrăjitorilor) păzitori (îngeri), bPentru ca el (Mesagerul lui Allah) să ştie că ei (Mesagerii dinaintea lui) într-adevăr au transmis (sincer, la fel ca el) Mesajul Domnului lor (şi că el este păzit, aşa cum au fost şi ceilalţi păziţi de îngerii lui Allah). Şi El (Allah) cuprinde (cu Ştiinţa Sa) tot ceea ce au (de la reguli şi legi, etc. fie cele văzute fie cele nevăzute) Și El (Allah) socoteşte (ştie) numărul exact al tuturor lucrurilor (nu există secret pentru Allah)!”  

ٱٱٻٻٻٻپپپپ ٱ ٱٿڀٺٺٺٺڀڀڀ ٱ ٱڤڤٿٿٿٹٹٹٹ ٱ ٱڃڃڄڤڤڦڦڦڦڄڄڄ ٱ ٱڇڇڍڍڌڇڃڃچچچچڇ ٱ ٱژڑڑکککژڌڎڎڈڈ ٱ ٱڱںڱگگڳڳڳڳڱڱگکگ ٱ ٱھھہںڻڻڻڻۀۀہہہ ٱھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇٱ ٱ ٱٷۋۋۅۅۉۈۆۆۈ ٱ ٱى¼½¾ىۉېېېې ٱ ÅÄÃÂÁÀ¿ÆÉÈÇٱ ٱ ÍÌËÊیÔÓÒٱییی ٱ ÛÚÙØ×ÖÕÜàßÞÝٱ ٱ éèçæåäãâáê  
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ٱٱٻٻ ٱ ٱپڀڀڀڀپٻٻپپٻٱٻ ٱ ٱٹٹٹٹٿٺٺٺٿٿٿٺ ٱ ٱڄڃڃڄڤڤڦڦڦڦڄڄڤڤ ٱ ٱڍچچڇڇڇڇچڃڃچ ٱ ٱڑڑڍڌڌڎڎڈڈژژ ٱ ٱگڳگککککگگ ٱ ٱڻڱڱںںڱڳڳڳڱ ٱ ٱہہہھہڻڻڻۀۀ ٱ ٱڭڭۓۓڭےھھھے ٱ ٱٷۋۋۈڭۇۇۆۆۈ ٱ ٱېېېېىىۉۅۅۉ ٱ ½¼¾ÅÄÃÂÁÀ¿Æٱ ٱ   یÍÌËÊÉÈÇییی

Èڑ    20   73  73. Surat Al-Muzzammil (Cel învăluit) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AO, tu (Profetule), cel învăluit în veşminte (în hainele tale). 
BRidică-te (să te rogi) toată noaptea, afară de puţin (timp). 
CJumătate din ea sau mai puţin de atât (astfel încât să fie o treime din noapte), 
DSau puţin mai mult (decât jumătate, astfel încât să fie două treimi din noapte) (Profetul având aceste opţiuni). Şi recită Coranul (cu glas tare) într-un stil tărăgănat, plăcut, cu claritate şi cu ritm susţinut.  
ECu adevărat, Noi îţi vom trimite ţie un Cuvânt hotărâtor (Nobilul Coran, care conţine instrucţiuni, legi, obligaţii şi interdicţii).  
FCu adevărat, trezirea în timpul nopţii (a celui care doarme, pentru rugăciunea de noapte [Tahajjud]) are cea mai puternică influenţă asupra inimii şi este cea mai potrivită pentru recitare (a Nobilului Coran, în maniera cea mai limpede, deoarece noaptea inima este liberă de interesele materiale ale zilei aşa cum este munca etc.)  
GCu adevărat, în timpul zilei tu ai de lucru îndelung (transmiterea Mesajului lui Allah şi problemele zilnice, astfel, efectuează rugăciunea de noapte, dedicându-ţi inima lui Allah). 
HŞi pomeneşte Numele Domnului tău şi fii în totalitate devotat Lui în adorare (din toată inima, excluzând gândurile lumeşti din inimă şi minte în timpul adorării)! 
I(El este) Domnul Răsăritului şi al Apusului! Nu există altă Divinitate în afară de El. De aceea, ia-L numai pe El ca Wakīl (Cel care dispune toate chestiunile tale, adică ai încredere în Allah şi încrede-te în El). 
JŞi fii răbdător (o, Mohammed) faţă de ceea ce zic ei (necredincioşii) şi ţinete-te departe de ei, într-o manieră bună (fără a-i mustra sau a căuta răzbunare)!  
KŞi lasă-Mă pe Mine Singur să mă ocup de aceia care neagă (versetele Mele), cei care sunt în posesia lucrurilor bune din viaţă. Şi dă-le lor răgaz (pentru pedeapsa lor) pentru un scurt timp (până la timpul potrivit când va veni pedeapsa lor)! 
LCu adevărat, Noi avem (în Ziua de Apoi) lanţuri (pentru a-i lega) şi un Foc furios (Iadul). 
MŞi mâncare înecăcioasă şi chin dureros. 
NÎn Ziua când se vor cutremura cu violenţă Pământul şi munţii şi se vor face munţii ca o 

dună de nisip risipit (după ce în trecut a fost solid şi ferm). 
OCu adevărat, Noi v-am trimis vouă (o, oameni) un Mesager (Mohammed) care să fie martor peste voi, aşa cum am trimis şi la Faraon un Mesager (Moise), 
PÎnsă Faraon nu i s-a supus Mesagerului (Moise) şi l-am cuprins Noi cu o pedeapsă aspră. 
QAtunci, cum puteţi evita pedeapsa, dacă nu credeţi în Ziua (Ziua Învierii) care îi va face pe copii cărunţi (îmbătrâniţi de frica lucrurilor groaznice pe care o să le vadă în Ziua Învierii),  
RÎn care Cerul va fi despicat (de groaza acelei Zile). Cu siguranţă, Făgăduinţa Lui se va împlini negreşit! 
SCu adevărat, aceasta (toate lucrurile înfricoşătoare menţionate mai înainte) este o îndemnare: astfel, pe cel care voieşte (să o primească) lasă-l să urmeze o Cale (a supunerii şi a evlaviei) către Domnul Său!  
TCu adevărat, Domul tău ştie că tu te rogi noaptea pentru mai puţin de două treimi din ea, sau (alteori) jumătate din noapte, sau (alteori) o 
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treime din noapte, ca şi o parte dintre aceia care sunt cu tine (cei care te urmează). Şi Allah stabileşte noaptea şi ziua (adică lungimea lor). El ştie că voi nu puteţi petrece toată noaptea în rugăciune şi astfel El se întoarce către voi cu Iertare şi Milă,  uşurându-vă vouă. Deci, recitaţi Coranul atât cât vă este cu putinţă (în timpul rugăciunii de noapte)! El ştie că unii dintre voi vor fi bolnavi, alţii călători prin lume în căutarea Harului lui Allah şi că alţii luptă pe Calea lui Allah. Deci recitaţi Coranul (în timpul rugăciunii de noapte) atât cât vă este cu putinţă, împliniţi rugăciunea şi daţi zakāh (caritatea anuală obligatorie) şi faceţi-I lui Allah un împrumut frumos (cheltuiţi din banii voştri pentru o cauză bună, ajutând oamenii, căutând astfel Mulţumirea lui Allah). Iar binele pe care-l faceţi (faptele bune din perioada vieţii lumeşti) cu siguranţă Îl veţi găsi la Allah mai bun şi mai mare ca răsplată. Şi căutaţi Iertarea lui Allah. Cu adevărat, Allah este Ghafūr (Prea Iertător), Rahīm (Prea Îndurător).   

74. Surat Al-Muddathir (Cel înfăşurat) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AO, tu (Profetule), cel înfăşurat în veşminte! 
BRidică-te şi avertizează (oamenii cu privire la Pedeapsa lui Allah)! 
CŞi slăveşte-L pe Domnul tău (Allah)! 
DŞi curăţă veşmintele tale! 
EŞi stai departe de ar-rujz (idoli şi idolatrie) (aşa cum faci deja)!  
FŞi nu dărui un lucru căutând să dobândeşti mai mult (sau: nu considera faptele tale de supunere faţă de Allah ca o favoare pentru El). 
GŞi pentru (a primi) Plăcerea Domnului tău fii răbdător (în ceea ce priveşte Poruncile Sale, acţionând conform lor pentru a obţine Mulţumirea Lui şi, de asemenea, fii răbdător cu privire la Interdicţiile Sale, stând departe de ele)! 
HApoi, atunci când se va sufla în Corn (Trâmbiţă, de către îngerul Israfil, adică a doua suflare a Cornului), 
ICu adevărat, acea Zi va fi o Zi Grea  
JDeloc uşoară pentru cei necredincioşi. 
KLasă-Mă Singur (o, Profetule, să Mă ocup) cu cel pe care l-am creat Singur (în pântecele mamei sale, fără nicio avere sau copii etc.) (cu referire la Al-Walīd,  fiul lui Mughirah Al-Makhzumi). 
LŞi căruia i-am dăruit apoi avere din abundenţă, 
MŞi copii care să-i fie alături (să îi fie tovarăşi). 
NŞi i-am făcut Eu lui viaţa uşoară şi netedă 
OŞi apoi, (după toate acestea) el doreşte (cu lăcomie) ca Eu să-i dau şi mai mult (chiar dacă el a negat Credinţa).  
PBa nu! Cu adevărat, el s-a opus – cu încăpăţânare – ayat-elor Noastre (versete, revelaţii, semne, dovezi), 
QIar Eu îl voi sili să se confrunte cu un chin aspru (fără odihnă)! 
RÎntr-adevăr, el a cugetat şi a complotat (despre ceea ce va urma să spună cu privire la Coran şi cum l-ar putea discredita pe Profet)! 
SAşadar, blestemat să fie: cum a complotat!  
TŞi din nou blestemat să fie: cum a complotat! 
UApoi el a privit (a cugetat din nou asupra complotului său), 
VApoi s-a încruntat şi faţa I s-a întunecat (s-a încruntat pentru că nu a găsit nimic pentru a discredita Coranul şi Profetul). 

ٱٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ ٱٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤٱ ٱڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃٱ ٱچچچچڇڇڇڇڍڍٱ ٱڌڌڎڎڈڈژژڑڑکککٱ ٱکگگگگڳڳڳڳڱڱڱٱ ٱ ٱھڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھ ٱ
ٱٱٻٻ ٱ ٱۇڭۇڭڭڭۓےۓےھھ ٱ ٱۉۅۅۋۈٷۋۈۆۆ ٱ ٱ¿À¾ىى¼½ېۉېېې ٱ ÂÁÃÇÆÅÄÈËÊÉٱ ٱ ÌÍیییÓÒیÔÖÕٱ ٱ Ø×ÙßÞÝÜÛÚàâáãٱ ٱ
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WApoi şi-a întors spatele (de la Adevăr) cu aroganţă.  
XŞi a spus: „Acesta nu este decât vrăjitorie moştenită (de la străbuni), 
YAcesta nu este decât vorba unui om!” 
ZÎl voi arunca în sakar (unul dintre numele Focului Iadului), să ardă acolo. 
aŞi de unde să ştii (adică, tu nu-ţi poţi imagina, o, Mohammed) cum (cât de îngrozitor) este sakar! 
bEl nu lasă nimic (nicio carne) să rămână şi nici nu lasă nimic (oase) nears,  
cArzând şi înnegrind pielea! 
dŞi peste el sunt nouăsprezece (îngeri puternici, ca păzitori ai Iadului). 
eŞi Noi nu am pus păzitori peste Foc decât îngeri. Şi Noi nu am stabilit numărul lor (al îngerilor, 19) decât ca o încercare pentru necredincioşi, astfel încât oamenii Scripturii (evreii şi creştinii, cei care au primit Cărţile Divine, Tora originală şi Evanghelia originală a lui Isus) să poată ajunge la o certitudine (şi anume că Nobilul Coran este Adevărul, deoarece este în acord cu Cărţile lor, în privinţa numărului 19) şi ca să sporească în credinţă dreptcredincioşii (că acest Coran este Adevărul), şi pentru ca nicio îndoială să nu rămână pentru oamenii Scripturii (evreii şi creştinii) şi dreptcredincioşi, şi pentru ca aceia care au în inimile lor o boală (a ipocriziei) şi cei necredincioşi să spună: „Ce a intenţionat Allah cu această (ciudată) pildă (număr)?” Astfel îl duce Allah în rătăcire pe cel pe care voieşte El şi îl călăuzeşte pe cel pe care El voieşte. Şi nimeni nu ştie (numărul lor) soldaţii (adică îngerii) Domnului tău în afară de El. Şi acesta (Iadul) nu este decât o aducere-aminte (avertizare) pentru oameni. 
fBa nu! Şi (jur) pe Lună, 
gŞi (jur) pe noapte când se îndepărtează, 
hŞi (jur) pe zorii zilei, când se luminează, 
iCu adevărat, acesta (Iadul) nu este decât unul dintre cele mai mari (semne). 
jO avertizare pentru omenire,  
kPentru oricare dintre voi care alege să meargă înainte (spre Allah, prin supunere şi fapte bune) sau să rămână în urmă (prin nesupunere şi păcate).  
lFiecare suflet va fi un zălog (ostatic, reţinut) pentru ceea ce şi-a agonisit (pentru ceea ce a făcut) (adică nu poate merge mai departe până nu achită dreptul celorlalţi oameni şi nu primeşte pedeapsa pentru faptele sale rele),  

mÎn afară de cei din dreapta (credincioşii evlavioşi, adevăraţi, ai monoteismului islamic, care primesc Cartea cu înregistrările faptelor lor, în Ziua Judecăţii, în mâna dreaptă). 
nÎn Grădini (Paradisul) se vor întreba unii pe alţii 
oDespre al-mujrimûn (nelegiuiţi, politeişti, necredincioşi) (Şi îi vor întreba pe ei:) 
p„Ce v-a făcut să intraţi în sakar (Iad)?” 
qEi vor răspunde: „Noi nu am fost dintre aceia care se rugau, 
rŞi nu îl hrăneam pe cel nevoiaş, 
sŞi noi vorbeam cu minciună (ceea ce Allah urăşte) cu cei care vorbeau, de asemenea, cu minciună (bârfitorii).  
tŞi noi obişnuiam să negăm Ziua Recompensei (Ziua de Apoi), 
uPână ce ne-a venit ceea ce este sigur (adică moartea)”. 
vAstfel, ei nu vor beneficia de nicio mijlocire a (niciunuia dintre) mijlocitorilor.  
wAtunci ce se întâmplă cu ei (adică cu necredincioşii) (cum pot ei) de se întorc ei de la (a primi) Îndrumare? 

ٱٺٺڀپڀڀڀپٻپپٻٱٻٻ ٱ ٱٹڤڤڤڤٹٿٹٹٿٺٿٿٺ ٱ ٱڃچڃڃڃڄڦڦڄڄڄڦڦ ٱ ٱڎڎڈڌڍڌڍڇڇڇڇچچچ ٱ ٱژژڑڑککککگگگگڈ ٱڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻٱ ٱڻڻڻۀۀہہہہھھھٱ ٱھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆٱ ٱ ٱ½¼ۈۈٷۋۋۅۅۉۉېېېېىى ٱ ¾¿ÂÁÀÃÆÅÄÇÉÈٱ ٱ ÊËÍÌیÕÔÓÒیییÖ×ٱ ٱ ÛÚÙØÜßÞÝàãâáٱ ٱ äæåçëêéèìðïîíٱ ٱ ñòöõôóمظمضüûٱ ٱ ٱحقمفىفيفخفجغمغجفحفمعجع ٱ
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x(Ei se întorc) Ca şi cum ar fi măgari sălbatici (speriaţi), 
yFugind de un leu.  
zÎnsă nu, fiecare dintre ei doreşte să i se dea nişte foi împrăştiate (venind de la Allah cu un înscris că islamul este religia cea dreaptă şi că Mohammed a venit cu Adevărul de la Allah). 
ABa nu! Ei nu se tem de Viaţa de Apoi (cu Pedepsele lui Allah). 
BBa nu! Cu adevărat, acesta (Coranul) este o Îndrumare, 
CDeci oricine vrea (să primească Îndrumarea) va primi Îndrumarea din acesta (citindu-l – Nobilul Coran)! 
DÎnsă ei nu vor primi Îndrumarea decât dacă Allah voieşte; El este Cel care merită evlavia şi supunerea omenirii şi El este Cel Care Iartă (păcatele robilor Săi). 75. Surat Al-Qiyamah  (Învierea) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 

AJur pe Ziua Învierii 
BŞi jur pe sufletul care singur se învinuieşte (adică sufletul credincioşilor, care-şi reproşează atunci când comit un păcat sau o greşeală)!  
COare socoteşte omul (necredinciosul) că Noi nu vom aduna (reasambla) oasele sale (în Ziua Învierii)? 
DBa da, Noi suntem în stare să potrivim în ordinea perfectă vârfurile degetelor sale (amprentele, fiecare fiinţă umană are amprente unice, dovedind că Domnul nostru [Allah] este Creatorul Suprem al tuturor lucrurilor)! 
EBa nu! Omul (neagă Reînvierea şi Judecata, de aceea el) vrea să păcătuiască în continuare pentru tot restul vieţii sale.  
FEl întreabă (contrazicând): „Când va fi Ziua Învierii?” 
GÎnsă atunci când vederea va fi înfricoşată şi uluită (din cauza lucrurilor înfricoşătoare din Ziua Învierii),  
HŞi Luna se va întuneca, 
IŞi Soarele şi Luna vor fi unite (vor intra unul în celălalt, sau vor fi suprapuse, sau vor fi lipsite de lumină şi vor răsări împreună de la Vest). 
J(Atunci) În acea Zi, omul va spune: „Unde este scăparea (refugiul) (scăparea de pedeapsă)?” 
KNu! Nu există niciun refugiu! 
L(Numai) La Domnul Tău va fi destinaţia finală în aceea Zi (iar El va răsplăti sau pedepsi pe fiecare conform cu ceea ce merită şi cu ceea ce a făcut în viaţa lumească).  
MÎn Ziua aceea i se va vesti omului ceea ce a trimis înainte (adică ceea ce a făcut bun sau rău în viaţa sa) şi ceea ce a lăsat în urma sa (lucrurile bune sau rele, tradiţiile pe care el le-a practicat sau inventat, pe care oamenii le-au luat ca exemplu după moartea sa). 
NBa nu! Omul va fi un martor împotriva lui însuşi (deoarece părţile corpului său [pielea, ochii, mâinile, picioarele, urechile etc.] vor depune mărturie despre faptele sale). 
OChiar dacă el va aduce justificările sale (pentru a acoperi faptele sale rele, acestea nu-l vor ajuta cu nimic).  
P(O, Mohammed) Nu mişca limba ta cu el (repetând cuvintele Coranului pe care le auzi de la îngerul Gavriil, atunci când primeşti Revelaţia) pentru ca să grăbeşti memorarea lui (temându-te să nu-l uiţi)! 
QNoi suntem Cei care-l vom strânge (în pieptul tău) şi îţi vom da priceperea să-l reciţi (oricând vrei în predicile tale).  

ٱپپپپڀٻٱٻٻٻ ٱ
ٱٿٿٿٿٺٺٺڀڀٺڀ ٱ ٱڦڦڦڦڄڤٹٹٹٹڤڤڤ ٱ ٱچڃچچڃڄڃڃڄڄ ٱ ٱڈچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ ٱ

ٱٱٻٻ ٱ ٱگگکککگکژژڑڑ ٱ ٱڻڻڱڱڱڱںںڳگڳڳڳ ٱ ٱھھےھہہہھہڻڻۀۀ ٱ
ٱۇۆۆۇڭڭڭڭۓۓے ٱ ٱېىېۉۉېېۅۋۋۅٷۈۈ ٱ ٱÄÃÂÁÀÅÇÆ¿ى¼½¾ ٱ ÈÉییÍÌËÊیÓÒٱی ٱ ÔÕÙØ×ÖÚÞÝÜÛßٱ ٱ
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RIar când Noi ţi-l vom recita (prin îngerul Gavriil), urmează recitarea sa (apoi recită aşa cum ai auzit)! 
SApoi, Noi (Allah) suntem Cei care îl vom face pe el clar (pentru tine, pentru ca tu să înţelegi interpretarea şi poruncile sale).   
TBa nu (nu este aşa cum pretindeţi, o idolatri, că voi nu veţi fi reînviaţi şi socotiţi pentru faptele voastre)! Însă, cu adevărat, voi vă doriţi viaţa lumească (şi podoabele sale) 
UŞi neglijaţi Viaţa de Apoi (şi fericirea ei)! 
VÎn Ziua aceea, vor fi unele feţe luminoase şi strălucitoare 
WPrivind la Domnul Lor (Allah). 
XŞi unele feţe, în Ziua aceea, vor fi încruntate şi întunecate, 
YGândind (şi aşteptând) că unele nenorociri sunt pe cale să cadă asupra lor, care le vor rupe spinările.  
ZBa nu! Atunci când el (sufletul) ajunge la claviculă (adică, atunci când iese din corp, omul aflându-se în pragul morţii). 
aŞi va fi spus (de către cei prezenţi): „Cine-l poate tămădui (şi salva de la moarte)?” 
bŞi el (cel aflat pe moarte) va fi sigur că timpul pentru despărţire (moarte) a venit (deoarece el vede îngerii morţii care vin să-i însoţească sufletul); 
cŞi un picior se va încrucişa peste celălalt picior,  
dÎn Ziua aceea către Domnul tău (Allah) va fi îndrumarea! 
eEl (necredinciosul) nici nu a crezut (în Coran şi în Mesajul Profetului), nici nu s-a rugat! 
fCi, dimpotrivă, el a tăgăduit (Coranul şi Mesajul Profetului) şi a întors spatele! 
gApoi el s-a dus spre familia sa cu îngâmfare (admirându-se)! 
hVai ţie (o, necredinciosule)! Şi încă o dată, vai ţie! 
iŞi încă o dată vai ţie (o, necredinciosule)! Şi încă o dată, vai ţie!  
jOare crede omul că va fi neglijat (fără a primi porunci şi interziceri de la Domnul său, Allah, şi fără să fie recompensat sau pedepsit pentru lucrurile obligatorii poruncite lui de către Domnul său, Allah)? 
kOare nu a fost el o nutfah (picături) din mani  (secreții provenite de la ambele sexe) eliminate? 
lApoi el a devenit ‘alaqah (un cheag de sânge atârnat), apoi El (Allah) l-a creat (pe el) şi i-a dat (lui) înfăţişare armonioasă, 
mŞi a făcut din el două sexe, bărbat şi femeie. 
nOare nu este El (Allah, Cel care a făcut toate acestea) Capabil să-i învie pe cei morţi? (Da! El poate să facă orice lucru!) 

76. Surat Al-Insan  (Omul) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AOare nu a existat pentru om o perioadă de timp (înainte ca sufletul să îi fie insuflat), când el nu era nimic care să fie menţionat (adică el nu exista pentru a fi menţionat)? 
BCu adevărat, Noi l-am creat pe om din nutfah (picături provenite de la ambele sexe, aflate în interiorul pântecelui) amestecată. Vrem să îl încercăm (prin poruncile şi interzicerile pe care Noi le-am impus): astfel, Noi l-am făcut pe el cu auz (capabil să audă versetele Noastre) şi cu vedere (capabil să vadă Semnele şi Dovezile Noastre). 
CCu adevărat, Noi i-am arătat lui (cu claritate) Calea (adevărului şi a falsităţii, a binelui şi a răului), fie că el va fi (credincios şi) recunoscător (dacă el alege calea binelui) sau (necredincios şi) nerecunoscător (dacă el alege calea răului). 
DCu adevărat, Noi am pregătit pentru necredincioşi lanţuri (lanţuri din fier pentru a le 
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lega picioarele cu ele), verigi (cu care mâinile lor vor fi legate de gâturile lor) şi un Foc aprins. 
ECu adevărat, credincioşii cei evlavioşi vor bea (vin) dintr-un potir, al cărui amestec va fi (apă de la un izvor cu miros dulceag din Paradis, numit) Kafur, 
FUn izvor din care robii lui Allah vor bea, făcându-l să ţâşnească din abundenţă (oriunde se vor afla ei). 
GAceştia (sunt cei care) îşi îndeplinesc jurămintele şi se tem de o Zi al cărui rău se va răspândi peste tot. 
HŞi ei dau hrană, în ciuda (nevoii şi a) dragostei lor pentru ea (sau: „de dragul Lui”) celor sărmani, orfanilor şi captivilor (de război), 
I(Spunând:) „Noi vă hrănim doar de dragul lui Allah. Nu vrem nici răsplată şi nici mulţumiri de la voi!  
JCu adevărat, noi ne temem de o Zi severă şi chinuitoare de la Domnul nostru (în timpul căreia feţele vor fi negre şi încruntate din cauza lucrurilor teribile pe care ei le vor vedea)!” 
KAşadar, Allah i-a salvat pe ei de răul acelei Zile şi le-a dat lor strălucirea frumuseţii (pe  

feţele lor) şi bucurie (în inimile lor) 
LŞi El i-a răsplătit pentru ceea ce au îndurat răbdători (I s-au supus lui Allah în timpul vieţii lor lumeşti) cu Paradisul şi mătase (veşminte din mătase),  
M (Ei vor fi) Rezemaţi acolo pe divanuri împodobite (cu cele mai frumoase acoperăminte), fără să vadă nici Soare (nu vor simţi niciun pic de fierbinţeală), nici (să simtă) prea mult frig (ei nu vor simţi niciun fel de frig în Paradis), 
NŞi deasupra lor se află umbra lor (umbra copacilor Paradisului) şi ramurile fructelor lor (ale copacilor) vor atârna jos la îndemâna lor. 
OŞi printre ei se va trece (vor trece servitori) cu vase de argint (cu mâncare) şi cupe cristaline, 
PCupe limpezi, făcute din argint (şi vor avea puritatea argintului şi transparenţa  sticlei), ei (servitorii) îi determină măsura (băuturii din cupe) exactă (cantitatea pe care locuitorii Paradisului o doresc).  
QŞi li se va da să bea acolo dintr-o cupă (de vin) amestecată cu ghimbir, 
RUn izvor acolo, numit Salsabil. 
SŞi printre ei vor trece (servindu-i) băieţi veşnic tineri. Atunci când îi vezi, crezi că ei sunt (la fel de frumoşi ca) perle risipite (luminoşi). 
TŞi când te vei uita acolo (oriunde în Paradis), vei vedea o plăcere (care nu poate fi imaginată) şi o împărăţie măreaţă. 
UVor purta veşminte verzi din mătase fină (pe interior) şi din mătase groasă (la exterior). Şi ei vor fi împodobiţi cu brăţări de argint şi Domnul lor le va da o băutură pură.  
V(Şi li se va spune lor:) „Cu adevărat, aceasta este o răsplată pentru voi (pentru ceea ce aţi făcut în viaţa lumească) şi străduinţa voastră (faptele voastre bune) a fost acceptată (şi apreciată). 
WCu adevărat, Noi suntem Cei care ţi-am trimis ţie (o, Mohammed) Coranul treptat (în etape), 
XDe aceea, fii răbdător (o, Mohammed), statornic Poruncii Domnului tău (fiindu-I supus Lui şi răspândind Mesajul Său omenirii) şi nu te supune vreunui păcătos sau necredincios dintre ei, 
YŞi pomeneşte Numele Domnului tău (des) în fiecare dimineaţă şi după-amiază,  
ZŞi în timpul nopţii prosternează-te în faţa Lui (adică roagă-te) şi slăveşte-L pe El o mare parte din noapte (rugăciunea Tahajjud). 
aCu adevărat, aceştia (necredincioşii) iubesc viaţa lumească (prezentul trecător) şi lasă în urma lor (neglijează) o Zi (Ziua Învierii) grea (dificilă). 
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bNoi suntem Cei care i-am creat pe ei şi am întărit formele lor (i-am creat în mod perfect) şi atunci când Ne dorim, Noi putem (să îi distrugem şi) să îi înlocuim pe ei în întregime cu alţii asemeni lor (oameni ca şi ei, dar ascultători şi supuşi Voinţei lui Allah). 
cCu adevărat, acesta (capitolul din Coran) este o avertizare; aşadar, pe cel care doreşte, lasă-l să apuce o Cale (a credinţei şi a evlaviei) către Domnul său. 
dÎnsă nu puteţi voi dori (să faceţi ceva) decât dacă Allah doreşte (ca voi să faceţi acel lucru, altfel, voi nu veţi putea – referire la Destinul Divin). Cu adevărat, Allah este ‘Alīm (Atoatecunoscător al tuturor lucrurilor creaturilor Sale), Hakīm (Preaînţelept în Hotărârile Sale). 
eEl va accepta sub Îndurarea Sa pe oricine El (Allah) doreşte, cât despre oamenii nedrepţi (nelegiuiţii, politeiştii), El a pregătit pentru ei chin dureros. 77. Surat Al-Mursalat (Cele trimise) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
A(Jur) Pe cele (vânturile) trimise unele după altele, 
BŞi pe vânturile puternice, care suflă cu putere, 
CŞi pe acelea (vânturile) care risipesc (norii şi ploaia), 
DŞi pe acestea (versetele Coranului) care separă (ceea ce este corect de ceea ce este greşit),  
EŞi pe aceştia (îngerii), care transmit (de la Allah) Revelaţiile (pentru Mesagerii lui Allah), 
FCa (el, Coranul) să fie o dovadă (pentru ca Allah să îi pedepsească pe oamenii care nu l-au urmat şi pentru a desfiinţa toate scuzele oamenilor, din moment ce El le-a trimis lor un Coran, însă ei nu l-au urmat) sau ca o avertizare (pentru omenire). 
GCu adevărat, ceea ce vi s-a promis se va întâmpla!  
HApoi, când stelele îşi vor pierde lumina,  
IŞi când Cerul se va despica, 
JŞi când munţii vor fi spulberaţi, 
KŞi când Mesagerii vor fi adunaţi la timpul fixat pentru ei (pentru a mărturisi împotriva popoarelor lor)!... 
LPentru ce (măreaţă şi teribilă) Zi au fost ei (Mesagerii) amânaţi (pentru judecata dintre ei şi popoarele lor)? 
MPentru Ziua Judecăţii (printre oameni). 
NŞi cum ai putea tu şti (o, omule) ce este Ziua Judecăţii (şi cum va fi aceasta) (nu îţi poţi imagina oroarea şi severitatea ei)? 
OVai în Ziua aceea pentru cei care o neagă (Ziua Învierii)! 

POare nu i-am nimicit Noi pe strămoşi (cei din naţiunile anterioare, deoarece ei i-au negat pe Mesageri, aşa cum au fost neamul lui Noe, ‘Ad şi Thamud)? 
QApoi Noi facem ca generaţiile viitoare (care sunt asemeni lor în rătăcire şi neascultare) să îi urmeze pe ei (în pieire). 
RAstfel îi tratăm Noi pe cei păcătoşi (politeiştii şi necredincioşii din Mecca, ce l-au respins pe Profet)! 
SVai în acea Zi pentru cei care o neagă (Ziua Învierii)! 
TOare nu v-am creat Noi pe voi (o, necredincioşilor) dintr-o apă dispreţuită (lichidul seminal)? 
UApoi, Noi am aşezat-o într-un loc sigur (pântecele), 
VPentru o perioadă (aceea a sarcinii, al cărei timp poate fi determinat şi cunoscut doar de Allah) determinată (şi cunoscută).  
WŞi Noi am fost Capabili (să îl creăm, să îi dăm o formă şi să îl scoatem din pântecele mamei sale viu, sub forma unui copil) şi Noi suntem Cei mai Buni în a face astfel. 
XVai în Ziua aceea pentru cei care o neagă  
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(Puterea Noastră)! 
YOare nu am făcut Noi Pământul un vas (un loc) de primire 
ZPentru (a îi cuprinde pe) cei vii (în casele lor) şi cei morţi (în mormintele lor)? 
aŞi oare nu am plasat Noi acolo munţi fermi şi înalţi (ca ancore adânci şi de nezdruncinat, astfel încât Pământul să nu se cutremure sub picioarele voastre) şi nu v-am dat vouă să beţi apă dulce? 
bVai în Ziua aceea pentru cei care neagă (toate aceste binecuvântări şi binefaceri)! 
c(Necredincioşilor li se va spune în Ziua Învierii:) „Mergeţi voi către (Focul Iadului) ceea ce obişnuiaţi să tăgăduiţi (în viaţa lumească)! 
dMergeţi voi către o umbră (a fumului Focului Iadului, care urcă şi se separă) în trei coloane (de fum),  
e(Care nu este) Nici umbroasă, nici nu este de vreun folos împotriva Văpăii puternice a Focului!”  
fCu adevărat, el (Iadul) aruncă scântei (mari) cât castelele,  

gCa şi când ele ar fi nişte cămile negre a căror culoare înclină către galben (arabii din trecut utilizau cuvântul „cămile” în poeziile lor, ca o asemănare cu castelele).  
hVai în Ziua aceea pentru cei care o neagă (Ziua Învierii)! 
iAceasta va fi o Zi în care ei (necredincioşii) nu vor vorbi (folosind cuvinte care ar putea să fie în beneficiul lor) 
jŞi nu li se va permite să folosească nicio scuză (deoarece ei nu au nicio scuză pentru necredinţa lor). 
kVai în Ziua aceea pentru cei care o neagă (Ziua Învierii)! 
lAceasta va fi o Zi a Judecăţii! Vă vom aduna Noi pe voi şi pe oamenii de dinainte laolaltă (în această Zi, Allah va judeca printre toţi oamenii).  
mAşadar, dacă aveţi un plan (vicleşug, pentru a scăpa de Pedeapsa lui Allah), atunci folosiţi-l împotriva Mea (pentru a vă salva pe voi înşivă de la Pedeapsa lui Allah, dacă voi chiar aţi putea)! 
nVai în Ziua aceea pentru cei care o neagă (Ziua Învierii)! 
oCu adevărat, cei evlavioşi (care s-au temut de Allah în viaţa lumească urmând Poruncile Sale şi evitând ceea ce El a interzis) se vor afla la umbră (a copacilor) şi printre izvoare (de ape curgătoare), 
pŞi (printre) fructe, dintre cele pe care ei le doresc. 
q(Şi li se va spune lor:) „Mâncaţi şi beţi în tihnă (cu bucurie), pentru ceea ce (faptele bune din viaţa lumească) obişnuiaţi să faceţi!” 
rCu adevărat, astfel (cu o astfel de răsplată generoasă) îi răsplătim Noi pe binefăcători. 
sVai în Ziua aceea pentru cei care o neagă (Ziua Învierii)! 
t(O, voi, necredincioşi!) Mâncaţi şi bucuraţi-vă (în această viaţă lumească) pentru puţin timp. Cu adevărat, voi sunteţi mujrimin (nelegiuţi, politeişti, păcătoşi). 
uVai în Ziua aceea pentru cei care o neagă (Ziua Învierii)!  
vŞi când li se spune lor (în viaţa lumească): „Prosternaţi-vă (în rugăciune)!” Ei nu se prosternează (mai degrabă, ei persistă în aroganţa şi încăpăţânarea lor). 
wVai în Ziua aceea pentru cei care neagă (versetele Coranului lui Allah)! 
xApoi, (dacă ei nu cred în acest Coran) în ce alte cuvinte (afirmaţii, carte) decât acestea (Coranul) vor crede ei? 
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78. Surat An-Naba’ (Marea Veste) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
ADespre ce se întreabă ei (necredincioşii) (unul pe celălalt)? 
BDespre vestea cea mare (Coranul, care vorbeşte despre Înviere, pe care necredincioşii o neagă), 
CÎn privinţa căreia ei (necredincioşii) sunt în neînţelegere (adică se îndoiesc în privinţa ei şi o neagă).  
DBa nu (nu este aşa cum voi, necredincioşilor, credeţi)! Cu adevărat, ei vor afla (rezultatul faptului că au negat Ziua Învierii)! 
EŞi încă o dată: nu! Ei vor afla (şi vor confirma, după primirea pedepsei, că Mohammed le spunea adevărul atunci când îi avertiza). 
FOare nu am făcut Noi Pământul gata (asemeni unui pat) (pentru ca voi să locuiţi pe el)? 
GŞi (oare nu am făcut Noi) munţii asemeni unor ţăruşi (astfel încât Pământul să fie întărit şi să nu se clatine sub paşii voştri din cauza vitezei mari de mişcare a sa)? 
HŞi v-am creat Noi pe voi în perechi (bărbat şi femeie)?  
IŞi am făcut Noi somnul vostru (un mijloc) pentru odihnă (pentru trupurile voastre, în timpul pauzei de la munca voastră din timpul nopţii)? 
JŞi am făcut Noi din noapte un veşmânt (acoperământ) (pentru a vă acoperi şi a vă ascunde în întunericul său)?  
KŞi am făcut Noi ziua (un mijloc) pentru agonisirea mijloacelor de trai? 
LŞi am creat Noi deasupra voastră şapte (Ceruri) puternice, 
MŞi am făcut Noi (acolo) un Siraj (lampă, sursă de lumină şi căldură; adică Soarele) strălucitor?  
NŞi am pogorât Noi din nori (care sunt gata să aducă ploaia) apă din belşug 
OPentru ca să putem să aducem cu ea grâne (din care oamenii să mănânce) şi vegetaţie (din care animalele să mănânce), 
PŞi grădini cu vegetaţie deasă? 
QCu adevărat, Ziua Judecăţii este un timp fixat! 
RZiua în care Cornul (Trâmbiţa) va fi suflat şi veţi ieşi voi în cete (grupuri după grupuri), 
SŞi Cerul se va deschide şi el va deveni asemeni unor porţi (pentru ca îngerii să coboare) 
TŞi munţii vor fi mutaţi din locurile lor şi ei vor fi asemeni unui miraj. 
UCu adevărat, Iadul (în acea Zi) va fi la pândă (după necredincioşi şi va fi un punct de ambuscadă pentru ei) 

VPentru nelegiuiţi (asupritori, tirani, cei care au încălcat Poruncile lui Allah), el (Iadul) va fi locuinţă, 
WEi vor locui acolo (în Iad) timp de veacuri (adică veşnic), 
XNu vor gusta în el nimic răcoros (pentru a se răcori de căldura Iadului), nici vreo băutură (pentru a îşi potoli setea), 
YÎn afară de apă clocotită şi puroi murdar de la răni (care va ieşi din pieile locuitorilor Focului), 
Z(Aceasta este) O pedeapsă (dreaptă şi) corespunzătoare (conform faptelor lor rele).  
a(Căci) Cu adevărat, ei nu se aşteptau la judecată (pentru păcatele lor; ei nu s-au temut de Ziua Judecăţii, fapt pentru care nu au împlinit fapte bune, de pe urma cărora să beneficieze în acea Zi). 
bÎnsă ei au negat ayat-ele (versete, revelaţii, semne, dovezi) Noastre, în întregime, 
cŞi toate lucrurile pe care Noi le-am înregistrat într-o carte.  
d„Aşadar, gustaţi voi (o, necredincioşi, rezultatul faptelor voastre rele)! Şi nu vă vom spori Noi vouă decât chinul!” 
eCu adevărat, pentru cei evlavioşi (şi dreptcredincioşi,   

ٱٱٻٻ ٱ
ٱڀپپڀڀپٻٻپٻٱٻ ٱ
ٱٹٿٿٹٹٿٺٺٿٺڀٺ ٱ ٱڦڦڦڦڤڤڤٹڤ ٱ
ٱچچڃڃڃڃڄڄڄڄ ٱ ٱڌڍڇڇڍڇچچڇ ٱ

ٱککژژڑڑڈڌڎڎڈ ٱ ٱڳڳڱڱڳگگگگڳکک ٱ
ٱۀڻںڻڻڻںڱڱ ٱ ٱےھہھھھہۀہہ ٱ
ٱڭۇۇۆۆۈڭۓڭڭۓے ٱ
ٱېېۉۅۉۅٷۋۋۈ ٱ

ٱÁÀ¿¼½¾ىېېى ٱ ÃÂÄÉÈÇÆÅÊٱ
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care se tem de Allah şi care împlinesc faptele bune pe care El le-a poruncit şi care se abţin de la faptele rele pe care El le-a interzis) va fi o izbândă măreaţă (Paradisul):  
fGrădini şi viţe de vie, 
gŞi tinere (soţii) cu sânii rotunjiţi (mature), de aceeaşi vârstă, 
hŞi cupe pline (de vin minunat care nu te îmbată). 
iNicio laghw (vorbă urâtă, rea, în van) nu vor auzi ei acolo, nici minciuni. 
j(Toate acestea sunt) O răsplată de la Domnul tău, un dar chibzuit îmbelşugat (pe măsura faptelor lor bune)  
k(De la) Domnul Cerurilor şi al Pământului şi al celor care se află între ele, Ar-Rahman (Preamilostivul), Căruia ei (oamenii) nu pot îndrăzni să-I vorbească (în Ziua Învierii, în afară de ceea ce El le îngăduie). 
lZiua în care Ar-Rūh (îngerul Gavriil) şi îngerii se vor aşeza în rânduri şi nu vor vorbi afară de cel căruia Ar-Rahman (Preamilostivul) îi va îngădui şi care va vorbi ceea ce este adevărat. 
mAceea este Ziua adevărată (care va sosi cu siguranţă). Aşadar, oricine doreşte, trebuie să 

caute o cale către Domnul său (prin supunerea în faţa Sa în această viaţă lumească).  
nCu adevărat, Noi v-am avertizat pe voi despre un chin apropiat – Ziua în care omul va vedea (rezultatul) a ceea ce mâinile sale au făcut (dintre fapte), iar necredinciosul va spune: „Îmi doresc să fi fost ţărână (şi să nu fi fost înviat, pentru a primi aceste pedepse)!” 79. Surat An-Nazi‘at (Cei care smulg) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
A(Jur) Pe cei (îngerii) care smulg cu putere şi cu violenţă (sufletele necredincioşilor în momentul morţii), 
BŞi pe cei (îngerii) care scot cu blândeţe (sufletele dreptcredincioşilor în momentul morţii), 
CŞi pe cei (îngerii) care înoată de-a lungul (coborând din Cer pe Pământ şi urcând de pe Pământ în Cer), 
DŞi pe cei (îngerii) care se întrec, ca într-o cursă (să îndeplinească Poruncile lui Allah), 
EŞi pe cei (îngerii) care îndeplinesc Poruncile Domnului lor (cu privire la chestiunile lumeşti, cu care Allah i-a însărcinat) (că voi, necredincioşilor, veţi fi înviaţi pentru a vă primi pedeapsa)! 
FÎn Ziua în care Pământul se va zgudui cu putere (după prima suflare în Trâmbiţă, în timpul căreia fiecare persoană va muri), 
GFiind urmat de cea de a doua suflare (în timpul căreia fiecare persoană va fi înviată), 
HÎn Ziua aceea, inimile (necredincioşilor) se vor zgudui (de frică, panică şi anxietate), 
IIar privirile lor vor fi umile şi plecate.  
JEi spun (necredincioşii, în timpul vieţii lumeşti): „Este posibil ca noi să fim reîntorşi la starea pe care o aveam înainte pe Pământ (adică vii)? 
KCum! După ce noi am devenit (după moartea noastră) oase putrede (cum am putea, atunci, să fim aduşi din nou la viaţă)?”  
LEi spun: „În acest caz (dacă noi vom fi readuşi cu adevărat la viaţă), aceasta ar fi o întoarcere (dezastruoasă) pierdută (din moment ce va fi imposibil să evităm pedeapsa)!” 
MÎnsă, va fi doar un singur strigăt (cea de a doua suflare în Trâmbiţă), 
NCând iată, ei se vor afla pe suprafaţa Pământului (în viaţă, după moartea lor)! 
OA ajuns la tine (o, Mohammed) povestea lui Moise? 
PAtunci când Domnul său l-a chemat în valea cea sacră, Tuwa, 

ٱڀڀپپپٻپٻٱٻٻ ٱ ٱٿٹٹٹٿٺٺٺٺٿٿڀڀ ٱ
ٱڤڤڤڦڦڦڦڄڄڤٹ ٱ ٱڃڃڃچچچچڇڃڄڄ ٱ

ٱڎڈڈژژڎڇڇڇڍڍڌڌ ٱ ٱگگگگڳکڑڑککک ٱ
ٱڻڳڳڳڱڱڱڱںںڻ ٱ
ٱٱٻٻ ٱ

ٱہہہۀہۀڻڻ ٱ ٱۓڭڭۓےےھھھھ ٱ
ٱٷۈۆۆۈۇڭۇڭ ٱ ٱېېېۅۅۉۉېۋۋ ٱ

ٱÁÀ¿¾½ÂÅÄÃ¼ىى ٱ ÆÇÊÉÈËییÍÌٱی ٱ
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Q(Spunându-i: O, Moise) „Du-te la Faraon, căci, cu adevărat, el a întrecut toate limitele (în ceea ce priveşte nelegiuirile, păcatele, politeismul şi necredinţa)!” 
RŞi spune-i (lui): „Vrei (îţi doreşti) să te curăţeşti (de păcate şi să crezi în Allah Cel Atotputernic)?  
SŞi să te călăuzesc către Domnul tău, astfel încât tu să fii cu frică de El (să devii evlavios şi să te opreşti de la comiterea de păcate şi de la nelegiuiri, iar inima ta cea crudă să devină blândă)?” 
TApoi el (Moise) i-a arătat lui semnul cel măreţ (miracolul toiagului său, care s-a transformat într-un şarpe uriaş), 
UÎnsă el (Faraonul) a tăgăduit şi nu s-a supus, 
VApoi, el i-a întors spatele, străduindu-se (împotriva lui Moise). 
WApoi, el şi-a adunat (oamenii) şi a strigat tare,  
XSpunând: „Eu sunt domnul vostru, cel preaînalt!” 
YDe aceea, Allah l-a lovit pe el cu pedeapsă în Ziua Judecăţii (în Foc) şi cu pedeapsă în această viaţă lumească (prin înecarea în Marea Roşie). 
ZCu adevărat, în aceasta este o lecţie (exemplu, avertizare) pentru oricine se teme de Allah. 
a(O, voi, necredincioşi, care negaţi Ziua Învierii) Este crearea voastră (după moarte) mai grea sau (crearea) a Cerului pe care El (Allah) l-a înălţat (deasupra voastră, fără a avea stâlpi de susţinere)? 
bEl a ridicat bolta lui (a Cerului) şi a desăvârşit-o, 
cŞi El a acoperit noaptea lui (a Cerului) cu întunecime (adică a făcut ca întregul Univers să se scufunde în întuneric) şi a scos la iveală (din această întunecime) ziua lui (prin atmosfera care aduce razele Soarelui, ce sunt invizibile până când ating atmosfera care le transformă în lumină şi, din această cauză, în afara atmosferei, Soarele pare a fi un disc întunecat, albastru). 
dŞi după aceea, El a întins Pământul (şi i-a dat forma unui ou de struţ), 
eŞi El a făcut să iasă apoi din el (din pământ) apa lui (care provine de la gazele vulcanice, care formează norii din cauza temperaturilor mai joase ale straturilor mai înalte ale atmosferei, care aduc apoi ploaia, iar aceasta este apa ce se află pe Pământ şi astăzi) şi păşunea lui (adică vegetaţia care provine din solul vulcanic), 
fŞi El a fixat munţii cu putere (pe Pământ, făcându-i asemeni unor ţăruşi, pentru a stabiliza Pământul, în ciuda vitezei mari de rotaţie), 
g(Toate acestea au fost făcute de Allah) Drept înzestrare şi folos pentru voi şi vitele voastre. 
hÎnsă când Catastrofa cea mai mare (cea de a doua suflare în Corn şi Ziua Învierii) va sosi, 
iZiua în care omul îşi va aduce aminte de cele pentru care a trudit (în timpul vieţii lumeşti: faptele bune sau rele), 

jIar Focul Iadului va fi arătat cu claritate pentru toţi cei care văd, 
kApoi, pentru cel care a întrecut toate limitele (în necredinţă, păcat), 
lŞi a preferat viaţa lumească (urmând poftele sale şi fiind indiferent cu privire la Viaţa de Apoi), 
mCu adevărat, Focul Iadului va fi sălaşul (său). 
nÎnsă, pentru cel care se teme să stea (la Judecată) înaintea Domnului său şi (din această cauză) s-a oprit pe sine de la dorinţe,  
oCu adevărat, Paradisul va fi sălaşul (său). 
pEi (necredincioşii) te întreabă pe tine (o, Mohammed) despre Ceas (Ziua Judecăţii) (bătându-şi joc): „Când va fi termenul lui hotărât?” 
qDespre  care tu nu ai cunoştinţe, 
rDomnului tău (Cel fără parteneri) îi aparţine (cunoaşterea lui) termenul lui. 
sTu (o, Mohammed) eşti doar un prevenitor pentru cei care se tem de el, 
tIar în Ziua când îl vor vedea (Ceasul), li se va părea (lor) că ei nu au petrecut (în viaţa lumească) decât o amiază sau o dimineaţă. 

ٱڀپپڀڀڀپٱٻٻٻٻپ ٱ ٱڤٹٿٹٹٹٿٺٺٺٺٿٿ ٱ ٱڄڄڦڄڄڦڦڦڤڤڤ ٱ ٱچڇڇڇڇچڃڃچچڃڃ ٱ
ٱژژڑڑکککڈڈڍڌڌڎڎڍ ٱ
ٱڱڳڳڳڳگگگگک ٱ ٱۀڻڻڻڻںڱڱڱں ٱ ٱھھےھہہھہۀہ ٱ ٱۇۆۇۓڭڭڭڭۓے ٱ ٱېېېۅۉۉۅٷۋۋۈۆۈ ٱ ٱ¼½¾¿ÄÃÂÁÀىېى ٱ
ÅÉÈÇÆÊییÍÌËٱ ٱ
ٱÕØ×ÖÙÜÛÚیÔÓÒی ٱ ÞÝßèçæåäãâáàéٱ ٱ
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ٱٱٻٻ ٱ ٱڀڀپپڀڀپٻٻپٻٱٻ ٱ ٱٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ ٱ ٱڃڃڄڄڄڦڦڦڄڦڤڤڤڤ ٱ ٱڍڌڌڍڇڇڇڇچچچچڃڃ ٱ ٱکککڑکڑژژڈڎڈڎ ٱ ٱںںڱڱڱڱڳگڳڳڳگگگ ٱ ٱھھھہہہھہڻۀۀڻڻڻ ٱ ٱۇۆۆۈۇڭڭڭڭۓےےۓ ٱ ٱىېېېۉۉېۅٷۋۋۅۈ ٱ ٱÀÂÁÃÅÄ¾¿½ى¼ ٱ ÆÇÊÉÈËیییÍÌٱی ٱ ÓÒÔÖÕ×ÜÛÚÙØٱ ٱ ÝÞáàßâäãåٱٱٱæٱ ٱ éèçêìëíñðïîòٱ
80. Surat ‘Abasa (El s-a încruntat) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 

AEl (Mohammed) s-a încruntat şi s-a întors cu spatele, 
BAtunci când bărbatul orb (‘Abd Allah ibn Umm-Maktum) a venit la el (pentru a îi cere sfatul, în timp ce Profetul era foarte ocupat, predicându-le unora dintre conducătorii tribului Quraiş). 
CŞi cum ai putea tu să ştii? Poate că el ar putea fi purificat (prin sfatul tău), 
DSau poate el ar fi primit călăuzirea (ar fi primit îndrumare) şi călăuzirea ar fi fost spre folosul său! 
ECât despre el (conducătorul tribului Quraiş), care este indiferent (care nu îşi doreşte să primească îndrumarea şi predica ta), considerând că îşi este sieşi de ajuns,  
FTu îl iei mai mult în considerare (prin ascultarea lui), 
GÎn timp ce vina nu va fi asupra ta dacă acesta nu se purifică (din moment ce tu eşti doar un Mesager care transmite Mesajul lui Allah, iar călăuzirea oamenilor Îi revine doar lui Allah, Care nu are pe nimeni egal)? 

HCât despre acela care a venit la tine străduindu-se (cu zel adevărat pentru a primi cunoaşterea),  
IÎn timp ce se teme (de Allah în inima sa) (adică, el speră că va primi Mila lui Allah şi se teme de Pedeapsa lui Allah),  
JTu îl neglijezi şi de la el îţi abaţi atenţia (îndreptând-o spre altcineva). 
KÎnsă nu (o, Profet al lui Allah)! Cu adevărat, el (această Surah/Coranul) este o avertizare (pentru tine şi pentru toţi cei care îşi doresc să fie îndemnaţi), 
LDe aceea, pe oricine voieşte, lasă-l să-L menţioneze pe El (să menţioneze Numele lui Allah şi să Îi urmeze învăţăturile, care au fost menţionate în Revelaţia Sa, Coranul). 
MEl (acest Coran) este pe Foi Nobile, 
NÎnălţate (glorificate), purificate (departe de orice modificare şi distorsionare), 
OÎn mâinile unor scribi (îngerii), 
POnorabili (nobili în ceea ce priveşte etica lor) şi pioşi (în ceea ce priveşte faptele lor şi ascultători).  
QBlestemat să fie omul (necredincios)! Cât de necredincios (şi de nerecunoscător) este el (faţă de Allah, Domnul său)! 
R(Oare nu a văzut el) Din ce lucru El l-a creat pe el? 
SDin nutfah (o picătură de material seminal) El l-a creat pe el şi apoi l-a potrivit pe el în proporţiile cuvenite (în faze: de la o picătură de material seminal l-a transformat în ‘alaqah, apoi în mudgha, apoi în oase, apoi i-a îmbrăcat oasele cu carne, apoi a suflat spiritul în el). 
TApoi, El i-a uşurat calea (în afara pântecelui mamei sale), 
UApoi, El l-a făcut pe el să moară şi l-a pus în mormântul său. 
VŞi atunci când El (Allah) va dori, El îl va învia pe el!  
WBa nu (nu este aşa cum pretinde necredinciosul, că şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de Allah)! (Cu adevărat) El (necredinciosul) nu a îndeplinit ceea ce El i-a poruncit (adică să creadă în Allah şi să I se supună, urmând religia Sa). 
XApoi, lasă-l pe om să privească (să cugete) la hrana sa (lasă-l să cugete la cum a creat-o Allah): 
YNoi am vărsat (pe Pământ) apă din belşug, 
ZŞi Noi am crăpat Pământul, despicându-l (pentru plantele care au ieşit din interiorul Pământului la suprafaţa acestuia), 
aŞi am făcut Noi apoi să crească pe el grâne 
bŞi struguri şi trifoi (adică furaje pentru vite), 
cŞi măslini şi palmieri 
dŞi grădini dese, cu mulţi copaci, 
eŞi fructe şi ierburi, 
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ٱٱٻٻ ٱ ٱپڀپٻپپٻٱٻٻ ٱ ٱٺٿٿٺڀٺٺڀڀ ٱ ٱڤڤٹڤڤٹٿٹٹٿ ٱ ٱڄڃڃڄڦڄڄڦڦڦ ٱ ٱڇڍڇچڇڇچڃچچڃ ٱ ٱڑژژڑڈڌڎڎڈڌڍ ٱ ٱڳگڳڳگکگگککک ٱ ٱۀۀںںڻڻڻڻڱڳڱڱڱ ٱ ٱھےےۓھہھھہہہ ٱ ٱۋۆۆۈۈٷۇڭڭڭڭۇۓ ٱ ٱىى¼½ېۉۉېېېۅۋۅ ٱ ¾¿ÇÆÅÄÃÂÁÀÈٱ ٱ

  ڑی  29    81  

  ڑی  29    82  

fPentru a fi provizie şi folos pentru voi şi vitele voastre.  
gÎnsă atunci când strigătul asurzitor va veni (cea de a doua suflare în Trâmbiţă, suflarea pentru Înviere), 
hÎn Ziua aceea va fugi omul de fratele lui, 
iŞi de mama şi de tatăl lui 
jŞi de soţia şi copiii lui! 
kÎn Ziua aceea, fiecare om va avea de ajuns ca să devină indiferent faţă de alţii (el va fi preocupat doar de el însuşi). 
lÎn Ziua aceea, unele feţe (feţele credincioşilor) vor fi luminoase,  
mSurâzătoare, bucurându-se de vestea cea bună (a Paradisului). 
nŞi alte feţe, în Ziua aceea, vor fi cu colb pe ele, 
o(Şi) Întunericul le va acoperi, 
pAstfel vor fi necredincioşii, răufăcătorii cei nelegiuiţi. 81. Surat At-Takwir (Înfăşurarea) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
ACând Soarele se va înfăşura (iar lumina sa se va stinge şi el se va prăbuşi), 
BŞi când stelele vor cădea risipindu-se (şi lumina lor se va stinge),  
CŞi când munţii vor fi înlăturaţi (şi spulberaţi), 
DŞi când cămilele gestante (care sunt gata să dea naştere) vor fi neglijate (acest verset face referire la indiferenţa care va exista chiar şi în faţa celor mai importante evenimente, aşa cum era o cămilă gestantă, ce era foarte bine îngrijită în societatea arabă din acele timpuri), 
EŞi când animalele sălbatice vor fi adunate laolaltă, 
FŞi când mările vor fi aprinse (asemeni unei văpăi sau când se vor revărsa), 
GŞi când sufletele se vor aduna în grupuri (cele bune la un loc, cele rele la un loc, credincioşii la un loc şi necredincioşii la un loc, musulmanii la un loc, evreii la un loc, creştinii la un loc etc.),  
HŞi când fetiţa (copila) care a fost îngropată de vie (aşa cum obişnuiau să facă arabii păgâni înainte de venirea islamului) va fi întrebată 
IPentru ce păcat a fost ea omorâtă (întrebarea aceasta este o învinuire, mustrare şi condamnare a celor care au îngropat-o), 
JŞi când foile (scrise) (în care au fost înregistrate faptele bune şi rele ale fiecărei persoane) vor fi desfăcute (adică făcute cunoscute), 
KŞi când Cerul va fi îndepărtat şi mutat din locul său, 
LŞi când Focul Iadului va fi aprins (pentru  

locuitorii Iadului), 
MŞi când Paradisul va fi adus aproape (pentru locuitorii săi),  
N(Atunci) Fiecare suflet va şti ce a adus (dintre faptele bune şi rele). 
ODeci, cu adevărat, jur pe stelele ce se retrag (ce dispar în timpul zilei şi apar în timpul nopţii), 
PCare se mişcă (pe orbitele lor) şi (apoi) se ascund în constelaţiile lor (aşa cum cerbii se ascund în adăposturile lor), 
QŞi pe noaptea ce se apropie cu întunericul său, 
RŞi pe ivirea zorilor cu strălucirea lor, 
SCu adevărat, acesta (Coranul) este Cuvântul (transmis) de un Mesager nobil (adică îngerul Gavriil, care transmite Profetului Mohammed Cuvântul lui Allah), 
TCare deţine o putere măreaţă (în executarea celor  cu care Allah l-a însărcinat) şi deţine un loc preamărit (un rang înalt) în faţa Stăpânului Tronului, 
U(Care este) ascultat (de către îngeri) şi (care este, de asemenea) de încredere (în transmiterea Revelaţiei lui Allah Profetului Său, Mohammed),  
VŞi (o, păgâni din Mecca) tovarăşul vostru (adică Mohammed, pe care îl cunoaşteţi) nu este  
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Òڑ    36    83  

nebun (aşa cum aţi încercat voi să pretindeţi)! 
WŞi cu adevărat el (Mohammed) l-a văzut pe el (pe îngerul Gavriil) în zarea limpede şi mare. 
XŞi cu adevărat el (Mohammed) nu este zgârcit (adică nu deţine cunoaşterea) cu Necunoscutul (Revelaţia de la Allah, adică el nu deţine cunoaşterea aşa cum o fac prezicătorii, care îşi fac cunoscută ştiinţa lor doar celor care doresc ei şi în schimbul unor sume de bani. Mai mult decât atât, Mohammed a transmis Mesajul lui Allah tuturor, fie că era bogat sau sărac, nobil sau nu, puternic sau slab şi nu a cerut nicio răsplată pentru aceasta). 
YŞi cu adevărat acesta (Coranul) nu este cuvântul unei Satane alungate. 
ZDeci unde vă duceţi voi (în loc să vă îndreptaţi spre acest Coran, care conţine călăuzire şi îndurare pentru voi)?  
aCu adevărat, acesta (Coranul) nu este altceva decât o Aducere-Amintire (şi o avertizare) pentru toate lumile (a oamenilor şi a djinnilor), 
bPentru oricare dintre voi care voieşte să fie călăuzit pe Calea cea Dreaptă. 
cDar voi nu puteţi dori (călăuzire) decât dacă Allah, Stăpânul lumilor, doreşte. 

82. Surat Al-Infitar (Despicării) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
ACând Cerul va fi despicat, 
BŞi când stelele vor cădea şi se vor împrăştia,  
CŞi când mările vor izbucni cu putere,  
DŞi când mormintele vor fi răsturnate (adică morţii vor fi înviaţi), 
E(Atunci) Fiecare suflet va şti ceea ce a trimis înaintea sa (dintre faptele bune sau rele împlinite în timpul vieţii sale) şi ceea ce a lăsat în urmă (dintre faptele bune şi rele, de pe urma cărora beneficiază sau sunt afectate anumite persoane chiar şi după moarte, cum sunt cunoaşterea, caritatea sau o inovaţie rea). 
FO, omule! Ce te-a ademenit şi te-a făcut să îndrăzneşti să nu I te supui Domnului tău Cel Generos, 
GCare te-a creat pe tine, ţi-a dat o formă perfectă şi ţi-a oferit proporţia cuvenită, 
HÎn orice formă a dorit, El „te-a creat” (adunat, creat, dat o formă umană sau animală)? 
IBa nu (tu nu te afli pe Calea cea Dreaptă şi nici nu ai religia cea adevărată, după cum pretinzi)! Şi încă voi negaţi Ziua Recompensei! 
JŞi, cu adevărat, peste voi sunt desemnaţi (îngeri) veghetori,  
KScribi nobili care scriu (înregistrând faptele bune şi rele ale oamenilor). 
LEi ştiu tot ceea ce faceţi voi. 
MCu adevărat, cei evlavioşi se vor afla în Plăcere (Paradis) 
NŞi, cu adevărat, făcătorii de rău (nelegiuiţii, necredincioşii) se vor afla în Focul aprins (Iad),  
OUnde vor intra şi vor gusta flacăra sa aprinsă în Ziua Recompensei,  
PŞi de acolo (din Foc) ei nu vor fi absenţi (nici nu vor putea ieşi afară, nici nu vor muri acolo). 
QŞi de unde ai putea tu şti (adică nici nu îţi poţi imagina) ce este (măreţia şi oroarea) Ziua Recompensei?  
RŞi din nou: de unde ai putea tu şti (adică nici nu îţi poţi imagina) ce este (măreţia şi oroarea) Ziua Recompensei? 
SZiua în care niciun suflet nu va putea să fie de folos pentru un alt suflet (nici să îndepărteze vreun rău de la acesta) şi, în acea Zi, Decizia va fi (în întregime) a lui Allah. 83. Surat Al-Mutaffifin (Cei care înşală la măsură) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 



  

51 

ٱڀڀپپڀڀپٱٻٻٻٻپ ٱ ٱٹٿٿٹٹٿٺٺٿٺٺ ٱ ٱڦڄڄڄڄڃڦٹڤڤڤڤڦڦ ٱ ٱڌڌڍڃچچچچڇڇڇڇڍڃڃ ٱ ٱکککژڑڑکژڎڎڈڈ ٱ ٱڳڳڱڱڱڱڳگگگگڳ ٱ
ٱہہہۀۀڻںڻڻڻں ٱ
ٱڭڭڭےۓۓےھھھھہ ٱ ٱۋۆۈۈٷۆڭۇۇ ٱ ٱېېۋۅۅۉۉېې ٱ ٱÀ¿¾½ÁÃÂ¼ىى ٱ ÉÈÇÆÅÄÊÍÌËٱ ٱ ٱÖییÕÔÓÒیی ٱ ÜÛÚÙØ×ÝàßÞٱ ٱ áâèçæåäãéٱ ٱ

AVai de al-mutaffifin (acei vânzători care le oferă cumpărătorilor mai puţin decât trebuie ca greutate, cântărind cu cântare modificate sau altele asemenea, astfel încât îi înşală pe cumpărători),  
BAceia care, atunci când trebuie să primească (cumpără) măsură de la alţi oameni, cer măsură întreagă, 
CÎnsă atunci când ei (vând şi) trebuie să ofere cu măsură sau cântărire (altora) oamenilor, dau mai puţin decât trebuie! 
DOare nu cred că ei vor fi înviaţi (pentru judecată), 
EÎntr-o Zi măreaţă,  
FZiua în care (toţi) oamenii vor sta înaintea Domnului lumilor (omenire, djinni şi toate cele care există)?  
GBa nu! Cu adevărat, Înregistrarea (scrierea faptelor) pentru fujjar (necredincioşi, răufăcători şi nelegiuiţi) va fi în Sijjîn (închisoare şi chin etern, care se găseşte în Iad, sub cel de al şaptelea strat al Pământului)! 
HŞi  cum ai putea tu să ştii (nu îţi poţi imagina, o, Mohammed) ce (cât de teribil) este Sijjîn? 
IEa (cartea în care sunt scrise faptele necredincioşilor) este un registru înscris (adică numerotat, scris în rânduri clare, cu litere şi simboluri, în care nimic nu va fi adăugat sau scos). 
JVai, în Ziua aceea, pentru cei care neagă, 
KCei care neagă Ziua Recompensei! 
LŞi, cu adevărat, nimeni nu o poate nega pe ea (Ziua Recompensei) în afară de păcătosul nelegiuit, 
MCare, atunci când versetele Noastre (ale Coranului) îi sunt recitate, el zice: „Poveşti ale strămoşilor!” 
NBa nu! Cu adevărat, ceea ce ei obişnuiau să facă (dintre păcate şi fapte rele) le-a acoperit inimile (de la credinţa în Coran) cu ran (învelişul păcatelor şi al faptelor rele) (Profetul Mohammed – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! – a spus: „Atunci când un credincios săvârşeşte un păcat, acesta va fi însemnat ca un punct negru în inima sa. Dacă acesta se căieşte, atunci punctul negru va fi şters din inima sa, iar aceasta va fi purificată; însă, dacă acesta persistă în păcatul său, atunci punctul se va mări până când va acoperi inima complet şi aceasta este ar-ran, pe care Allah l-a menţionat.” – At-Tirmidhi, Ibn Majah) 
OBa nu! Cu adevărat, în Ziua aceea ei (răufăcătorii) vor fi împiedicaţi de la vederea Domnului lor, 
PAtunci, cu adevărat, ei vor intra în Focul Iadului, unde vor arde. 

QApoi, li se va spune lor: „Aceasta este ceea ce obişnuiaţi să negaţi!”  
RBa nu! Cu adevărat, Înregistrarea (scrierea faptelor) celor pioşi este în ‘Illiyyûn (treptele înalte ale Paradisului). 
SDar de unde să ştii tu (adică nu îţi poţi imagina, o, Mohammed) ce (cât de măreţe) sunt ‘Illiyyûn? 
TEa (cartea în care sunt înregistrate faptele celor pioşi) este un registru înscris (adică numerotat, scris în rânduri clare, cu litere şi simboluri, în care nimic nu va fi adăugat sau scos), 
UPentru care vor face mărturie cei apropiaţi (de Allah, adică îngerii). 
VCu adevărat, cei pioşi se vor afla în Plăcere (Paradis),  
W(Întinşi) Pe divanuri împodobite (cu cele mai frumoase acoperăminte), privind (la tot ceea ce a fost pregătit pentru ei). 
XPe feţele lor tu vei recunoaşte strălucirea bucuriei. 
YLor li se va dea să bea din vin pecetluit (pur), 
ZA cărui ultimă pecete (a vinului) va fi mirosul moscului. Aşadar, pentru toate acestea (binecuvântările) lăsaţi-i pe competitori să se 
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întreacă (adică lăsaţi-i pe oamenii care îşi doresc ranguri înalte în Paradis să se întreacă unul cu altul în facerea de lucruri bune în această viaţă lumească) 
aAcesta (vinul) va fi amestecat cu tasnim, 
bUn izvor (înalt) din care beau cei mai apropiaţi (de Allah). 
cCu adevărat, cei care au comis păcate (adică necredincioşii) obişnuiau să râdă (în timpul vieţii lumeşti) de cei care credeau, 
dŞi, de fiecare dată când treceau pe lângă ei, obişnuiau să tragă cu ochiul unul spre celălalt (în bătaie de joc), 
eŞi atunci când s-au întors la oamenii lor, s-au întors ei batjocorind (împreună cu familiile lor i-au batjocorit pe dreptcredincioşi); 
fIar când i-au văzut pe ei, au spus: „Cu adevărat, aceştia sunt în rătăcire!” 
gÎnsă ei (necredincioşii, păcătoşii) nu au fost trimişi ca veghetori asupra lor (a credincioşilor). 
hÎnsă în Ziua aceasta (Ziua Judecăţii), cei care cred vor râde de necredincioşi, 
i(Întinşi) Pe divanuri împodobite (cu cele mai frumoase acoperăminte), privind (la tot ceea ce a fost pregătit pentru ei şi la starea necredincioşilor). 

jOare nu şi-au primit necredincioşii răsplata lor (pedeapsa) pentru ceea ce obişnuiau să facă (celor credincioşi)? 84. Surat Al-Inshiqaq (Despicarea) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
ACând Cerul va fi despicat 
BŞi Îi va da ascultare şi I se va supune Domnului său – şi trebuie să facă astfel, 
CŞi când Pământul se va întinde (şi va fi o întindere plată) 
DŞi va arunca afară tot ceea ce se află în el (morţii) şi va deveni gol 
EŞi Îi va da ascultare şi I se va supune Domnului Său – şi trebuie să facă astfel. 
FO, omule! Cu adevărat, tu munceşti din greu (făcând fapte bune şi rele) şi te întorci către Domnul tău (cu faptele tale) şi Îl vei întâlni pe El (pentru a îţi primi răsplata care vine din Mila lui Allah sau pentru a îţi primi pedeapsa care vine din Dreptatea lui Allah). 
GApoi, în ceea ce îl priveşte pe cel căruia i se va da Cartea (faptelor sale scrise) în mâna sa dreaptă,  
HCu siguranţă, el va primi o judecată uşoară 
IŞi el se va întoarce la familia sa (în Paradis) cu bucurie. 
JÎnsă oricui îi este dată Cartea (faptelor sale scrise) prin spatele său, 
KEl va invoca pieirea (distrugerea sa) (spunând: „O, vai mie, o, pieirea mea!) 
LŞi el va intra în Focul aprins, pentru a fi ars acolo. 
MCu adevărat, el a fost fericit (în aroganţa sa şi el nu s-a gândit la consecinţele faptelor sale) în mijlocul neamului său (în viaţa lumească). 
NCu adevărat, el şi-a închipuit că nu se va întoarce niciodată (la Domnul său pentru a fi judecat).  
OBa nu (Allah îl va învia pentru a îl judeca)! Cu adevărat, Domnul lui l-a privit pe el întotdeauna (Allah a văzut tot ceea ce el a făcut în această viaţă lumească). 
PAşadar, jur pe amurg, 
QŞi (jur) pe noapte şi pe ceea ce adună ea în întunericul său (fiinţele care au fost răspândite în timpul zilei, iar atunci când a sosit noaptea, ele s-au întors la casele lor), 
RŞi (jur) pe Luna când se întregeşte (şi devine Lună plină): 
SVoi (oamenilor) veţi trece cu siguranţă de la o stare la alta (sau condiţii, faze una după  alta, în această viaţă şi în Viaţa de Apoi, pornind de la stadiul 
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fătului din interiorul pântecelui mamei sale, urmând stadiile vieţii, apoi moartea şi apoi învierea pentru judecată). 
TCe se întâmplă cu ei de nu cred, 
UIar când Coranul le este recitat, ei nu se prosternează? 
VBa nu, aceia care nu cred neagă (Adevărul), 
WŞi Allah ştie mai bine ceea ce ascund ei în interiorul lor (în inimile lor, din încăpăţânare, deşi ei ştiu că Nobilul Coran este Adevărul). 
XAşadar, vesteşte-le lor un chin dureros (care îi aşteaptă), 
YÎn afară de aceia care cred şi care împlinesc fapte bune, căci pentru ei este o răsplată ce nu se va sfârşi niciodată (Paradisul). 85. Surat Al-Buruj  (Orbitele stelelor) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
A(Jur) Pe Cerul care ţine constelaţiile stelelor, 
BŞi pe Ziua cea făgăduită (adică Ziua Învierii)! 
CŞi pe martor şi pe acela pentru care va fi martorul! 
DBlestemaţi au fost oamenii care au săpat şanţul,  
E(Care au aprins) Focul puternic, hrănit cu combustibil, 
FÎn vreme ce stăteau lângă el (foc) 
GŞi ei erau martori la ceea ce le făceau dreptcredincioşilor (pe care i-au ars), 
HÎmpotriva cărora nu aveau nimic în afara faptului că ei credeau în Allah, Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic), Al-Hamīd (Cel Demn de toată laudă), 
ICăruia Îi aparţine Stăpânirea Cerurilor şi a Pământului! Şi (cu adevărat) Allah este Martor peste tot! 
JCu adevărat, aceia care i-au supus la încercări pe bărbaţii credincioşi şi pe femeile credincioase (torturându-i şi arzându-i, astfel încât să îi îndepărteze de religia lui Allah) şi apoi nu s-au întors cu căinţă (la Allah), vor avea parte de chinul Iadului şi vor avea parte de pedeapsa Focului aprins. 
KCu adevărat, aceia care cred şi împlinesc fapte bune şi drepte vor fi în Grădini (Paradisul) pe sub care curg râuri. Aceasta este marea izbândă (şi marele câştig). 
LCu adevărat (o, Mohammed), răzbunarea (pedeapsa) Domnului tău (pentru duşmanii Săi) este aspră.  
MCu adevărat, El este Cel care a iniţiat (crearea tuturor lucrurilor) şi o va repeta (în Ziua Judecăţii) 
NŞi El este Al-Ghafūr (Atoateiertătorul faţă de cei care se căiesc),  Al-Wadūd (Cel plin de dragoste şi de grijă faţă de robii Săi cei evlavioşi), 

OStăpânul Tronului, Cel Glorios, 
P(El este) Cel care face tot ceea ce voieşte (şi nu este nimic care i s-ar putea împotrivi Voinţei Sale). 
QOare a ajuns până la tine vestea despre oştile 
RLui Faraon şi Thamud (şi despre pedeapsa pe care aceştia au primit-o)? 
SBa nu! Necredincioşii au stăruit în tăgăduire (a Mesajului Divin, la fel cum au făcut-o şi generaţiile predecesoare).  
TŞi din spate Allah îi cuprinde pe ei (adică El îi cuprinde cu Ştiinţa şi Puterea Sa şi nimic din ceea ce fac ei nu Îi este ascuns Lui, iar El îi va pedepsi pentru faptele lor). 
UBa nu (Coranul nu este aşa cum pretindeţi voi, o, idolatri de la Mecca, că este magie sau poezie)! Cu adevărat, acesta este un Coran Glorios, 
V(Care este) Păstrat pe Al-Lauh Al-Mahfuz (Tabla păstrată de orice denaturare şi modificare). 86. Surat At-Tariq (Steaua care vine noaptea) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
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A(Jur) Pe Cer şi pe at-tariq (steaua care vine noaptea sau steaua care scoate un sunet ca şi cum cineva ar bate la uşă)  
BŞi cum ai putea şti tu (nu îţi poţi imagina) ce (lucru sau semn măreţ) este at-tariq? 
CAceasta (at-tariq) este steaua cea pătrunzătoare. (a se vedea steaua neutronică) 
DNu este fiinţă umană care să nu aibă asupra ei un veghetor (adică îngerii care văd faptele ei bune şi rele şi le înregistrează). 
EAşadar, lăsaţi omul (care neagă Învierea) să vadă din ce este el creat (astfel încât să înţeleagă faptul că Învierea nu este mai dificilă faţă de prima sa creare)! 
FEl este creat dintr-o apă (lichid seminal) care ţâşneşte (spre uter), 
GIeşind dintre şira spinării (a bărbatului) şi coaste (a femeii)!  
HCu adevărat, El (Allah, Care l-a creat pe om după cum am menţionat deja) are Putere să-l aducă  din nou (la viaţă după ce a fost mort), 
IÎn Ziua în care toate tainele inimii vor fi examinate (şi făcute cunoscute, iar cei buni se vor distinge de cei răi, iar oamenii vor fi judecaţi pentru faptele lor). 

JAtunci, el (omul) nu va avea nici putere, nici sprijinitor (care să îl protejeze de Pedeapsa lui Allah). 
K(Jur) Pe Cer, a cărui caracteristică este că trimite înapoi (ploaia, căldura, undele sonore etc; la fel cum troposfera se transformă din abur în apă, ozosfera transformă razele dăunătoare astfel încât acestea să nu atingă Pământul, iar ionosfera transmite undele sonore înapoi pe Pământ) 
LŞi pe Pământul printre ale cărui caracteristici este aceea că are crăpături (falii oblice, falii normale şi falii inverse, a se vedea plăcile tectonice)! 
MCu adevărat, acesta (Coranul) este un Cuvânt decisiv care separă (adevărul de falsitate),  
NŞi acesta nu este un lucru pentru amuzament! 
OCu adevărat, ei plănuiesc un vicleşug (împotriva ta, o, Mohammed)! 
PÎnsă şi Eu (de asemenea) plănuiesc un vicleşug (Planul Meu, astfel încât Adevărul este revelat). 
QDe aceea, dă-le un răgaz necredincioşilor, un scurt răgaz! 87. Surat Al-A‘lā  (Preaînaltul) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
ASlăveşte Numele Domnului tău, Al-A‘lā (Preaînaltul), 
BCare a creat (totul) şi a potrivit (totul, într-o formă perfectă) 
CŞi Care a măsurat (totul şi a orânduit totul dinainte) şi apoi (El) a călăuzit (fiecare creatură pentru ceea ce i se potriveşte, l-a călăuzit pe om să discearnă binele de rău, a călăuzit animalele la păşunat etc.),  
DŞi Care a făcut să răsară păşunea (cea verde), 
EŞi care apoi a făcut-o fân întunecat. 
FNoi te vom face (o, Profetule) să reciţi (Coranul şi Noi îl vom strânge în pieptul tău), astfel încât tu să nu uiţi (de aceea, nu te îngrijora cu privire la aceasta şi nu te grăbi în recitare atunci când îngerul Gavriil te învaţă, de teamă să nu îl uiţi), 
G(Tu nu vei uita din el) Decât ceea ce voieşte Allah (cu un motiv înţelept). Cu adevărat, El cunoaşte ceea ce este evident şi ceea ce este ascuns.  
HŞi Noi vom face uşor pentru tine să urmezi calea cea uşoară (adică facerea de fapte bune). 
IDe aceea, sfătuieşte-i (pe oameni, o, Mohammed), dacă sfatul le este spre folos (sfătuieşte pe oricine îşi doreşte să primească sfatul şi nu te chinui să îl sfătuieşti pe cel care nu va creşte în urma sfatului tău decât în aroganţă şi necredinţă)! 
JDoar cel care se teme (de Allah, pe Care Îl iubeşte)  
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  ڑ×  26    88  

va fi sfătuit 
KIar cel nelegiuit (asupritor, tiran, cel care a încălcat Poruncile lui Allah) îl va evita (sfatul tău), 
LCare va intra în Focul cel mare (pentru fi ars în el), 
MUnde nici nu va muri (pentru a se odihni), nici nu va trăi. 
NCu adevărat, oricine se purifică pe sine (prin evitarea politeismului şi acceptarea monoteismului islamic) va izbândi 
OŞi pomeneşte (slăveşte) Numele Domnului său şi se roagă. 
PBa nu (o, oameni), voi preferaţi viaţa lumească, 
QDeşi Viaţa de Apoi este mai bună şi mai dăinuitoare.  
RCu adevărat, aceasta (ceea ce a fost menţionat mai sus cu privire la avertizări şi veşti) se află (de asemenea scris, cu sensul său) în Scripturile anterioare, 
SÎn Scripturile lui Avraam şi ale lui Moise.  88. Surat Al-Ghashiyah (Ziua Învierii care nimiceşte oamenii cu lucrurile sale teribile) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AOare a ajuns la tine vestea despre al-ghashiyah (adică Ziua Învierii, care nimiceşte oamenii cu lucrurile sale teribile) 
BÎn Ziua aceea, anumite chipuri vor fi umilite (adică feţele tuturor necredincioşilor), 
CMuncind (din greu) şi istovite (de la muncă),  
DEi vor intra să ardă într-un Foc intens şi fierbinte. 
ELor li se va da să bea dintr-un izvor clocotitor, 
FŞi nu va fi altă mâncare pentru ei acolo în afara unei plante ţepoase amare şi otrăvitoare, 
GCare nici nu hrăneşte şi nici nu astâmpără foamea. 
H(Altele) În Ziua aceea, vor fi chipuri vesele (datorită beatitudinii pe care au simţit-o), 
IPentru strădania lor (faptele bune pe care le-au făcut în viaţa lumească), ele vor fi mulţumite (în Viaţa de Apoi, cu răsplata pe care au primit-o), 
JÎntr-un Paradis înalt, 
KÎn care nu vor auzi niciun laghw (vorbe rele, deşarte, dăunătoare). 
LÎn el va fi un izvor ce curge, 
MÎn el vor fi tronuri (divanuri) înălţate, 
NŞi cupe aşezate (pregătite pentru oricine doreşte), 
OŞi perne rânduite în şiruri (unele lângă altele), 
PŞi covoare luxoase aşternute peste tot.  
QOare ei (necredincioşii) nu se uită (adică nu văd) la cămile (şi nu se gândesc la) cum sunt ele create?  

RŞi la Cer, cum este el înălţat? 
SŞi la munţi, cum sunt ei înălţaţi şi fixaţi (înălţaţi, înrădăcinaţi şi fixaţi ferm pentru a stabiliza Pământul, în ciuda vitezei mari cu care se mişcă)?  
TŞi la Pământ, cum este el întins (şi pregătit pentru ca oamenii să trăiască pe el)? 
UAşadar, sfătuieşte-i (şi aminteşte-le) (o, Mohammed), căci, cu adevărat, tu eşti numai un sfătuitor (şi cel care le aminteşte), 
VTu nu eşti stăpânitor (cel care deţine controlul, conducător) peste ei (adică nu îi poţi forţa pe ei să creadă şi nu este niciun fel de silire în credinţă). 
WÎnsă, acela care întoarce spatele şi nu crede (insistă în necredinţa sa), 
XPe acela îl va pedepsi Allah cu pedeapsa cea mai mare.  
YCu adevărat, la Noi va fi întoarcerea lor 
ZŞi, cu adevărat, la Noi va fi judecata lor. 89. Surat Al-Fajr (Ivirea zorilor) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
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Øڑ    30    89  

A(Jur) Pe ivirea zorilor 
BŞi pe cele zece nopţi (primele zece nopţi ale lunii calendarului lunar, Dhu-l-Hijjah), 
CŞi pe ash-shaf‘ (cel par) şi pe al-watr (cel impar) (rugăciunile care sunt alcătuite din patru sau două rakāʻat – unităţi de rugăciune – şi altele care au trei sau o singură rakʻah) (de asemenea, aceasta poate face referire la ziua de Al-Adha, a zecea zi a lunii Dhu-l-Hijjah, care este Ziua Sacrificiului, şi la ziua de ‘Arafah, a noua zi a aceleiaşi luni),  
DŞi pe noapte, când trece! 
EEste în acestea (toate jurămintele de mai sus) jurământ suficient pentru cel care are minte (astfel încât să fie convins)? 
FOare nu ai văzut tu (o, Mohammed) ce a făcut Domnul tău (cum a distrus) cu neamul ‘Ad (neamul Profetului Hud), 
G(Care era din tribul sau oraşul) Din Iram, care avea stâlpi (înalţi) (clădiri, oameni pe care Allah i-a făcut uriaşi, cu o putere deosebită), 
HAsemeni căruia (tribul şi oamenii săi sau oraşul) nu a mai fost creat niciodată pe Pământ.  
IŞi (de asemenea, oare nu ai văzut tu ce a făcut  

Domnul tău, cum a distrus) Thamud (neamul Profetului Salih), care au scobit stâncile (munţii) în vale (pentru a îşi construi locuinţe), 
JŞi (de asemenea, oare nu ai văzut tu ce a făcut Domnul tău, cum a distrus pe) Faraon, care avea ţăruşi (cu care tortura oamenii) (sau avea soldaţi, care au stabilit pentru el domnia sa tiranică, asemeni parilor sau ţăruşilor)? 
KAceştia (adică neamurile ‘Ad, Thamud şi Faraon) au păcătuit (şi au fost tirani) pe pământuri (ale lor), 
LŞi au făcut acolo (pe pământurile lor) multă stricăciune (nelegiuire şi rău) 
MAstfel încât Domnul tău a vărsat asupra lor pedepse puternice! 
NCu adevărat, Domnul tău este peste toate Veghetor (văzând şi auzind tot ceea ce ei fac şi oferindu-le o amânare a pedepsei lor, însă atunci când îi va apuca pe ei, El îi va pedepsi cu asprime)! 
OCât despre om, atunci când Domnul său îl încearcă oferindu-i cinste şi binecuvântări (avere, copii, putere etc.), el spune (cu bucurie): „Domnul meu m-a cinstit pe mine!” (gândindu-se că Allah i-a oferit toate aceste binecuvântări ca un semn al faptului că El este Mulţumit de el şi că el este un rob bun, care merită toate acestea).  
PÎnsă, atunci când El îl încearcă reducându-i lui mijloacele de trai, el spune: „Domnul meu m-a umilit!” (gândindu-se că Allah a făcut din aceasta un semn al faptului că El nu este mulţumit de el, deoarece este un rob rău care nu merită Binecuvântările lui Allah). 
QBa nu (nu este astfel, Allah nu oferă binecuvântări oamenilor buni dar nu invers, poate că Allah oferă binecuvântări oamenilor răi şi le face pe acestea să fie un motiv pentru nenorocirea lor)! Cu adevărat (cinstea se află în ascultarea lui Allah şi umilirea în neascultarea lui Allah, dar, cu toate acestea), voi nu vă purtaţi cu orfanii cu bunătate şi generozitate, 
RŞi nu vă îndemnaţi unul pe altul la hrănirea sărmanului, 
SŞi devoraţi moştenirea cu mare lăcomie (nepăsându-vă dacă acest lucru este legal sau nu; voi luaţi partea voastră şi a altor persoane, cum este cea a femeilor, copiilor şi, în general, a celor slabi, lipsindu-i pe ei de dreptul la moştenire) 
TŞi iubiţi averea cu o dragoste fără de margini (de aceea, nu cheltuiţi din ea pe Calea lui Allah, drept milostenie, pentru săraci etc.)! 
UBa nu! Atunci când Pământul (va fi zguduit cu putere) se va prăbuşi şi va fi nivelat (când îşi va pierde culmile, munţii sau şesurile, iar părţile sale se vor rupe unele peste altele) 
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Ùڑ    20   90  

VŞi va veni Domnul tău (pentru a judeca între creaţii) şi îngerii în ordine, rânduri-rânduri, 
WŞi în acea Zi, Iadul va fi adus aproape (prezentat), în Ziua aceea omul îşi va aminti (ceea ce a făcut în timpul vieţii sale lumeşti), dar cum să-i mai fie lui (atunci) de folos amintirea? 
XEl va spune: „Vai! Dacă aş fi trimis înainte (fapte bune în timpul vieţii mele lumeşti, astfel încât ele să îmi fie de folos acum) pentru viaţa mea (din Viaţa de Apoi)!” 
YAşadar, în Ziua aceea nimeni nu va pedepsi aşa cum El (Allah) va pedepsi (atât de sever) 
ZŞi nimeni nu va lega (aşa de puternic) cum va lega El (pe cei necredincioşi şi pe cei nelegiuiţi). 
a(Celor evlavioşi li se va spune): „O (tu), suflet liniştit (care este complet liniştit şi mulţumit)! 
bÎntoarce-te la Domnul tău mulţumit (de răsplăţile lui Allah) şi satisfăcut (cu El, datorită faptelor bune pe care le-ai făcut în timpul vieţii celei lumeşti), 
cŞi intră tu printre robii Mei (cei cinstiţi), 
dŞi intră tu în Paradisul meu!” 90. Surat Al-Balad (Oraşul) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AJur pe acest (sfânt, sacru) oraş (adică Mecca, unde îi este interzis oricui să ucidă pe cineva sau ceva)  
BUnde (sau în timp ce) tu (o, Mohammed) locuieşti (cuvântul arab care este tradus prin „locuieşti” poate însemna, de asemenea, „liber de”, adică unde eşti liber de orice păcat dacă îi pedepseşti pe oricare dintre duşmanii tăi în timpul zilei de fateh din Mecca, ziua în care vei intra victorios în Mecca, fără luptă sau război. În acea zi, Profetul i-a asigurat pe oamenii din Mecca că nicio nedreptate nu îi va atinge în ciuda a ceea ce le-au făcut lui şi musulmanilor mai înainte, torturându-i şi persecutându-i timp de mulţi ani, fapt pentru care le-a cerut musulmanilor să nu se lupte cu nimeni, în afara cazului în care alţii încep lupta, însă le-a cerut să îi caute şi să îi ucidă pe patru oameni pentru ceea ce au făcut împotriva islamului şi a musulmanilor. De asemenea, cuvântul arab poate însemna „unde necredincioşii din Mecca au permis să fii ucis, chiar dacă este oraşul sfânt”. Aşadar, cum vine aceasta, ei nu v-au permis să atacaţi oamenii şi nici chiar animalele, deoarece acest oraş este sacru, în timp ce ei au uitat de sanctitatea oraşului şi vor să te ucidă în interiorul lui?!). 
C(Jur) Şi pe cel care zămisleşte şi pe ceea ce el zămisleşte (aceasta poate face referire la Adam, părintele întregii omeniri, sau la Avraam, părintele neamului din Mecca, deoarece el a ales acest loc pustiu pentru fiul său, Ismail, şi pentru soţia sa, Hajjar, pentru 

ca ei să locuiască aici, iar din neamul său s-au născut locuitorii acestui oraş, dintre care era şi Profetul Mohammed. De asemenea, poate face referire la „orice părinte” dintre oameni şi animale, din moment ce acela care zămisleşte şi ceea ce zămisleşte sunt semne ale Abilităţii lui Allah, care a făcut ca oamenii să provină din lichid seminal, vii, cu simţul văzului şi al auzului).  
DCu adevărat, Noi l-am creat pe om spre trudă (adică el va înfrunta greutăţi în această viaţă lumească. Termenul din limba arabă poate însemna, de asemenea, rectiliniaritate sau a sta drept, adică Noi l-am creat pe om într-o formă perfectă şi trup drept cu capul ridicat, nu asemeni animalelor, cu capul vertical faţă de corp). 
EOare crede el că nu va avea nimeni putere asupra lui (control asupra lui, astfel încât să îl pedepsească pentru faptele sale rele)? 
FEl zice (lăudăros): „Am cheltuit avere din abundenţă!”  
GOare crede că nimeni nu l-a văzut pe el? (Oare crede că Allah nu l-a văzut în timp ce cheltuia acei bani şi că Allah nu îl va judeca pentru aceasta, întrebându-l de unde au provenit banii, dacă veneau 
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Ûڑ    21    92  

din mijloace permise sau interzise şi despre cum a cheltuit aceşti bani, într-un fel bun sau rău?) 
HOare nu i-am făcut Noi doi ochi 
IŞi o limbă şi două buze? 
JŞi nu i-am arătat două căi (clare) (binele şi răul, astfel încât să aleagă pe care dintre acestea o urmează)? 
KDar va reuşi el să străbată al-‘akaba (drum greu, cu obstacole, însă, aici are semnificaţia de: „drumul facerii de fapte bune”; care este asemeni unui drum cu obstacole, greu, de munte, pe care nimeni nu îl poate străbate, cu excepţia celui care are cea mai cinstită intenţie. Aşadar, va dori omul să străbată acest drum, astfel încât să devină un rob dreptcredincios?)? 
LŞi cum ai putea tu şti (adică nu îţi poţi imagina, o, Mohammed) ce (cât de măreţ şi important) este acest ‘akaba (expresie arabă ce este folosită pentru a accentua sau sublinia ceva cu adevărat important)? 
MEste eliberarea unui gât (adică a unui sclav, eliberându-l dacă îl deţii sau cumpărarea unui sclav cu scopul de a îl elibera, sau a elibera un captiv fără a cere niciun fel de răscumpărare, eliberându-l doar de dragul lui Allah) 
NSau oferirea de hrană, într-o zi de foame severă (foamete), 

OA unui orfan dintre rude (astfel încât vei primi răsplata pentru oferirea de hrană într-o zi de foamete severă şi răsplata pentru menţinerea legăturilor de rudenie) 
PSau a unui sărman aflat în sărăcie lucie (adică foarte sărac şi în nevoi). 
QApoi, el (cel care a făcut cele menţionate mai sus) a devenit unul dintre cei care cred şi se îndeamnă unul pe altul la strădanie (în supunerea faţă de Poruncile lui Allah prin facerea de fapte bune) şi răbdare (în faţa încercărilor şi în îndepărtarea de faptele şi dorinţele rele) şi (de asemenea) se îndeamnă unul pe altul la milă şi îndurare (faţă de toate creaţiile: oameni, animale, mediu înconjurător etc.). 
RAceştia sunt oamenii mâinii drepte (adică locuitorii Paradisului).  
SÎnsă, aceia care nu au crezut în ayat-ele (versetele, semnele, dovezile) Noastre sunt oamenii mâinii stângi (adică locuitorii Iadului) 
TAsupra lor va fi un Foc închis (adică Focul îi va înconjura şi acolo nu va fi nici lumină şi nici apă răcoritoare, nici fereastră, nici ieşire, unde oamenii vor sta pentru totdeauna, fără a avea odihnă, şi nu vor ieşi niciodată de acolo). 91. Surat Ash-Shams  (Soarele) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea  Îndurătorul) 
A(Jur) Pe Soare şi pe duha sa (adică strălucirea acestuia în momentul în care Soarele începe să se înalţe pe cer, iar lumina sa începe să se reverse) (strălucirea Soarelui este un Semn măreţ de la Allah, căci aceasta le oferă oamenilor o cantitate mare de energie, care înlocuieşte electricitatea; de asemenea, oferă căldura fără de care nicio plantă nu ar putea să crească etc.) 
BŞi pe Luna care îl urmează pe el (pe Soare)! 
CPe ziua care dezvăluie strălucirea sa (a Soarelui) (putem observa lumina existentă pe Pământ doar pe o distanţă de 200 de kilometri; dincolo de această limită, Soarele arată ca un disc azur, însă, atunci când razele sale intră în contact cu atmosfera, aceasta permite apariţia razelor solare, transformând razele sale în lumina care se împrăştie, după cum putem observa) 
DŞi pe noaptea care o acoperă (lumina Soarelui, din moment ce noaptea acoperă prin întunecimea sa acea parte a Pământului de unde Soarele s-a depărtat, acoperind şi ascunzând lumina Soarelui din acea parte)! 
EPe Cer şi pe Cel care l-a construit,  
FPe Pământ şi pe Cel care l-a întins, 
GPe suflet (al omului, sau un suflet, sau Adam) şi pe Cel ce l-a creat şi a perfecţionat proporţiile sale 
HŞi i-a insuflat lui ce este impietate pentru el şi   
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ce este evlavie pentru el (astfel încât să poată distinge calea cea rea de cea bună şi să aleagă ce cale să urmeze)! 
ICu adevărat, izbândeşte cel ce îl purifică (pe sufletul său, prin intermediul bunătăţii) 
JŞi cu adevărat eşuează cel care-l instigă (la depravare). 
K(Neamul) Thamud a negat (pe Profetul lor, Salih) prin nelegiuirea lor (nedreptatea, neascultarea şi aroganţa)  
LAtunci când cel mai nelegiuit om dintre ei s-a ridicat (pentru a ucide cămila femelă. Oamenii din neamul Thamud i-au cerut Profetului Salih o dovadă prin care să ateste că el este un Mesager al lui Allah. De aceea, Allah a scos o cămilă femelă dintr-o stâncă pentru ei. Allah a poruncit ca ea să bea într-o zi, iar oamenii să nu bea în acea zi, iar în ziua următoare oamenii să bea şi cămila să nu bea, iar acest fapt i-a deranjat atât de tare pe aceştia încât ei au vrut să omoare cămila). 
MÎnsă Mesagerul lui Allah (Salih) le-a spus lor: „(Fiţi chibzuiţi! Temeţi-vă de un sfârşit rău!) Aceasta este cămila lui Allah! (Nu o răniţi) Şi (nu o opriţi de la a avea) băutura sa (partea sa de apă din ziua destinată ei)!” 
NÎnsă, ei l-au tăgăduit pe el şi au ucis-o. De aceea, Domnul lor i-a distrus pe ei (cu un strigăt) pentru păcatul lor şi i-a făcut pe ei egali la pedeapsă (distrugerea a venit atât asupra celui care a ucis cămila, cât şi asupra celorlalţi, deoarece ei au fost de acord cu aceasta, astfel devenind părtaşi la uciderea ei).  
OŞi El (Allah) nu s-a temut de consecinţele acestora (adică ei nu Îl pot răni pe Allah cu nimic, însă faptele lor rele i-au distrus pe ei). 92. Surat Al-Lail (Noaptea) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
A(Jur) Pe noapte când acoperă (ziua prin întunericul său)  
BPe ziuă când apare (prin strălucirea sa), 
CPe Cel care a creat bărbatul şi femeia!  
DCu adevărat, eforturile şi faptele voastre sunt felurite (cu privire la scopurile voastre, unii dintre voi caută răsplata Vieţii de Apoi şi fac fapte bune pentru aceasta, în timp ce alţii caută plăcerile vieţii lumeşti, fără a se gândi la răsplata Vieţii de Apoi şi se comportă în conformitate cu acestea). 

ECât despre cel care dăruieşte (drept milostenie din averea sa) şi se teme de Allah (ascultând Poruncile Sale şi evitând ceea ce El a interzis) 
FŞi crede în al-husna (cea mai bună; crede că Allah îl va recompensa pentru tot ceea ce a oferit drept milostenie şi că îl va răsplăti pentru faptele sale bune şi crede, de asemenea, în Unicitatea lui Allah şi în dreptul Său de a fi adorat doar El, Care nu are parteneri),  
GAceluia îi vom netezi Noi calea către uşurinţă (bunătate; îl vom călăuzi pe el către Calea cea Dreaptă şi faptele bune). 
HCât despre cel care se zgârceşte (care este lacom) şi se consideră pe sine autosuficient (consideră că nu are nevoie de Allah sau de Răsplata Sa) 
IŞi neagă al-husna (nu crede că Allah îl va recompensa pentru ceea ce a cheltuit drept milostenie din averea sa şi neagă, de asemenea, Unicitatea lui Allah), 
JAceluia îi vom netezi Noi calea către greutate (pentru cel nelegiuit vom netezi calea către rău, iar el va merita Pedeapsa lui Allah în Viaţa de Apoi şi Allah niciodată nu îl călăuzeşte pe cel nedrept) 
KŞi ce beneficiu îi va aduce averea când el va fi aruncat (în Iad)? 
LCu adevărat, de Noi depinde să oferim călăuzirea (adică Noi arătăm Calea cea Dreaptă şi calea cea rea) 
MŞi, cu adevărat, ale Noastre sunt ultima (Viaţa de Apoi) şi prima (această viaţă lumească). 
NDe aceea, v-am prevenit pe voi despre un Foc aprins,  
OUnde nu va intra spre a fi ars decât cel mai nelegiuit, 
PCare l-a negat (pe Profetul Mohammed) şi a întors spatele (de la credinţă). 
QŞi cel mai evlavios va fi îndepărtat de el (de Foc), 
RAcela care cheltuie din averea sa (pentru cei săraci) pentru a se purifica pe sine (de păcate şi de lăcomie şi, de asemenea, pentru a îşi purifica averea)  
SŞi nu este nimeni (dintre oamenii care au primit din caritatea sa) care să îi datoreze o favoare care trebuie să fie răsplătită (adică el nu oferă drept milostenie din averea sa pentru a îi răsplăti pe cei care i-au făcut lui o favoare. Această milostenie trebuie să aibă drept scop doar milostenia pură, oferită oamenilor nevoiaşi şi nu la schimb, cu scopul de a schimba favoruri), 
T(El nu îşi doreşte altceva de la această milostenie) Ci caută numai Faţa Domnului său Cel Preaînalt (cheltuind doar de dragul lui Allah şi sperând la Răsplata Sa), 
UŞi, cu adevărat, el va fi mulţumit (atunci când va intra în Paradis). 
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93. Surat Ad-Duha (Înainte de prânz) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
A(Jur) Pe ad-duha (adică momentul în care Soarele începe să se înalţe şi lumina sa începe să se reverse), 
BŞi pe noapte, când se întunecă (şi întunecimea sa devine deasă),  
CCu adevărat, Domnul tău nici nu te-a părăsit (o, Mohammed) şi nici nu te urăşte (după cum au spus necredincioşii din Mecca atunci când îngerul Gavriil nu a venit pentru o vreme cu Revelaţia de la Allah, iar ei au spus: „O, Mohammed, Domnul tău te-a părăsit!”)  
DŞi, cu adevărat, Viaţa de Apoi este mai bună pentru tine decât viaţa lumească. 
EŞi, cu adevărat, Domnul tău îţi va dărui (din abundenţă, în Viaţa de Apoi), astfel încât tu vei fi satisfăcut. 
FOare nu te-a găsit pe tine (o, Mohammed) El (Allah) orfan şi ţi-a oferit ţie adăpost (şi îngrijire)?  
GŞi nu te-a găsit pe tine fără cunoştinţe (adică nu ştiai nici ce înseamnă credinţa, nici să citeşti sau să scrii) şi te-a călăuzit (şi te-a învăţat ceea ce nu ştiai dinainte şi te-a călăuzit spre cea mai înaltă  

morală şi către cele mai bune dintre faptele bune)? 
HŞi nu te-a găsit pe tine sărman şi te-a făcut bogat (autosuficient şi cu mulţumire de sine)? 
IAşadar, cât despre orfan, pe el nu îl trata cu opresiune (sau cu asprime),  
JŞi cât despre cel care cere, pe el nu-l alunga (ci ai grijă de nevoile sale şi oferă-i hrană), 
KIar în ceea ce priveşte Îndurarea (Recompensele, Favorurile, aşa cum sunt Profeţia  şi toate celelalte recompense) Domnului tău (pe care El ţi-a oferit-o), despre ea vorbeşte! 94. Surat Ash-Sharh (Deschiderea) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AOare nu ţi-am deschis Noi ţie (o, Mohammed) pieptul (adică inima, luminând-o şi făcând-o puternică prin Călăuzire Divină, credinţă şi înţelepciune, pentru ca tu să nu simţi niciun pic de nelinişte în ceea ce priveşte orice fel de persecuţie din partea necredincioşilor. De asemenea, acest verset poate face referire la momentul în care îngerul Gavriil i-a deschis pieptul Profetului, pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa, atunci când era foarte mic şi a extras un cheag de sânge, spunând: „Aceasta a fost partea prin care Satana putea să îţi şoptească!” Apoi, a spălat inima lui cu apă ZamZam, într-un vas de aur)? 
BŞi am îndepărtat de la tine povara ta (povara poate face referire aici la simţământul de responsabilitate cu privire la transmiterea Mesajului lui Allah, fapt pentru care Allah l-a făcut să îl simtă mult mai uşor. De asemenea, poate însemna păcat şi să facă referire la faptul că Allah l-a făcut pe Profet, pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa, infailibil faţă de orice fel de păcat şi că i-a promis iertarea oricărui păcat trecut sau viitor; însă, aceasta este doar o expresie şi nu înseamnă nicidecum că Profetul, pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa, ar fi comis orice fel de păcat în trecut sau că va comite în viitor. De asemenea, acest termen poate face referire la tradiţiile rele ale oamenilor din Mecca de dinainte de islam, care nu se potriveau cu natura înnăscută, curată şi cinstită, a Profetului, pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa, fapt pentru care Allah a îndepărtat toate acestea de el prin trimiterea Revelaţiei), 
CCare-ţi apăsa pe spinare? 
DŞi nu am crescut Noi reputaţia ta (şi ai căpătat un statut înalt şi numele tău este menţionat la fiecare chemare la rugăciune, în rugăciuni, precum şi la predica din ziua de vineri)? 
ECu adevărat, împreună cu fiecare greutate vine şi uşurarea (de aceea, nu lăsa niciun fel de rău 
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care vine din partea necredincioşilor să te oprească de la chemarea la credinţa în Allah şi în religia Sa)! 
FCu adevărat (din nou), împreună cu fiecare greutate vine şi uşurarea!  
GDe aceea, atunci când ai terminat (preocupările tale zilnice), dedică-te cu putere adorării lui Allah, 
HŞi către Domnul tău (Cel fără parteneri) îndreaptă-ţi intenţiile şi speranţele! 95. Surat At-Tin (Smochinul) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
A(Jur) Pe smochin şi pe măslin (referire la locul în care a început misiunea lui Isus, un loc recunoscut pentru existenţa acestor două tipuri de copaci), 
BŞi pe muntele Sinai (referire la locul în care a început misiunea lui Moise), 
CŞi pe acest oraş sigur (adică Mecca) (referire la locul în care a început misiunea Profetului Mohammed)! 
DCu adevărat, Noi l-am creat pe om cu cea mai bună statură (formă, cu cea mai bună sănătate mintală şi cu o natură înnăscută, care îl călăuzesc către credinţa în Allah, către dreptate, bunătate, cele mai bune maniere etc. De asemenea, a fost creat cu cea mai bună formă, atitudine, putere şi echilibru), 
EApoi, Noi l-am întors pe el la locul cel mai de jos (pe acel om care nu îşi urmează judecata sa pură şi bună şi nici natura sa înnăscută şi care îşi urmează propriile dorinţe sau obiceiurile rele sau tradiţiile sale, pe care le-a învăţat de la habitatul său; acest om se va afla în locul cel mai de jos, unde va deveni lacom, nefericit, urmând principiile rele care îl determină să urmeze nişte mituri şi dumnezeii cei falşi etc. De asemenea, aceasta poate însemna că această persoană se va afla în cel mai de jos loc din Iad, dacă nu crede în Allah şi nu este mulţumitor faţă de Cel care l-a creat cu cea mai bună formă şi pentru toate Binecuvântările Sale),  
FÎn afară de aceia care cred şi împlinesc fapte bune (cei care şi-au urmat natura înnăscută, prin credinţa în Allah şi etică bună). Ei vor avea parte de răsplată neîntreruptă şi necontenită (Paradisul). 
GAşadar, ce te face pe tine (o, necredinciosule) să negi Ziua Recompensei (din moment ce ai putut vedea o parte dintre Semnele lui Allah, care arată Puterea sa asupra întregului Univers)? 
HOare nu este Allah Cel mai Drept (Cel mai Înţelept) dintre judecători (din moment ce El a desemnat o Zi în care să judece peste toate creaţiile sale şi pentru a le reda drepturile proprietarilor de drept)? (Cu adevărat, El este!) 

96. Surat Al-‘Alaq (Cheagul de sânge atârnat) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
ACiteşte! În Numele Domnului tău Care a creat (tot ceea ce există). 
BEl l-a creat pe om din ‘alaq (cheag de sânge atârnat). 
CCiteşte!Şi Domnul tău este Cel mai Generos, 
DCare a învăţat (scrisul) cu calemul. 
EEl l-a învăţat pe om ceea ce el nu a ştiut. 
FBa nu! Cu adevărat, omul întrece măsura (în necredinţă şi fapte rele),  
GDin moment ce el se vede bogat şi autosuficient. 
HCu adevărat, la Domnul tău este întoarcerea (tuturor oamenilor în Ziua Învierii şi El va recompensa sau pedepsi pe fiecare în parte potrivit cu ceea ce merită). 
IL-ai văzut tu (o, Mohammed) pe cel (Abu Jahl) care împiedică 
JUn rob (adică Mohammed) de la rugăciune (această întrebare exprimă uimirea cu privire la această problemă: cum ar putea Abu Jahl să îl 



  

 62 

ٱٱٻٻ ٱ
ٱڀپپپڀڀپٱٻٻٻٻ ٱ
ٱٿٿٹٿڀٺٺٺٺٿ ٱ
ٱڄڦڦڦڦڄڤٹٹٹڤڤڤ ٱ

ٱٱٻٻ ٱ
ٱڃڃچچچڄڄڃڃ ٱ
ٱڎڇڍڍڌڌڎڇچڇڇ ٱ
ٱڑڑککککگژڈڈژ ٱ
ٱڳڳڱڱڱڱڳگگگڳ ٱ

ٱہہۀںںڻڻڻڻۀ ٱ
ٱھھھھےےۓہہ ٱ

ٱٷۈۇۆۆۈۇۓڭڭڭڭ ٱ
  ېۋۋۅۅۉۉېې

áڑ    8    98  

àڑ    5    97  

oprească pe Mohammed de la a se ruga lui Allah, Creatorul, din moment ce rugăciunea este legătura dintre rob şi Domnul său? Astfel, el nu doar întoarce spatele credinţei, ci, mai mul decât atâtt, încearcă să te împiedice pe tine şi pe alţi oameni de la călăuzire. Acest incident a fost relatat în Sahih Muslim: Abu Hurairah a relatat că Abu Jahl i-a întrebat pe oameni dacă Mohammed se roagă, punându-şi faţa pe pământ (în prosternare) în prezenţa lor. I s-a răspuns: «Da.» Apoi, el a spus: «Jur pe Al-Lat şi pe Al-Uzza, că, dacă îl voi vedea făcând rugăciunea astfel, voi călca peste gâtul său sau îi voi acoperi faţa cu praf.» El a venit la Mesagerul lui Allah în timp ce acesta se afla în rugăciune şi s-a gândit să îl calce pe gât [şi oamenii spun] că el s-a apropiat, însă s-a întors pe călcâie şi a încercat să respingă ceva cu mâinile. A fost întrebat: «Ce s-a întâmplat cu tine?» El a răspuns: «Între mine şi el este un şanţ de foc, teroare şi aripi.» Apoi, Mesagerul lui Allah a spus: «Dacă ar fi venit lângă mine, îngerii l-ar fi rupt în bucăţi.»”)?  
KAi văzut tu (o, Mohammed) dacă el (robul care se ruga, adică Mohammed însuşi) se afla sub călăuzire (a lui Allah) 

LSau poruncind evlavia? (întrebarea se referă la uimirea cu privire la această chestiune, căci, dacă acesta este statutul celui care este oprit de la rugăciune, de a fi sub călăuzirea lui Allah şi poruncind evlavia, cum poate o astfel de persoană să fie oprită de la a avea o legătură cu Domnul şi Creatorul său?) 
MAi văzut tu (o, Mohammed) dacă el (Abu Jahl, făcătorul de rău) neagă (Coranul) şi întoarce spatele (de la credinţă)? (această întrebare se referă la uimirea cu privire la această chestiune: nu se teme el de Allah?)  
NNu ştie el (acest făcător de rele) că Allah vede (tot ceea ce face)? 
OBa nu! Dacă el (Abu Jahl) nu va înceta, Noi îl vom apuca şi îl vom trage cu putere de nasiah lui (cea mai înaltă parte a frunţii sale, care se referă la lobul frontal al creierului), 
PO nasiah (cea mai înaltă parte a frunţii sale care se referă la lobul frontal al creierului. Această parte se caracterizează prin faptul că este mincinoasă şi păcătoasă, deoarece lobul frontal controlează conştiinţa pe care o avem cu privire la propriile noastre fapte, judecata şi tot ceea ce se întâmplă în timpul acţiunilor noastre zilnice, reacţiile noastre emoţionale, limbajul pe care îl folosim, la fel ca şi cunoaşterea cuvintelor pe care le folosim. De asemenea, aceasta joacă un rol important în procesarea informaţiilor, prin urmare, în intelect. – a se vedea informaţiile cu privire la lobul frontal de pe wikipedia.org) mincinoasă şi păcătoasă. 
QApoi, lasă-l să-i cheme pe sprijinitorii din neamul său (după cum ţi-a spus, o, Mohammed: „Am cei mai mulţi sprijinitori în interiorul tribului.”). 
RIar Noi îi vom chema pe îngerii păzitori ai Iadului (să îl tragă pe el în Focul Iadului în Viaţa de Apoi). 
SBa nu! (O, Mohammed) Nu i te supune lui (cu privire la cele de la care te opreşte el), ci prosternează-te şi apropie-te (de Domnul tău, prin ascultarea Poruncilor Sale). 97. Surat Al-Qadr (Noaptea Destinului Divin) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
ACu adevărat, Noi l-am trimis pe el (acest Coran, adică am început revelarea lui) în noaptea Al-Qadr (noaptea Onoarei şi a Decretului, aceasta fiind una dintre ultimele zece nopţi ale lunii Ramadan, în timpul căreia Allah decretează destinul robilor Săi pentru următorul an). 
BŞi cum ai putea tu şti (o, Profetule; adică nu îţi poţi imagina) ce (cât de măreaţă) este noaptea Al-Qadr  
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(o expresie care arată cât de importantă este această noapte)? 
CNoaptea Al-Qadr este mai bună decât o mie de luni (adică actele de adorare adresate lui Allah din această noapte sunt mai bune decât actele de adorare adresate Lui făcute pe parcursul a o mie de luni, adică 83 de ani şi 4 luni).  
DÎn timpul ei, coboară îngerii şi Ar-Rūh (Duhul, adică îngerul Gavriil), cu Permisiunea Domnului lor, cu toate Decretele (pentru toate acţiunile din acel an). 
E(Întreaga noapte) Este pace (şi Bunătate din partea lui Allah faţă de robii Săi dreptcredincioşi) până la ivirea zorilor.  98. Surat Al-Bayyinah (Dovada limpede) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AAceia care nu au crezut dintre oamenii Scripturii (evreii şi creştinii care s-au îndepărtat de credinţa cea adevărată în Allah prin inovaţiile lor) şi politeiştii nu au vrut să renunţe (la necredinţa lor) până ce nu a venit la ei Dovada cea limpede (cu trecerea timpului, ei nu vor creşte decât în necredinţă şi în inovaţiile lor, ca şi cum Allah nu l-ar fi trimis la ei pe Profetul Mohammed): 
B(Această Dovadă limpede este) Un Mesager de la Allah, care recită pagini curăţite (Nobilul Coran), 
CÎn care sunt scrieri drepte (scrieri corecte şi capitole care spun adevărul, conţinând Legi drepte, care nu au nicio modificare). 
DŞi cu adevărat, cei cărora le-a fost dată Scriptura (evreii şi creştinii) nu s-au diferenţiat (cu toţii erau de acord cu privire la venirea unui Profet) până ce nu le-a venit lor Dovada cea limpede (adică Profetul Mohammed) (înainte de venirea Profetului Mohammed, ei aşteptau venirea unui Profet, după cum era menţionat în Scripturile lor, însă, atunci când Profetul Mohammed a venit la ei cu dovezi clare, ei s-au diferenţiat şi s-au dezbinat, unii l-au negat, iar alţii au crezut în el şi l-au urmat).  
EŞi, de fapt, nu li s-a poruncit lor (în acest Coran) altceva (faţă de ceea ce li s-a poruncit deja în Scripturile lor originale) în afară de adorarea (doar a) lui Allah şi să Îi fie devotaţi în ceea ce priveşte religia şi să fie hunafa’ (să stea departe de politeism şi să încline spre monoteism), să efectueze rugăciunea şi să ofere zakāh (caritatea anuală obligatorie): şi aceasta este religia corectă (şi dreaptă).  
FCu adevărat, cei care nu cred dintre oamenii Scripturii (evreii şi creştinii care nu urmează nici învăţăturile originale ale lui Moise şi 

Isus şi nici pe cele ale lui Mohammed) şi politeiştii vor fi în Focul Iadului, în care vor locui pe vecie. Ei sunt cei mai răi dintre toate făpturile.  
GCu adevărat, cei care cred (în Unicitatea lui Allah şi în Mesagerul Său, Mohammed) şi fac fapte bune, aceia sunt cei mai buni dintre toate făpturile.  
HRăsplata lor de la Domnul lor sunt Grădinile ‘Adn-ului (Paradisul), pe sub care curg râuri şi în care vor locui pe vecie. Allah va fi Mulţumit de ei şi ei vor fi mulţumiţi de El. Aceasta (răsplata) este pentru cel care se teme de Domnul său. 99. Surat Az-Zalzalah (Cutremurul) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AAtunci când Pământul va fi zguduit de cutremurul său (final), 
BŞi când Pământul va scoate poverile lui (morţii), 
CŞi omul (speriat şi surprins) va întreba: „Ce se întâmplă cu el?” 
DÎn Ziua aceea el (Pământul) va spune poveştile  
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ٱٱٻٻ ٱ
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ٱڦڦڤڤڦڦ ٱ
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ٱےہھھھھہہہ ٱ

åڑ    8    102  

äڑ    11   101  

sale (ceea ce s-a petrecut bun sau rău pe el), 
EDeoarece Domnul tău îi va inspira lui. 
FÎn Ziua aceea, oamenii vor înainta răspândiţi (în grupuri) (de la locul Judecăţii către destinaţia lor finală, Iad sau Paradis), ca să le fie arătate faptele lor (adică răsplata sau pedeapsa lor).  
GAşadar, oricine a făcut un bine egal (chiar cât) cu greutatea unui atom (sau o furnică mică) îl va vedea (adică va vedea răsplata pentru el) 
HŞi oricine a făcut un rău egal (chiar cât) cu greutatea unui atom (sau o furnică mică) îl va vedea (adică va vedea pedeapsa pentru el). 100. Surat Al-‘Adiyat (Cei care aleargă) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
A(Jur) Pe cei care aleargă (majoritatea învăţaţilor spun că aceasta se referă la caii care aleargă pentru a îi ataca pe duşmani – iar această opinie pare să fie cea mai îndreptăţită – iar alt grup de învăţaţi spune că aceasta se referă la cămilele care aleargă de la ‘Arafa la Muzdalifa şi apoi la Mina, în timpul 

îndeplinirii pelerinajului) gâfâind (respirând gălăgios din cauza forţei cu care aleargă),  
BCe scot scântei de foc (cu copitele lor, în timpul alergării, atunci când copitele lor lovesc pietrele; aceasta se referă la puterea cu care aleargă) 
CŞi pornesc la atac (asupra duşmanilor lor) la ivirea zorilor, 
DRidicând prin ea (alergarea lor) praful (în vălătuci),  
EŞi pătrund numaidecât ca unul în mijlocul mulţimii (adică în rândurile duşmanilor). 
FCu adevărat, omul (necredincios) este nerecunoscător faţă de Domnul său.  
GŞi din această cauză (nerecunoştinţa faţă de Domnul său) el dă mărturie (prin faptele sale). 
HŞi, cu adevărat, iubirea lui pentru avere este puternică. 
IOare nu ştie el (omul, ce îl aşteaptă) atunci când va fi golit ceea ce se află în morminte (atunci când oamenii vor fi înviaţi) 
JŞi când tot ceea ce există în piepturi (ale oamenilor, dintre secrete şi intenţii) va fi făcut cunoscut 
KCu adevărat, în acea Zi, Domnul lor va fi Bineştiutor faţă de ei (şi de faptele lor şi îi va răsplăti sau pedepsi în conformitate cu faptele lor)? 101. Surat Al-Qari‘a (Ziua Judecăţii, care loveşte inimile) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AAl-Qari‘a (adică Ziua Judecăţii, care va lovi inimile oamenilor cu ororile sale) 
BCe este al-Qari‘a? 
CŞi cum ai putea tu să ştii (adică nu îţi poţi imagina, o, Mohammed) ce (chestiune măreaţă) este Al-Qari‘a (expresie care arată cât de măreaţă este aceasta)? 
DAceasta este o Zi în care omenirea va fi risipită ca fluturii de noapte 
EŞi munţii vor fi ca lâna scărmănată. 
FApoi, cât despre cel a cărui balanţă (a faptelor bune) va fi grea, 
GAcesta va avea parte de o viaţă plăcută (în Paradis).  
HCât despre acela a cărui balanţă (a faptelor bune) va fi uşoară,  
ILocuinţa aceluia va fi în hawiyah (Focul) 
JŞi cum ai putea tu să ştii (adică nu îţi poţi imagina,  o, Mohammed) ce (loc îngrozitor) este el (Al-Hawiyah)? (expresie care arată cât de îngrozitor este acest loc) 
K(Acesta este) Un Foc ce arde cu putere! 
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ٱٱٻٻ ٱ
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èڑ    5    105  

çڑ    9    104  

æڑ    3    103  102. Surat At-Takathur (Dorinţa de înmulţire) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AConcurenţa reciprocă pentru a înmulţi (averea, copiii, puterea etc.) vă abate (de la adorarea lui Allah),  
BPână când veţi vizita mormintele (adică până când veţi muri, cuvântul „a vizita” se referă aici la faptul că mormintele nu sunt destinaţia finală, aceasta fiind Iadul sau Paradisul după învierea din moarte).  
CBa nu! Voi veţi afla (realitatea şi faptul că Viaţa de Apoi va fi mai bună pentru voi dacă Îl adoraţi pe Allah aşa cum trebuie, în această viaţă lumească)! 
DŞi din nou, ba nu! Voi veţi afla (consecinţele dorinţei voastre pentru lucrurile materiale, care v-au abătut de la adorarea lui Allah în viaţa lumească). 
EBa nu! Dacă aţi şti cu o cunoaştere sigură (consecinţele acumulării, atunci nu v-aţi ocupa cu lucrurile lumeşti), 
FCu siguranţă, voi veţi vedea Focul Iadului! 
GŞi din nou: voi îl veţi vedea pe el cu siguranţă (fără nicio îndoială)! 
HApoi, în acea Zi, veţi fi întrebaţi cu siguranţă despre plăceri (în care v-aţi complăcut, în această viaţă lumească). 103. Surat Al-‘Asr (Timpul) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
A(Jur) Pe Al-‘Asr (timpul sau a treia rugăciune a zilei care se numeşte Al-‘Asr)!  
BCu adevărat, omul este în pierdere, 
CÎn afară de aceia care cred şi fac fapte bune, şi se îndeamnă unul pe altul către Adevăr (credinţa cea adevărată şi îndeplinirea de fapte bune), şi se îndeamnă unul pe altul la răbdare! 104. Surat Al-Humazah (Calomniatorul) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AVai de acela care îşi bate joc de alte persoane prin acţiunile sale (aşa cum este cel care face un semn cu ochiul sau cu capul altei persoane cu privire la defectul altcuiva) sau prin cuvintele sale (calomniatorul sau clevetitorul care îşi bate joc sau vorbeşte despre defectele altei persoane), 
BCare a strâns avere şi a socotit-o (referire la dragostea sa intensă faţă de bani şi de fiecare dată când  

strânge mai mulţi bani, îi socoteşte din nou), 
CCrezând că averea sa îl va face nemuritor! 
DBa nu! Cu adevărat, el va fi aruncat în al-hutama (în Focul zdrobitor care zdrobeşte tot ceea ce intră în el).  
EŞi cum ai putea tu să ştii (adică nu îţi poţi imagina, o, Mohammed) ce (loc îngrozitor) este al-hutama (Focul nimicitor)? (Această expresie arată cât de îngrozitor este.) 
F(El este) Focul lui Allah care este (veşnic) aprins. 
GCare străpunge (trupurile) până la inimi (aceasta se referă la puterea şi viteza flăcărilor, din moment ce acesta atinge şi arde inimile în acelaşi timp în care arde trupurile din afară).  
HEl se va închide (peste ei), cuprinzându-i (blocându-i) pe ei (necredincioşi) în interior, 
IÎn coloane întinse (de unde le va fi imposibil să scape). 105. Surat Al-Fil (Elefantul) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
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ٱٱٻٻ ٱ
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ëڑ    3    108  

êڑ    7    107  

éڑ    4    106  

AOare nu ai văzut tu (o, Mohammed) ce a făcut Domnul tău cu oamenii (oastea) care aveau elefantul? (aceasta face referire la oastea lui Abraha Al-Ashram, care a venit din Yemen cu intenţia de a cuceri Mecca şi de a distruge al-Ka‘bah folosind un elefant uriaş)  
BOare nu a făcut El (Allah) ca planul lor să fie în zadar? 
CŞi El a trimis asupra lor păsări în stoluri, 
DLovindu-i pe ei cu pietre din lut ars. 
EŞi El i-a făcut pe ei ca pe nişte paie mâncate (care au fost mâncate de către bovine, vite, cornute, apoi defecate). 106. Surat Quraiş (Tribul Quraiş) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
A(Priveşte cât de multe Binecuvântări i-a oferit Allah tribului Quraiş – tribul Profetului Mohammed) Pentru obiceiul (tribului) Quraiş (stabilitatea, unitatea, protecţia, mijloacele de trai, călătoria în siguranţă; adică priveşte cum Allah i-a făcut pe ei 

stabili, uniţi şi adunaţi în casele din jurul Sfintei Moschei după ce ei au fost în case risipite; astfel, triburile arabe nu îi pot ataca, deoarece locuiesc în oraşul cel sacru. Şi priveşte cum a distrus El oastea elefantului şi, ca urmare a acestui fapt, ei şi-au putut păstra unitatea şi poziţia respectată printre triburile arabe. Şi priveşte cum a făcut El ca ei să aibă mijloace de trai şi o viaţă stabilă, cu toate că trăiesc într-un deşert necultivat şi aceasta cu ajutorul celor două călătorii comerciale regulate ale lor. Niciunul dintre celelalte triburi arabe nu îi poate ataca, deoarece sunt locuitorii oraşului sacru şi triburile arabe merg acolo pentru pelerinaj în fiecare an), 
BObiceiul lor de a călători (cu caravane) iarna (către Yemen, în siguranţă) şi vara (în siguranţă, fără a se teme de ceva, îndreptându-se către vechea Sirie),  
CDeci (după toate aceste binecuvântări) să Îl adore (pe Allah) pe Domnul acestei Case (Moscheea cea Sfântă din Mecca), 
DCare i-a hrănit pe ei împotriva foamei şi i-a ferit de teamă.  107. Surat Al-Ma‘un  

(Nevoia menţinerii legăturilor cu vecinii) 
În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AOare nu l-ai văzut tu pe cel care neagă Recompensa (Învierea, Răsplata şi Pedeapsa care vin de la Allah pentru robii Săi, în conformitate cu faptele lor şi care, făcând aceasta, nu I se supune  lui Allah în ceea ce priveşte Poruncile şi Interzicerile Sale)?  
BAcesta este cel care îl respinge pe orfan cu asprime (privându-l de drepturile sale) 
CŞi nu îndeamnă la hrănirea nevoiaşilor (adică el nici nu îl hrăneşte pe cel sărac, nici nu îi încurajează pe alţii să facă astfel). 
DAşadar, vai de cei care se roagă (ipocriţii), 
EAceia care întârzie rugăciunile lor (dincolo de timpul hotărât, din cauza indiferenţei), 
FAcelora care fac fapte bune doar pentru a fi văzuţi (de către oameni) 
GŞi opresc de la al-ma‘un (adică milostenie şi ei refuză să îşi împrumute obiectele unui vecin care cere; aceasta se referă la lăcomia lor excesivă). 108. Surat Al-Kauthar (Un râu în Paradis) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
ACu adevărat, Noi ţi-am dat ţie (o, Mohammed) Al-Kauthar (un râu în Paradis) 
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îڑ   5   111  

íڑ    3    110  

ìڑ    6    109  
BDe aceea, întoarce-te în rugăciune către Domnul tău (dedică-I rugăciunea ta numai Lui) şi jertfeşte (pentru săraci, doar de dragul lui Allah)! 
CCu adevărat, cel ce te urăşte va fi cel tăiat (de la orice lucru bun atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi. Arabii de dinainte de islam foloseau expresia „a fi tăiat” atunci când se refereau la un bărbat care nu avea fii, fapt pentru care, după moartea sa, numele său va fi tăiat. Însă, aici, această expresie face referire la Al-‘Asi ibn Wail, care vorbea despre Profet, bătându-şi joc de faptul că el nu avea niciun fiu după moartea, unul după altul, celor trei băieţi micuţi ai săi şi numele său nu avea să fie dus mai departe după moartea sa. De aceea, Allah i-a răspuns, spunându-i că el va fi cel tăiat de la orice lucru bun şi nu Profetul, din moment ce nu contează dacă numele cuiva este dus mai departe sau nu după moartea sa, însă contează dacă acesta va fi tăiat sau nu de la lucrurile bune şi binecuvântările din Viaţa de Apoi).  109. Surat Al-Kafirun (Necredincioşii) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
ASpune (o, Mohammed): „O, necredincioşi! 
BEu nu ador ceea ce voi adoraţi 
CŞi nici voi nu adoraţi ceea ce ador eu. 
DŞi eu nu ador ceea ce voi adoraţi 
EŞi nici voi nu adoraţi ceea ce eu ador.  
FVoi aveţi religia voastră şi eu am religia mea.”  110. Surat An-Nasr (Biruinţa) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
AAtunci când va sosi Biruinţa de la Allah şi Al-Fateh (intrarea victorioasă în Mecca, fără război sau luptă  – Fateh Mecca) 
BŞi îi vei vedea pe oameni intrând în religia lui Allah (islam) în cete,  
CAtunci slăveşte-L şi preamăreşte-L pe Domnul tău, spunând Al-Hamdu Lillah (Slavă lui Allah!) şi roagă-L pe El de iertare. Cu adevărat, El este Primitorul de căinţă.   111. Surat Al-Masad (Fibrele de palmier) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
ASă piară şi să fie distruse cele două mâini ale lui Abu Lahab (expresie arabă care înseamnă „Fie ca Abu Lahab să piară şi să fie mâhnit!”) şi (cu 

adevărat) el a fost pierdut şi distrus! (Verbele din Coran la timpul trecut sunt, de regulă, utilizate pentru ceva care se va întâmpla în viitor, pentru a arăta că acel lucru se va întâmpla cu siguranţă şi că nimic nu poate schimba acest lucru) (Abu Lahab a fost unul dintre unchii Profetului şi unul dintre cei mai mari duşmani ai săi. Atunci când Profetul i-a chemat pe conducătorii tribului Quraiş pentru a îi invita la islam, Abu Lahab i-a spus: „Pentru acest lucru lipsit de importanţă ne-ai chemat aici? Fie ca tu să pieri!” De aceea, în acest verset este un răspuns la ceea ce a spus Abu Lahab.) 
BAverea şi copiii săi nu îi vor fi de niciun folos (acestea nu îl vor proteja nici de pedeapsă, nici nu îi vor aduce vreun câştig împotriva lui Allah). 
CEl va intra în Focul Văpăii aprinse (cu putere), unde va arde.  
DŞi soţia sa, de asemenea, cea care cară lemne (adică nişte vreascuri cu spini pe care ea obişnuia să le care şi să le pună în calea Profetului pentru a îi face rău şi care obişnuia să îl defăimeze), 
ELa gâtul ei este o funie din masad (răsucite, fibre foarte puternice de palmier cu care va fi ridicată  



  

 68 

ٱٱٻٻ ٱ ٱپڀپپپٻٱٻٻٻ ٱ ٱٿٺٺٺٺٿڀڀڀ ٱ
ٱٱٻٻ ٱ ٱڦڤٹڤڤڤٹٿٿٹٹ ٱ ٱڄڄڃڃڄڦڦڦڄ ٱ ٱڇچچچچڇڃڃ ٱ
ٱٱٻٻ ٱ ٱڈڎڌڎڌڇڍڍڇ ٱ ٱککژڑڑکژڈ ٱ ٱگکگگگ ٱ   ڳڳڳڳ

  6  ñڑ    114  

ðڑ    5    113  

ïڑ    4    112  

în Iad şi apoi aruncată jos). 112. Surat Al-Ikhlas 
(Loialitatea –  Devoţiunea) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 

ASpune (o, Mohammed): El este Allah, (Al) 
Ahad (Unul şi Unicul, Cel care nu are partener şi în afară de care nu există altă divinitate, Unicul în Sinele Său Divin, în Atributele şi Acţiunile Sale. El este indivizibil şi nu trei în unul, aşa cum spun creştinii).  
BAllah As-Samad (Cel care Îşi este Sieşi de ajuns, 
Cel care este Perfect în Slava şi Onoarea Sa, în Atributele Sale, în Cunoaşterea Sa, în Puterea Sa, Care nu are nevoie de nimic de la creaţiile Sale, dar de Care întreaga creaţie are nevoie, iar El nici nu mănâncă, nici nu bea şi nici nu moare)! 
CEl nu dă naştere şi nu este născut 
DŞi nu este nimeni egal sau comparabil cu El. 

113. Surat Al-Falaq 
(Revărsatul zorilor) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 

ASpune (o, Mohammed): „Caut adăpost la 
(Allah) Stăpânul revărsatului zorilor 
BÎmpotriva răului (care poate veni de la orice) de 
la ceea ce El a creat, 
CŞi împotriva răului (care poate sosi în timpul) 
nopţii, atunci când vine cu întunericul său adânc (şi acoperă totul),  
DŞi împotriva răului acelora (vrăjitoarele) care 
suflă în noduri, 
EŞi împotriva răului invidiosului când 
invidiază!” 114. Surat An-Nas 

(Omenirea) În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul) 
ASpune (o, Mohammed): „Caut adăpost la 
(Allah) Domnul oamenilor, 
BSuveranul oamenilor, 
CDumnezeul oamenilor,  
DÎmpotriva răului celui care şopteşte 
(diavolul care şopteşte şi insuflă răul în inimile oamenilor), care se retrage (de la şoptitul în inima cuiva după ce persoana şi-a amintit de Allah), 
ECare şopteşte (răul) în piepturile (inimile) 
oamenilor,  
F(Şoptitor care poate fi) Dintre djinni sau 
oameni (multe persoane pot să le şoptească altor oameni, determinându-i să facă fapte rele şi să îi convingă până ce aceştia chiar vor face acele lucruri).  
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 1. De unde îşi ia musulmanul crezul? Musulmanul îşi ia crezul din învăţăturile regăsite în Cartea lui Allah (Coranul) şi în Tradiţia1 autentică (Sunnah) a Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!), care nu a vorbit după propria sa dorinţă, ci a urmat ceea ce Allah Preaînaltul i-a revelat, după cum El, Cel Măreţ, ne spune în Coranul cel Glorios: „El (Coranul) nu este decât o Revelaţie trimisă.” [Traducerea sensurilor 

Nobilului Coran, 53:4] Aceste două surse de bază ale islamului ar trebui înţelese în acelaşi mod în care o făceau companionii Profetului (sahābah – Allah să fie mulţumit de ei!) şi predecesorii dreptcredincioşi. 2. Ce ar trebui să consulte musulmanii în cazul în care opiniile lor diferă în anumite situaţii? Atunci când musulmanii nu sunt siguri cu privire la o anumită chestiune şi părerile lor diferă, ei trebuie să consulte Legea islamică, deoarece aceasta are la bază Cuvintele lui Allah şi ale Profetului Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). În Coranul cel Nobil, ni se spune: „(...) dacă aveţi neînţelegeri într-o chestiune, aduceţi-o (întru judecare) la Allah şi la Trimis (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 
4:59] Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „V-am lăsat vouă două lucruri: Coranul şi Tradiţia Profetului Său (Sunnah); dacă vă veţi ţine de ele, nu veţi rătăci niciodată.” (Muwatta) 3. Care este secta ce va fi salvată de Focul Iadului în Ziua Judecăţii? Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „(...) «Ummah2 mea se va diferenţia în 73 de secte şi toate vor fi în Foc, în afară de una.» Ei au întrebat: «Care este aceasta, o, Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Cea care urmează calea mea şi a companionilor mei.»” (Ahmad) Astfel, calea corectă şi adevărată ce trebuie urmată este cea a Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a companionilor săi (Allah să fie mulţumit de ei!).  De aceea, cel care îşi doreşte să fie salvat în Ziua Judecăţii şi să fie acceptat în Paradis de către Allah Preaînaltul trebuie să adere strict la calea urmată de Profetul Mohammed                (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi de companionii săi şi să evite orice fel de inovaţie în chestiunile religioase. 4. Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ca faptele bune să fie acceptate? Condiţiile pentru ca faptele bune să fie acceptate sunt următoarele:     1) credinţa corectă în Allah şi în Tawhīd (Unicitatea lui Allah), ştiind că Allah nu acceptă faptele celor care comit shirk3;  

                              
1 Sunnah cuprinde cuvintele, faptele şi învăţăturile Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), tot ceea ce el a spus, a împlinit sau a aprobat în anumite împrejurări, din momentul primirii Revelaţiei Divine şi până la moartea sa. 2 Comunitatea islamică. 3 Aceasta este opusă monoteismului şi înseamnă a Îi atribui parteneri lui Allah, fapt care conduce la politeism. 

Câteva întrebări esenţiale pentru viaţa unui musulman 
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2) puritatea intenţiei, făcând fapte bune numai de dragul lui Allah Preaînaltul;  3) urmarea exemplului Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). O persoană trebuie să acţioneze în orice situaţie în maniera explicată de către Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Credinciosul trebuie să Îl adore pe Allah Preaînaltul numai în maniera în care a făcut-o Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), respectând cu stricteţe Legea islamică. Dacă una dintre aceste trei condiţii nu este îndeplinită, atunci fapta bună nu este acceptată. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: „Şi vom veni la faptele pe care ei le-au făcut şi le vom preschimba pe ele în ţărână risipită.” 
[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 25:23]  5.  Pe câte nivele este construită religia islamică? Islamul este construit pe trei nivele: islam (pace, puritate, supunere în faţa lui Allah), iman (credinţă) şi ihsan (excelenţa în actele de adorare). 6.  Ce este «islamul» şi care sunt stâlpii islamului (arkān al-islam)? Islamul înseamnă supunerea în faţa lui Allah Preaînaltul, prin credinţa în Tawhīd (Unicitatea lui Allah), îndeplinirea Poruncilor Sale, supunându-i-Se şi evitând orice formă de idolatrie şi politeism. Stâlpii islamului sunt în număr de cinci, după cum a fost menţionat de către Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Islamul este construit pe cinci stâlpi: să mărturiseşti că nimeni nu este demn de adorare cu excepţia lui Allah şi că Mohammed este Trimisul Său (Ash-hadu an lā ilāha ill-Allah, wa ash-hadu anna Mohammedan ar-Rasūl Allah), efectuarea rugăciunilor (as-salāh), oferirea carităţii anuale obligatorii (az-zakāh), pelerinajul la Mecca (al-hajj) şi postul din luna Ramadan (as-siyam).” (Al-Bukhari şi Muslim) 7.  Ce este «iman-ul» şi care sunt stâlpii credinţei (arkān al-iman)? Iman-ul înseamnă să crezi în inima ta în Allah Preaînaltul, să rosteşti aceasta cu limba ta şi să acţionezi cu trupul tău în conformitate cu aceasta. Iman-ul creşte în momentul în care persoana face fapte bune şi scade atunci când aceasta comite păcate. Allah Al- Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: „(...) pentru a spori credinţa lor cu (şi mai multă) credinţă (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 48:4] Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Iman-ul este format din mai mult de şaptezeci de ramuri: cea mai măreaţă dintre ele este a spune că nimeni şi nimic nu are dreptul de a fi adorat în afară de Allah (Lā ilāha ill-Allah) şi cea mai neînsemnată dintre ele este a înlătura ceva dăunător din calea cuiva; şi modestia este o ramură a iman-ului.” (Muslim) Ca o confirmare a acestui fapt, putem observa fericirea pe care un musulman o simte atunci când comite fapte bune (precum postul din luna Ramadan sau pelerinajul la Mecca) şi cât de slab şi nefericit se simte acesta atunci când comite păcate. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: „(...) Faptele bune le alungă pe cele rele (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 11:114]  
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         Iman-ul este bazat pe şase stâlpi, după cum este menţionat în hadith-ul Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Iman-ul înseamnă să crezi în Allah, în îngerii Săi, în Cărţile Sale, în Mesagerii Săi, în Ziua Judecăţii şi în Qadā şi Qadar (destin şi predestinare), fie el bun sau rău.” (Al-Bukhari) 8.  Care este semnificaţia expresiei «Lā ilāha ill-Allah»? Această frază – Lā ilāha ill-Allah – înseamnă să afirmi că nu există nimeni şi nimic demn de adorare în afară de Allah şi să afirmi că Allah este Singurul demn de slavă. 9.  Allah se află alături de noi? Într-adevăr, Allah este alături de noi prin Cunoaşterea Sa Absolută, prin Vederea Sa, Auzul Său, Protecţia pe care ne-o oferă prin Puterea Sa Omnipotentă şi prin Voia Sa Divină. Cu toate acestea, Allah Însuşi este separat de creaţia Sa, cu care nu se amestecă.  10. Poate Allah să fie văzut de către ochiul uman? Conform înţelegerii învăţaţilor musulmani (ijmā), ochiul uman nu Îl poate vedea pe Allah Preaînaltul în această viaţă, însă credincioşii Îl vor vedea atât în Ziua Judecăţii, cât şi în Paradis. Allah Preaînaltul ne spune în Coranul cel Glorios: „În Ziua aceea, vor fi unele feţe luminoase şi strălucitoare ~ Privind la Domnul Lor (Allah).” [Traducerea sensurilor 
Nobilului Coran, 75:22-23]  11. Care este beneficiul cunoaşterii Numelor şi Atributelor lui Allah? Prima obligaţie a credincioşilor pe care Allah Preaînaltul a impus-o este ca aceştia să Îl cunoască. Dacă Îl vor cunoaşte cu adevărat, atunci ei Îl vor adora aşa cum merită Allah să fie Adorat. În Coranul cel Glorios, ni se spune: „Deci să ştii că nu există altă divinitate afară de Allah şi cere iertare pentru păcatele tale (...)” [Traducerea 
sensurilor Nobilului Coran, 47:19] Dacă dreptcredinciosul se gândeşte la Mila nesfârşită a lui Allah, acest lucru îi va da speranţă, iar dacă îşi aminteşte Caracteristica Sa de a fi Sever când pedepseşte pentru neascultare, acest lucru îi va inspira teamă; şi dacă el cunoaşte Caracteristica Sa de a fi Dătătorul exclusiv al recompenselor, acest lucru îl va face recunoscător. De aceea, prin adorarea lui Allah prin intermediul Numelor şi Atributelor Sale se are în vedere cunoaşterea acestora şi a semnificaţiei lor şi acţionarea în conformitate cu ele. Există anumite Nume şi Atribute ale lui Allah Preaînaltul care sunt demne de laudă atunci când se găsesc la o persoană, aşa cum sunt cunoaşterea, mila şi dreptatea, şi sunt altele care trebuie blamate ca, spre exemplu, pretinderea divinităţii, dominarea altora şi mândria.  De asemenea, sunt şi alte caracteristici demne de laudă care i-au fost cerute doar omului şi nu Îi pot fi atribuite lui Allah Preaînaltul, aşa cum sunt a fi supus faţă de Allah, a fi umil în faţa lui Allah, a cere ajutor de la Allah şi altele asemenea. Cei mai iubiţi oameni de Allah Preaînaltul sunt cei care au caracteristici pe care El le iubeşte şi cei mai urâţi de El sunt cei care au caracteristici pe care El le urăşte.  
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12. Care sunt cele mai frumoase Nume ale lui Allah? Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: „Ale lui Allah sunt Numele cele mai frumoase! Chemaţi-L cu ele (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 7:180]  Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah are nouăzeci şi nouă de Nume, o sută fără unul, iar cine le cunoaşte pe acestea va ajunge în Paradis.” (Al-Bukhari şi Muslim) A cunoaşte frumoasele Nume ale lui Allah Preaînaltul implică următoarele:   1) cunoaşterea Numelor lui Allah şi numărul acestora;  2) înţelegerea semnificaţiei acestora şi credinţa în ceea ce implică ele. Spre exemplu, faptul că un musulman ştie că Allah este Al-Hakīm (Preaînţeleptul) implică faptul că toate chestiunile credinciosului trebuie lăsate în Grija lui Allah şi Al-Quddūs (Preasfântul) implică faptul că dreptcredinciosul ştie că Allah este departe de orice imperfecţiune; 3) Allah trebuie invocat folosind aceste Nume şi Atribute, iar invocarea este de două tipuri: a) slăvirea şi adorarea lui Allah în conformitate cu aceste Nume;  b) adresarea de rugi folosind Numele lui Allah, cerându-i doar Lui ceea ce îţi doreşti.  
 

Numele şi Atributele Semnificaţia Numelor şi Atributelor 
Allāh 
 (هللا)

Cel căruia I se cuvin toate actele de adorare: Unicul demn de a fi adorat de către întreaga Sa creaţie. Aceasta se supune, ascultă şi se prosternează în faţa Lui şi toate actele de adorare I se cuvin doar Lui. 
Ar-Rahman 

( ) 
Preamilostivul: acest Nume indică marea extindere a Milei lui Allah, care cuprinde întreaga Sa creaţie. Este un Nume specific doar lui Allah şi este interzis să fie folosit pentru oricine altcineva. 

Ar-Rahīm 
( ) 

Preamilostivul, Prea Îndurătorul: Cel care este Milos şi care îi iartă pe credincioşi atât în această viaţă lumească (dunya), cât şi în Viaţa de Apoi. El îi călăuzeşte pe oameni, arătându-le cum să Îl adore şi îi va onora pentru aceasta, oferindu-le Paradisul în Viaţa de Apoi. 
Al-‘Afūw 

( ) 
Prea Iertătorul, Cel care iartă păcatele: El este Cel care iartă toate păcatele şi nu îi pedepseşte pe robii Săi nici chiar atunci când ei merită acest lucru. 

Al-Ghafūr 
( ) 

Atoateiertătorul: Cel care iartă toate greşelile robilor Săi. El este Cel care ascunde păcatele acestora, fără a le face cunoscute sau a îi pedepsi pentru ele. Al-Ghaffār ( ) Cel mai Iertător: acest Nume indică Puterea de a ierta a lui Allah, care este nesfârşită pentru robii Săi care se căiesc şi care caută Iertarea Sa. 
Ar-Ra’ūf 

( ) 
Cel plin de compasiune, Preabunul: acest Nume provine din termenul arab «ar-ra’fa», care desemnează cel mai înalt grad de milă şi compasiune. Aceasta cuprinde întreaga creaţie în această lume şi doar pe 

Numele şi Atributele lui Allah 
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cei credincioşi în Viaţa de Apoi. 
Al-Halīm 

( ) 
Cel Răbdător, Cel care Îngăduie, Îngăduitorul: Cel care nu se grăbeşte să îi pedepsească pe robii Săi chiar dacă El are Puterea de a face acest lucru. El le iartă acestora greşelile atât timp cât se căiesc şi caută Iertarea şi Îndurarea Sa. At-Tawwāb ( ) Primitorul de căinţă: Cel care îi ghidează către căinţă pe cei pe care doreşte dintre robii Săi şi care acceptă căinţa lor. 

As-Sitīr 
) 

Cel care acoperă: Cel care acoperă păcatele robilor Săi, pe care nu le face cunoscute în faţa creaţiei Sale. El iubeşte ca robii Săi să îşi acopere propriile greşeli, precum şi greşelile celorlalţi. De asemenea, El este Cel care iubeşte ca robii Săi să îşi acopere părţile intime ale trupului. 
Al-Ghani 

( ) 
Cel Înstărit îndeajuns, Cel pe deplin Independent, Cel Care-Şi este de ajuns: Cel care nu are nevoie de niciuna dintre creaţiile Sale şi aceasta pentru că El şi Atributele Sale sunt perfecte. Întreaga Sa creaţie are nevoie de El şi de Ajutorul şi Binecuvântările Sale. 

Al-Karīm 
( ) 

Cel Generos, Cel Îndurător, Cel Nobil: Cel care oferă cu generozitate. El oferă cui doreşte şi ceea ce doreşte, chiar dacă acea persoană cere sau nu. El este Cel care îi iartă pe oameni şi care le acoperă greşelile. 
Al-Akram 

 ( ) 
Cel mai Nobil, Generosul: Cel care este extrem de Generos. Nu este nimeni asemeni Lui în ceea ce priveşte Generozitatea şi toate lucrurile provin de la El. De asemenea, El îi recompensează pe credincioşi prin Mila Sa nesfârşită. El nu se grăbeşte să îi pedepsească pe cei care se întorc de la Calea Sa şi îi judecă cu dreptate. Al-Wahhāb ( ) Dăruitorul, Cel Darnic: Cel care oferă cu generozitate fără a cere nimic în schimb. El oferă fără a exista vreun motiv special şi fără a I se cere. Al-Jawād ) Cel mai Generos, Dăruitorul cel Generos: Cel care oferă atât de mult creaţiei Sale datorită Generozităţii Sale. Credincioşii primesc cea mai mare parte din Binecuvântările Sale. 

Al-Wadūd 
( ) 

Cel plin de dragoste: Cel care îi iubeşte pe robii Săi dreptcredincioşi şi care se apropie de ei cu Iertare şi Îndurare. El este Mulţumit de ei, le acceptă faptele bune şi presară dragoste în inimile robilor Săi dreptcredincioşi.  
Al-Mu‘tī 
 ( ) 

Cel care dăruieşte, Dăruitorul: Cel care oferă ceea ce doreşte din ceea ce deţine, oricui doreşte El. Robii Săi dreptcredincioşi vor primi cea mai mare parte din aceasta. El este Cel care a dat formă fiecărei creaţii. 
Al-Wāsi‘ 

( ) 
Cel Infinit, Atotcuprinzătorul, Cel Care-Şi este de ajuns: Cel care are un număr infinit de Nume şi Atribute, astfel încât nimeni nu poate măsura Slava Sa. El este Nesfârşit în ceea ce priveşte Măreţia şi Autoritatea Sa, în oferirea Milei Sale şi a Iertării, ca şi în ceea ce priveşte Bunătatea Sa şi răsplăţile oferite. 

Al-Muhsin 
 ( ) 

Binefăcătorul: Cel care deţine Perfecţiunea în ceea ce priveşte Esenţa, Numele, Atributele şi Acţiunile Sale. El este Cel care a creat totul într-o formă perfectă şi este Binefăcător cu creaţia Sa. Ar-Rāzziq  ( ) Înzestrătorul, Cel care susţine: Cel care a asigurat mijloacele de supravieţuire ale creaţiei încă dinainte de a crea lumea şi Cel care Şi-a 
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asumat responsabilitatea asigurării acestora. 
Ar-Razzāq 

( ) 
Înzestrătorul, Întreţinătorul: acest Nume indică faptul că Allah are mare grijă să ofere mijloace de supravieţuire creaţiei Sale, căreia i le oferă chiar şi fără ca aceasta să le ceară. Mai mult decât atât, El le oferă mijloacele de trai chiar şi atunci când oamenii nu I se supun. 

Al-Latīf 
( ) 

Cel Subtil, Cel Binevoitor: Cel care cunoaşte chiar şi cele mai mici şi neînsemnate chestiuni ale acestei lumi. Nimic nu poate fi ascuns de El, deoarece este Cel care le oferă robilor Săi dreptcredincioşi lucruri bune şi benefice prin modalităţi la care ei nu se aşteaptă. Al-Khabīr ( ) Atoateştiutorul: Cel a cărui cunoaştere cuprinde toate lucrurile, atât cele cunoscute, cât şi cele necunoscute. 
Al-Fattāh 

( ) 
Deschizătorul: Cel care deschide ceea ce doreşte din comorile Suveranităţii, Milei şi proviziilor Sale. El face aceasta în concordanţă cu Înţelepciunea şi Cunoaşterea pe care le deţine. 

Al-‘Alīm 
( ) 

Atoatecunoscătorul, Omniscientul: Cel a Cărui Cunoaştere cuprinde lucrurile văzute şi cele nevăzute, cele cunoscute şi cele necunoscute, trecutul, prezentul şi viitorul. Nimic nu Îi este ascuns. 
Al-Barr 

( ) 
Cel Bun: Cel care este Cel mai Bun cu creaţia Sa. El dă şi nimeni nu poate măsura Binecuvântările Sale. El Îşi îndeplineşte întotdeauna promisiunile, îi iartă pe robii Săi, îi protejează şi îi ajută. El este Cel care acceptă puţin de la robii Săi şi îl sporeşte. Al-Hakīm ( ) Prea Înţeleptul: Cel care aranjează lucrurile exact aşa cum trebuie, nelăsând niciun fel de greşeală sau de imperfecţiune. 

Al-Hakam 
( ) 

Judecătorul, Legislatorul: Cel care îi judecă pe robii Săi cu dreptate şi care nu nedreptăţeşte pe nimeni. De aceea, le-a trimis robilor Săi Cartea Sa, pentru ca oamenii să judece în conformitate cu ea. 
Ash-Shākir 

 ( ) 
Cel care oferă răsplăţi pentru cei care fac bine, Recunoscătorul, Mulţumitorul: Cel care îi recompensează pe cei care I se supun. El îi răsplăteşte pe cei care fac fapte bune, chiar dacă acestea sunt mici şi nesemnificative. El îi recompensează pe cei care sunt recunoscători pentru toate binecuvântările primite, oferindu-le mai mult în această viaţă şi răsplătindu-i în Viaţa de Apoi. 

Ash-Shakūr 
( ) 

 

Recunoscătorul, Mulţumitorul, Cel care apreciază: Cel care face ca faptele bune, chiar dacă sunt puţine, să sporească şi Cel care sporeşte răsplăţile robilor săi dreptcredincioşi. El este Cel care îi apreciază pe robii Săi credincioşi, acceptându-le actele de adorare drept recompensă pentru că sunt mulţumitori.  
Al-Jamīl 

) 
Cel Frumos: Cel care este Frumos în Esenţa Sa, în ceea ce priveşte Numele şi Atributele Sale şi în acţiunile pe care le face. De asemenea, tot ceea ce este frumos în creaţia Sa provine de la El.  Al-Majīd  ( ) Cel Glorios, Magnificul: Lui îi aparţin Mândria, Onoarea, Puterea şi Nobleţea, atât în Ceruri, cât şi pe Pământ. 

Al-Waliy 
( ) 

Ocrotitorul, Protectorul: Cel care este responsabil cu aranjarea şi ordonarea acţiunilor robilor Săi, precum şi cu Stăpânirea Sa. El este Ajutorul şi Ocrotitorul robilor Săi dreptcredincioşi.  
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Al-Hamīd ( ) Cel Demn de Laudă: Cel care este Demn de Laudă pentru Numele, Atributele şi Acţiunile Sale. El este Cel Căruia I se cuvin mulţumirea şi adorarea atât în vremuri uşoare, cât şi în vremuri grele. El este Cel care merită să primească mulţumirile robilor Săi datorită Atributelor Sale perfecte. Al-Maula  ( ) Ocrotitorul, Protectorul, Cel care ajută: Cel care este Domnul, Stăpânul, Susţinătorul şi Ajutorul robilor Săi dreptcredincioşi. An-Nasīr  ( ) Cel care ajută: Cel care oferă victoria oricui doreşte. Nimeni nu poate să câştige lupta cu cel pe care El îl ajută şi nimeni nu îl poate ajuta pe cel pe care El îl părăseşte.  As-Samī‘ ( ) Cel care aude toate: Cel al Cărui Auz cuprinde totul, secret sau cunoscut, chiar dacă ceea ce s-a spus a fost rostit timp îndelungat sau nu. De asemenea, El este Cel care le răspunde celor care Îl cheamă. Al-Basīr ( ) Atoatevăzătorul: Cel a cărui Vedere cuprinde totul, atât din lumea vizibilă, cât şi din lumea nevăzută, chiar dacă lucrurile sunt vizibile sau ascunse, chiar dacă sunt mari sau mici. Ash-Shahīd ( ) Martorul: Cel care veghează peste creaţia Sa. El este Martor că nimeni şi nimic nu este demn de adorare cu excepţia Sa şi El este cu dreptate peste robii Săi. El este Martorul dreptcredincioşilor care au fost sinceri în adorarea lor, al îngerilor şi al Mesagerilor Săi. Ar-Raqīb ( ) Veghetorul: Cel care veghează peste robii Săi şi vede faptele lor bune. Nicio privire şi niciun gând nu scapă Cunoaşterii Sale.  Ar-Rafīq  Cel Blând, Companionul: Cel Milos în toate Acţiunile Sale. El este Răbdător cu robii Săi, îi învaţă şi le porunceşte lucrurile în mod treptat. El îi tratează cu blândeţe şi îngăduinţă şi nu îi împovărează niciodată cu mai mult decât pot duce. El îi iubeşte pe robii Săi care sunt blânzi. Al-Qarīb  )       Cel Apropiat: Cel care este apropiat de toţi oamenii în ceea ce priveşte Cunoaşterea şi Puterea Sa. El este aproape de robii Săi dreptcredincioşi în ceea ce priveşte Bunătatea şi Mila Sa. Cu toate acestea, El se află deasupra Tronului Său şi nu se amestecă cu creaţia Sa. Al-Mujīb ( ) Cel care răspunde: Cel care răspunde suplicaţiilor robilor Săi dreptcredincioşi atunci când aceştia Îl cheamă, în concordanţă cu Înţelepciunea şi Cunoaşterea Sa. Al-Muqīt ( ) Cel care hrăneşte: Cel care a creat hrana pentru oameni şi Care Se asigură ca aceasta să ajungă la robii Săi.  Al-Hasīb ( )  
Atoatesocotitorul, Cel care este Suficient: Cel care este Suficient pentru robii Săi în toate chestiunile, cele din această viaţă sau cele din Viaţa de Apoi. Credincioşii primesc din plin Ajutorul Său şi El îi va judeca în Ziua Învierii pentru ceea ce au făcut în această viaţă.  Al-Mu’mīn ( ) Cel care acordă siguranţă, Chezaşul: Cel care confirmă sinceritatea Mesagerilor Săi şi a celor care i-au urmat, fiind Martorul Profeţiei lor şi oferind dovezi în acest sens. Siguranţa acestei lumi şi a Vieţii de Apoi este dată doar de El, care îi va apăra pe robii Săi dreptcredincioşi de la a fi asupriţi, pedepsiţi sau îngroziţi în Ziua Judecăţii. Al-Mannān ) Cel Milostiv, Binefăcătorul: Cel care le oferă robilor Săi din abundenţă. El oferă bine din abundenţă creaţiei Sale. 
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At-Tayyib ) Cel Bun, Cel Pur: Cel care este Pur şi departe de orice fel de imperfecţiune şi greşeală. El este Perfect în toate aspectele şi oferă bine din abundenţă robilor Săi. El acceptă din faptele şi actele caritabile ale acestora numai ceea ce este bun, pur, permis şi făcut cu sinceritate, numai de dragul Lui. Ash-Shāfi  ( ) Vindecătorul, Cel care asigură sănătatea: Cel care vindecă inimile şi trupurile bolnave. Nu există niciun fel de tratament în mâinile robilor Săi cu excepţia a ceea ce El le-a permis să cunoască, iar vindecarea se află doar în Mâinile Sale. Al-Hafīž ( ) Protectorul, Salvatorul, Supraveghetorul: Cel care îi protejează pe robii Săi şi acţiunile lor din Bunătate. El protejează şi are grijă de creaţia Sa, prin Puterea Sa. Al-Wakīl ( ) Cel Responsabil, Cel demn de încredere: Cel care este Responsabil de aranjarea tuturor lucrurilor din această lume. El este Cel care îi oferă creaţiei Sale viaţă şi îi asigură mijloacele de trai. Dreptcredincioşii se bazează pe El înainte de a începe orice fel de acţiune. Ei Îi cer Ajutorul atunci când doresc să facă un anumit lucru şi se întorc cu mulţumire la El atunci când reuşesc să îl realizeze. De asemenea, ei sunt mulţumiţi cu tot ceea ce El le oferă, chiar şi atunci când îi testează cu greutăţi. Al-Khallāq ) Cel care creează: acest Nume arată că Allah este Cel care creează cu generozitate. El, Preaînaltul, continuă să creeze şi este Singurul care are dreptul să aibă acest Nume. Al-Khāliq ( ) Creatorul: Cel care a creat întreaga creaţie într-o manieră care nu a mai existat înainte. Al-Bāri’ ( ) Creatorul, Originatorul: Cel care a adus la viaţă ceea ce a hotărât din creaţia Sa. Al-Musaūir ( ) Dătătorul de chipuri: Cel care i-a oferit chip creaţiei Sale aşa cum a dorit, în concordanţă cu Înţelepciunea, Cunoaşterea şi Mila Sa. Ar-Rabb )  
Stăpânul, Domnul: Cel care îi ajută pe robii Săi să crească puţin câte puţin cu Binecuvântările Sale, Cel care îi învaţă pe dreptcredincioşi ceea ce îi ajută să îşi purifice inimile. El este Creatorul, Stăpânul şi Domnul. Al-‘Ažīm ( ) Preamăritul: Cel care este Cel mai Măreţ în ceea ce priveşte Esenţa, Numele şi Atributele Sale. De aceea, este o obligaţie pentru fiecare dintre creaţiile Sale să Îl preamărească şi să Îl slăvească. Credincioşii trebuie să facă aceasta prin îndeplinirea a ceea ce li s-a permis şi prin evitarea a ceea ce li s-a interzis.  Al-Qāhir  ( ) Stăpânul, Irezistibilul: Stăpânul Atotputernic, care i-a supus pe robii Săi şi toată creaţia Sa şi El se află deasupra tuturor. Irezistibilul, Cel căruia I se supun toţi oamenii şi în faţa Căruia toate feţele vor fi smerite. Al-Qahhār  ( ) Stăpânul, Irezistibilul: Acest Nume are aceeaşi semnificaţie ca Al-Qāhir, numai că are un sens mult mai puternic. Al-Muhaymin ( ) Veghetorul, Protectorul: Cel care este Protectorul tuturor, care veghează peste toate lucrurile, care menţine şi acoperă totul cu Puterea Sa. Al-‘Azīz ( ) Invincibilul, Cel Atotputernic: toată Puterea şi Onoarea Îi aparţin. El are o Putere pe care nimeni nu o poate depăşi; Îşi este Sieşi de ajuns şi 
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nu are nevoie de nimeni. El deţine Suveranitatea şi nimic nu se mişcă fără Permisiunea Sa. Al-Jabbār ( ) Cel a Cărui Voinţă va domina întotdeauna, Restauratorul: Cel a Cărui Voinţă este întotdeauna îndeplinită. Întreaga creaţie se află sub Puterea Sa, se supune Măreţiei Sale şi urmează Precripţiile Sale. El este Cel care vindecă inimile rănite, îi îmbogăţeşte pe cei săraci, uşurează toate greutăţile şi îi vindecă pe cei bolnavi. Al-Mutakabbir ( ) 
Preaînaltul, Preamăritul, Grandiosul: Cel Preaînalt, care se află departe de orice fel de imperfecţiune şi care nu provoacă niciun rău sau nedreptate robilor Săi. El este Cel care îi domină pe robii Săi mândri. Este descris ca fiind Supremul, de aceea, oricine pretinde că ar avea aceste calităţi va fi pedepsit şi distrus. Al-Kabīr ( ) Măreţul: Cel care este Măreţ în ceea ce priveşte Esenţa, Atributele şi Acţiunile Sale. Nimic nu este mai mare decât El şi orice altceva în afara Lui este mic în comparaţie cu Măreţia şi Nobleţea Sa. Al-Hayiy ) Cel Modest: Cel care este Modest într-o manieră potrivită Lui. Modestia Sa este o modestie a Generozităţii, Bunătăţii şi Bunăvoinţei Sale. Al-Hayy ( ) Cel Veşnic Viu: Cel care are o viaţă eternă, care nu are nici început şi nici sfârşit. Fiecare viaţă existentă pe acest Pământ provine de la El. Al-Qayyūm ( ) Cel care se susţine pe Sine, Cel care susţine totul: Cel care se susţine pe Sine şi care nu are nevoie de creaţia Sa. El este Susţinător a tot ceea ce există în Ceruri şi pe Pământ şi toate au nevoie de El. Al-Wārith ( ) Moştenitorul, Cel care moşteneşte toate lucrurile: Cel care rămâne după ce întreaga Sa creaţie dispare. Totul se va întoarce la El după ce această viaţă va lua sfârşit. Tot ceea ce stăpânim ne-a fost încredinţat şi se va întoarce la Deţinătorul a tot ceea ce există.  Ad-Dayyān  ( ) Cel care oferă răsplata şi pedeapsa, Regele: Cel în faţa Căruia întreaga creaţie se supune. El îi răsplăteşte pe robii Săi pentru faptele lor. Dacă acestea sunt fapte bune, atunci Allah multiplică răsplata, iar dacă sunt fapte rele, atunci fie îi pedepseşte pentru acestea, fie îi iartă. Al-Malik ( ) Regele, Suveranul: Cel care controlează chestiunile legate de Stăpânirea, Interzicerea şi Suveranitatea Sa. El este Cel care are grijă de chestiunile creaţiei Sale prin intermediul Poruncilor şi al Acţiunilor Sale. Totul se va întoarce la El atunci când această viaţă se va sfârşi. Al-Mālik ( ) Proprietarul, Stăpânul: Cel îndreptăţit să deţină întreaga creaţie de la începuturile ei. Lui I-a aparţinut totul încă de când a fost creat şi nimănui altcuiva. De asemenea, totul Îi va aparţine atunci când întreaga lume se va sfârşi. Al-Malīk ( ) Regele regilor: un Atribut care indică Stăpânirea Sa nelimitată. Acesta are aceeaşi semnificaţie cu Al-Malik, doar că are un sens mult mai puternic. As-Subbūh ) Gloriosul: Cel care se află departe de orice greşeală şi imperfecţiune, din moment ce Lui îi aparţin Numele şi Atributele cele mai frumoase. Al-Quddūs ( ) Preasfântul, Preaînaltul: Cel care se află dincolo de orice imperfecţiune şi defect în toate aspectele, deoarece El este Singurul care are dreptul de 
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a fi descris în termenii perfecţiunii absolute. Nimic nu poate fi comparat cu El. As-Salām ( ) Pacea, Dătătorul de pace şi siguranţă: Cel care este departe de orice deficienţă şi greşeală în ceea ce priveşte Esenţa, Numele, Atributele şi Acţiunile Sale. Atât pacea din această lume, cât şi cea din Viaţa de Apoi sunt asigurate prin Voia Sa. Al-Haqq ( ) Adevărul, Cel Real: Cel asupra Căruia nu există niciun fel de îndoială, nici în ceea ce priveşte Numele şi Atributele Sale, nici în privinţa Unicităţii Sale. Nimeni în afară de El nu este demn de a fi adorat. Al-Mubīn  ( ) Cel Evident: Cel a cărui Unicitate, Înţelepciune şi Milă sunt evidente. El a făcut Calea Sa cea Dreaptă evidentă pentru ca robii Săi să o poată urma şi a făcut ca toate căile întunericului să fie clare pentru ca ei să le poată evita. Al-Qauiy ( ) Cel mai Puternic, Preaputernicul: Cel care are Putere absolută, care ia hotărârea finală. Al-Matīn ( ) Cel Statornic, Cel Ferm, Preaputernicul: Cel care este Măreţ în ceea ce priveşte Puterea şi Abilităţile Sale. El face ceea ce doreşte fără a fi atins de oboseală sau de greutate după aceea. Al-Qādir ( ) Cel cu Putere peste toate: Cel care are Capacitatea de a face orice lucru. Nimic din ceea ce se află în Ceruri şi pe Pământ nu Îi poate crea dificultăţi şi El este Cel care hotărăşte totul. Al-Qadīr ) Cel cu Putere peste toate: Are aceeaşi semnificaţie cu Al-Qādir, doar că are un sens mult mai puternic. Al-Muqtadir ( ) 
Cel care hotărăşte totul: un Nume care indică Abilitatea absolută a lui Allah de a aduce la viaţă ceea ce doreşte şi de a crea totul după Hotărârea Sa Divină, în concordanţă cu ceea ce cunoaşte în prealabil. Al-‘Aliyy ( ) Preaînaltul, Preaslăvitul: Cel căruia îi aparţine măreţia în ceea ce priveşte Statutul, Puterea şi Esenţa Sa. Totul se află sub Controlul şi Autoritatea Sa şi nimic nu este mai presus de El.  Al-’Ā‘la ) Al-Muta‘ali ( ) Preaînaltul, Preaslăvitul: Cel în faţa Căruia toţi se supun datorită Transcendenţei Sale. El este mai presus de toate. Mai mult decât atât, toate lucrurile se află sub Puterea şi Suveranitatea Sa. Al-Muqaddim ( ) 
Înainte-Rânduitorul: Cel care a dispus lucrurile înainte de a le crea şi care le aşază la locul potrivit, în conformitate cu Voia şi Înţelepciunea Sa. El preferă o parte a creaţiei Sale înaintea alteia, în acord cu Îndurarea şi Cunoaşterea Sa.  Al-Mu’akhkhir ( ) 
Cel care amână, Apoi-Rânduitorul: Cel care pune lucrurile la locul lor, Cel care dispune de ceea ce doreşte, conform Înţelepciunii şi Voinţei Sale. El amână să îi pedepsească pe robii Săi care greşesc, pentru ca aceştia să se poată întoarce la El cu căinţă. Al-Musa‘ir ) Cel care determină valoarea: Cel care sporeşte valoarea lucrurilor, statutul şi efectul lor. De asemenea, El este Cel care le poate spori sau scădea valoarea, în conformitate cu Înţelepciunea şi Cunoaşterea Sa. Al-Qābid Cel care constrânge, Cel care reţine, Cel are ia: Cel care ia sufletele 
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( ) robilor Săi şi Cel care reţine proviziile de la cine doreşte. Toate acestea sunt în conformitate cu Înţelepciunea şi Puterea Sa, ca un test pentru oameni.  Al-Bāsit ) Generosul, Dătătorul: Cel care le asigură traiul şi proviziile robilor Săi datorită Generozităţii şi Milei Sale. Face aceasta pentru a-i testa, în concordanţă cu Înţelepciunea Sa. El acceptă căinţa celor care fac fapte rele. Al-Awwal ( ) Întâiul: Cel înaintea Căruia nu a existat nimic. El a creat tot ceea ce există. Nu există niciun fel de început pentru Existenţa Sa. Al-Akhir ( ) Ultimul, Cel de pe urmă: Cel după care nu mai există nimic. El va rămâne chiar şi atunci când întreaga omenire va pieri şi aceasta se va întoarce la El. Nu există niciun fel de sfârşit pentru Existenţa Sa. Až-Žāhir ( ) Cel Evident, Cel Victorios: Cel care se află deasupra tuturor, nimic nu se află deasupra Sa. El are Control asupra tuturor lucrurilor şi cuprinde totul. Al-Bātin ( ) Cel Ascuns: Cel care este Cel mai apropiat. El este aproape de creaţia Sa, pe care o cuprinde cu Ştiinţa Sa, însă aceasta nu este capabilă să Îl vadă. Al-Witr ) Imparul: Unicul, Cel fără partener; Cel care nu are pe nimeni egal. 
As-Saiyyd ( ) Stăpânul, Nobilul: Cel care are stăpânirea absolută asupra robilor Săi. El este Domnul şi Stăpânul lor, iar ei sunt creaţia Sa şi robii Săi. As-Samad ( ) Cel care-Şi este de ajuns, Absolutul, Eternul: Cel care Îşi este Sieşi de ajuns, Cel care este Perfect în Slava şi Onoarea Sa, în Atributele Sale, în Cunoaşterea Sa, în Puterea Sa, Care nu are nevoie de nimic de la creaţiile Sale, dar de Care întreaga creaţie are nevoie. El este Absolut, Etern, Cel care hrăneşte dar nu are nevoie de hrană şi Cel care dă viaţă, dar nu moare. Al-Wāhid ( )  Unicul, Singurul: Cel care este Perfect în toate aspectele, nimic nu este asemeni Lui. De aceea, El este Singurul demn de adorare, fără parteneri. Al-Ahad ( ) Al-Ilah ) Cel care este Demn de adorare: Cel care trebuie adorat cu adevărat şi Singurul demn de a fi adorat, fără parteneri. 13. Care este diferenţa dintre Numele şi Atributele lui Allah? Atât Numele, cât şi Atributele lui Allah arată faptul că este permis să cauţi adăpost prin ele şi să faci jurăminte pe acestea, însă există anumite diferenţe importante între ele. Printre acestea, se află următoarele:  1. este permis să I te rogi lui Allah folosind unul dintre Numele Sale şi este permis să numeşti pe cineva ca fiind „robul lui” urmat de unul dintre Numele Sale, însă aceste lucruri nu sunt permise şi cu Atributele pe care El le deţine. Astfel, cineva se poate numi pe sine ʻAbd al-Karīm (robul Celui Generos), însă nu îşi poate spune şi ʻAbd al-Karam (robul Generozităţii). De asemenea, o persoană se poate ruga astfel: „O, Tu, Cel Mai Generos (Karīm)!”, însă nu poate spune: „O, Tu, Generozitate (Karam) a lui Allah!”.  
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2. o persoană poate să obţină atribute pornind de la Numele lui Allah, dar nu poate să obţină nume pornind de la Atributele Sale. Cineva poate obţine atributul rahmah (mila) pornind de la Numele Său, Ar-Rahman (Cel Milostiv), însă nu şi numele al-mustawi’ (Cel care se înalţă deasupra) pornind de la Atributul Său, Al-Istiwā’ (Înălţarea deasupra).  3. o persoană nu poate obţine Nume ale lui Allah pornind de la Acţiunile Sale. Astfel, nu se poate spune că unul dintre Numele lui Allah este Al-Ghādib (Cel Mânios) pornind de la faptul că Allah se mâniază. Însă, o persoană poate produce Atribute ale lui Allah pornind de la Acţiunile Sale care nu au fost menţionate în Coran şi Sunnah. Astfel, putem  afirma că unul dintre Atributele lui Allah este Ghadab (Mânia), pornind de la faptul că El se mâniază. 14. Ce înseamnă credinţa în îngeri? Credinţa în îngeri înseamnă să ai convingerea fermă că aceştia există şi că Allah Preaînaltul i-a creat pentru a Îl adora şi pentru a Îi îndeplini poruncile, după cum ne spune în Nobilul Coran: „(...) Însă ei (îngerii) nu sunt decât nişte robi ţinuţi în cinste. ~ Ei nu I-o iau înainte cu vorba şi ei purced numai după Porunca Lui.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 21:26-27]  Credinţa în îngeri presupune:  1) credinţa în existenţa lor; 2) credinţa în îngerii ale căror nume ne-au fost făcute cunoscute, aşa cum este cel al lui Jibril (Gavriil – (Pacea fie 
asupra sa!)); 3) credinţa în tot ceea ce ni s-a spus cu referire la atributele şi caracteristicile lor, aşa cum este puterea cu care au fost înzestraţi; 4) credinţa în tot ceea ce ni s-a spus cu privire la îndatoririle şi acţiunile lor specifice (aşa cum este, spre exemplu, cea a Îngerului Morţii). 15.  Ce este Nobilul Coran? Coranul reprezintă Cuvântul lui Allah Preaînaltul, a cărui recitare este un act de adorare. Cu adevărat, Allah Preaînaltul l-a recitat exact în aceeaşi formă în care îl găsim şi astăzi, cu aceleaşi litere şi sunete, iar îngerul Jibril (Pacea fie 

asupra sa!) l-a auzit de la El şi, din Porunca lui Allah, l-a transmis mai departe Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Astfel, Coranul este Cuvântul lui Allah, la fel cum au fost şi toate Cărţile Divine1 revelate înainte de acesta. 16.  Este suficient să urmăm doar prescripţiile Coranului fără a avea nevoie de Sunnah Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)? Acest lucru nu este permis, deoarece, în Nobilul Coranul, Allah Preaînaltul ne-a poruncit să urmăm Sunnah Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „(...) Ceea ce Mesagerul vă dăruieşte (hotărăşte, 
                              

1 Atunci când spunem aceasta, ne referim la credinţa în Cărţile Divine revelate, vorbim despre cărţile originale, precum Tora, Zabur (Psalmii) sau ’Injīl (Evanghelia), aşa cum au fost ele revelate pentru prima dată şi nu în forma în care există astăzi. Coranul este singura Carte Divină revelată ale cărei cuvinte nu au fost denaturate, care a rămas în forma sa originală, deoarece Allah Preaînaltul a protejat-o de orice fel de denaturare, şi pe care o găsim şi astăzi în aceeaşi formă în care îngerul Jibril (Pacea fie 
asupra sa!) i-a revelat-o Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 
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porunceşte) primiţi (faceţi) şi toate cele de la care vă opreşte, de la acelea opriţi-vă (şi nu faceţi) (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 59:7]  Sunnah i-a fost revelată Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ca o explicaţie a Coranului şi nimeni nu poate înţelege şi şti detalii ale religiei, precum modul în care rugăciunea trebuie efectuată sau cum anume trebuie ţinut postul, fără a cunoaşte Sunnah. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cu adevărat, mi-a fost dat mie Coranul şi ceva similar lui (Sunnah). Însă, va veni o zi în care o persoană cu stomacul plin, stând pe divan, va spune: «Urmaţi numai acest Coran. Ceea ce este permis în el permiteţi şi ceea ce este interzis în el interziceţi.»” (Abu Dawud)1 17.  Ce înseamnă credinţa în Profeţi şi Mesageri? Înseamnă să crezi cu tărie că Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) le-a trimis oamenilor Profeţi şi Mesageri dintre ei (triburi, comunităţi etc.), care i-au chemat să Îl adore pe Allah, fără să Îi facă parteneri, şi să abandoneze credinţa în idoli şi actele de adorare adresate acestora. Aceasta înseamnă, de asemenea, că ei (Profeţii şi Mesagerii) au fost oameni sinceri, demni de încredere, bine călăuziţi, nobili, cinstiţi, supuşi, pioşi şi oneşti şi i-au călăuzit pe oameni pe Calea cea Dreaptă. Musulmanul trebuie să aibă credinţa că Profeţii şi Mesagerii lui Allah şi-au îndeplinit misiunea pe care o aveau, aceea de a transmite Mesajul oamenilor, că ei sunt cei mai buni din întreaga creaţie şi că nu au comis vreodată shirk (politeism), din momentul naşterii şi până la moartea lor. 18. Care sunt tipurile de mijlocire care vor fi acceptate în Ziua Judecăţii? Sunt mai multe tipuri de mijlocire care vor fi acceptate în Ziua Judecăţii, cea mai importantă fiind Marea Mijlocire (Ash-Shaffa al-ʻUdmah), când toţi oamenii vor aştepta timp de cinzeci de mii de ani pentru a fi judecaţi. Acest tip de mijlocire va consta în intervenţia Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care Îi va cere lui Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) să înceapă Judecata. Acest tip de mijlocire este un privilegiu oferit exclusiv Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi la aceasta se face referire atunci când se afirmă că i s-a promis că va avea „un loc plin de onoare”2 (al-Maqam al-Mahmud). Cel de al doilea tip de mijlocire este reprezentat de deschiderea porţilor Paradisului. Prima persoană care va cere ca acestea să fie deschise este Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care este şi primul care va intra în Paradis, iar prima comunitate care va intra în Rai va fi comunitatea sa. Cel de al treilea tip de mijlocire va fi cel făcut în favoarea unor grupuri de oameni care ar trebui să intre în Iad, însă, datorită acesteia, nu vor intra în el. 

                              
1 Semnificaţia acestor cuvinte este aceea că Sunnah este în conformitate cu prescripţiile Coranului. 2 Acesta este cunoscut şi sub numele de „rangul de onoare”, care este menţionat şi în suplicaţia recitată după adhan (chemarea la rugăciune). 
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Cel de al patrulea tip de mijlocire va fi în favoarea monoteiştilor neascultători care au intrat în Iad, iar mijlocirea va fi făcută pentru ca ei să fie scoşi de acolo. Cel de al cincilea tip de mijlocire este cel făcut pentru creşterea rangului anumitor oameni din Paradis. Cel de al treilea, al patrulea şi al cincilea tip de mijlocire nu sunt un privilegiu acordat în mod exclusiv Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), însă el este primul căruia i se va acorda această onoare. După el, vor avea acest drept ceilalţi Profeţi, îngerii, dreptcredincioşii şi martirii. Cel de al şaselea tip de mijlocire este cel făcut pentru ca un grup de oameni să intre direct în Paradis, fără a fi judecat. Cel de al şaptelea tip de mijlocire este cel făcut pentru a uşura pedeapsa unor necredincioşi aflaţi în Iad. Această mijlocire îi va fi acordată Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în mod specific pentru unchiul său, Abu Talib. Cel de al optulea tip de mijlocire, prin Graţia şi Mila lui Allah Al-‘Azīz         (Invincibilul, Cel Atotputernic) şi fără nicio mijlocire, va fi pentru un număr foarte mare de oameni (al căror număr este ştiut doar de Allah), care au murit crezând în Unicitatea lui Allah (Tawhīd) şi care vor fi scoşi din Focul Iadului şi vor fi aduşi în Paradis. 19. Este permis să căutăm ajutorul şi mijlocirea celor care sunt încă în viaţă? Da, este permis, mai cu seamă că în islam musulmanii sunt încurajaţi să se ajute unul pe celălalt, după cum spune Allah Preaînaltul: „(...) Într-ajutoraţi-vă în împlinirea faptelor bune şi în evlavie (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 5:2]  Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah îl ajută pe robul Său atât timp cât acesta îl ajută pe fratele său musulman.” (Muslim) În ceea ce priveşte mijlocirea, răsplata pentru aceasta este măreaţă. Prin mijlocire, se înţelege că cineva acţionează ca mijlocitor, după cum Allah Preaînaltul ne spune: „Cel care face o bună mijlocire într-o chestiune va avea şi el o parte din ea (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 4:85]         Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Mijlociţi şi veţi fi răsplătiţi.” (Al-
Bukhari) Însă, pentru ca mijlocirea să fie permisă, trebuie să fie îndeplinite anumite condiţii: 1) persoana de la care se caută mijlocirea trebuie să fie în viaţă, deoarece a cere aceasta de la o persoană decedată înseamnă a i te ruga ei, iar cei morţi nu pot auzi suplicaţia ta: „(...) aceia (idolii) pe care voi îi chemaţi în locul Lui nu stăpânesc nici cât pieliţa sâmburelui de curmală. ~ Dacă îi chemaţi, ei nu aud chemarea voastră şi chiar dacă ar auzi-o, tot nu v-ar răspunde vouă (...)” 
[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 35:13-14] Cum ar putea cineva să îi ceară unei persoane decedate să mijlocească pentru ea, când însăşi persoana decedată are nevoie de suplicaţiile celor vii?! Cei decedaţi nu mai au şansa de a face vreo faptă bună sau de a fi recompensaţi pentru ceea ce fac, cu excepţia răsplăţilor pe care le vor primi prin 
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suplicaţiile pe care cei vii le fac pentru ei. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Atunci când fiul lui Adam moare, toate faptele lui se opresc cu excepţia a trei: caritatea continuă, ştiinţa de care continuă să beneficieze şi alţii şi un fiu credincios, care face du‘ā’ (suplicaţie) pentru el.” (Muslim) 2) limbajul utilizat pentru mijlocire trebuie să fie inteligibil 3) persoana căreia îi este cerută mijlocirea trebuie să fie prezentă fizic 4) lucrul pentru care se face mijlocirea trebuie să se încadreze în limitele capacităţilor celui care face mijlocirea 5) aceasta (mijlocirea) trebuie să se limiteze doar la chestiunile lumeşti. 6) cele pentru care se face mijlocirea trebuie să se limiteze doar la lucrurile permise (halāl), care să nu îi afecteze pe alţii. 20.Câte tipuri de «tawassul»1 există? Sunt două tipuri de tawassul: permis şi interzis.  I. Tawassul permis este de trei feluri: 1) invocarea lui Allah Preaînaltul prin folosirea Numelor şi Atributelor Sale; 2) invocarea lui Allah Preaînaltul prin pomenirea unor fapte bune pe care cineva le-a făcut, aşa cum au procedat cei trei oameni din peşteră; 3) a-i cere unui musulman pios, care este în viaţă şi ale cărui rugi credem că vor fi acceptate, să facă suplicaţii pentru noi.  II. Tawassul interzis este de două feluri: 1) a cere de la Allah folosindu-ne de jāh (statutul, prestigiul) Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sau de anumiţi wali (persoane pioase), spunând, spre exemplu: „O, Allah, Îţi cer în numele statutului nobil al Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sau în numele statutului nobil al lui Hussein.” sau orice alt fel de suplicaţii similare. Nu este nicio îndoială asupra faptului că statutul Profetului         (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în faţa lui Allah Preaînaltul este cu adevărat nobil, la fel ca şi cel al persoanelor pioase. Cu toate acestea, nici măcar companionii, care erau cei mai dornici în a face fapte bune, nu făceau suplicaţii cerând în numele statutului Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) atunci când întâmpinau greutăţi, precum seceta sau altele asemenea, chiar dacă mormântul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era aproape de ei. Mai degrabă, ei îi cereau lui Ibn ‘Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) să se roage pentru ei, când era în viaţă2. 2) a cere de la Allah să ne ajute să ne rezolvăm problemele, jurând pe numele Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sau a unui wali (persoană pioasă), ca, spre exemplu, a spune: „O, Allah! Îţi cer pe ʻAbd Al-Qadīr al-Jilani3!” sau „Pe dreptul Profetului Mohammed!” Acest lucru nu este permis, din moment ce a jura pe ceva din creaţie4 pentru a cere altceva din creaţie nu este permis. Mai mult decât atât, se ştie că supunerea în faţa lui Allah nu le asigură acestora niciun drept asupra Lui. 

                              
1 A căuta apropierea de Allah. 
2 ʻOmar (Allah să fie 

mulţumit de el!) a relatat: „O, Allah, obişnuiam să căutăm tawassul prin intermediul Profetului (cât timp a fost în viaţă) şi Tu ne trimiteai ploaia, de aceea, acum căutăm tawassul prin intermediul unchiului său, deci trimite-ne nouă ploaia!” (Al-Bukhari) 3 Sau oricare alt Nume. ʻAbd Al-Qadīr al-Jilani a fost un învăţat cunoscut pentru pietatea sa. 
4 Ca, spre exemplu, a jura spunând: „Pe mama mea!” sau „Pe stele!” sau „Pe onoarea mea!” 
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21. Ce înseamnă credinţa în Ziua Judecăţii? Înseamnă să crezi cu putere că aceasta va veni, precum şi în tot ceea ce se va întâmpla după moarte, aşa cum sunt: încercările din mormânt, binecuvântările şi pedepsele din acesta; suflatul în Trâmbiţă; învierea tuturor oamenilor şi statul în faţa Domnului lor, prezentarea Cărţilor în care sunt însemnate toate faptele lor, aducerea balanţelor (prin care vor fi cântărite faptele oamenilor), podul (peste Focul Iadului, pe care toţi trebuie să îl traverseze), iazul (rezervorul de apă din care toţi cei care l-au urmat pe Profet         (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) vor bea) şi mijlocirea (a Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pentru comunitatea sa); apoi intrarea, fie în Paradis, fie în Iad. 22. Care sunt semnele majore ale Ceasului (care vor apărea înainte de Ziua Judecăţii)? Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „«Ceasul nu va sosi până când zece semne nu vor fi observate.» Apoi, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a menţionat dintre ele: «Fumul; ad-Dajjal (Anticristul); bestia; răsăritul Soarelui de la Vest; coborârea lui Isus, fiul Mariei; Yagog şi Magog (Gog şi Magog); cele trei alunecări de teren: una în Est, una în Vest şi una în Peninsula Arabică; şi ultimul dintre aceste semne va fi focul ce va izbucni din Yemen, care îi va conduce pe oameni la locul lor de întâlnire.»” (Muslim) 23. Care va fi cea mai mare încercare la care va fi supusă omenirea? Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Din momentul în care Adam a fost creat şi până când Ceasul va veni, nu va fi o încercare mai mare decât ad-Dajjal (Anticristul).” (Muslim) Dajjal este un bărbat care va apărea atunci când sfârşitul acestei lumi va fi aproape. Cuvântul „kāfir” (necredincios) va fi lizibil între ochii săi pentru fiecare credincios. El va avea un singur ochi, ochiul său drept arătând ca o boabă de strugure care pluteşte. Mai întâi, el va spune despre sine că este cinstit, apoi va pretinde Profeţia şi apoi divinitatea. El va merge la anumite persoane şi le va cere să îl urmeze, însă acestea îl vor refuza şi nu vor accepta chemarea sa. El le va lua averea, iar aceste persoane se vor trezi dimineaţa găsind că nu mai au nimic. Apoi, îi va chema pe alţii, iar ei îi vor răspunde, considerând că este sincer. El îi va porunci Cerului să plouă şi Pământului să producă vegetaţie, iar acestea îl vor asculta. El va veni cu apa şi focul: apa sa va fi foc, iar focul său va fi apă. Credinciosul trebuie să caute adăpost la Allah împotriva acestei încercări la sfârşitul fiecărei rugăciuni şi să recite primele zece versete din Surat Al-Kahf, iar dacă se întâlnește cu el, să recite primele zece versete din Surat Al-Kahf, pentru ca acesta să nu îl poată afecta. Credinciosul trebuie să evite întâlnirea cu acesta şi să se teamă de această încercare, după cum ne-a poruncit Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să facem: „Oricine aude de Dajjal trebuie să stea departe de el. (Jur) Pe Allah, o persoană va veni la el considerându-se credincioasă, dar va sfârşi prin a-l urma din cauza îndoielilor pe care el i le creează.” (Abu Dawud) 
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Dajjal va rămâne pe Pământ timp de patruzeci de zile: o zi va fi cât un an, o zi va fi cât o lună, o zi va fi cât o săptămână, iar zilele care rămân vor fi ca zilele normale. El va umbla pe întreg Pământul, cu excepţia oraşelor Mecca şi Medina, apoi Isus (Pacea fie 
asupra sa!) va coborî şi îl va ucide.  24  Există Paradisul şi Iadul încă de pe acum? Da, ele există. Paradisul şi Iadul au fost create de către Allah Preaînaltul încă dinainte de crearea omenirii. Ele sunt eterne. 25. Ce înseamnă credinţa în Qadar (Destinul Divin)? Aceasta înseamnă credinţa fermă că binele şi răul apar prin Voia şi Măsura Divină şi că Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) face tot ceea ce doreşte. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă Allah i-ar pedepsi pe locuitorii Cerurilor şi ai Pământului, ar putea face aceasta şi nu ar fi Nedrept, iar dacă El ar avea milă de ei, Mila Sa ar fi mai bună pentru ei decât faptele lor bune. Dacă tu ai cheltui aur cât mărimea muntelui Uhud de dragul lui Allah, El nu va accepta aceasta decât dacă tu crezi în Qadar şi că tot ceea ce ţi s-a întâmplat trebuia să ţi se întâmple şi că tot ceea ce nu ţi s-a întâmplat nu trebuia să ţi se întâmple. Dacă ai muri crezând în altceva decât în aceasta, ai intra în Iad.” (Ahmad şi Abu Dawud) Credinţa în Qadar include credinţa în patru lucruri:  1) a crede că Allah Preaînaltul ştie toate lucrurile, până la cel mai mic detaliu.  2) a crede că Allah Preaînaltul a scris totul dinainte pe Tablele Păstrate1, după cum Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah a scris Destinul întregii Sale creaţii cu cinzeci de mii de ani înainte de crearea Cerurilor şi a Pământului.” (Muslim)  3) a crede că Voia lui Allah se va împlini şi nimic nu poate împiedica aceasta şi a crede în Capacitatea Sa Absolută, pe care nimeni şi nimic nu o poate submina. Tot ceea ce Allah doreşte se va împlini şi tot ceea ce Allah nu doreşte nu va avea loc.   4) a crede că Allah este Creatorul şi Originatorul tuturor lucrurilor şi că tot ceea ce există este creaţia Sa. 26. Oamenii au cu adevărat capacitate şi voinţă proprie? Da, cu adevărat oamenii au voinţă şi pot face alegeri proprii, însă, cu toate acestea, ei nu se află în afara Voinţei Divine a lui Allah, după cum ni se spune în Coranul cel Nobil: „Dar voi nu puteţi dori (această călăuzire) decât dacă Allah, Stăpânul lumilor, voieşte.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 81:29]   Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Faceţi fapte bune, deoarece fiecăruia îi este uşurat aceea pentru care a fost creat.” (Al-Bukhari şi Muslim)  Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) ne-a oferit raţiunea şi capacitatea de a auzi şi de a vedea, astfel încât să putem face diferenţa între ceea ce este bine şi ceea ce este rău. Însă, apare următoarea întrebare: poate o persoană inteligentă să fure pentru ca apoi 

                              
1 Al-Lawh il-Mahfudh, literal, „Tablele păstrate”. 
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să spună că a făcut astfel deoarece Allah a hotărât acest lucru dinainte pentru ea? Nu, aceasta nu este deloc o scuză. Astfel, ea ar fi pedepsită şi i s-ar spune că: „Allah a hotărât dinainte şi pedeapsa pentru tine.” Nu este permis să ne raportăm la Qadar ca la o scuză, deoarece aceasta este considerată a fi necredinţă. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: „Vor zice aceia care Îi fac asociaţi: «De ar fi voit Allah, nu I-am fi făcut asociaţi nici noi, nici părinţii noştri şi nici nu am fi oprit noi nimic.» Tot astfel i-au învinuit şi cei de dinaintea lor (…)” [Traducerea sensurilor 
Nobilului Coran, 6:148]  27. Ce înseamnă «ihsān»? Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Aceasta înseamnă să Îl adori pe Allah ca şi cum L-ai vedea, deoarece, chiar dacă tu nu Îl poţi vedea, El te vede.” (Muslim)  Ihsān-ul este cel mai înalt dintre cele trei nivele ale religiei. 28.  Câte tipuri de Tawhīd există? Sunt trei tipuri de Tawhīd:   1) Tawhīd ar-Rububiyyah: acest tip înseamnă să crezi că Allah este Creatorul tuturor lucrurilor, Cel care asigură mijloacele de trai, Cel care dă viaţă şi moarte etc. Necredincioşii din timpul Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au afirmat acest tip de Tawhīd chiar şi înainte ca el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să fie numit Profet.   2) Tawhīd al-Uluhiyyah: acest tip înseamnă să Îl adori doar pe Allah, dedicându-i toate actele de adorare, aşa cum sunt rugăciunea, oferirea de caritate şi altele. El este Singurul demn de adorare. Allah Preaînaltul a trimis Profeţi pe Pământ, cărora le-a revelat Cărţi Divine, pentru a institui acest tip de Tawhīd.   3) Tawhīd al-Asmā wa as-Sifāt: acest tip de Tawhīd înseamnă să crezi în Numele şi Atributele menţionate de Allah şi de Profetul Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), fără tahrif (fără a denatura semnificaţia lor), fără ta’til (fără a nega semnificaţia acestora), fără takif (fără a te adânci în întrebări despre cum au apărut aceste Nume şi Atribute) şi fără tamthil (fără a Îl asemăna pe Allah cu nimic din creaţia Sa). 29  Ce este un «wali»? Termenul de «wali» face referire la un dreptcredincios pios. Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran: „Într-adevăr, ’aulia’ (pl. wali - aliaţi) lui Allah nu au a se teme şi nici nu vor fi mâhniţi ~ Aceia care cred şi care au frică (de Allah)!” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 10:62-63]   De asemenea, wali poate semnifica protector, tutore, prieten, conducător etc., după cum a spus Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Cu adevărat, eu am ca wali pe Allah şi pe credincioşii cei pioşi.” (Al-Bukhari şi Muslim) 30. Care sunt obligaţiile noastre faţă de companionii Profetului (Allah să fie mulţumit de ei!)? Obligaţiile noastre faţă de companionii Profetului (Allah să fie mulţumit de ei!) sunt să îi iubim, să Îl rugăm pe Allah să fie mulţumit de ei, să avem o inimă pură atunci când vorbim despre ei şi să ne abţinem de la a vorbi rău despre ei. Trebuie să facem cunoscute meritele şi virtuţile acestora şi nu trebuie să menţionăm greşelile sau disputele care au avut loc între ei. 
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 Companionii nu au fost infailibili şi poate că au făcut greşeli, însă, cu toate acestea, ei au făcut întotdeauna ceea ce au considerat că era cel mai bine. Ei vor primi răsplată dublă pentru toate chestiunile în care au luat decizia corectă şi o răsplată pentru acele lucruri în care au greşit1. Ei s-au străduit să judece corect şi, de aceea, toate greşelile le-au fost iertate.  Nenumăratele lor virtuţi au făcut ca greşelile lor să fie neglijate. Companionii nu au toţi acelaşi rang, unii fiind consideraţi a fi mai buni decât alţii, iar dintre aceştia, zece sunt consideraţi a fi cei mai buni (deoarece au fost anunţaţi că vor fi în Paradis încă din timpul vieţii): Abu Bakr, apoi ʻOmar, apoi Uthman, ʻAli, apoi, după ei, Talha, apoi Az-Zubair, Sa’d ibn Abu Waqqas, apoi ʻAbd ar-Rahman ibn ʻAwf, apoi Said ibn Zaid şi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah (Allah să fie mulţumit de ei!). Apoi, cei care urmează după aceştia sunt cei care au luptat la Badr dintre emigranţi (muhajirun) şi ajutoare (ansari), apoi restul dintre cei care au emigrat cu Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), apoi restul dintre ansari şi apoi ceilalţi companioni. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu spuneţi cuvinte de ocară despre companionii mei, căci, (jur) pe Cel în Mâna Căruia se află sufletul meu, chiar dacă vreunul dintre voi ar cheltui drept caritate atât de mult aur cât mărimea muntelui Uhud, aceasta nu ar fi considerată nici măcar cât dau ei drept caritate cu o mână sau cu o jumătate de mână.” (Al-Bukhari şi Muslim)  De asemenea, Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Fie ca blestemul lui Allah, al îngerilor şi al oamenilor să fie asupra celui care spune o vorbă de ocară la adresa companionilor mei.” (At-Tabarani) 31. Ar trebui să exagerăm în lăudarea Profetului Mohammed  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mai mult decât Allah a prescris pentru el? Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este, fără îndoială, cel mai bun şi cel mai nobil dintre creaturile lui Allah. Cu toate acestea, nu ar trebui să exagerăm în aducerea de laude pentru el, după cum creştinii au făcut cu profetul Isus (Pacea fie 
asupra sa!), fiul Mariei, din moment ce Profetul                       (

Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a interzis să facem acest lucru. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu exageraţi în lăudarea mea la fel cum creştinii au făcut cu Isus, fiul Mariei, deoarece eu nu sunt decât un rob al lui Allah; aşadar, spuneţi-mi: «Robul şi Mesagerul lui Allah.».”  (Al-Bukhari) 32.  Oamenii Cărţii (evreii şi creştinii) sunt credincioşi sau nu? Evreii, creştinii şi adepţii tuturor celorlalte religii sunt necredincioşi, în ciuda faptului că religia pe care o urmează are origine Divină.   Cel care nu îşi va părăsi religia după venirea Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi nu va deveni musulman trebuie să ştie că: „Acela care doreşte o altă religie decât 
                              

1 Aceasta este în acord cu relatarea lui Al-Bukhari şi a lui Muslim: „Dacă un judecător se străduieşte să judece cu corectitudine şi are dreptate, va primi două răsplăţi; iar dacă se străduieşte să judece cu corectitudine şi nu are dreptate, va primi o singură răsplată.” 
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islamul, nu-i va fi acceptată şi el se va afla în Viaţa de Apoi printre cei pierduţi.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 3:85]  Dacă un musulman nu crede că aceştia sunt necredincioşi sau se îndoieşte cu privire la aceasta, el va deveni, la rândul său, necredincios (va ieşi în afara islamului), deoarece aceasta presupune că se îndoieşte de Cuvântul lui Allah şi al Profetului Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Allah Preaînaltul spune: „(...) însă acele cete (aparţinând altor religii) care nu cred în el (Profetul Mohammed) au drept făgăduinţă Focul. Nu fi în îndoială asupra lui, căci el (Coranul) este Adevărul de la Domnul tău, dar cei mai mulţi dintre oameni nu cred!” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 11:17]  Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „(Jur) Pe Cel în Mâna căruia este sufletul lui Mohammed! Oricine a auzit de mine din această comunitate, sau orice evreu, sau orice creştin care mă ascultă, însă nu îşi mărturiseşte credinţa în cele cu care am fost trimis şi moare în această stare (de necredinţă), va fi printre oaspeţii Focului.” (Muslim) 33. Ne este permis să fim nedrepţi cu un nemusulman? Nedreptatea este interzisă. Allah Preaînaltul spune: „Allah porunceşte dreptatea, împlinirea faptei bune (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 16:90]  Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a relatat într-un hadith Qudsi1 că Allah Preaînaltul a spus: „Cu adevărat, am făcut nedreptatea interzisă pentru Mine Însumi şi am interzis-o pentru voi de asemenea; aşadar, nu fiţi nedrepţi unii faţă de alţii.” (Muslim)  De asemenea, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „«Ştiţi cine este falit?»  Ei, companionii      (Allah să fie mulţumit de ei!) au spus: «Cel falit dintre noi este cel care nu are niciun dirham şi nimic altceva de valoare.» El, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a spus: «Cel falit din Ummah mea este acela care, în Ziua Judecăţii, va veni cu rugăciunile, posturile şi zakāt-ul (caritatea anuală obligatorie) său, însă el a încălcat drepturile altora, a calomniat, a consumat în mod nedrept averea altora, a vărsat sângele altora şi i-a lovit pe alţii, şi răsplăţile sale vor trece la cutare şi cutare (cei care au suferit de mâna lui). Şi dacă faptele sale bune se vor termina înainte să înapoieze drepturile oamenilor, atunci se va lua din faptele lor rele şi vor trece la el şi el va fi aruncat în Focul Iadului.»” (Muslim) 34. Ce este «bid‘ah2»?  Ibn Rajab (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Bid‘ah este tot ceea ce este iniţiat şi care nu are nicio evidenţă în Legea islamică, prin care să i se dovedească validitatea.” 

                              
1 Hadith-ul Qudsi (hadith-ul sacru) reprezintă Cuvintele lui Allah transmise Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) prin intermediul îngerului Jibril (Pacea fie 

asupra sa!). Este Cuvântul lui Allah numai ca sens, nu şi ca text, spre deosebire de Coran, care este Cuvântul lui Allah atât ca sens, cât şi ca text. Hadith-ul sacru reprezintă vorbele Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care încep cu „Mi-a spus Allah” sau „Allah spune”, după care urmează un hadith, şi nu un verset.  
2 Bid‘ah, literal, înseamnă inovaţie, tot ceea ce a fost introdus nou în religie. 
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 Toate lucrurile pentru care găsim evidenţe în Legea islamică, prin care li se dovedeşte validitatea, nu sunt inovaţii din punct de vedere religios, chiar dacă din punct de vedere lingvistic pot fi numite bid‘ah (inovaţie). 35.  Există ceva în religie care să poată fi numit bid‘ah bună şi bid‘ah rea? Coranul şi Sunnah au interzis orice fel de inovaţie în religie, orice lucru care este iniţiat în religie şi care nu are nicio evidenţă validă în Legea islamică.  Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oricine face un act de adorare care nu este din religia noastră va avea acel act respins.” (Al-Bukhari şi Muslim)  De asemenea, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Orice chestiune care nu are precedent în islam este bid‘ah, iar orice bid‘ah este o deviere.” (Abu Dawud)  Imam Malik (Allah să aibă 
milă de el!) a spus cu referire la inovaţia în religie: „Persoana care iniţiază o inovaţie în religie crezând că este ceva bun pretinde că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a înşelat pe oameni atunci când a transmis Mesajul islamului, din moment ce Allah spune: „(...) În ziua aceasta, am desăvârşit religia voastră şi am împlinit Harul Meu asupra voastră (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 5:3]” 

 Sunt unele ahadith care vorbesc despre semnificaţia lingvistică a termenului de „bidʻah”. Acestea se referă la actele de adorare care au făcut parte, iniţial, dintre practicile islamice, dar care, mai târziu, au fost abandonate de către musulmani. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne îndeamnă să le reamintim oamenilor despre astfel de acte de adorare, după cum a fost relatat într-un hadith: „Oricine reintroduce o tradiţie bună în islam va avea o răsplată pentru aceasta şi o răsplată echivalentă cu cea a oamenilor care o urmează, fără a diminua cu nimic răsplata lor.” (Muslim)  La aceasta s-a referit ʻOmar (Allah să fie mulţumit de el!) atunci când a afirmat:  „Ce inovaţie bună este aceasta!”   Inovaţia la care s-a referit ʻOmar (Allah să fie mulţumit de el!) este rugăciunea Tarawīh1. El (Allah să fie mulţumit de el!) i-a adunat pe oameni în timpul lunii Ramadan şi le-a poruncit să efectueze această rugăciune în congregaţie.  36.  Câte tipuri de «nifāq» (ipocrizie) există? În islam, se cunosc două tipuri de ipocrizie:  1) ipocrizia în credinţă (ipocrizia majoră): aceasta se referă la manifestarea exterioară a credinţei, în timp ce persoana care afirmă că este credincioasă nu este. Dacă o persoană moare persistând în acest tip de ipocrizie, atunci va muri într-o stare de necredinţă. Despre acest tip de oameni Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran: „Cei făţarnici vor ajunge în fundul cel mai de jos al Iadului (...)” 
[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 4:145]  

                              
1 Rugăciune specială din perioada lunii Ramadan, cunoscută sub numele de Tarawīh; ea este Sunnah pentru bărbaţi şi pentru femei şi se efectuează după rugăciunea Isha şi înainte de rugăciunea Witr. 
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 Câteva trăsături ale acestor ipocriţi sunt următoarele: persoanele care persistă în acest fel de ipocrizie doresc să îi înşele pe Allah şi pe credincioşi, doresc să îşi bată joc de credincioşi, îi ajută pe inamici să câştige în faţa credincioşilor şi, de asemenea, caută să obţină câştiguri lumeşti prin faptele bune pe care le fac şi nu Viaţa de Apoi.  2) ipocrizia în fapte (ipocrizia minoră): aceasta nu scoate persoana în afara islamului, însă este o faptă periculoasă, deoarece poate conduce la ipocrizie majoră dacă cineva se face vinovat de aceasta fără a se căi.  Câteva trăsături ale acestor ipocriţi sunt următoarele: atunci când vorbesc, mint; când fac o promisiune, o încalcă; atunci când se ceartă, devin violenţi; dacă fac un legământ, îl încalcă şi dacă li se încredinţează ceva, atunci trădează încrederea. Din această cauză, companionii Profetului (Allah să fie mulţumit de ei!) se temeau să nu aibă unele dintre caracteristicile celor care se fac vinovaţi de ipocrizia minoră. Ibn Mulaikah (Allah să aibă 
milă de el!) a relatat: „Am întâlnit treizeci dintre companionii Profetului                 (

Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi cu toţii se temeau de comiterea unor acte de ipocrizie minoră.”  Ibrahīm at-Taimi (Allah să aibă 
milă de el!) a spus: „Nu am comparat niciodată ceea ce am făcut cu ceea ce am spus fără să mă tem că sunt un mincinos.”  Al-Hasan al-Basri (Allah să aibă 

milă de el!) a spus: „Nimeni nu se teme de ipocrizie cu excepţia unui credincios şi nimeni nu se simte în siguranţă de aceasta cu excepţia unui ipocrit.”   ʻOmar i-a spus lui Hudhaifah1 (Allah să fie mulţumit de ei!): „«Pe Allah, spune-mi dacă Profetul m-a menţionat printre ipocriţi!» Hudhaifah i-a spus: «Nu, şi nu voi mai informa pe nimeni despre aceasta după tine.»” 37.   Care este cel mai mare şi mai grav păcat în faţa lui Allah? Cel mai mare şi mai grav păcat în faţa lui Allah este shirk-ul (politeismul): a îi asocia pe alţii în adorare cu Allah. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: „(...) Nu-I face lui Allah asociat, căci facerea de părtaşi este fărădelege mare.” [Traducerea sensurilor 
Nobilului Coran, 31:13]  Atunci când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întrebat care este cel mai mare păcat, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: „A Îi asocia pe altcineva lui Allah (a Îi face parteneri), pentru că El este Unicul care te-a creat.” (Al-Bukhari şi Muslim) 38.  Câte tipuri de shirk există? Sunt două tipuri de shirk: shirk major şi shirk minor.   1) Shirk major. Comiterea acestui tip de shirk scoate persoana în afara islamului şi Allah Preaînaltul nu o va ierta niciodată dacă va muri în această stare, fără a se căi. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: „Allah nu iartă să I se 

                              
1 Hudhaifah (Allah să fie 

mulţumit de el!) a fost păstrătorul secretelor Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi singurul care a fost informat de către Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) despre persoanele ipocrite care trăiau în Medina. 
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facă vreun părtaş. Afară de aceasta, El iartă cui  voieşte (...)” [Traducerea sensurilor 
Nobilului Coran, 4:48]  Acest tip de shirk are patru subcategorii:    a. shirk în actele de adorare şi în suplicaţii;  b. shirk în intenţii, dorinţe şi ţeluri: adică facerea de fapte bune de dragul altcuiva în afara lui Allah Preaînaltul; c. shirk în supunere: supunerea faţă de altcineva în afară de Allah Preaînaltul, care spune despre ceea ce Allah a permis că este interzis şi despre ceea ce Allah a interzis că este permis;  d. shirk în dragoste: a iubi pe cineva aşa cum Allah trebuie să fie iubit. 2) Shirk minor. Comiterea acestui tip de shirk, deşi este unul deosebit de grav, nu scoate persoana în afara islamului. Shirk-ul minor are două subcategorii:  a. shirk evident: acesta poate fi asociat cu afirmaţii precum un jurământ pe ceva sau pe cineva, altul decât Allah, sau cu acţiuni precum a purta amulete.  b. shirk ascuns: care stă în intenţie, când cineva face1 un act de adorare doar pentru a câştiga admiraţia oamenilor. 39. Care este diferenţa dintre shirk major şi shirk minor? Există mai multe diferenţe între shirk-ul major şi shirk-ul minor. Una dintre acestea este aceea că persoana care comite shirk major va fi judecată ca fiind necredincioasă şi va rămâne în Focul Iadului pentru totdeauna, în timp ce persoana care comite shirk minor nu va fi judecată ca fiind necredincioasă şi nu va rămâne în Focul Iadului pentru totdeauna.  O altă diferenţă este că shirk-ul major anulează toate faptele bune, iar acestea vor fi făcute în zadar; în timp shirk-ul minor nu anulează toate faptele bune, ci doar fapta particulară în care acesta este comis. Există diferenţe de opinie între învăţaţi în ceea ce priveşte căinţa, dacă aceasta  este o condiţie pentru iertarea shirk-ului minor, aşa cum este cazul shirk-ului major sau dacă shirk-ul minor este similar cu acele păcate pe care Allah Preaînaltul le iartă dacă voieşte. Oricare dintre aceste opinii ar fi corectă, este clar că shirk-ul minor rămâne o chestiune gravă. 40. Există posibilitatea de a evita comiterea unui act de shirk minor chiar înainte de a îl face sau de a obţine ispăşirea odată comis? Acest lucru este posibil, făcând faptele bune doar de dragul lui Allah Preaînaltul. Pentru a se proteja pe sine de la a se lăuda chiar şi doar puţin cu faptele pe care le înfăptuieşte, credinciosul trebuie să caute adăpost la Allah, după cum ne-a învăţat Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „«O, oameni, feriţi-vă de acest tip de shirk, care este mai subtil decât piciorul unei furnici.» Companionii l-au întrebat: «Cum putem noi să îl evităm când acesta este mai subtil decât piciorul unei furnici?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a răspuns: «Spuneţi: „O, Allah, căutăm adăpost la 

                              
1 Dacă cineva realizează toate actele sale de adorare doar pentru a obţine admiraţia oamenilor, atunci vorbim despre shirk major. 
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tine de la a comite shirk cu bună ştiinţă şi îţi cerem iertare pentru ceea ce facem fără ştirea noastră!”»” (Ahmad) Ispăşirea pentru cel care a făcut un jurământ în numele altcuiva sau pe altceva în afară de Allah a fost menţionată de către Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care a spus: „Oricine face un jurământ pe Lāt sau Uzza1 să spună «Lā ilāha ill- Allah! (Nu există altă divinitate demnă de adorare în afara lui Allah!)».” (Al-
Bukhari şi Muslim) Ispăşirea pentru cei care cred în superstiţii se regăseşte în cuvintele Profetului Mohammed  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care a spus: „«Oricine s-a oprit de la un lucru pe care dorea să îl facă din cauza unei superstiţii a comis shirk.» Companionii l-au întrebat: «Care este ispăşirea pentru aceasta?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a răspuns: «A spune: „O, Allah, tot binele vine de la Tine şi tot răul vine cu Voia Ta şi cu adevărat nimeni nu este demn de adorare cu excepţia Ta!”»” (Ahmad) 41.  Câte tipuri de necredinţă (kufr) există? Necredinţa este de două tipuri: necredinţa majoră şi necredinţa minoră.  1. Necredinţa majoră îi scoate pe oameni din islam şi aceasta se împarte în cinci categorii: a) kufr al negării; b) kufr al aroganţei (chiar şi după ce a rostit adevărul);  c) kufr al îndoielii;  d) kufr al îndepărtării (de religie); e) kufr al ipocriziei.   2. Necredinţa minoră este privită ca un păcat, însă nu îi scoate pe oameni din islam. Un exemplu în acest sens este uciderea unui musulman. 42. Care sunt regulile cu privire la oferirea unui jurământ2? Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cu adevărat, aceasta nu aduce niciun fel de bine.” (Al-Bukhari) Acest lucru se aplică pentru jurămintele făcute doar lui Allah3. Însă, dacă jurământul a fost făcut în faţa altcuiva în afara lui Allah, aşa cum este o persoană decedată sau un wali (tutore, prieten, protector), acesta este considerat a fi nepermis4 şi, de aceea, nu trebuie să fie îndeplinit5. 

                              
1 Doi idoli adoraţi de către necredincioşi în timpul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 2 Un jurământ este când o persoană promite să facă un anumit act de adorare dacă îi este îndeplinită una dintre cererile sale. 
3 A face un jurământ lui Allah este makrūh (neplăcut) conform acestui hadith. Aceasta este din cauza faptului că persoana lasă impresia că îndeplineşte actul de adorare doar dacă cererea îi este îndeplinită şi în mod normal nu ar face-o. Totuşi, dacă o persoană face un jurământ lui Allah trebuie să îl îndeplinească. 
4 În cele mai multe dintre cazuri, acesta este considerat a fi o formă de shirk, deoarece persoana crede că datorită acestui jurământ făcut unei persoane decedate sau unui wali cererea îi va fi îndeplinită. 
5 Orice jurământ nepermis nu trebuie îndeplinit, deoarece Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oricine jură să Îl asculte pe Allah, atunci trebuie să Îl asculte şi oricine jură că nu Îl va asculta pe Allah, atunci nu trebuie să facă aceasta.” (Al-Bukhari) De asemenea, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus: „Jurămintele sunt de două feluri: pe Allah, a căror ispăşire este îndeplinirea, şi pe 
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43. Care este regula cu privire la cel care merge la un ghicitor sau prezicător? Este interzis să mergem la un ghicitor sau prezicător. Dacă totuşi cineva merge la ei, ştiind că aceştia nu cunosc cele nevăzute, şi doreşte să beneficieze de cele în legătură cu care djinnii îi informează pe aceştia, trebuie să ştie că rugăciunea nu îi va fi acceptată timp de patruzeci de zile, după cum a spus Profetul Mohammed (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Celui care merge la un ghicitor şi îl întreabă despre ceva, rugăciunea nu îi va fi acceptată timp de patruzeci de zile.” (Muslim) Dacă o persoană merge la un ghicitor sau la un prezicător, crezând în pretinderea lui că ştie cele necunoscute, atunci nu crede în religia Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), pentru că el a spus: „Oricine merge la un ghicitor sau la un prezicător şi crede în ceea ce acesta spune, cu adevărat nu crede în ceea ce i-a fost revelat lui Mohammed.” (Abu Dawud) 44. În ce moment devine căutarea ploii în stele o formă de shirk, fie că este minor sau major? Oricine crede că stelele au vreun efect asupra ploii fără Voia lui Allah şi le atribuie acestora ploaia a comis un act de shirk major. Însă, dacă o persoană consideră că stelele au acest efect cu Voia lui Allah şi că Allah a făcut ca acestea să fie motivul pentru care ploaia a apărut sau că Allah a făcut ca atunci când anumite stele apar să coboare ploaia, atunci a comis un act de shirk minor. Aceasta se datorează faptului că persoana respectivă a considerat că stelele cauzează ploaia, fără a avea această dovadă tangibilă, logică sau religioasă (astrologie). Cu toate acestea, este permisă studierea stelelor pentru a observa succedarea anotimpurilor şi a perioadelor ploioase din an (astronomie). 45.  Care sunt obligaţiile musulmanilor faţă de conducătorii lor? Conducătorii musulmanilor trebuie să fie ascultaţi, chiar dacă oamenii sunt de acord sau nu cu ceea ce fac. Este interzisă rebeliunea împotriva lor, chiar dacă aceştia sunt nedrepţi1. Sunt interzise, de asemenea, neascultarea, blestemarea sau suplicaţiile împotriva lor. Mai degrabă, ar fi mai bine ca oamenii să se roage pentru ca ei să fie drepţi şi să aibă succes în ceea ce este drept. Oamenii trebuie să fie conştienţi de faptul că supunerea în faţa acestora înseamnă supunere în faţa lui Allah, atât timp cât ei nu îndeamnă la neascultarea Lui. Dacă unul dintre liderii musulmanilor îndeamnă la nesupunerea în faţa lui Allah, atunci el nu trebuie ascultat în această chestiune. El trebuie ascultat, însă, în chestiunile bune pe care le porunceşte2. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Ascultaţi şi supuneţi-vă faţă de conducător 
                                                                                  

Şeitan, care nu este permis a fi  îndeplinit, iar ispăşirea pentru acest păcat este ispăşirea pentru încălcarea unui jurământ solemn.” (Abu Dawud, At-Tirmidhi şi An-Nasa’i) 1 Atât timp cât timp aceştia sunt musulmani, nu este permisă rebeliunea împotriva lor. 
2 În acest sens, regula este aceea pe care Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adus-o: „Nu există ascultare faţă de cineva în neascultarea lui Allah: ascultarea este doar pentru binele ştiut.” (Al-Bukhari şi Muslim) 
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chiar dacă vă loveşte spatele şi vă ia proprietatea, ascultaţi şi supuneţi-vă.” 
(Muslim) 46. Este permis să întrebăm despre Înţelepciunea lui Allah cu privire la ceea ce El a poruncit şi a interzis? Este permis, atât timp cât credinţa şi ascultarea persoanei nu depind de cunoaşterea Înţelepciunii lui Allah şi de satisfacerea acestei curiozităţi. Cunoaşterea Înţelepciunii care se află în spatele poruncilor şi a interzicerilor creşte statornicia credincioşilor în a rămâne pe Calea Adevărului; însă, supunerea absolută în faţa lui Allah fără a pune întrebări este dovada credinţei complete şi a devoţiunii faţă de Allah şi de Înţelepciunea Sa Perfectă, acesta fiind modul în care credeau companionii (Allah să fie mulţumit de ei!). 47. Care este semnificaţia Cuvintelor lui Allah: „Binele de care ai parte îţi vine de la Allah, iar răul care te loveşte îţi vine de la tine însuţi (...)” [Traducerea 
sensurilor Nobilului Coran, 4:79]? Binele la care se face referire în acest verset înseamnă binecuvântare, iar răul se referă la încercare şi amândouă sunt parte din Qadar-ul (Predestinarea) lui Allah. Totuşi, binele Îi este atribuit lui Allah, deoarece El este Cel care îl trimite asupra oamenilor. În ceea ce priveşte răul, acesta a fost creat, la rândul său, de către Allah şi aceasta nu este în zadar, ci cu un motiv înţelept, din moment de El nu face nimic rău şi toate actele Lui sunt bune. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus (într-o suplicaţie): „Toate lucrurile bune se află în Mâinile Tale şi răul nu Îţi este atribuit Ţie.” (Muslim) Acţiunile oamenilor sunt create de către Allah, însă, în acelaşi timp, le-a fost lăsată libertatea de a alege. În Nobilul Coran, ni se spune: „Cât despre cel care dăruieşte (drept milostenie din averea sa) şi se teme de Allah (ascultând Poruncile Sale şi evitând ceea ce El a interzis) ~ Şi crede în al-husna (cea mai bună; crede că Allah îl va recompensa pentru tot ceea ce a oferit drept milostenie şi că îl va răsplăti pentru faptele sale bune şi crede, de asemenea, în Unicitatea lui Allah şi în Dreptul Său de a fi adorat doar El, Care nu are parteneri) ~ Aceluia îi vom netezi Noi calea către uşurinţă (bunătate; îl vom călăuzi pe el către Calea cea Dreaptă şi faptele bune). ~ Cât despre cel care se zgârceşte (care este lacom) şi se consideră pe sine autosuficient (consideră că nu are nevoie de Allah sau de Răsplata Sa), ~ Şi neagă al-husna (nu crede că Allah îl va recompensa pentru ceea ce a cheltuit drept milostenie din averea sa şi neagă, de asemenea, Unicitatea lui Allah), ~ Aceluia îi vom netezi Noi calea către greutate (pentru cel nelegiuit vom netezi calea către rău, iar el va merita Pedeapsa lui Allah în Viaţa de Apoi şi Allah niciodată nu îl călăuzeşte pe cel nedrept).” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 92:5-10]  48. Este permis să spunem despre cineva că este martir (shahīd)? A spune despre o anumită persoană că este martir înseamnă să ai certitudinea că aceasta a 
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ajuns în Paradis. Ahl-us-Sunnah1 nu spun despre nimeni că va merge în Paradis sau în Iad, în afară de acele persoane despre care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a informat. Motivul pentru aceasta este că noi nu putem cunoaşte modul în care a murit persoana, iar oamenii sunt judecaţi în conformitate cu faptele lor finale. Mai mult decât atât, intenţiile nu sunt cunoscute de nimeni în afară de Allah Preaînaltul. Totuşi, ne aşteptăm că persoanele care fac bine vor fi răsplătite, iar cele care fac rău ne temem că vor fi pedepsite. 49. Este permis să spunem despre un anumit musulman că este necredincios? Nu este permis să judeci un musulman să spunem despre un musulman ca fiind necredincios, politeist sau ipocrit, dacă nu a făcut nimic care să dovedească acest lucru. Mai degrabă, îl privim ca pe un musulman şi lăsăm chestiunile lui în grija lui Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic).  50.  Este permis să realizăm Tawāf  în alte locuri decât Ka‘bah? Singurul loc în care ne este permis să facem Tawāf ca act de adorare este Casa cea Sfântă (Ka‘bah) şi nu este permis să comparăm niciun alt loc de pe Pământ cu aceasta, indiferent cât de sacru ar fi acel loc. Oricine efectuează Tawāf în alt loc decât Ka‘bah, cu intenţia clară de a face din aceasta un act de adorare, nu a ascultat de Allah. 

                              
1 Ahl-us-Sunnah sunt acele persoane care urmează întocmai sursele islamului, Coranul şi Sunnah, în concordanţă cu înţelegerea primelor trei generaţii de musulmani şi a învăţaţilor drepţi care i-au urmat. 
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Allah Preaînaltul a creat inima pe care a făcut-o asemeni unui rege, iar trupul în care aceasta se află este asemeni armatei sale: dacă regele este bun, atunci şi 
soldaţii săi sunt buni. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cu adevărat, este o bucată de carne în corpul vostru, iar dacă aceasta este sănătoasă, întreg corpul va fi sănătos, dar dacă ea este stricată, şi corpul vostru este stricat. Cu adevărat, aceasta este inima.” (Al-Bukhari şi Muslim) Inima este locul credinţei şi al pietăţii sau locul necredinţei, ipocriziei şi al politeismului. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „«Pietatea se află aici.», şi a arătat spre inima sa de trei ori.” (Muslim) Iman-ul este credinţă, vorbire şi acţiune: credinţa şi convingerea se află în inimă, reflectându-se în cuvintele rostite şi în acţiunile inimii şi ale trupului. Inima crede şi afirmă, ceea ce generează spunerea cu convingere a Shahadei (mărturisirea de credinţă) cu limba. Apoi, inima acţionează cu dragoste, frică şi speranţă. După aceasta, limba Îl pomeneşte pe Allah Preaînaltul şi recită Coranul, iar trupul se pleacă în prosternare şi face acţiuni care îl aduc mai aproape de Allah. Trupul urmează inima, de aceea, nu intră în inimă decât ceea ce trupul semnalează într-un fel sau altul că aceasta are nevoie. Care sunt acţiunile inimii? Acestea sunt reprezentate de acele fapte care pornesc din inimă şi care sunt conectate cu aceasta. Cea mai măreaţă dintre ele este credinţa în Allah, care este înrădăcinată în inimă. Printre aceste acţiuni se numără credinţa cu supunere şi convingere, la care se adaugă teama, speranţa, căinţa, încrederea, răbdarea, certitudinea, umilinţa, dragostea de Allah şi multe altele. Pentru fiecare acţiune a inimii, există o boală care i se opune. Spre exemplu, fălirea este opusul sincerităţii, îndoiala este opusul siguranţei, ura este opusul iubirii şi aşa mai departe. Dacă neglijăm să ne purificăm inimile, atunci păcatele noastre se vor acumula şi le vor distruge. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „«Atunci când un credincios săvârşeşte un păcat, acesta va fi însemnat ca un punct negru în inima sa. Dacă acesta se căieşte, atunci punctul negru va fi şters din inima sa, iar aceasta va fi purificată; însă, dacă acesta persistă în păcatul său, atunci punctul se va mări până când va acoperi inima complet şi aceasta este ar-ran, pe care Allah l-a menţionat: „Ba nu! Cu adevărat, ceea ce ei obişnuiau să facă (dintre păcate şi fapte rele) le-a acoperit inimile (de la credinţa în Coran) cu ran (acel punct negru din inima necredinciosului este ar-ran)!” [Traducerea sensurilor 
Nobilului Coran, 83:14]” (At-Tirmidhi) De asemenea, Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Inima va fi expusă tentaţiilor aşa cum o rogojină este împletită pai cu pai şi fiecare inimă care le acceptă va fi însemnată cu un punct negru, dar orice inimă care le respinge, va fi însemnată cu un punct alb. Apoi, vor fi două tipuri de inimi: una albă, asemeni unei pietre albe, care nu va fi afectată de niciun fel de 

Acţiunile inimii 
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tentaţie atât timp cât Cerurile şi Pământul vor continua să existe, iar cealaltă inimă va fi neagră, precum ţărâna, asemeni unui vas răsturnat, iar aceasta nu va recunoaşte ceea ce este bine şi nu va respinge ceea ce este rău, cu excepţia a ceea ce corespunde dorinţelor sale.” (Muslim) Cunoaşterea acţiunilor inimii este mai importantă şi o mai mare obligaţie decât cunoaşterea acţiunilor trupului. Aceasta deoarece ea reprezintă rădăcina, în timp ce acţiunile trupului sunt ramurile şi fructele care vin să o completeze. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah nu se uită la trupurile şi averile voastre, ci se uită la inimile şi faptele voastre.” (Muslim) Inima este locul cunoaşterii, al contemplării şi al reflecţiei. De aceea, distincţia dintre oameni în faţa lui Allah Preaînaltul depinde de ceea ce se află în inimile lor, aşa cum sunt credinţa, certitudinea, sinceritatea şi aşa mai departe. Al-Hasan al-Basri       (
Allah să aibă milă de el!) a spus: „Pe Allah, Abu Bakr nu i-a întrecut pe oameni prin rugăciune şi post, ci, cu adevărat, prin credinţa care exista în inima sa!” Acţiunile inimii sunt mult mai importante decât cele ale trupului în mai multe feluri: 1) orice defect în adorarea făcută de inimă poate distruge acţiunile trupului, aşa cum este fălirea;  2) acţiunile inimii reprezintă baza, de aceea, nimeni nu va fi tras la răspundere pentru nicio vorbă sau acţiune neintenţionată şi care nu a pornit din inimă; 3) ele sunt cauza obţinerii celor mai înalte ranguri din Paradis; 4) ele sunt mai dificile decât acţiunile trupului. Ibn al-Munkadir (Allah să aibă milă de el!) a spus: „M-am luptat cu sinele meu timp de patruzeci de ani până ce acesta mi s-a supus.”; 5) au un efect mult mai frumos, aşa cum este iubirea de dragul lui Allah;  6) au o răsplată mai mare. Abu Darda (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „A medita pentru un timp este mai bine decât a te ruga întreaga noapte.”; 7) motivează trupul; 8) sunt cauza pentru care răsplata trupului este mai mare, mai mică sau lipsită de valoare, aşa cum este khushū’ (supunerea şi umilinţa) în rugăciune; 9) pot fi echivalente cu acţiunile trupului, ca atunci când există intenţia de a oferi ceva drept caritate (sadāqah) deşi nu se au banii necesari pentru a face aceasta; 10) răsplata lor este nelimitată, aşa cum este în cazul răbdării; 11) răsplata acestora continuă chiar şi atunci când trupul încetează sau este incapabil să le efectueze; 12) apar înainte de acţiunile trupului şi continuă şi în timpul acţiunilor acestuia. Inima trece prin anumite etape înainte ca trupul să efectueze o anumită acţiune:  1) al-hāges: când un gând apare prima dată în inimă; 2) al-khāterah: când acel gând rămâne în inimă; 3) hadith an-nafs: când eşti indecis în legătură cu a face sau a nu face ceva; 4) al-hamm: când plănuieşti să faci un anumit lucru; 5) al-‘azm: când ai o voinţă puternică şi eşti determinat să faci un anumit lucru. Nu există nici răsplată, dar nici păcat pentru cel care este angajat în primele trei etape ale inimii. În ceea ce priveşte al-hamm (a plănui să faci un anumit lucru), acesta va avea scrise faptele bune la care se gândeşte, însă nu şi pe cele rele. Dacă acea persoană decide să acţioneze conform gândului său, dacă este o faptă bună, îi 
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va fi scrisă ca atare, iar dacă este o faptă rea, îi va fi scrisă ca atare, chiar dacă o efectuează sau nu. Motivul pentru aceasta este că, atunci când îţi doreşti să faci un lucru, este ca şi cum l-ai fi făcut.  Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „«Când doi musulmani se luptă folosindu-şi săbiile, atunci atât cel care a ucis, cât şi cel care a murit vor fi în Focul Iadului.» L-am întrebat: «O, Mesager al lui Allah, pot înţelege aceasta cu privire la cel care a ucis, dar cum rămâne cu cel ucis?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «El a avut cu siguranţă intenţia de a îl ucide pe tovarăşul său.»” (Al-Bukhari) Dacă o persoană nu comite un anume păcat după ce se gândise să îl comită, atunci aceasta se încadrează în una dintre următoarele situaţii:  1) ea lasă acea faptă deoarece se teme de Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic). Această persoană va fi răsplătită;  2) ea lasă acea faptă, deoarece se teme de oameni. Această persoană a comis un păcat, pentru că abandonarea unei fapte rele este un act de adorare, care trebuie făcut numai pentru Allah;  3) ea nu comite acea faptă deoarece nu este capabilă să o facă, însă nici nu caută modalităţi prin care să poată să o ducă la îndeplinire. Această persoană a comis o faptă rea din cauza intenţiei sale rele;  4) ea nu comite acea faptă deoarece nu este capabilă să o facă, însă caută modalităţile prin care să o poată duce la îndeplinire, eşuând în cele din urmă. Pentru această persoană, este scris un păcat întreg, deoarece a avea dorinţa de a comite un păcat este ca şi cum ar fi comis, după cum găsim în hadith-ul amintit mai sus. Oricând există intenţia de a face o anumită faptă rea, persoana care are această dorinţă va fi pedepsită, chiar dacă fapta a fost sau nu îndeplinită. Aşadar, dacă o persoană comite un păcat şi apoi intenţionează să îl comită din nou atunci când va avea ocazia, aceasta este una care persistă în comiterea de păcate şi este pedepsită pentru intenţie, chiar dacă nu ajunge să comită acel păcat din nou. 
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 ► Intenţia. Are aceeaşi semnificaţie cu „voinţă” sau „scop” şi nicio faptă bună nu este acceptată sau considerată validă fără aceasta. Trimisul lui Allah           (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Acţiunile sunt judecate numai după intenţii şi fiecare va avea numai ceea ce a intenţionat.” (Al-Bukhari şi Muslim)  Ibn al-Mubarak (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Este posibil ca valoarea unei fapte mică să crească prin intenţie şi ca valoarea unei fapte mari să scadă prin intenţie.”  Al-Fudail (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Allah îşi doreşte de la voi numai intenţia şi voinţa voastră.”   Dacă o faptă este făcută doar de dragul lui Allah Preaînaltul, atunci ea este considerată a fi sinceră. Aceasta se întâmplă când este făcută doar pentru Allah şi pentru nimeni altcineva. Dacă aceasta este făcută pentru oricine altcineva în afară de Allah, atunci este considerată a fi fălire, ipocrizie sau orice altceva asemănător. Notă benefică! Toţi oamenii vor fi distruşi cu excepţia celor care deţin cunoaşterea. Dintre aceştia, toţi vor fi distruşi, cu excepţia celor care acţionează conform cunoaşterii pe care o deţin. Dintre aceştia, toţi vor fi distruşi, cu excepţia celor care sunt sinceri. Prima îndatorire a oricărui rob care doreşte să I se supună lui Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) este să îşi cunoască intenţia, apoi el trebuie să o corecteze în timp ce acţionează conform acesteia, după ce a experimentat realitatea onestităţii şi a sincerităţii. A acţiona fără intenţie este un efort (care nu aduce niciun beneficiu), a avea intenţie, însă nu şi sinceritate, este fălire, iar sinceritatea fără credinţă este pierdere.  Acţiunile sunt de trei tipuri:  1) păcate. A avea intenţie bună în timp ce comiţi un păcat nu îl transformă într-o faptă bună, iar dacă este comis cu intenţie rea, atunci păcatul va fi şi mai mare. 2) lucruri permise. Se poate avea o intenţie bună sau mai multe atunci când este realizată o faptă permisă şi, dacă musulmanul doreşte, aceasta poate fi transformată într-o faptă bună. 3) fapte bune. Acestea depind de intenţia persoanei, în ceea ce priveşte acceptarea şi multiplicarea acestora1. Dacă o persoană intenţionează să se fălească, ele devin păcate şi shirk minor, ceea ce poate conduce la shirk major. 

                              
1 Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care intenţionează să facă o faptă bună însă nu o face, va avea o faptă bună întreagă scrisă pentru el. Cel care face acea faptă va avea de la zece la şapte sute de fapte bune sau chiar mai mult de atât scrise pentru el. Cel care intenţionează să facă o faptă rea, însă nu o face, va avea o faptă bună întreagă scrisă pentru el. Dacă face acea faptă, atunci o faptă rea va scrisă pentru el. (Al-Bukhari şi Muslim) De asemenea, a spus: „Această naţiune se aseamănă cu patru oameni. Unul este acela căruia Allah i-a dat avere şi cunoaştere, iar el acţionează în conformitate cu cunoaşterea lui şi cu respect faţă de averea sa, cheltuind-o în mod corespunzător. Altul este cel căruia Allah i-a dat cunoaştere, dar nu şi avere, iar el este sincer în intenţia sa şi spune: «Dacă aş fi avut avere, aş fi făcut la fel ca el (cel care are avere).» - Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: «Ei au aceeaşi răsplată.» - Altul este cel căruia Allah i-a dat avere, dar nu şi cunoaştere, iar acesta îşi risipeşte averea în mod necorespunzător, iar altul este cel căruia Allah nu i-a dat nici cunoaştere şi nici avere şi spune: «Dacă aş fi avut avere, aş fi acţionat ca el (cel fără 
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 Există trei tipuri de fălire: 1)  când fălirea este motivul principal pentru a face o faptă, constituie shirk şi fapta este nulă. 2) fapta este făcută pentru Allah, însă intenţia sa ulterioară este de a se făli cu fapta sa. Dacă sfârşitul faptei nu se bazează pe începutul ei, ca, de exemplu, caritatea, atunci începutul acesteia este acceptat, iar sfârşitul este respins. Dacă sfârşitul faptei se bazează pe începutul ei, ca de exemplu rugăciunea, atunci există două situaţii posibile: a) persoana luptă împotriva intenţiei de a se făli şi se opreşte de la ea şi aceasta nu îi va aduce niciun rău; b) persoana se supune dorinţelor sale şi de aceea, dorinţa va distruge fapta bună pe care o îndeplinea. 3) persoana are intenţia de a se făli după ce a făcut fapta. Aceasta este asemeni unei şoapte şi nu va afecta în niciun fel nici fapta persoanei şi nici pe cel care o efectuează. Sunt şi alte căi ascunse care pot conduce la fălirea cu propriile fapte, de aceea, trebuie să le cunoaştem şi să ne ferim de ele.   Dacă o persoană intenţionează să obţină anumite beneficii lumeşti, atunci răsplata sau pedeapsa ei depinde de intenţie. Sunt trei tipuri de intenţie: 1) fapta este făcută doar din dorinţa de a obţine beneficii lumeşti, aşa cum este cazul unei persoane care îi conduce pe alţii în rugăciune doar pentru a obţine bani. Această persoană a comis un păcat. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oricine dobândeşte cunoaştere prin care caută Faţa lui Allah, însă face acest lucru doar pentru a îşi atinge un scop din această lume, (el) nu va simţi nici măcar mireasma Paradisului în Ziua Judecăţii.” (Abu Dawud) 2) fapta este făcută de dragul lui Allah, însă, în acelaşi timp, şi din dorinţa de a obţine anumite beneficii în această viaţă. Credinţa şi sinceritatea unei astfel de persoane sunt diminuate, aşa cum este cazul unei persoane care efectuează Hajj atât pentru a face comerţ, cât şi pentru a efectua Hajj-ul în sine. Răsplata acestei persoane este bazată pe sinceritatea sa. 3) fapta este făcută doar de dragul lui Allah, însă primeşte bani pentru aceasta sau altceva care îl ajută să ducă la îndeplinire acea faptă. Astfel, răsplata persoanei este completă, iar faptul că a primit ceva în schimbul acesteia nu va avea niciun efect. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „(...) Sunteţi cei mai îndreptăţiţi să obţineţi plata pentru că aţi făcut rūqyah cu Cartea lui Allah.” (Al-Bukhari)  

                                                                                  
cunoaştere).» - Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: «Ei au acelaşi păcat.»” (At-
Tirmidhi)  În ceea ce o priveşte pe cea de a doua persoană menţionată în acest hadith, aceasta va avea răsplata egală cu răsplata primei persoane. În ceea ce o priveşte pe cea de a patra persoană menţionată în hadith, aceasta va primi aceeaşi pedeapsă ca şi cea de a treia persoană. Toate acestea se bazează pe intenţia lor şi pe modul în care au vorbit (dacă aş fi avut, aş fi făcut...).  Ibn Ar-Rajab (Allah să aibă 

milă de el!) a relatat cu privire la cuvintele care spun că ei vor acea aceeaşi răsplată: „Ei vor avea aceeaşi răsplată, însă fără multiplicare (de la 10 la 700), deoarece multiplicarea va fi doar pentru cel care chiar a înfăptuit fapta cea bună. Dacă ei ar fi avut aceeaşi răsplată, chiar şi multiplicarea, acest fapt ar fi fost menţionat de Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).” 
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Persoanele care sunt sincere în acţiunile lor se încadrează în unul dintre următoarele trei nivele: 1) cele care fac fapte bune din dorinţa de a primi o recompensă pentru aceasta sau de frica unei pedepse. Acesta este cel mai scăzut nivel. 2) cele care fac fapte bune din recunoştinţă faţă de Allah şi din dorinţa de a I se supune. Acesta este nivelul de mijloc. 3) cele care fac fapte bune din dragoste pentru Allah şi pentru a Îl slăvi. Acesta este nivelul celor siddiqīn1 (demni de încredere) şi este cel mai înalt nivel. ► Căinţa. Este obligatoriu ca o persoană să se căiască imediat după ce a realizat că a greşit. Comiterea unui păcat face parte din natura umană. Trimisul lui Allah            (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Fiecare fiu al lui Adam păcătuieşte, iar cei mai buni dintre cei care comit păcate sunt cei care se căiesc.” (At-Tirmidhi)   De asemenea, Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă nu aţi fi comis păcate, Allah ar fi creat oameni care să păcătuiască şi care să îi ceară iertare, iar El i-ar fi iertat.” (Muslim)  Problema reală apare atunci când se persistă cu încăpăţânare în comiterea de păcate şi în întârzierea cererii de iertare pentru acestea.  Şeitan (Satana) îşi doreşte să îi ispitească pe oameni, pentru ca aceştia să cadă într-una dintre cele şapte capcane ale sale. El încearcă să te facă să o comiţi pe cea mai păcătoasă dintre acestea şi, dacă nu reuşeşte, încearcă cu următoarea şi tot aşa. Acestea şapte sunt, în ordine descrescătoare, de la cea mai păcătoasă, la cea mai puţin păcătoasă: 1) asocierea de parteneri lui Allah în politeism/idolatrie (shirk) şi necredinţa (kufr); 2) inovaţia în religie (bid‘ah) şi părăsirea căii Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi a companionilor săi (Allah să fie mulţumit de ei!); 3) comiterea păcatelor majore (kaba’ir); 4) comiterea păcatelor minore (sagha’ir); 5) incitarea la exagerarea facerii unor fapte permise (mubah); 6) incitarea la facerea anumitor acte de supunere în timp ce există alte fapte care sunt mai importante şi care au o răsplată mai mare; 7) trimiterea de diavoli dintre oameni şi djinni pentru a îi deranja şi necăji pe musulmani. 

                              
1 În Nobilul Coran, găsim: „(...) şi eu am grăbit spre Tine, Domnul meu, pentru ca Tu să fii Mulţumit!” [Traducerea sensurilor Coranului cel Nobil, 20:84] Aceste cuvinte rostite de profetul Moise (Pacea fie 

asupra sa!) ne arată că el a început o anumită acţiune pentru a Îl mulţumi pe Allah şi nu pentru că primise o anumită Poruncă Divină. Astfel, Allah Preaînaltul este Mulţumit de el (deoarece a făcut o acţiune înainte ca Allah să îi ceară acest lucru). Acelaşi lucru poate fi observat şi atunci când alegem să avem grijă de părinţii noştri, îndeplinindu-le dorinţele, fără a aştepta ca ei să ne ceară acest lucru.  O astfel de faptă este împărţită pe trei nivele: 1) cel mai scăzut nivel este să te porţi în cel mai bun mod cu putinţă pentru că te temi de păcatul reprezentat de neascultarea părinţilor sau pentru că aştepţi răsplata lui Allah pentru modul în care te-ai comportat; 2) nivelul de mijloc este reprezentat de faptul că îndeplineşti acest lucru pentru că Allah ţi-a poruncit să faci astfel; aştepţi răsplata lui Allah, însă te porţi frumos cu ei ca recunoştinţă pentru că au avut grijă de tine atunci când erai mic; 3) cel mai înalt nivel este reprezentat de un comportament frumos cu părinţii pentru că Allah ţi-a poruncit să faci astfel şi din dragoste pentru Allah Preaînaltul.  
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♦ Sunt două tipuri de păcate: păcate majore şi păcate minore.  1) Păcatele majore (kaba’ir) includ orice păcat pentru care fie a fost prescrisă o pedeapsă în această viaţă, fie a fost asociat cu o pedeapsă în Viaţa de Apoi, fie a fost menţionat ca fiind un motiv de obţinere a Mâniei sau a Blestemului lui Allah, fie a fost menţionat că neagă credinţa. 2) Păcatele minore (sagha’ir) includ toate celelalte păcate, altele decât cele amintite anterior. Sunt multe motive pentru care un păcat minor poate deveni unul major. Acestea includ determinarea de a le face, persistenţa în a le comite în mod repetat crezând că sunt nesemnificative, lăudarea cu ele şi comiterea acestora în mod public.  ♦ Căinţa este acceptată pentru fiecare păcat în parte.  Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) acceptă căinţa unei persoane atât timp cât aceasta nu se află pe punctul de a muri şi Soarele nu a răsărit de la Vest1.  Dacă o persoană este sinceră atunci când se căieşte, fapta rea îi va transformată în faptă bună2, indiferent cât de gravă este aceasta.  Patru condiţii trebuie îndeplinite pentru a fi acceptată căinţa: 1) oprirea de la acel păcat; 2) regretul pentru fapta comisă; 3) determinarea de a nu se întoarce la acel păcat în viitor; 4) dacă păcatul făcut este legat de drepturile altei persoane, atunci trebuie să se asigure returnarea drepturilor celor care au fost nedreptăţiţi.  Persoanele care se căiesc sunt de patru tipuri: 1) o persoană care se căieşte pentru păcatele pe care le-a făcut şi care face aceasta în mod constant până în momentul morţii şi nu doreşte să revină la comiterea de păcate. Ea comite numai greşeli minore, la care toţi suntem supuşi. Aceasta înseamnă sinceritate în căinţă şi străduinţă de a face fapte bune. Acest tip de căinţă este cunoscut sub numele de căinţă sinceră, iar sufletul acestei persoane este complet liniştit. 2) o persoană care se căieşte pentru păcatele făcute şi care îndeplineşte cele mai importante chestiuni religioase, dar care continuă să mai facă unele păcate în mod neintenţionat. Ea face acest lucru fără a avea intenţia de a comite acele păcate. De fiecare dată când comite un păcat, se învinovăţeşte, regretă şi este hotărâtă să stea departe de ceea ce a determinat-o să îl comită. Acesta este sufletul care se autoincriminează. 3) o persoană care se căieşte şi nu comite păcate pentru o perioadă, apoi, dorinţele sale pun stăpânire pe ea şi comite anumite păcate, însă nu se opreşte din facerea de fapte bune. Ea se opreşte din comiterea majorităţii păcatelor, deşi ar fi putut şi ar fi dorit să le facă în 
                              

1 Unul dintre cele mai mari semne care anunţă venirea Zilei Judecăţii este acela că Soarele va răsări de la Vest şi nu de la Est. Odată ce s-a întâmplat, căinţa nu va mai fi acceptată şi credinţa celor care au acceptat islamul după ce acest semn a apărut nu va fi luată în considerare. 2 Dovada pentru aceasta se află în Cuvintele lui Allah Preaînaltul: „Afară de acela care se căieşte şi care săvârşeşte fapte bune; acestora le va schimba Allah faptele rele cu fapte bune, căci Allah este Al-Ghafūr (Atoateiertătorul), Ar-Rahīm (Preamilostivul).” [Traducerea sensurilor Nobilului, 25:70]  
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continuare. Ea a fost copleşită de una sau două dintre dorinţele sale. După ce a terminat să comită păcatul, ea regretă şi îşi promite să se căiască şi să nu mai comită acel păcat, precum şi să stea departe de el. Acesta este sufletul responsabil şi este în pericol din cauza întârzierii şi a amânării căinţei., deoarece ar putea muri înainte să se căiască. Cu adevărat, consecinţele faptelor făcute depind de ultimele acţiuni. 4) o persoană care continuă astfel pentru un timp, apoi se întoarce la comiterea de păcate, fără a se gândi la căinţă şi fără a avea remuşcări pentru ceea ce a făcut. Acesta este sufletul înclinat către rău şi există posibilitatea ca acesta să sfârşească într-un mod rău. ►Sinceritatea. Stă la baza tuturor acţiunilor inimii. Cuvântul „sinceritate” (sidq) cuprinde mai multe aspecte: 1) sinceritatea în vorbire; 2) sinceritatea în intenţie şi în dorinţă; 3) sinceritatea în promisiuni şi în îndeplinirea acestora; 4) sinceritatea în determinare; 5) sinceritatea în acţiune, atunci când exteriorul şi interiorul persoanei corespund, aşa cum este, spre exemplu, smerenia în rugăciune; 6) sinceritatea în îndeplinirea anumitor aspecte ale religiei. Acesta este cel mai înalt nivel şi se referă, spre exemplu, la a fi sincer în ceea ce priveşte frica, speranţa, ascetismul, plăcerea, încrederea, dragostea şi celelalte acţiuni ale inimii. Oricine este sincer în toate aspectele menţionate anterior este considerat a fi sincer, deoarece a atins nivelul celor sinceri. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Fiţi sinceri, căci, cu adevărat, adevărul va conduce la bunătate şi, cu adevărat, bunătatea va conduce la Paradis. O persoană care are un comportament plin de sinceritate şi care se străduieşte să fie sinceră va fi acceptată de către Allah ca o persoană cinstită. Ţineţi-vă departe de falsitate, căci, cu adevărat, falsitatea va conduce spre al-fajur (ticăloşie, răutate) şi al-fajur va conduce la Iad. Un rob al lui Allah care minte până când minciuna devine o obişnuinţă, va fi considerat de Allah ca fiind un mincinos.” (Al-Bukhari şi Muslim)  Cel care nu cunoaşte diferenţa dintre ceea ce este adevărat şi ceea ce este fals şi este sincer în căutarea adevărului, fără a îşi urma propriile dorinţe, atunci este probabil că acesta va avea succes în căutarea sa. Dacă nu va reuşi, atunci Allah Preaînaltul îl va ierta. Minciuna se opune sincerităţii. Primul lucru pe care minciuna îl atinge şi corupe într-o persoană este limba, apoi urmează restul trupului, care va trece prin acelaşi proces precum limba. Apoi, aceasta se răspândeşte şi devine o parte a tuturor spunerilor, acţiunilor şi chestiunilor sale, până când minciuna va ajunge să o împresoare. ► Dragostea. Dulceaţa credinţei este atinsă prin intermediul iubirii faţă de Allah, de Mesagerii Săi şi de credincioşi. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care are următoarele trei calităţi va simţi dulceaţa credinţei: Allah şi Trimisul Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îi sunt mai dragi decât oricine şi orice altceva; iubeşte o persoană numai de dragul lui Allah; urăşte să se întoarcă la necredinţă, după 
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ce Allah l-a salvat de aceasta, aşa cum urăşte să fie aruncat în Foc.” (Al-Bukhari 
şi Muslim)  În cazul în care copacul dragostei este plantat în interiorul sufletului şi este udat cu sinceritate şi cu urmarea căii Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), acesta va produce toate tipurile de fructe, cu Voia lui Allah.  Există patru tipuri de dragoste: 1) dragostea faţă de Allah, care este baza credinţei; 2) dragostea pentru Allah şi ura pentru El. Acest tip de iubire este obligatoriu. 3) dragostea împreună cu Allah, care înseamnă asocierea altora în acest tip de iubire care este menit doar pentru Allah, aşa cum este dragostea politeiştilor pentru zeii lor. Acest tip de iubire este baza shirk-ului. 4) dragostea naturală, aşa cum este dragostea pentru părinţi sau pentru copii şi dragostea de mâncare şi tot aşa. Acest tip de iubire este permis. Profetul Mohammed                  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „(...) Renunţă la această lume şi Allah te va iubi (...)” 
(Ibn Majah)  ► Încrederea. Înseamnă ca inima să aibă încredere în Allah Preaînaltul pentru a aduce bine şi pentru a respinge răul, în timp ce persoana are încredere în El şi căută mijloacele permise. Atunci când cineva nu are încredere în Allah, înseamnă că există un neajuns în ceea ce priveşte credinţa în Tawhīd (Unicitatea lui Allah). Aceasta trebuie să existe înainte de acţiunea cuiva şi este rezultatul siguranţei.  Sunt trei tipuri de încredere: 1) primul tip este cel obligatoriu, ceea ce înseamnă încrederea în Allah şi în lucrurile pe care doar El le poate face, aşa cum este, spre exemplu, vindecarea bolnavilor. 2) al doilea tip este cel interzis, care poate fi de două feluri: a. shirk-ul major (shirk akbar). Acesta este cazul în care o persoană se bazează în totalitate pe lucrurile create de Allah Preaînaltul şi crede că acestea îi aduc beneficii sau o vătămează (fără Puterea lui Allah Preaînaltul1).                                
1 Atunci când cineva înfăptuieşte anumite lucruri pentru anumite motive se află în opoziţie cu a avea încredere în Allah? A înfăptui anumite lucruri pentru anumite motive are mai multe aspecte: 1) a obţine un beneficiu. Acest fapt are, la rândul, său trei aspecte: a. un motiv clar, precum a te căsători cu cineva pentru a avea copii; a părăsi acest act este un fel de nebunie şi nu are nimic de a face cu încrederea în Allah. b. un motiv neclar: de regulă, obiectivul nu poate fi atins fără acel motiv, aşa cum este cazul unei persoane care călătoreşte cu maşina, însă nu pune în rezervorul acesteia suficientă benzină pentru a putea ajunge la destinaţie. Un astfel de act nu are de a face cu încrederea în Allah, deoarece atunci când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a călătorit spre Medina a luat cu el tot ceea ce îi era necesar în călătorie şi a luat un om drept călăuză pentru a fi îndrumat spre Medina. c. motive care, cel mai probabil, vor ajuta persoana să îşi atingă obiectivul, aşa cum este cazul unei persoane care are grijă de fiecare detaliu al firmei pe care o conduce, astfel încât afacerea sa să se dezvolte, iar ea să poată obţine mai multe beneficii materiale. A face astfel este echivalent cu a îţi pune încrederea în Allah şi, în opoziţie, a lăsa deoparte acele detalii care îţi pot oferi bani nu înseamnă a avea încredere în Allah. ‘Omar ibn al-Khattāb (Allah să fie 

mulţumit de el!) a relatat: „Cel care se încrede în Allah este cel care plantează seminţe în pământ şi apoi se încrede în Allah.”  2) a păstra ceva care există deja: aşa cum este cazul persoanei care păstrează hrană pentru viitor, precum cei care trăiesc în Alaska sau în deşert. Acest lucru înseamnă a te încrede în Allah. ‘Omar 
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b. shirk-ul minor (shirk asghar). Acesta este cazul unei persoane care se bazează pe alţii pentru asigurarea mijloacelor de subzistenţă, deşi nu crede că aceştia sunt în mod independent cauzele. Însă, ataşamentul faţă de această persoană este atât de mare încât aceasta este considerată mai mult decât o simplă cauză. 3) al treilea tip este cel permis, care înseamnă a te încrede în cineva sau a te baza pe cineva atunci când doreşti să realizezi un anumit lucru care se află în capabilităţile lor, precum cumpărarea şi vânzarea. Nu este permis să spui: „Mă bazez pe Allah şi apoi pe tine.”, ci ar trebui să spui: „Am încredere în tine.”.  ► Recunoştinţa. Aceasta apare atunci când robul arată efectele Binecuvântărilor lui Allah asupra sa. El arată aceasta cu inima sa, având credinţă în Allah, cu limba sa, aducându-i mulţumire lui Allah, şi cu trupul său, prin realizarea de acte de adorare. Recunoştinţa este un obiectiv în sine, în timp ce răbdarea este doar o cale (de a atinge obiectivul). Semnificaţia termenului de „recunoştinţă” înseamnă să utilizezi Binecuvântările lui Allah în actele de adorare şi în supunerea în faţa Lui.  ► Răbdarea. Înseamnă a te opri să te mai plângi altcuiva în afară de Allah cu privire la încercările tale şi să te plângi doar Lui. Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran: „(...) Cu adevărat, cei răbdători vor primi răsplata lor fără măsură!” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 39:10]     Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „(...) Pe oricine rămâne răbdător, Allah îl va face şi mai răbdător. Nimănui nu-i poate fi dată o binecuvântare mai bună şi mai mare decât răbdarea.” (Al-Bukhari şi Muslim)  ʻOmar ibn al-Khattāb (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:  „Nu am fost testat cu nicio încercare fără ca Allah să nu îmi ofere patru binecuvântări în schimb: încercarea nu a fost în religia mea, nu a fost mai mare, am putut să o accept şi am avut speranţa că voi fi răsplătit pentru aceasta.”  Există trei nivele ale răbdării: 1) a nu te plânge de ceea ce ţi se întâmplă, chiar dacă eşti nefericit cu acel lucru. Acesta este cel mai scăzut nivel al răbdării. 2)                                                                                   
ibn al-Khattāb (Allah să fie 

mulţumit de el!) a relatat că: „Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obişnuia să vândă curmalele din grădina lui Banu An-Nadhir şi să păstreze pentru familia sa atât de multă mâncare încât să acopere nevoile lor pentru un an întreg.” (Al-Bukhari şi Muslim) 3) a evita sau a te opri de la un lucru dăunător care se poate întâmpla: aşa cum este cazul unui războinic care îmbracă o platoşă pentru a se proteja sau a proprietarului unei maşini care îşi încuie cu grijă maşina pentru a nu i se fura lucruri din ea. Toate acestea fac parte din încrederea în Allah atât timp cât persoana îndeplineşte aceste acţiuni având în inima ei încredere în Allah şi nu în actul în sine. 4) a lăsa sau a elimina ceva dăunător care s-a petrecut deja. Acest fapt cunoaşte trei aspecte: a. motivul sau fapta va elimina ceea ce este dăunător: aşa cum este, spre exemplu, acţiunea de a bea apă cu scopul de a scăpa de sete, iar a nu face acest lucru (adică a nu bea apă pentru a îţi potoli setea) nu face parte din încrederea în Allah deloc. b. acţiunea va elimina ceea ce este dăunător aproape în totalitate, aşa cum este cazul unei persoane care ia un medicament pentru a se vindeca. Acest fapt face parte din încrederea în Allah din moment ce Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) lua medicamente şi le-a poruncit oamenilor să ia medicamente atunci când sunt bolnavi. c. motivul nu este unul real sau amăgitor, aşa cum este cazul unei persoane care ia medicamente deşi nu este bolnavă, făcând aceasta în speranţa că nu se va îmbolnăvi. Acest fapt este opusul încrederii în Allah. 
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a nu te plânge de ceea ce ţi se întâmplă şi în acelaşi timp eşti mulţumit cu acel lucru. Acesta este nivelul de mijloc. 3) a Îi mulţumi lui Allah pentru că ai fost testat. Acesta este cel mai înalt nivel de răbdare.   Răbdarea este de două tipuri: 1) răbdarea fizică. Această categorie nu este descrisă aici. 2) răbdarea psihologică. Aceasta înseamnă să rezişti în faţa dorinţelor şi a poftelor.1  Testele pe care robul lui Allah trebuie să le înfrunte în această viaţă sunt de două feluri: a) cele în acord cu dorinţele sale. Aceasta înseamnă a fi răbdător în îndeplinirea faptelor cerute de Allah, prin mulţumirea Lui şi prin nefolosirea lor pentru a nu-L asculta. b) cele ce contrazic dorinţele sale. Acestea sunt de trei tipuri: 1. a fi răbdător în ceea ce priveşte ascultarea lui Allah. Este obligatoriu să faci ceea ce este fard (obligatoriu) şi este recomandat să faci ceea ce este mustahabb (recomandat). 2. a fi răbdător în reţinerea de la neascultarea lui Allah. Este obligatoriu să te opreşti de la ceea ce este harām (interzis) şi este recomandabil să laşi ceea ce este makhrūh (neplăcut). 3. a fi răbdător în timpul încercărilor de la Allah. Este obligatoriu ca persoana încercată să îşi ţină limba departe de la a se plânge, să îşi oprească inima de la a fi împotriva Hotărârii lui Allah şi să îşi oprească trupul de la a face ceea ce ştie că Îl va Nemulţumi pe Allah, aşa cum sunt, spre exemplu, tristeţea, lovirea feţei sau ruperea hainelor. Este mustahabb (recomandat) ca inima să fie mulţumită cu tot ceea ce Allah a hotărât.  Cine este mai bun: omul bogat care este mulţumitor sau cel sărac care este răbdător? Dacă cel bogat îşi cheltuie averea pe Calea lui Allah (drept caritate) sau o păstrează pentru a face aceasta, atunci cel bogat este mai bun decât cel sărac. Însă, dacă acesta îşi cheltuie averea pentru a cumpăra lucruri care sunt permise, atunci cel sărac este mai bun decât cel bogat. Profetul Mohammed            (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care mănâncă şi este mulţumitor este la fel cu cel care posteşte şi rămâne răbdător.” (Ahmad)  ► Mulţumirea. Înseamnă a fi mulţumit şi fericit cu un lucru care s-a întâmplat deja. A fi mulţumit cu Hotărârea lui Allah reprezintă unul dintre cele mai înalte nivele la care poate să ajungă cei care sunt aproape de Allah şi este unul dintre rezultatele iubirii şi încrederii. A Îi cere lui Allah să elimine ceva ce îţi face rău nu contrazice în niciun fel mulţumirea faţă de El. 

                              
1 Acest tip de răbdare: 1) dacă se referă la a avea răbdare în ceea ce priveşte dorinţele trupeşti sau dorinţele sexuale sau de hrană se numeşte castitate (’ifrah); 2) dacă răbdarea este manifestată într-o bătălie, aceasta se numeşte curaj (shajāh); 3) dacă apare în momentul în care păstrezi furia în interiorul tău, aceasta se numeşte abţinere (helm). 4) dacă apare în cazul păstrării unui secret, aceasta se numeşte confidenţialitate (kitman sir); 5) dacă apare în cazul evitării lucrurilor materiale din această viaţă, chiar dacă le deţii deja, aceasta se numeşte ascetism (zuhd); 6) dacă aceasta apare atunci când eşti satisfăcut cu ceea ce ai, chiar dacă ai doar puţine lucruri, aceasta se numeşte satisfacţie sau mulţumire (kanāh).  
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 ►Supunerea în faţa lui Allah şi smerenia (khushū’): Aceasta înseamnă slăvirea lui Allah, cu  smerenie şi umilinţă. Hudhaifah (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:  „«Aveţi grijă de smerenia ipocriţilor.» A fost întrebat: «Ce este smerenia ipocriţilor?» El a răspuns: «Aceasta înseamnă a vedea un trup care pare smerit, în timp ce inima nu este.» Apoi a adăugat: «Primul lucru pe care omul îl pierde în religie este smerenia.»”  Orice act de adorare care este dirijat de smerenie va fi răsplătit conform smereniei unei persoane, aşa cum se întâmplă în cazul rugăciunii. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus despre cel care se roagă că poate fi răsplătit doar pentru o jumătate, o pătrime, o cincime, o zecime din rugăciunea sa sau poate să nu primească niciun fel de răsplată pentru rugăciune din cauza lipsei de smerenie.  ►Speranţa. Înseamnă să observi vastitatea Milei lui Allah. În contradicţie cu aceasta se află lipsa de speranţă. Atunci când o persoană face o faptă bună, ea trebuie să aibă mai multă speranţă decât frică, pentru că aceasta o face să gândească bine despre Allah. El, Preaînaltul şi Preaslăvitul, a spus: „Cu adevărat, sunt aşa cum robul Meu Mă vede (adică, Pot face pentru el ceea el crede că pot Eu să fac pentru el).” (Muslim)  Speranţa are două nivele: 1) nivelul celor care fac o faptă bună sperând că vor primi răsplata lui Allah pentru aceasta. ʻAishah (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus: „«O, Mesager al lui Allah – „(...) cei care dau (milostenie) cu inimile pline de frică (la gândul că) se vor întoarce la Domnul lor.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 23:60] sunt cei care fură şi beau alcool?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a răspuns: «Nu, o, tu, fiică a lui As-Siddiq. Aceştia sunt oamenii care postesc, oferă milostenii şi se roagă, în timp ce se tem că faptele lor bune nu vor fi acceptate. Aceştia sunt „aceia care se grăbesc către faptele bune şi se întrec în ele.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 23:61]»” (At-Tirmidhi) Acesta este cel mai înalt nivel de speranţă. 2) nivelul celor care se căiesc şi care speră la iertarea lui Allah. În schimb, păcătosul care continuă să fie neascultător şi nu se căieşte în timp ce speră să obţină Mila lui Allah, doar îşi doreşte, fără a avea speranţă. Acest tip de speranţă este condamnabil, în timp ce primul tip este recomandabil. Credinciosul se află între a avea speranţă şi a avea frică, iar ipocritul se află între a face rău şi a se simţi în siguranţă.  ► Frica. Este îngrijorarea care cuprinde o persoană care se aşteaptă să i se întâmple ceva rău. Dacă răul se întâmplă, atunci se numeşte khashya, care este opusul siguranţei şi nu opusul speranţei. Îngrijorarea este un motiv pentru a simţi frică în timp ce speranţa este un motiv pentru a simţi încurajare. Ibn al-Qaiyym       (
Allah să aibă milă de el!) a spus: „Inima, pe drumul său către Allah, este asemeni unei păsări: capul său este dragostea, speranţa şi frica sunt aripile ei. Dacă inima simte teama în interiorul ei, atunci aceasta va arde toate dorinţele care o cuprind şi va înlătura lumea din ea.”  Frica obligatorie este teama care te încurajează să faci lucrurile permise şi te opreşte de la cele interzise. Frica recomandabilă este cea care te încurajează să faci ceea ce este recomandabil şi să te opreşti de la ceea ce este neplăcut. 
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 Sunt trei tipuri de frică faţă de altcineva în afară de Allah Preaînaltul: 1) primul este aceea care este considerată a fi shirk major (shirk akbar). Aceasta înseamnă că persoana se teme de răul care poate proveni de la zeii pe care idolatrii îi adoră. 2) cel de al doilea tip de frică este cel considerat a fi shirk minor (shirk asghar). Aceasta se petrece atunci când frica îi face pe oameni să comită un păcat sau să nu facă ceva obligatoriu. 3) cel de al treilea tip de frică este cea permisă, aşa cum este frica naturală pe care persoana o simte faţă de lupi, spre exemplu, sau faţă de alte animale sălbatice.  ► Ascetismul. Aceasta înseamnă a renunţa la ceva pentru ceva mai bun. Renunţarea la această lume eliberează trupul şi inima, însă dorirea ei creşte grijile şi anxietatea. Iubirea pentru această lume este sursa tuturor păcatelor, iar ura pentru ea este cauza fiecărei fapte bune. Renunţarea la această lume înseamnă să o elimini din inima ta şi nu să o elimini din mâinile tale, în timp ce inima ta este încă ataşată de ea, deoarece acesta este ascetismul celor ignoranţi. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cât de măreaţă este averea dobândită în mod licit atunci când este pusă în mâinile unui om drept!” (Ahmad)   Se disting cinci tipuri de persoane sărace atunci când ne referim la avere: 1) o persoană care lasă averea, detestând-o, şi care se ţine departe de răul pe care aceasta îl produce şi de plăcerile aduse de ea. Acesta este un ascet. 2) o persoană care nu este încântată atunci când o câştigă, dar nici nu o urăşte într-un fel care l-ar putea vătăma. Aceasta este o persoană satisfăcută. 3) o persoană care preferă să deţină avere pentru că o iubeşte, însă nu într-atât încât să alerge după ea. Dacă aceasta vine la ea, o acceptă şi este mulţumită şi fericită cu ea, dar dacă îi este greu să o obţină, atunci nu se chinuie. Aceasta este o persoană mulţumită. 4) o persoană care nu caută averea deoarece este incapabilă să facă aceasta, însă îşi doreşte să o aibă. Dacă va găsi o modalitate să o obţină, chiar dacă întâmpină greutăţi, va căuta să o câştige. Aceasta este o persoană îngrijorată. 5) o persoană care caută averea din necesitate, aşa cum este o persoană flămândă sau una fără haine, care nu are hrană şi îmbrăcăminte. Aceasta este o persoană disperată.  
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Un bărbat pe care îl chema ʻAbd Allah1 a întâlnit un bărbat pe care îl chema ʻAbd an-Nabi2, iar acest nume i-a creat nedumeriri lui ʻAbd Allah, care s-a întrebat: „Cum poate cineva să devină sclavul şi adoratorul altcuiva în afară de Allah?” De aceea, ʻAbd Allah i s-a adresat lui ʻAbd an-Nabi, spunându-i: „Adori pe altcineva în afară de Allah?” ʻAbd an-Nabi i-a răspuns: „Nu, nu ador pe nimeni altcineva. Sunt musulman şi nu ador pe nimeni altcineva în afară de Allah.” ‘Abd Allah: Atunci de ce numele tău este asemeni unui nume creştin, aşa cum este, spre exemplu, ʻAbd al-Masīh3? Nu mi se pare ciudat să aud acest nume printre creştini, din moment ce ei îl venerează şi i se supun lui Isus (Pacea fie asupra sa!). Cei care îţi aud numele se vor gândi imediat că tu îl venerezi pe Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), iar aceasta este opusul credinţei musulmanilor cu privire la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Musulmanii cred că Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost Mesagerul lui Allah, însă, cu toate acestea, ei trebuie să creadă că el a fost doar un rob şi un adorator al lui Allah. ‘Abd an-Nabi: Dar Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost cel mai bun om dintre toţi oamenii şi el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este liderul tuturor celorlalţi Mesageri (Pacea fie asupra lor!). Ne numim cu acest nume căutând binecuvântările sale şi apropierea de Allah Preaînaltul prin intermediul măreţului său statut şi al poziţiei sale speciale. Căutăm mijlocirea Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) prin intermediul poziţiei şi statutului său. Şi aceasta nu este tot. Numele fratelui meu este ʻAbd al-Hussein4 şi numele tatălui meu este ʻAbd ar-Rasūl5. A ne numi cu astfel de nume este o tradiţie veche şi larg răspândită în rândul poporului nostru. Nu fi prea strict în această privinţă. Subiectul este simplu, iar religia este uşoară. ‘Abd Allah: Aceasta este o chestiune chiar şi mai rea decât prima: a căuta la altcineva decât la Allah ceea ce doar El poate da. A cere de la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sau de la altcineva care are un statut chiar mai mic decât al acestuia, cum este Hussein, sau alţi oameni credincioşi nişte lucruri pe care doar Allah are posibilitatea să ţi le ofere, este o faptă care intră în contradicţie cu credinţa în Tawhīd, pe care ni s-a cerut să o urmăm. Este în opoziţie directă cu mărturisirea că „Nu există altă divinitate demnă de adorare în afara lui Allah!” (Lā ilāha illa Allah). Îţi voi prezenta câteva exemple care îţi vor arăta importanţa acestei chestiuni şi consecinţele deosebit de grave care apar atunci când ne numim cu aceste nume. Nu am alt scop sau intenţie decât să clarific adevărul şi să îl urmez, să lămuresc falsitatea şi să o evit, să implementez binele şi să interzic răul. Allah este Singurul care ne poate ajuta şi în care ne punem speranţa. Nu există forţă şi putere decât la Allah. Dar, înainte să încep, lasă-mă să-ţi amintesc ce spune Allah Preaînaltul:                               
1 Literal, acest nume înseamnă „robul lui Allah”.  2 Robul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 3 Robul Mesiei, Isus (Isa – Pacea fie asupra sa!). Acesta este un nume comun printre creştinii arabi 4 Robul lui Hussein, nepotul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi fiul lui Ali (Allah să fie 

mulţumit de el!).  5 Robul Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

Un dialog constructiv
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„Singurele vorbe ale dreptcredincioşilor atunci când sunt chemaţi la Allah şi la Trimisul Său pentru a judeca între ei sunt că ei trebuie să zică: «Am auzit şi ne-am supus!» Aceştia vor fi cei care izbândesc.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 24:51]   De asemenea, Allah Preaînaltul spune: „(...) dacă aveţi neînţelegeri într-o chestiune, aduceţi-o (întru judecare) la Allah şi la Trimis, dacă voi credeţi în Allah şi în Ziua de Apoi. (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 4:59]  Acum... tu ai spus că declari că Allah este Unul Singur şi că mărturiseşti că „Nu există altă divinitate demnă de adorare în afara lui Allah!” (Lā ilāha illa Allah). Poţi explica semnificaţia acesteia?  ‘Abd an-Nabi: Tawhīd înseamnă să crezi că Allah există, că El a creat Cerurile şi Pământul, că El dă viaţa şi moartea, că El controlează întreaga existenţă, că El este Înzestrătorul şi Întreţinătorul, Omniscientul, Sublimul şi Cel Atotputernic... ‘Abd Allah: Dacă doar aceasta este semnificaţia Tawhīd-ului, atunci Faraon şi oamenii săi, Abu Jahl şi alţii ar fi consideraţi, de asemenea, monoteişti. Ei, precum şi majoritatea politeiştilor, ştiau că Allah Preaînaltul există. Faraon, care îşi atribuia Puterea Divină, credea în adâncul inimii sale că Allah există şi că El este Singurul care are control asupra creaţiei. O dovadă în acest sens sunt Cuvintele lui Allah Preaînaltul: „Şi le-au tăgăduit ei (Faraon şi oamenii săi), cu nedreptate şi îngâmfare, măcar că sufletele lor erau încredinţate de ele (...)” [Traducerea 
sensurilor Nobilului Coran, 27:14] Aceste lucruri i-au devenit clare în momentul în care era pe punctul să se înece. În realitate, Tawhīd-ul pentru care Allah i-a trimis pe Mesageri, pentru care a revelat Scripturile şi pentru care oamenii din timpul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au luptat împotriva celor din tribul Quraiş1, înseamnă a Îl adora doar pe Allah Preaînaltul. Adorarea este definită de toate vorbele şi acţiunile noastre, făcute fie cu inima, fie cu trupul, pe care Allah Preaînaltul le iubeşte şi de care este Mulţumit.  Cuvântul ilāh din fraza Lā ilāha illa Allah înseamnă ceva sau cineva adorat, de aceea, semnificaţia frazei Lā ilāha illa Allah este aceea că nimeni şi nimic nu are dreptul de a fi adorat în afara lui Allah.  Ştii de ce Allah Preaînaltul i-a trimis pe Mesageri pe Pământ, primul fiind Noe (Nūh – Pacea fie asupra sa!)? ‘Abd an-Nabi: Pentru a îi chema pe mushrikun (politeişti) să Îl adore doar pe Allah şi pentru a îi abandona pe toţi idolii pe care i-I asociau Lui. ‘Abd Allah: Da, este adevărat. Şi în ce fel au comis oamenii din timpul profetului Noe (Pacea fie asupra sa!) shirk?  ‘Abd an-Nabi: Nu ştiu. 

                              
1 Trib arab din care făcea parte şi Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care i-a persecutat pe musulmani în primele zile ale islamului. 
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‘Abd Allah: Allah l-a trimis pe Profetul Noe (Pacea fie asupra sa!) la neamul său atunci când acesta exagera faptele anumitor oameni dreptcredincioși, precum: Wadd, Suwa’, Yaguth, Ya’uq şi Nasr1. ‘Abd an-Nabi: Te referi la acei Wadd, Suwa’ şi la ceilalţi oameni credincioşi şi nu la numele unor lideri ticăloşi ai necredincioşilor? ‘Abd Allah: Da, într-adevăr, aceştia au fost nişte oameni pe care neamul lui Noe (Pacea fie asupra sa!) i-au considerat drept obiect al venerării. Apoi, şi arabii i-au urmat. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Toţi idolii care au fost adoraţi în timpul lui Noe au fost adoraţi de arabii de mai târziu. În ceea ce îl priveşte pe idolul Wadd, acesta a fost adorat de tribul Kalb la Daumat al-Jandal; Suwa’ a fost idolul (tribului) Murad, iar apoi, pentru triburile Ban şi Ghutaif la Al-Jurf a fost Saba; Ya’uq a fost idolul celor din Hamdan, iar Nasr a fost idolul celor din Himyr, ramura lui Dhi-al-Kala’. Numele (idolilor) aparţin oamenilor pioşi dintre oamenii lui Noe, iar atunci când aceştia au murit, Şeitan (Satana) i-a inspirat pe oamenii săi (să pregătească şi să plaseze idoli în locurile în care aceştia obişnuiau să stea şi să îi cheme pe aceştia după numele lor.) Oamenii au făcut întocmai, însă numai după ce aceşti oameni pioşi (care i-au iniţiat pe ei) au murit. Astfel, originea idolilor a devenit obscură, iar oamenii au început să îi adore.” (Al-Bukhari) ‘Abd an-Nabi: Ceea ce spui acum este cu adevărat ciudat! ‘Abd Allah: Vrei să îţi spun ceva şi mai ciudat decât aceasta? Ultimul Profet, conducătorul nostru, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a fost trimis la un popor care Îi cerea iertare lui Allah Preaînaltul atunci când greşea, care Îl adora pe Allah, făcea Tawāf în jurul Ka‘bah, făcea Sā‘i între Safā şi Marwah, făcea Hajj şi oferea sadāqah (caritate). Aceşti oameni făceau toate aceste acte de adorare, dar considerau şi alte creaţii, precum îngerii şi sfinţii, drept intermediari între ei şi Allah. Oamenii doreau să se apropie de Allah Preaînaltul prin aceştia şi le căutau mijlocirea. Mohammed    (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a fost trimis pentru a le reînnoi religia părintelui lor, Ibrahīm (Avraam – (Pacea fie asupra sa!)) şi pentru a îi informa că întreaga lor credinţă, precum şi actele de adorare pe care le fac trebuie să fie doar pentru Allah şi că nu ar trebui să se bazeze pe altcineva în afară de El. Allah, Preaînaltul şi Preaslăvitul, este cu adevărat Creatorul şi nimeni nu trebuie să Îi fie asociat în acest sens. El este Îndestulătorul şi Susţinătorul. Cele şapte Ceruri şi Pământul, ca şi tot ceea ce îi înconjoară, se află sub Puterea Sa. Chiar şi aceşti aşa numiţi idoli pe care ei îi venerează se află sub Puterea şi Controlul Său.  ‘Abd an-Nabi: Aceste lucruri pe care tu le spui sunt cam ciudate, ai vreo dovadă pentru ele? 
                              

1 Numele unor idoli pe care îi venerau neamul lui Noe (Pacea fie 
asupra sa!) şi pe care i-au venerat şi politeiştii de după ei (vezi Surat Nūh, 71:23). 
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‘Abd Allah: Sunt mai multe dovezi. Printre acestea, sunt Cuvintele lui Allah Preaînaltul, care spune: „Spune: «Cine vă dă vouă hrană îndestulătoare din Cer şi de pe Pământ şi cine este Stăpân peste auz şi peste văz şi-l scoate pe cel fără viaţă din cel cu viaţă şi Cel care orânduieşte toate lucrurile?» Vor răspunde ei: «Allah!» Atunci spune: «Oare nu vă este vouă frică?»” [Traducerea sensurilor 
Nobilului Coran, 10:31] De asemenea, mai găsim: „Spune: «Cui îi aparţin Pământul şi cei care se află pe el, dacă voi ştiţi?» ~ Ei vor zice: «Lui Allah!» Spune: «Oare voi nu voiţi să luaţi aminte?» ~ Spune: «Şi cine este Stăpânul celor şapte Ceruri şi Stăpânul Tronului sublim?» ~ Ei vor zice: «(Ele sunt ale) lui Allah!» Spune: «Şi oare voi nu vă temeţi?» ~ Spune: «În mâna cui se află stăpânirea tuturor lucrurilor şi cine apără şi de cine nu există apărare, dacă ştiţi?» ~ Vor zice ei: «Ale lui Allah sunt!» Spune: «Şi cum se face că sunteţi voi fermecaţi?» ~ Noi le-am adus lor Adevărul, însă ei sunt mincinoşi (pretinzând că El ar avea un fiu şi un asociat).” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 23:84-90]   Aceşti politeişti Îl implorau astfel pe Allah atunci când se aflau în pelerinaj (al-Hajj): „O, Allah, mă aflu aici pentru a Te servi pe Tine! Mă aflu aici pentru Tine. Mă aflu aici pentru Tine şi Tu nu ai partener, cu excepţia partenerului pe care Tu îl ai sub Stăpânirea ta. Tu îl stăpâneşti pe el, la fel ca şi tot ceea ce el deţine.” Astfel, arabii păgâni obişnuiau să creadă că doar Allah este Cel care are grijă de toate lucrurile din Univers, credinţă cunoscută drept Tawhīd ar-Rububiyyah, însă această cunoaştere nu i-a făcut musulmani.   Ceea ce i-a făcut pe aceşti oameni să fie necredincioşi era faptul că ei se rugau îngerilor, Profeţilor şi altor oameni pioşi din dorinţa de a obţine mijlocirea lor şi pentru a se apropia de Allah. De aceea, este obligatoriu ca toate suplicaţiile, jurămintele, sacrificiile, căutarea ajutorului şi toate celelalte acte de adorare să fie îndreptate doar către Allah Preaînaltul.  ‘Abd an-Nabi: Dacă Tawhīd-ul nu înseamnă, aşa cum spui, doar recunoaşterea Existenţei lui Allah şi controlul Lui complet asupra tuturor lucrurilor din acest Univers, atunci ce înseamnă aceasta?  ‘Abd Allah: Tawhīd-ul pentru care Allah i-a trimis pe Mesageri şi a revelat Cărţile Divine şi pe care mushirkun (politeiştii) au refuzat să îl accepte înseamnă a Îl adora pe Allah Singur, a I te supune doar Lui. Aceasta înseamnă că dreptcredincioşii nu trebuie să îşi îndrepte adorarea spre nimeni altcineva cu excepţia lui Allah, chiar dacă aceasta presupune suplicaţii, jurăminte, oferirea de sacrificii, căutarea ajutorului şi alte acte de adorare. Acesta este Tawhīd-ul la care se referă fraza Lā ilāha illa Allah.   Politeiştii (mushrikun) au considerat că termenul de ilāha se referă la adorarea acelor obiecte pe care ei le adorau, indiferent dacă aceştia la care se închinau erau 
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îngeri, profeţi, sfinţi, copaci, morminte sau djinni1. Ei nu au înțeles că termenul de ilāh se referă la Creator, la Înzestrător, la Cel care se ocupă de toate lucrurile, deşi ştiau că doar Allah are aceste caracteristici, aşa cum am amintit mai sus. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a venit pentru a-i chema la această frază a Tawhīd-ului: shahāda (mărturisirea de credinţă) - Lā ilāha illa Allah şi la punerea acesteia în practică, nu doar la rostirea ei cu limba.  ‘Abd an-Nabi: Este ca şi cum ai spune că arabii păgâni din tribul Quraiş cunoşteau semnificaţia acestei fraze mai bine decât mulţi dintre musulmanii zilelor noastre!   ‘Abd Allah: Da, acesta este adevărul trist. Necredincioşii ignoranţi ştiau ceea ce Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a dorit să spună prin această frază şi anume că dreptcredinciosul trebuie să Îl adore doar pe Allah şi să nu mai creadă în cei adoraţi în afară de Allah Preaînaltul şi să îi respingă. Atunci când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus Lā ilāha illa Allah, ei au spus, după cum Allah Preaînaltul spune: „Oare a făcut el din zei un Dumnezeu Unic? Acesta este un lucru uimitor!” [Traducerea 
sensurilor Nobilului Coran, 38:5]   Cu toate acestea, ei credeau că Allah Preaînaltul este Singurul care controlează toate lucrurile din Univers. Dacă şi cei mai ignoranţi dintre necredincioşi credeau astfel, este uimitor faptul că mulţi dintre musulmanii zilelor noastre nu cunosc semnificaţia acestei fraze, ceva despre care până şi păgânii ignoranţi aveau cunoştinţă.  Mulţi dintre musulmani consideră că islamul reprezintă doar rostirea acestei fraze a Tawhīd-ului, fără a avea vreo legătură cu credinţa în înţelesul său. Ce bun poate fi găsit în astfel de persoane, care pretind că urmează islamul, în timp ce păgânii tribului Quraiş aveau mai multe cunoştinţe decât ei în ceea ce priveşte semnificaţia frazei Lā ilāha illa Allah!?  ‘Abd an-Nabi: Însă eu nu Îi asociez pe nimeni lui Allah. Mai mult decât atât, mărturisesc că nu există alt Creator, Înzestrător şi Susţinător în afară de Allah şi că nimeni nu are puterea de a aduce un bine sau de a pedepsi în afara lui Allah, Care nu are partener. De asemenea, mărturisesc că nici măcar Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu are puterea de a aduce un bine sau de a pedepsi, nici chiar pentru el însuşi, şi, cu atât mai mult, nu pot face aceasta cei care sunt mai prejos decât el ca statut, aşa cum sunt ʻAli, Hussein (Allah să fie mulţumit de ei!), ‘Abd al-Qadīr al-Jilani sau alţii. Însă, eu sunt un păcătos, iar aceşti oameni dreptcredincioşi au avut un statut special în faţa lui Allah. De aceea, le cer lor să mijlocească pentru mine, prin intermediul statutului lor special.  ‘Abd Allah: După cum am menţionat deja, cei care au luptat împotriva Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) recunoşteau acest lucru de asemenea. Ei credeau că idolii lor nu aveau niciun fel de control asupra niciunui aspect din acest Univers şi ei, ca şi 

                              
1 Djinnii sunt creaţii ale lui Allah care aparţin lumii necunoscute. Ei trăiesc în paralel cu oamenii şi au propria lor voinţă. 
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tine, nu făceau altceva decât să ceară mijlocirea prin intermediul statutului lor special. Ţi-am oferit deja dovada în acest sens cu versete din Coran.  ‘Abd an-Nabi: Însă aceste versete au fost revelate în legătură cu cei care îi venerau pe idoli! Cum poţi tu pune semnul egalităţii între Profeţi, oamenii pioşi şi aceşti idoli?  ‘Abd Allah: Câţiva dintre aceşti idoli, după cum am menţionat deja, au fost numiţi după unii oameni pioşi, exact cum s-a întâmplat în timpul Profetului Noe       (
Pacea fie asupra sa!). Necredincioşii au căutat mijlocirea lor doar datorită statutului special pe care aceştia îl aveau în faţa lui Allah. Dovada pentru aceasta se află în Cuvintele lui Allah: „(...) Iar aceia care şi-au luat ocrotitor (din dragoste sau pentru a le mijloci apropierea de Allah) în locul Lui (zicând): «Noi nu-i adorăm pe ei decât ca ei să ne apropie de Allah.» (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 39:3]   Cât despre cuvintele tale: „Cum poţi pune semnul egalităţii între Profeţi, oamenii pioşi şi aceşti idoli?”, răspunsul se află în ceea ce ne spune Allah Preaînaltul cu privire la nişte necredincioşi care au invocat sfinţii: „Aceia pe care îi cheamă ei caută şi ei mijlocul (care să-i conducă pe ei) cât mai aproape de Domnul lor, nădăjduiesc în Îndurarea Sa şi se tem de Chinul Lui, căci Chinul Domnului tău este cu adevărat de temut.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 17:57]     Alţii obişnuiau să îi invoce pe Isus şi pe mama sa, Maria (Pacea fie asupra lor!), după cum Allah Preaînaltul spune: „Când va zice Allah: «O, Isus, fiu al Mariei! Le-ai spus tu oamenilor: „Luaţi-mă pe mine şi pe mama mea drept Dumnezeu în locul lui Allah?”», el Îi va răspunde: «Mărire Ţie! Eu nu aş fi putut să spun ceea ce nu aveam dreptul să spun! (...)»” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 5:116]   De asemenea, câţiva păgâni obişnuiau să se roage îngerilor, după cum Allah Preaînaltul spune: „Şi într-o Zi, îi va aduna pe ei toţi şi apoi le va zice îngerilor: «Aceştia v-au adorat pe voi?»” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 34:40]   Ar trebui să reflectezi asupra acestor versete, din moment ce Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) îi consideră în mod egal ca fiind necredincioşi atât pe cei care îi venerează în mod direct pe idoli, cât şi pe cei care se roagă îngerilor, Profeţilor şi sfinţilor. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a luptat împotriva lor fără a face niciun fel de diferenţă.  ‘Abd an-Nabi: Necredincioşii urmăreau să le obţină beneficiile, însă eu nu doresc. Mărturisesc că doar Allah, fără parteneri, poate aduce beneficii şi poate pedepsi şi nu caut aceasta decât la Allah. Sfinţii nu au niciun fel de putere în acest sens. Mă îndrept către ei sperând doar că ei vor mijloci pentru mine în faţa lui Allah.  ‘Abd Allah: Ceea ce ai spus acum este exact ceea ce spun necredincioşii. Dovada în acest sens sunt Cuvintele lui Allah: „Ei adoră în locul lui Allah ceea ce nu le face lor nici rău şi nu le aduce lor nici folos şi zic ei: «Aceştia sunt mijlocitorii noştri la Allah!» (...) ” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 10:18]   ‘Abd an-Nabi: Însă eu nu ador pe altcineva în afară de Allah. A le cere ajutorul şi a îi implora pe ei nu înseamnă adorare. 
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 ‘Abd Allah: Vreau să te întreb ceva: recunoşti că Allah Preaînaltul ne-a cerut să Îl adorăm doar pe El, fără parteneri, şi că acesta este Dreptul lui Allah? El, Preaînaltul şi Preaslăvitul, spune: „Şi, de fapt, nu li s-a poruncit lor (în acest Coran) altceva (faţă de ceea ce li s-a poruncit deja în Scripturile lor originale) în afară de adorarea (doar a) lui Allah, şi să fie devotaţi religiei Sale (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 
98:5]   ‘Abd an-Nabi: Da, cu siguranţă. Allah Preaînaltul a făcut aceasta o îndatorire pentru mine.  ‘Abd Allah: Te rog să îmi explici: ce înseamnă acest lucru pe care Allah l-a făcut obligatoriu pentru tine? Ce înseamnă să Îl adori doar pe Allah, fără parteneri?  ‘Abd an-Nabi: Ce anume vrei să spui prin această întrebare?  ‘Abd Allah: Fii atent la ceea ce îţi spun ca să poţi să înţelegi. Allah Preaînaltul spune: „Chemaţi-L pe Domnul vostru cu umilinţă şi într-ascuns! El nu-i iubeşte pe cei nelegiuiţi!” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 7:55]   Este suplicaţia un act de adorare făcut pentru Allah?  ‘Abd an-Nabi: Da, aceasta este baza adorării, după cum ne-a spus Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Suplicaţia înseamnă adorare.” (Abu Dawud)    ‘Abd Allah: Din moment ce eşti conştient că suplicaţia este un act de adorare: dacă i-ai cere lui Allah zi şi noapte, cu teamă şi speranţă în El, şi apoi te-ai duce să îi ceri unui Profet, înger sau sfânt acelaşi lucru, I-ai asocia pe altcineva lui Allah în actul tău de adorare?  ‘Abd an-Nabi: Da, I-aş asocia pe altcineva lui Allah în adorare. Aceasta este corect. Este clar.  ‘Abd Allah: Îţi voi oferi un alt exemplu, reprezentat de Cuvintele lui Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic): „De aceea, întoarce-te în rugăciune către Domnul tău (dedică-I rugăciunea ta numai Lui) şi jertfeşte (pentru săraci, doar de dragul lui Allah)!” 
[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 108:2]   Dacă înţelegi semnificaţia acestor cuvinte şi asculţi Porunca lui Allah, sacrificând un animal pentru el, ce crezi, este sacrificiul tău un act de adorare făcut pentru El?  ‘Abd an-Nabi: Da, este un act de adorare.  ‘Abd Allah: Atunci, dacă ai sacrifica un animal pentru o altă fiinţă, ca, spre exemplu, pentru un Profet, un djinn sau oricine altcineva în afara lui Allah, I-ai asocia pe altcineva lui Allah în actul tău de adorare?  ‘Abd an-Nabi: Da, cu adevărat acesta este un act de shirk.   ‘Abd Allah: Ţi-am oferit aceste două exemple, suplicaţia şi sacrificiul, deoarece suplicaţia este unul dintre cele mai importante acte verbale de adorare, iar oferirea sacrificiului este unul dintre cele mai importante acte fizice de adorare. Însă, adorarea lui Allah nu se opreşte doar la aceste două acţiuni, mai mult decât atât, aceasta include şi multe alte acţiuni, precum făgăduinţa, facerea unui jurământ, 
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căutarea ajutorului la Allah Preaînaltul şi aşa mai departe. Încă ceva, venerau politeiştii, la care face referire Coranul, îngeri, sfinţi, pe idolul al-Lāt şi alţii ?  ‘Abd an-Nabi: Da, ei făceau aceasta.  ‘Abd Allah: Făceau aceştia şi alte acte de adorare, în afară de suplicaţii, oferirea de sacrificii, căutarea ajutorului şi cererea sprijinului lor? Ei ştiau că sunt robii lui Allah Preaînaltul, aflaţi sub Puterea Lui totală şi că Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) este Cel care controlează toate lucrurile şi, cu toate acestea, ei se rugau şi recurgeau la ajutorul lor, din cauza statutului înalt pe care îl aveau şi cereau mijlocirea lor.  ‘Abd an-Nabi: Negi că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) va mijloci pentru noi?  ‘Abd Allah: Nu, nu neg aceasta deloc. Cu adevărat, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este cel care va mijloci şi mijlocirea sa îi va fi acceptată. Aştept mijlocirea sa. Însă, acest tip de mijlocire se află în totalitate sub controlul lui Allah, după cum El, Preaslăvitul, ne spune în Nobilul Coran: „Spune: «A lui Allah este mijlocirea în întregime (...)»” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 39:44] De asemenea, El, Preaînaltul, spune: „(...) Cine este acela care ar putea mijloci la El fără de Îngăduinţa Lui? (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 2:255]   Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu poate mijloci pentru nimeni decât cu Permisiunea lui Allah, aşa după cum Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) spune: „(...) Iar ei nu mijlocesc decât pentru acela de care El este mulţumit (...)” [Traducerea 
sensurilor Nobilului Coran, 21:28]   Allah Preaînaltul nu este mulţumit de nimic în afară de Tawhīd, după cum spune: „Acela care doreşte o altă religie decât islamul, nu-i va fi acceptată, şi el se va afla în Viaţa de Apoi printre cei pierduţi.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 3:85]   Dacă suntem de acord că toate mijlocirile sunt în întregime prin Porunca lui Allah şi numai cu Permisiunea Lui şi că nici măcar Profetul însuşi (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu poate mijloci pentru acea persoană, în afara cazului în care Allah permite acest lucru, atunci trebuie să fie clar că mijlocirea este un drept exclusiv al lui Allah. Din acest motiv, am să Îi cer lui Allah mijlocirea Profetului Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), spunând: „O, Allah, nu mă lipsi de mijlocirea Profetului!” sau „O, Allah, te rog să îi permiţi Profetului să mijlocească pentru mine!” sau alte rugi asemănătoare.  ‘Abd an-Nabi: Am fost de acord că nu este permis să cerem de la cineva ce nu poate da, dar Allah i-a oferit Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) dreptul de a interveni. Deoarece i s-a dat acest drept, el poate mijloci. Prin urmare, am voie să îi cer ceea ce poate, iar aceasta nu înseamnă că îl asociez pe el ca partener al lui Allah.  ‘Abd Allah: Dacă Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) ţi-a permis să faci un lucru, atunci aşa este. Dar Allah Preaînaltul spune:  „(...) deci nu invocaţi pe nimeni împreună cu Allah!” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 72:18]    A cere mijlocire este un fel de rugăciune. Acela (Allah) care i-a dat Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) dreptul de a mijloci este Cel care ţi-a interzis să te rogi altcuiva sau altui lucru în afara Lui, indiferent de caz. 
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Un alt punct important este că mijlocirea îi va fi oferită şi altcuiva în afara Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), deoarece sunt relatări care spun că îngerii sau copiii care au murit înainte de a ajunge la pubertate vor avea, de asemenea, dreptul să mijlocească. Atunci, ne este permis să le cerem mijlocirea, din moment ce Allah le-a dat acest drept? Dacă afirmi acest lucru, atunci ai revenit din nou la adorarea dreptcredincioşilor pe care Allah i-a menţionat în Coran. Dacă nu, afirmaţia ta anterioară – şi anume că ceri mijlocirea Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pentru că Allah i-a dat acest drept – este invalidă.  ‘Abd an-Nabi: Dar nu asociez pe nimeni în adorarea lui Allah. A cere ajutorul dreptcredincioşilor nu este shirk.  ‘Abd Allah: Recunoşti şi admiţi că interzicerea de a face shirk în adorarea lui Allah este mai mare decât interzicerea de a face adulter şi că Allah nu iartă păcatul de a face shirk?  ‘Abd an-Nabi: Da, ştiu acest lucru. Acest fapt este bine stabilit în Coran.  ‘Abd Allah: Tocmai ai negat faptul că ai făcut shirk, un păcat pe care Allah l-a interzis. Pe Allah, poţi să îmi clarifici despre ce fel de shirk vorbeşti şi susţii că tu nu îl faci?  ‘Abd an-Nabi: Shirk înseamnă a adora idoli, a te adresa lor direct, a cere lucruri de la ei şi a te teme de ei.  ‘Abd Allah: Şi ce înseamnă a îi adora pe idoli? Crezi că necredincioşii din tribul Quraiş obişnuiau să creadă că acele bucăţi create din lemn sau piatră le ofereau traiul zilnic şi aveau controlul a tot ceea ce făceau cei care îi adorau? Ei nu credeau acest lucru, după cum ţi-am explicat mai înainte.  ‘Abd an-Nabi: Nici eu nu cred acest lucru. Mai degrabă, cred că adorarea idolilor înseamnă a te adresa direct unei bucăţi de lemn sau unei pietre, unui mormânt sau altui lucru, rugându-te şi oferindu-i sacrificii, spunând că faci acest lucru pentru a fi mai aproape de Allah şi pentru a ţine departe răul prin binecuvântarea acestor fapte.  ‘Abd Allah: Acest lucru este adevărat. Este exact ceea ce faci la aceste pietre, morminte, cavouri sau alte locuri. Mai mult decât atât, atunci când spui că shirk înseamnă a îi adora pe idoli, vrei să spui că acest lucru se limitează numai la aceste tipuri de fapte, iar faptul că te rogi unor credincioşi şi ceri ajutorul lor nu este considerat shirk?  ‘Abd an-Nabi: Da, aceasta este ceea ce am vrut să spun.  ‘Abd Allah: Atunci cum interpretezi toate versetele din Coran pe care le-am menţionat mai înainte, care arată clar păcatul de a le cere mijlocirea Profeţilor   (
Pacea fie asupra lor!), dreptcredincioşilor şi îngerilor, versete care arată necredinţa celor care fac aceste fapte?  ‘Abd an-Nabi: Dar cei care se roagă îngerilor şi Profeţilor (Pacea fie asupra lor!) nu sunt consideraţi necredincioşi din acest motiv. Ei au devenit necredincioşi numai în momentul în care au spus că îngerii sunt copilele lui Allah şi că Isus (Pacea fie asupra sa!) este fiul 
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lui Allah. Cât despre noi, noi nu spunem că ‘Abd al-Qadīr este fiul lui Allah sau că Zaynab este fiica lui Allah.  ‘Abd Allah: A declara faptul că Allah are un fiu sau o fiică este un act de necredinţă complet diferit de cel despre care vorbim. Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) spune: „Spune (o, Mohammed): «El este Allah, (Al) Ahad (Unul și Unicul, Cel care nu are partener și în afară de care nu există altă divinitate, Unicul în Sinele Său Divin, în Atributele și Acțiunile Sale. El este Indivizibil şi nu trei în unul, așa cum spun creștinii). ~ Allah As-Samad (Cel care Îşi este Sieşi de ajuns, Cel care este Perfect în Slava şi Onoarea Sa, în Atributele Sale, în Cunoaşterea Sa, în Puterea Sa, Care nu are nevoie de nimic de la creaţiile Sale, dar de Care întreaga creaţie are nevoie, iar El nici nu mănâncă, nici nu bea şi nici nu moare)! ~ El nu dă naştere şi nici nu este născut.”  [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 112:1-3]   Oricine neagă aceasta este necredincios, chiar dacă nu neagă şi finalul Surei, care spune: „Şi nu este nimeni egal sau comparabil cu El.” 
[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 112:4]    De asemenea, Allah Preaînaltul spune: „Allah nu Şi-a luat niciun copil şi nu este nicio divinitate alături de El. (Dacă ar fi fost mai multe divinităţi), fiecare divinitate s-ar fi dus împreună cu ceea ce a creat şi unii dintre ei ar fi încercat să fie deasupra celorlalţi. Mărire lui Allah, care este mai presus de tot ceea ce vorbesc ei.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 23:91]   În acest fel, Allah a deosebit aceste două tipuri de necredinţă. O altă dovadă sunt politeiştii care i se rugau lui Lāt (un cunoscut idol păgân), iar faptul că el a fost o persoană pioasă nu îl făcea fiul lui Allah.  Similar, cei care îi adoră pe djinni, nu îi fac pe aceştia fii ai lui Allah. Cărţile celor patru şcoli de Jurisprudenţă – Hanafi, Maliki, Shafi‘i şi Hanbali – menţionează toate acestea în capitolele despre apostazie şi apostaţi şi anume că oricine spune că Allah are un fiu sau o fiică a ieşit din islam, la fel ca şi cel care Îi asociază parteneri lui Allah. Acest lucru arată faptul că şi ei se disting în două categorii de necredinţă.  ‘Abd an-Nabi: Dar Allah spune: „Într-adevăr, aliaţii lui Allah nu au a se teme şi nici nu vor fi mâhniţi.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 10:62]   ‘Abd Allah: Noi credem că acest lucru este adevărat şi avem credinţa că ei nu trebuie să fie adoraţi. Respingem faptul că ei sunt adoraţi împreună cu Allah şi că sunt asociaţi cu El în adorare. Cu toate acestea, este obligatoriu pentru noi să îi iubim pe aliaţii lui Allah Preaînaltul şi să le urmăm exemplul. Trebuie să recunoaştem orice eveniment miraculos asociat cu ei, spre deosebire de inovatori, care neagă aceste lucruri. Islamul, religia lui Allah, este calea de mijloc dintre două extreme.  ‘Abd an-Nabi: Cei în timpul cărora a fost revelat Coranul nu au făcut mărturisirea Lā ilāha illa Allah. De asemenea, ei au negat Profeţia lui Mohammed    (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), Mesagerul lui Allah. Ei au negat Ziua Judecăţii şi veridicitatea Coranului, descriindu-l ca fiind un fel de vrăjitorie. Noi, pe de altă parte, mărturisim că nimeni şi nimic nu este vrednic de adorare în afară de Allah şi că Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
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este Mesagerul lui Allah. Credem în Coran, în Viaţa de Apoi şi în Înviere şi, de asemenea, ne rugăm şi ţinem post. Cum poţi spune că suntem ca acei oameni?  ‘Abd Allah: Este un consens între învăţaţi că, dacă o persoană acceptă adevărul Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) într-un anumit aspect şi îl respinge într-un alt aspect, acea persoană este necredincioasă şi nu a intrat în islam. Aceeaşi regulă se aplică oricui crede într-o parte a Coranului şi nu crede în alta, sau recunoaşte Tawhīd-ul, dar neagă obligaţia rugăciunii, sau recunoaşte Tawhīd-ul şi rugăciunea, dar neagă obligaţia zakāt-ului, sau recunoaşte toate acestea, dar neagă obligaţia postului din luna Ramadan, sau le recunoaşte pe toate acestea, dar neagă obligaţia Hajj-ului. Atunci când unii oameni din timpul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu au respectat obligaţia de a merge la Hajj, Allah a revelat despre ei: „Este o datorie a oamenilor faţă de Allah (să împlinească) Pelerinajul la această Casă, dacă au mijloacele pentru aceasta. Cât despre aceia care tăgăduiesc, Allah nu are nevoie de aceste lumi.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 3:97]   Oricine neagă Învierea este necredincios conform consensului învăţaţilor. Acest lucru este foarte clar afirmat în Cartea lui Allah, oricine crede în unele legi ale islamului, dar le neagă pe altele, este necredincios fără niciun fel de îndoială. În schimb, musulmanii au obligaţia să creadă în toate legile islamului. Deci, eşti de acord că cei care recunosc anumite legi ale islamului şi nu le recunosc pe altele, sunt necredincioşi?  ‘Abd an-Nabi: Da. Este destul de clar spus în Coran.  ‘Abd Allah: Prin urmare, eşti de acord că cel care recunoaşte Profeţia lui Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), dar nu recunoaşte obligaţia rugăciunii sau recunoaşte totul, dar neagă Învierea, conform tuturor şcolilor de Jurisprudenţă – este necredincios şi acest lucru este clar în Coran?  Tawhīd-ul este cea mai mare obligaţie, mai mare decât rugăciunea, caritatea anuală obligatorie, postul şi pelerinajul. Cum se poate ca negarea oricăreia dintre acestea să fie considerată un act de necredinţă, chiar dacă persoana urmează exemplul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în toate celelalte îndatoriri islamice, iar negarea Tawhīd-ului, în care credeau toţi Profeţii (Pacea fie asupra lor!) să nu fie considerată necredinţă?! Slavă lui Allah! Cât de uimitoare este această ignoranţă!  Reflectă asupra faptului că acei companioni ai Profetului (Allah să fie mulţumit de ei!) au luptat împotriva lui Banu Hanifa în Yamāmah1 în timp ce au acceptat islamul cu Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi au mărturisit că nimeni şi nimic nu are dreptul de a fi adorat în afară de Allah şi că Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este Robul şi Mesagerul lui Allah, se rugau şi chemau la rugăciune.  ‘Abd an-Nabi: Dar acei oameni au mărturisit că Musailimah a fost profetul  
                              

1 A fost un trib care a mărturisit credinţa în Tawhīd şi Profeţia lui Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), dar ei, de asemenea, ascultau şi chemarea altuia, Musailimah, care susţinea că primise Revelaţia de la Allah. 
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lui Allah, şi noi spunem că nu mai este alt Profet după Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)?  ‘Abd Allah: Dar pe ʻAli ibn Abu Tālib, ‘Abd al-Qadīr al-Jilani (Allah să fie mulţumit de ei!) şi alţi Profeţi sau îngeri i-aţi pus la acelaşi nivel cu Allah. Dacă a ridica pe cineva la un nivel egal cu cel al Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este considerat a fi un act de necredinţă şi acea persoană este considerată a fi apostată, iar mărturisirea lui de credinţă sau rugăciunea nu îl ajută, este clar că a ridica o persoană la statutul de divinitate este şi mai rău.  Încă ceva: dacă motivul judecării oamenilor de mai înainte ca fiind necredincioşi a fost faptul că au unit shirk-ul cu necredinţa în Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), în Coran, Înviere, etc., atunci ce spui despre ceea ce au scris învăţaţii tuturor şcolilor de Jurisprudenţă cu privire la „Judecăţile privind apostaţii”? După ce au menţionat o varietate de tipuri de necredinţă, au hotărât că fiecare dintre ele scoate persoana în afara islamului. Dintre aceste lucruri, sunt unele care pot părea nesemnificative pentru cei care le fac, aşa cum este a spune ceva care Îl supără pe Allah, fără a crede cu adevărat acest lucru, ca, spre exemplu, ceva spus în glumă sau în bătaie de joc.  Cei despre care au fost revelate versetele: „(...) Spune: «Voi luaţi în derâdere pe Allah şi ayat-ele (dovezi, evidenţe, versete, lecţii, semne, revelaţii etc., pentru a demonstra că Legile lui Allah reprezintă adevărul)  Sale şi pe Trimisul Lui?! ~ Nu vă dezvinovăţiţi! Voi v-aţi făcut necredincioşi după ce aţi fost voi credincioşi (...)»” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 9:65-66], susţineau apoi că nu au vorbit serios şi era doar o glumă. Cu toate acestea, Allah a afirmat în mod explicit că au devenit necredincioşi după ce au fost musulmani, chiar dacă ei l-au însoţit pe Profet           (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în expediţia de la Tabūk.  Un alt exemplu este atunci când companionii Profetului (Allah să fie mulţumit de ei!), trecând pe lângă un copac adorat de nemusulmani, i-au cerut şi ei Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să le desemneze un copac aşa cum au nemusulmanii. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a jurat pe Allah că cererea lor a fost ca şi cea a israeliţilor atunci când i-au spus lui Moise (după cum Allah ne spune în Coranul cel Glorios):  „(...) Fă-ne nouă un zeu (un idol), aşa cum au şi ei zei! (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 7:138]   ‘Abd an-Nabi: Dar israeliţii şi cei care au cerut un copac pentru a îşi atârna armele şi căruia să îi fie devotaţi nu au devenit necredincioşi prin ceea ce au cerut.  ‘Abd Allah: Ei nu au devenit necredincioşi pentru că nu au făcut ceea ce au cerut. Dacă ar fi făcut astfel, atunci ei ar fi devenit necredincioşi. Dacă acei oameni nu ar fi ascultat ceea ce a spus Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi ar fi luat un copac drept idol, după comiterea acestui păcat, ar fi devenit necredincioşi.     ‘Abd an-Nabi: Şi ce spui despre faptul că oamenii vor cere ajutor de la Adam, apoi de la Noe, apoi de la Avraam, apoi de la Moise, apoi de la Isus (Pacea fie asupra lor!), după cum spun unele relatări autentice? Toţi se vor scuza, iar, în final, oamenii vor cere ajutorul lui Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Acest lucru arată că a cere ajutor de la altcineva în afară de Allah nu înseamnă că se comite un act de shirk. 
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 ‘Abd Allah: Confuzi lucrurile. Am stabilit că a cere ajutor de la o persoană care trăieşte şi este prezentă nu este ceva incorect, dacă aceasta poate oferi ajutorul. Acest caz este similar cu cel pe care Allah l-a menţionat în Coran despre Moise       (
Pacea fie asupra sa!): „(…) Cel din tabăra lui l-a chemat în ajutor împotriva aceluia dintre duşmanii lui. (…)”  [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 28:15]   De asemenea, este similar cu o persoană care cere ajutor altora în timp de război sau în alte lucruri în care ei îl pot ajuta.  Ceea ce noi respingem este tipul de ajutor care este considerat un act de adorare, acel tip în care ceri ajutor dreptcredincioşilor care se află în mormintele lor, sau celor care nu sunt prezenţi, sau le ceri altora lucruri pe care numai Allah le poate face.  În Ziua Învierii, totuşi, mulţi oameni vor cere ajutorul Profeţilor (Pacea fie asupra lor!), pentru ca aceştia să Îl roage pe Allah să înceapă Judecata şi să uşureze situaţia oamenilor Paradisului. Acest tip de ajutor este permis atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi: a te apropia de un credincios pe care l-ai întâlnit personal şi care aude cuvintele tale, apoi să îi spui: „Roagă-te lui Allah pentru mine!”  Aceasta este ceea ce companionii Profetului (Allah să fie mulţumit de ei!) obişnuiau să facă atât timp cât el trăia, însă, după ce Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a murit, au încetat să facă acest lucru – Allah să ne ferească (de o asemenea blasfemie)! Ei niciodată nu s-au rugat la mormântul lui. Mai degrabă, de-a lungul istoriei, învăţaţii i-au mustrat pe cei care voiau pur şi simplu să se roage lui Allah lângă mormântul1 Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).  ‘Abd an-Nabi: Ce spui despre povestea lui Ibrahīm (Pacea fie asupra sa!), atunci când a fost aruncat în foc şi Jibril (îngerul Gavriil – Pacea fie asupra sa!) a venit la el în timp ce acesta era în aer, înainte de a fi pus în foc? Îngerul Jibril (Pacea fie asupra sa!) l-a întrebat: „Ai nevoie de ajutor?” Iar el a răspuns: „Dacă este de la tine, atunci nu am nevoie de ajutor.” Dacă spunem că ajutorul era shirk, atunci îngerul Jibril (Pacea fie asupra sa!) nu i l-ar fi oferit lui Ibrahīm (Pacea fie asupra sa!).  ‘Abd Allah: Această afirmaţie ciudată nu este diferită de cea anterioară. Mai mult decât atât, este o relatare care nu este nici măcar autentică. Dar, dacă presupunem că este autentică, îngerul Jibril (Pacea fie asupra sa!) avea puterea să îl ajute în acest caz, după cum Allah descrie: „L-a învăţat pe el Cel cu puteri deosebite.” 
[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 53:5]    Dacă Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) i-ar fi permis îngerului Jibril (Pacea fie asupra sa!) să ia focul şi tot ceea ce îl înconjoară, să arunce munţii spre Est sau Vest, el ar fi putut să facă acest lucru. Acest caz este precum cel al unui om bogat care se oferă să împrumute nişte bani unui sărac care are nevoie de ei, dar săracul îl refuză şi preferă să aştepte ca Allah să îi 

                              
1 Făceau acest lucru crezând că sunt mai multe şanse ca Allah să le accepte ruga datorită locului binecuvântat în care se aflau. 
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ofere mijloacele de subzistenţă, pentru a nu a datora nimănui o favoare sau pentru ca nimeni să nu aibă drepturi asupra lui. Acesta nu este în niciun fel comparat cu tipul de ajutor care este considerat a fi un act de adorare sau shirk în zilele noastre.  Fratele meu, trebuie, de asemenea, să ştii că oamenii în faţa cărora a fost trimis Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) făceau forme de shirk mai mici decât cele care sunt făcute de oamenii din ziua de azi şi pot spune aceasta din 3 motive:   1. politeiştii de dinainte obişnuiau să îi adore şi pe alţii în afară de Allah numai în momentele uşoare. În timpurile grele, ei se rugau numai lui Allah, după cum ni se spune în versetul: „(Aminteşte-le lor), dacă ei se urcă pe corabie şi Îl invocă numai pe Allah, fără să-I facă Lui niciun părtaş, însă după ce îi izbăveşte (readucându-i) pe uscat, iată-i pe ei cum Îi fac asociaţi.” [Traducerea 
sensurilor Nobilului Coran, 29:65]   De asemenea, Allah Preaînaltul spune: „Şi dacă-i învăluie pe ei valurile, asemenea umbrelor, atunci Îl cheamă ei numai pe Allah, cu credinţă faţă de religia Lui, iar după ce-i izbăveşte pe ei, (aducându-i) pe uscat, atunci unii dintre ei sunt şovăitori şi nimeni nu tăgăduieşte ayat-ele (dovezi, evidenţe, versete, lecţii, semne, revelaţii etc.) Noastre, afară numai de cel viclean şi de cel nemulţumitor.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 31:32]   Politeiştii împotriva cărora era Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se rugau atât lui Allah, cât şi altor idoli, numai în momentele uşoare. În clipele grele, ei se rugau numai lui Allah şi îi abandonau pe ceilalţi idoli. Dar politeiştii de astăzi îi adoră şi pe alţii pe lângă Allah în ambele momente, atât în cele uşoare, cât şi în cele grele. În asemenea timpuri grele îi auzi spunând: „Ya Rasūl Allah!” (O, Mesager al lui Allah!), sau „Ya Hussein! (O, Hussein!) sau alţii. Din păcate, numai câţiva înţeleg acest fapt.  2. politeiştii de dinainte obişnuiau să îi cheme pe oamenii credincioşi, care au într-adevăr un rang înalt în faţa lui Allah, aşa cum sunt Profeţii, dreptcredincioşii, îngerii, sau chemau pietrele sau bucăţile de lemn care sunt creaţii supuse lui Allah. Cu toate acestea, politeiştii de azi îi cheamă pe cei mai răi oameni (unii dintre ei tirani sau conducători aspri). Cei care susţin credinţa în aceste pietre sau lemne sunt într-o situaţie mai bună decât cei care susţin credinţa în oameni cunoscuţi pentru răutatea şi corupţia lor.  3. shirk-ul făcut cel mai des de oamenii din timpul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a încălcat dreptul de adorare exclusiv al lui Allah (Tawhīd al-Uluhiyyah), şi nu Puterea şi Dominarea exclusivă a lui Allah (Tawhīd ar-Rububiyyah). Cu toate acestea, în ziua de azi, oamenii comit shirk atât în Puterea şi Stăpânirea lui Allah, cât şi în Dreptul Său la adorare. De exemplu, ei consideră natura drept entitatea care controlează ceea ce se întâmplă în Univers şi cea care aduce viaţă şi moarte etc.  Lasă-mă să termin amintind un lucru important prin care vei înţelege cum procedau aceştia. Este ştiut faptul că Tawhīd-ul trebuie să fie o credinţă pe care o ai în inimă, o afirmi prin cuvinte şi o arăţi prin fapte. Dacă nu este îndeplinită una 
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dintre aceste condiţii, acel individ nu este musulman. Dacă el recunoaşte Tawhīd-ul, dar nu acţionează conform acestuia, atunci este un necredincios încăpăţânat ca Faraon sau Iblis1 (care ştiau adevărul, dar s-au opus sfidători). În această privinţă, mulţi oameni fac greşeli spunând că ceea ce am menţionat este adevărat şi corect, dar ei nu pot respecta acest lucru, deoarece nu este permis în ţara lor şi în rândul oamenilor printre care trăiesc. Ei spun că trebuie să fie de acord cu oamenii din jurul lor şi să vorbească frumos cu ei, altfel ar putea fi vătămaţi.  Cu toate acestea, cel care susţine cazul în acest mod nu îşi dă seama că liderii necredincioşilor ştiu adevărul, dar nu îl respectă din acelaşi motiv pentru care Allah Preaînaltul spune: „Ei au schimbat versetele lui Allah pe un preţ de nimic şi i-au împiedicat (şi pe alţii) de la Calea Lui. Şi cât de rău este ceea ce fac ei!” 
[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 9:9]   În acelaşi fel, cel care arată Tawhīd-ul deschis, public, dar nu îl înţelege şi nu crede în el în inima sa, este un ipocrit. El este considerat a fi mai rău decât un simplu necredincios, după cum o dovedesc Cuvintele lui Allah:  „Cei făţarnici vor ajunge în fundul cel mai de jos al Iadului şi nu vei afla ajutor pentru ei.” 
[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 4:145]   Această problemă devine extrem de clară dacă te gândeşti la ceea ce a fost spus de către oamenii de dinainte. Unii dintre ei ştiau adevărul, dar nu l-au urmat de frica să-şi nu piardă bogăţiile acestei lumi, ca şi Qarūn, care se temea că îşi va pierde statutul din această lume, sau Hāmān, care se temea să nu piardă dominaţia sau autoritatea, aşa cum se temea şi Faraon.  Vei vedea, de asemenea, pe cel care respectă Tawhīd-ul la exterior, dar nu crede în inima lui, ca şi ipocriţii. Dacă ai putea să îl întrebi ce simte în inima lui, nu va şti ce să răspundă.  Este crucial aici să înţelegem cele două versete din Cartea lui Allah Al-‘Azīz              (
Invincibilul, Cel Atotputernic): „(...) Spune: «Voi luaţi în derâdere pe Allah şi semnele Sale şi pe Trimisul Lui?!» ~ Nu vă dezvinovăţiţi. Voi v-aţi făcut necredincioşi după ce aţi fost credincioşi.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 9:64-66]   Dacă unul dintre cei care au mers să lupte împotriva bizantinilor alături de Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a devenit necredincios prin câteva cuvinte spuse de gura lui în glumă, atunci este clar că cineva care spune cuvinte de necredinţă sau acţionează conform acestora de teamă să nu îşi piardă proprietăţile, statutul, dominaţia sau autoritatea sau face acest lucru de dragul de a vorbi frumos cu oamenii, comite un păcat mai mare decât shirk-ul.  Motivul pentru aceasta este că persoana care spune ceva în glumă nu crede de obicei în ceea ce spune, ci mai degrabă spune de dragul de a îi amuza pe alţii. Pe 

                              
1 Iblis este numele lui Şeitan (Satana). 
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de altă parte, cel care spune sau face un act de necredinţă, temându-se sau  dorindu-şi un lucru creat sau o creatură vie, crede sincer în promisiunea lui Şeitan, după cum spune Allah: „Şeitan vă ameninţă cu sărăcia şi vă porunceşte lucruri urâte (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 2:268] ... şi îi este teamă de el, după cum spune Allah: „Acela este Şeitan, care vă îndeamnă să vă temeţi de părtaşii săi (...)” 
[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 3:175]   Această persoană, de asemenea, nu crede şi nu se teme de Promisiunea lui Allah: „(...) în vreme ce Allah vă făgăduieşte iertare şi har (...)” [Traducerea 
sensurilor Nobilului Coran, 2:268]    „(...) Deci, nu vă mai temeţi de ei, ci temeţi-vă de Mine! (...)” [Traducerea 
sensurilor Nobilului Coran, 5:3]   Este cel a cărui stare a fost menţionată anterior unul dintre prietenii şi aliaţii lui Şeitan?  Al doilea verset spune:  „Aceia care nu cred în Allah, după ce au crezut - afară de acela care este silit (să nu creadă), dar inima lui este netulburată întru credinţă - asupra acelora care şi-au deschis inima necredinţei va veni Mânie de la Allah şi ei vor avea parte de chin cumplit! ~ Aceasta (cauza Mâniei lui Allah şi pedepsirii lor cumplite) pentru că ei au iubit viaţa lumească mai mult decât Viaţa de Apoi (au preferat această viaţă Vieţii de Apoi), iar Allah nu călăuzeşte neamul de necredincioşi.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 16:106]   Allah Preaînaltul nu-i iartă pe cei care au spus sau au făcut acte de necredinţă cu excepţia acelora care au fost forţaţi, inimile lor rămânând ferme şi liniştite în credinţă. Nimeni altcineva nu este iertat. Ei rămân necredincioşi indiferent de scuzele pe care şi le găsesc, precum teama, dorinţa sau flatarea oamenilor, dragul de patrie, trib sau proprietate, fie că a făcut-o în glumă sau altfel. Singura persoană care este iertată, conform versetului, este cea care este forţată să spună sau să facă un act de necredinţă. Totuşi, versetul arată că o persoană poate fi forţată să spună sau să facă o faptă de necredinţă, dar nimeni nu poate fi forţat să creadă cu inima într-o anumită doctrină. Atunci când Allah spune: „Aceasta pentru că ei au iubit viaţa lumească mai mult decât Viaţa de Apoi, iar Allah nu călăuzeşte neamul de necredincioşi.” [Traducerea 
sensurilor Nobilului Coran, 16:107], El arată foarte clar faptul că pedeapsa pe care au primit-o aceşti oameni nu a fost pentru necredinţa sau ignoranţa lor, ura faţă de religie sau dragostea de necredinţă. Mai degrabă, ei au fost pedepsiţi pentru dragostea lor pentru plăcerile lumeşti, pe care le-au preferat în faţa religiei şi Allah ştie mai bine.  După toate acestea, nu este timpul ca tu să te căieşti în faţa Domnului Tău, să te întorci la El şi să laşi ceea ce faci? Ai auzit cât de importantă şi de periculoasă este această problemă!  ‘Abd an-Nabi: Îi cer iertare lui Allah şi mă întorc la El. Mărturisesc că nimeni şi nimic nu are dreptul de a fi adorat în afară de Allah şi că Mohammed este Robul şi  Mesagerul Său. Resping tot ceea ce obişnuiam să ador înainte împreună cu Allah. 
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 De asemenea, îi cer lui Allah să mă ierte pentru trecutul meu, să îmi dea Iertarea şi Mila Sa, să mă facă ferm în credinţa în Tawhīd şi să mă îndrume până când Îl voi întâlni în Ziua Învierii! Îl rog pe Allah să te binecuvânteze – frate ‘Abd Allah – pentru că mi-ai dat acest sfat sincer, cu adevărat religia fiind un sfat sincer, şi pentru mustrarea referitoare la numele meu, ‘Abd an-Nabi.  Te înştiinţez că mă voi numi ‘Abd ar-Rahman (sclavul Preamilostivului). Îţi mulţumesc pentru că m-ai certat pentru credinţa incorectă, cu care, dacă L-aş fi întâlnit pe Allah, nu aş fi fost niciodată salvat de pedeapsa Focului. Un ultim lucru, te rog, poţi să îmi spui câteva lucruri reprobabile pe care le fac mulţi oameni din ziua de azi?  ‘Abd Allah: Sigur că da, ascultă-mă. Nu urma nicio chestiune asupra căreia învăţaţii au opinii diferite, căutând să le interpretezi după placul tău şi transformându-le într-o încercare. În realitate, numai Allah ştie interpretarea corectă a acelor chestiuni. ♦ Urmează calea celor care sunt înrădăcinaţi în ştiinţă, cei care spun despre acele versete din Coran care li se par ambigue:  „Noi credem în ea; toate sunt de la Domul nostru! (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 3:7]   În problemele controversate, fii precum cei care urmează învăţăturile Profetului  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):  „(...) Lasă cele de care te îndoieşti pentru cele de care nu te îndoieşti.”(At-Tirmidhi)   „(...) Cel care evită ceea ce este îndoielnic, se curăţă în ceea ce priveşte religia şi onoarea (...)” (Al-Bukhari şi Muslim)   „Comportamentul păcătos este ceea ce te deranjează în inima ta şi ceea ce nu îţi place ca altcineva să vadă.” (Muslim)  „Caută judecata şi hotărârile inimii tale, caută judecata şi hotărârile inimii tale, caută judecata şi hotărârile inimii tale. Bunătatea este ceea ce calmează sufletul tău în timp ce păcatul este ceea ce îl deranjează, chiar dacă oamenii ţi-au spus hotărârea lor.” (Ahmad) ♦ Fereşte-te să îţi urmezi dorinţele false, deoarece Allah ne-a avertizat împotriva acestui fapt în Coran: „Îl vezi tu pe acela care şi-a luat pofta sa drept Dumnezeu al lui (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 45:23]  ♦ Fereşte-te să fii fanatic cu privire la anumite persoane sau opinii sau cu privire la obiceiurile şi credinţele strămoşilor tăi, deoarece acestea te vor împiedica să urmezi adevărul. Allah Preaînaltul spune: „Nu-l vezi pe acela care şi-a luat pofta lui drept divinitate pentru el? Tu vrei să fii chezaş pentru el?” [Traducerea sensurilor 
Nobilului Coran, 25:43] ♦ Adevărul este ţinta credinciosului şi el, mai mult decât oricine altcineva, trebuie să îl urmeze odată ce îi este clar. Allah Preaînaltul spune: „Dacă li se spune: «Urmaţi ceea ce a trimis Allah!», ei zic: «Ba noi urmăm cele cu care i-am găsit pe 
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părinţii noştri!». Chiar dacă părinţii lor au fost neştiutori şi nu s-au lăsat călăuziţi?!” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 2:170]  ♦ Fereşte-te de imitarea oarbă a necredincioşilor, deoarece Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  „Cel care imită un grup de oameni (în acţiunile lor) este considerat a fi unul dintre ei.” (Abu Dawud) ♦ Fereşte-te să îţi pui încrederea în altcineva în afară de Allah, pentru că El, Allah Preaînaltul spune: „(...) Şi aceluia care se încrede în Allah, El îi este de ajuns (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 65:3]  ♦ Nu te supune niciunei creaţii dacă aceasta implică nesupunerea faţă de Allah Preaînaltul, pentru că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  „Nu există supunere faţă de o creaţie, dacă aceasta implică nesupunerea faţă de Creator.”(At-Tirmidhi) ♦ Fereşte-te să ai gânduri rele despre Allah, pentru că Allah a spus într-un hadith Qudsi – aşa cum a fost relatat de către Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Sunt pentru robul Meu aşa cum gândeşte El despre Mine(...)” (Al-Bukhari şi Muslim) ♦ Fereşte-te să porţi şiraguri sau amulete pentru a evita răul înainte de a se întâmpla sau pentru a rezolva o problemă după ce a apărut.  ♦ Fereşte-te să porţi talismane sau alte lucruri care spun că te protejează de deochi, pentru că acestea sunt o formă de idolatrie. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  „(...) şi oricine atârnă ceva (aşa cum sunt amuletele) va fi încredinţat acestuia.” (At-Tirmidhi) ♦ Fereşte-te să ceri binecuvântarea copacilor, pietrelor, clădirilor, relicvelor, monumentelor, deoarece acestea sunt o formă de shirk. ♦ Fereşte-te să crezi în semne (superstiţii), deoarece acestea sunt o formă de shirk, după cum Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Credinţa şi comportarea după anumite semne este o formă de idolatrie (shirk), credinţa şi comportarea după anumite semne este o formă de idolatrie (shirk), credinţa şi comportarea după anumite semne este o formă de idolatrie (shirk).” (Ahmad şi Abu Dawud) ♦ Fereşte-te de credinţa în vrăji, astrologi sau în cei care susţin că ştiu nevăzutul (cum sunt ghicitorii sau prezicătorii). Multe publicaţii şi ziare au o secţiune specială pentru previziunile lor. Aceste lucruri sunt shirk, pentru că nimeni nu cunoaşte Necunoscutul în afară de Allah. ♦ Fereşte-te să spui că ploaia cade datorită mişcării anumitor stele, deoarece este shirk. Numai Allah Preaînaltul controlează căderea ploii. ♦ Fereşte-te să faci jurământ pe altceva în afara lui Allah, orice sau oricine ar fi, deoarece aceasta este o formă de shirk. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care face un jurământ pe altcineva în afară de Allah este necredincios şi comite shirk.”  (Ahmad şi Abu Dawud)  Aceasta include şi jurământul pe numele unui Profet, pe încredere, statut, protecţie sau viaţă etc. ♦ Fereşte-te să blestemi timpul, vântul, căldura mare sau frigul, pentru că aceasta este ca şi cum l-ai blestema pe Allah, Cel care le-a creat şi le-a decis efectele. 
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♦ Fereşte-te să spui „dacă” atunci când ceva neplăcut se întâmplă, pentru că aceasta deschide uşa lui Şeitan şi impune opoziţia faţă de ceea ce a hotărât Allah (Qadar). Atunci când ceva se întâmplă, spune: „Allah a hotărât şi El face ceea ce voieşte.”  ♦ Fereşte-te să iei mormintele drept moschei şi nu te ruga în nicio moschee în care este un mormânt. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus, când se afla pe patul de moarte: „Allah i-a blestemat pe evrei şi pe creştini, deoarece au luat mormintele Profeţilor lor drept loc de rugăciune.” ‘Aishah (Allah să fie mulţumit de ea!) a adăugat: „Dacă nu ar fi fost cuvintele sale, mormântul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ar fi fost înălţat, însă ne-a fost teamă că va fi luat drept loc de rugăciune.” (Al-Bukhari)  Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cu adevărat, cei dinaintea voastră au luat mormintele Profeţilor drept loc de rugăciune. Nu luaţi mormintele drept loc de rugăciune, pentru că eu vă interzic aceasta.”  (Muslim) ♦ Fereşte-te de înşelăciunea relatărilor inventate care îi sunt atribuite Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi nu afirma că sunt adevărate, în mod special cele cu privire la Tawassul prin el sau prin oamenii credincioşi din neamul lui. Sunt multe minciuni în această privinţă, inclusiv cuvintele: „Cere wasilah (a se apropia de Allah) prin statutul meu, pentru că statutul meu este mare înaintea lui Allah.” şi „Dacă aveţi momente grele, cereţi celor din morminte.” sau „Allah pune la mormântul fiecărui wali un înger care să îi ajute pe oameni (pe cei care cer ajutor).”, sau „Dacă vreunul dintre voi crede că o piatră face bine, poate beneficia de pe urma ei”, sau multe altele ca acestea. ♦ Fereşte-te să sărbătoreşti diversele sărbători religioase, cum sunt ziua Profetului     (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), noaptea al-Isrā şi Mi’raj (Noaptea Ascensiunii), noaptea de la mijlocul lunii Sha‘bān şi alte sărbători care au fost inventate de oameni. Nu există nicio dovadă care să susţină aceste sărbători, nici de la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi nici de la companioni, care l-au iubit mai mult decât noi îl iubim, şi care erau mai dornici să facă bine. Dacă ar fi fost ceva bun în aceste sărbători, companionii s-ar fi întrecut în a le celebra.      



 

 127 Semnificaţia primei părţi a mărturisirii de credinţă  (Lā ilāha illa Allah) Aceasta este formată din două părţi:   1) „Lā ilāha”, care cuprinde negaţia că altcineva sau altceva este demn de adorare în afară de Allah şi 2) „illa Allah”, care afirmă că numai Allah este vrednic de adorare. 
Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) spune:  „Şi când a zis Avraam tatălui său şi neamului său: «Eu mă dezic de aceia la care vă închinaţi voi, ~ Afară de Cel care m-a făcut pe mine şi care mă va călăuzi!»” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 43:26-27]   Prin urmare, nu este suficient să Îl adori pe Allah, ci trebuie să Îl adori doar pe El, fără a Îi face parteneri. Tawhīd-ul unei persoane nu este corect decât prin adorarea doar a lui Allah, fără a Îi face asociaţi,  şi stând departe de politeism (shirk) şi de cei care îl comit. 
 A fost menţionat în relatări autentice că fraza „Lā ilāha illa Allah” este cheia Paradisului. Dar merită oricine spune aceasta să aibă uşa Paradisului deschisă pentru el?   Wahb ibn Munabih a fost întrebat: „«Nu este afirmaţia „Lā ilāha illa Allah” cheia Paradisului?» El a răspuns: «Da, dar fiecare cheie are un set de zimţi. Dacă vii cu cheia care are setul corect, uşa se va deschide pentru tine. Dacă vii cu cheia care nu are setul corect, uşa nu se va deschide pentru tine.»” 
 Există multe relatări de la Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care dă explicaţii cu privire la setul corect „de zimţi”. De exemplu, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „«Oricine spune – Lā ilāha illa Allah – sincer.» şi, de asemenea, a mai spus: «Cu siguranţă în inima sa.» şi a mai spus: «Cu adevărat din inima sa.»” şi aşa mai departe. Aceste relatări clarifică faptul că, pentru ca această cheie să deschidă porţile Paradisului, – Lā ilāha illa Allah – trebuie spusă cu supunere totală, înţelegând semnificaţia acesteia şi rămânând ferm 
în credinţa în aceasta de-a lungul vieţii, împreună cu tot ceea ce înseamnă ea.  Pe baza dovezilor din Coran şi Sunnah, învăţaţii au ajuns la concluzia că trebuie să fie îndeplinite anumite condiţii şi să existe anumiţi factori pentru ca aceste cuvinte să fie cheia Paradisului şi pentru ca persoana să beneficieze de ea.  Condiţiile pentru aceasta sunt următoarele:  cunoaşterea (care este opusul ignoranţei): Din moment ce fiecare 
afirmaţie are un sens, persoana trebuie să ştie ce înseamnă Lā ilāha illa Allah. Sensul acestor cuvinte este acela că o persoană respinge că altceva sau altcineva merită să fie adorat în afară de Allah. Această frază înseamnă că nimeni nu este demn de adorare în afară de Allah. Dovada că o persoană trebuie să cunoască sensul acestor cuvinte este versetul: „(...) ci numai aceia care fac mărturie despre Adevăr şi care ştiu.” 
[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 43:86]   De asemenea, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oricine moare ştiind că nimeni nu este demn de adorare în afară de Allah (Lā ilāha illa Allah) va intra în Paradis.” (Muslim)  certitudinea (care este opusul îndoielii): înseamnă să crezi că nimeni şi nimic nu are dreptul de a fi adorat în afară de Allah (Lā ilāha illa Allah) cu certitudine şi fără a avea nicio îndoială. Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) spune, descriindu-i pe adevăraţii 
credincioşi: „Dreptcredincioşi sunt numai aceia care cred în Allah şi în Trimisul 
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Său, care apoi nu s-au mai îndoit şi au luat parte la luptă cu averile lor şi cu sufletele lor, pe Calea lui Allah (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 49:15]   Nu este de ajuns ca o persoană să rostească pur şi simplu aceste cuvinte, ci trebuie să aibă certitudinea semnificaţiei lor, altfel este pură ipocrizie. Profetul Mohammed (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Mărturisesc că nimeni şi nimic nu este demn de adorare în afară de Allah (Lā ilāha illa Allah) şi că eu sunt Mesagerul Său. Nimeni nu Îl va întâlni pe Allah cu aceste două mărturisiri fără ca el să intre în Paradis.” (Muslim)  acceptarea: dacă o persoană cunoaşte sensul acestor cuvinte şi este sigură de el, atunci acestea trebuie să aibă efect asupra ei şi anume: să accepte această mărturisire cu limba şi inima (prin acceptarea islamului). Oricine respinge chemarea Tawhīd-ului şi nu o acceptă este necredincios, chiar dacă o respinge din aroganţă, încăpăţânare sau gelozie. Allah Preaînaltul menţionează despre necredincioşii care resping Tawhīd-ul din cauza aroganţei: „Când li s-a zis lor «Nu există altă Divinitate afară de Allah», ei s-au semeţit. ~ Zicând: «Să-i părăsim noi pe zeii noştri pentru un poet nebun?»” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 37:35-36]   respectul complet faţă de Tawhīd. Acesta este adevăratul test şi dovada credinţei. Aceasta înseamnă a face ceea ce Allah a permis şi abţinerea de la ceea ce El a interzis. Allah Preaînaltul spune: „Acela care supune faţa sa lui Allah şi este binefăcător, acela s-a prins de toarta cea mai trainică (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 31:22]  Acest lucru este înţelegerea absolută.  sinceritatea (este opusul minciunii): aceasta înseamnă a spune mărturisirea sincer, deoarece, dacă o spui fără sinceritate, atunci eşti ipocrit. Dovada pentru acest lucru este versetul: „(...) Rostesc cu limbile lor ceea ce nu este în inimile lor.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 48:11]   dragostea: credinciosul trebuie să iubească aceste cuvinte, ceea ce înseamnă, de asemenea, să se comporte conform acestora. Dovada acestei iubiri este că preferă ceea ce Allah iubeşte, chiar dacă este împotriva voinţei sale. El îi iubeşte pe cei care Îl iubesc pe Allah şi pe Mesagerul Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi îi urăşte pe duşmanii lui Allah şi ai Mesagerului Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El urmează paşii Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi acceptă îndrumarea lui.  sinceritatea intenţiei: aceasta înseamnă rostirea acestor cuvinte căutând Faţa lui Allah şi Mulţumirea Sa, după cum Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) spune: „Şi, de fapt, nu li s-a poruncit lor (în acest Coran) altceva (faţă de ceea ce li s-a poruncit deja în Scripturile lor originale) în afară de adorarea (doar a) lui Allah, şi să fie devotaţi religiei Sale şi să fie hunafa’ (să stea departe de politeism şi să încline spre monoteism), să efectueze rugăciunea (as-salāh) şi să ofere zakāh (caritatea anuală obligatorie): şi aceasta este religia corectă (şi dreaptă).” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 98:5]   De asemenea, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Celui care spune: «Nimeni şi nimic nu este demn de adorare în afară de Allah (Lā ilāha illa Allah).», cu intenţia de a câştiga Mulţumirea lui Allah în Ziua Judecăţii, Allah va face Focul interzis pentru el.” (Al-Bukhari) 



 

 129 Semnificaţia celei de a doua părţi a mărturisirii de credinţă (Mohammedan ar-Rasūl Allah) În mormânt, cei decedaţi vor fi testaţi cu trei întrebări. Dacă ei răspund corect acestor trei întrebări, atunci vor fi salvaţi, iar dacă nu, vor fi osândiţi. Una dintre aceste întrebări va fi „Cine este Profetul tău1?” Nimeni nu va răspunde corect cu excepţia celor care au îndeplinit condiţiile acestei mărturisiri şi cei pe care Allah îi inspiră cu răspunsul, ajutându-i să fie fermi pentru a face faţă acestui test dificil. Aceştia sunt oamenii care vor beneficia în acea Zi, atunci când banii sau rudele nu vor mai fi de niciun folos.   Condiţiile mărturisirii „Mohammed este Robul şi Mesagerul lui Allah” sunt următoarele:  supunerea faţă de ceea ce Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a poruncit, ştiind că Allah este Cel care ne-a cerut să ne supunem poruncii lui: „Cel ce se supune Trimisului se supune, neîndoielnic, şi lui Allah.(...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 4:80]  De asemenea, Allah Preaînaltul spune: „Spune (O, Profetule): «Dacă Îl iubiţi pe Allah, urmaţi-mă şi Allah vă va iubi şi vă va ierta păcatele voastre! Allah este Al-Ghafūr (Atoateiertătorul), Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul)!»” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 3:31]   În plus, intrarea în Paradis este condiţionată de supunerea faţă de Profet         (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), după cum ne-a spus el însuşi:  „«Toţi cei care mă vor urma vor intra în Paradis, mai puţin cei care vor refuza.» (Ei) Au întrebat: «O, Mesager al lui Allah, cine va refuza?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Cei care mi se vor supune vor intra în Paradis, iar cei care nu mi se vor supune vor refuza (să intre în el).»” (Al-
Bukhari)  Aceia care îl iubesc sincer pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) trebuie să i se supună, deoarece această supunere este urmarea naturală a iubirii. Cei care susţin că îl iubesc pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi nu îl urmează nu sunt sinceri în ceea ce susţin.  a crede în tot ceea ce Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus. Oricine crede că este fals ceva din ceea ce a spus Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care a fost confirmat prin evidenţe autentice, i-a atribuit minciuni lui Allah şi Mesagerului Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Profetul     (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost protejat de comiterea de greşeli în religie, după cum Allah Preaînaltul spune: „Nu rosteşte nimic după pofta lui. ~ El (Coranul) nu este decât o Revelaţie trimisă (de către Allah).” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 53:3-4]   a evita tot ceea ce el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis şi tot ceea ce i-a displăcut. În primul rând, cel mai periculos lucru care trebuie evitat este shirk-ul, apoi păcatele majore, terminând cu păcatele mici, precum şi ceea ce este makrūh (neplăcut). Cu cât mai mult credinciosul îl iubeşte pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), cu atât mai mult creşte credinţa sa. Atunci când îi creşte credinţa, Allah îi creşte lui dorinţa de a face fapte bune şi îl face să urască necredinţa, ticăloşenia şi nesupunerea.  adorarea lui Allah numai prin ceea ce a fost legiferat de către Profetul Său   (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Acest aspect este foarte important, pentru că nu este permisă adorarea lui Allah în alt mod decât cel în care a făcut-o Mesagerul Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), după cum a                               
1 Celelalte două întrebări sunt: „Cine este Dumnezeul tău?” şi „Care este religia ta?” 
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spus:  „Cel care aduce o inovaţie în această chestiune a noastră (adică islamul), care nu este parte a acesteia, va avea aceasta respinsă.” (Al-Bukhari şi Muslim) Astfel,  oricare alte tipuri de adorare ce nu au precedent, nu sunt acceptate de Allah Preaînaltul. 
 Notă! Fiţi siguri că a îl iubi pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este o obligaţie. Însă, nu este suficient ca cineva doar să îl iubească mai mult decât orice, chiar mai mult decât pe sine. Dacă o persoană iubeşte ceva, atunci ea îl consideră mai important decât pe ea şi depune eforturi să îi facă pe plac. El i se supune lui (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), implementează Sunnah şi învăţăturile sale, imită faptele Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), stă departe de ceea ce el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis şi încearcă să se comporte ca el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) atât în timpurile grele, cât şi în cele uşoare. Supunerea este rezultatul iubirii, iar fără aceasta, 
dragostea nu poate fi adevărată.  Există mai multe semne care arată că o persoană îl iubeşte pe Profet      (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Dintre ele sunt şi următoarele: 1) pomenirea sa pe cât de des posibil şi trimiterea de binecuvântări asupra sa. Dacă cineva iubeşte ceva, atunci îl va pomeni des. 2) dorinţa de a îl întâlni. Oricine iubeşte o persoană, doreşte să o întâlnească. 3) respectul arătat faţă de el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), atunci când îl menţionează. Ishaq a spus: 
„Companionii Profetului (Allah să fie mulţumit de ei!), nu menţionau numele lui după moartea acestuia fără să se întristeze, fără ca pielea să îi furnice şi ochii să le lăcrimeze.” 4) să îi urască pe cei pe care Allah Preaînaltul şi Profetul Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îi urau şi să le arate duşmănie celor care erau duşmănoşi cu ei. De asemenea, acea persoană stă departe de cei care se opun Sunnei, aşa cum sunt oamenii care aduc inovaţii (bid‘ah). 5) să îi iubească pe cei pe care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îi iubea, aşa cum sunt membrii credincioşi ai familiei sale, soţiile sale, 
companionii săi, emigranţii (muhajirun) şi ajutoarele (ansarii). El trebuie să îi urască pe cei care îi urăsc şi să le arate duşmănie celor care le-au arătat duşmănie.  Dintre semnele care arată că o persoană îl iubeşte pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este şi imitarea manierelor şi calităţilor sale nobile. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost cel mai nobil dintre oameni în manierele sale. ʻAishah (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus despre el                 (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Caracterul lui a fost Coranul.” (Ahmad), însemnând că el nu a făcut 
niciun act care nu a fost poruncit în Coran. A fost cel mai curajos dintre oameni şi cel mai curajos în bătălii. A fost cel mai generos dintre oameni întotdeauna, dar şi mai mult în luna Ramadan. A fost cel mai sincer faţă de alţii şi cel mai îngăduitor dintre oameni. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a căutat niciodată răzbunarea pentru el, dar, în acelaşi timp, era cel mai strict dintre oameni în respectarea Poruncilor lui Allah Preaînaltul. Era cel mai umil şi cel mai liniştit dintre oameni. Era mai ruşinos decât o virgină în intimitatea casei 
sale. A fost cel mai bun dintre oameni cu familia sa şi cel mai milos faţă de creaţie şi i-a încurajat şi pe oameni să fie miloşi. O, Allah! Trimite Binecuvântarea Ta asupra Profetului Tău, asupra familiei sale, a soţiilor lui, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea Ta cea Dreaptă şi îndepărtează de ei tot ceea ce este rău! 
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 Rugăciunea este al doilea stâlp al islamului, iar aceasta nu este validă dacă persoana nu se află în stare de puritate. Purificarea poate fi făcută fie cu apă, fie cu pământ (purificare uscată).  ► Tipurile de apă: 1. Tāhur: este apa considerată a fi curată şi pură în sine şi, de asemenea, purifică alte lucruri. Acest tip poate fi folosit pentru a purifica o persoană aflată în stare de impuritate sau pentru a curăţa impuritatea în sine. 2. Najās: două tipuri de apă sunt considerate a fi najās: a) o cantitate mică de apă, care a fost contaminată cu ceva impur (chiar şi într-o cantitate mică); b) o cantitate mai mare de apă, care a fost contaminată de ceva impur şi această contaminare a schimbat starea apei, culoarea sau mirosul.  Notă! O cantitate mare de apă nu devine impură dacă este contaminată de impurităţi decât dacă se schimbă una dintre caracteristicile sale – culoarea, gustul sau mirosul. Totuşi, o cantitate mică de apă devine impură imediat ce este contaminată (chiar dacă nu s-au schimbat caracteristicile ei). O cantitate mai mare 
de 210 litri este considerată o cantitate mare, în timp ce orice este mai puţin de atât este considerată a fi o cantitate mică.  ► Ustensile: este permisă folosirea pentru purificare şi decorare (a casei) cu recipiente sau ustensile făcute din orice tip de material, cu excepţia celor din aur şi argint. Este păcat să se folosească aceste ustensile pentru purificare, însă purificarea este validă. De asemenea, este permisă folosirea ustensilelor şi a hainelor necredincioşilor, cu excepţia cazului în care o persoană ştie cu siguranţă că acestea sunt impure.  ► Pieile nepermise ale animalelor: pielea animalelor care sunt interzise a fi mâncate este impură. Sunt două tipuri de animale care nu sunt permise să fie mâncate: 1) acele animale care sunt întotdeauna interzise a fi consumate, chiar dacă sunt sacrificate în mod islamic; 2) acele animale considerate interzise numai dacă nu sunt sacrificate în mod islamic. Cu toate acestea, pielea celui de al doilea tip poate fi folosită, cu condiţia ca ea să fie tăbăcită şi apoi să fie utilizată pentru obiecte uscate, nu lichide.  ► Eliminarea impurităţilor: curăţarea impurităţilor ce ies din părţile intime ale persoanei este numită istinjā, proces prin care anusul şi uretra se curăţă cu apa curată pentru a înlătura urina şi fecalele. Dacă sunt folosite pietre, frunze sau hârtie, atunci se numeşte istijmār. Materialul folosit pentru istijmār trebuie să fie permis şi pur, capabil să cureţe locul murdar în mod corespunzător. Acesta nu trebuie să fie mâncare1 şi trebuie să fie folosit un număr de trei sau mai multe pietre. Este obligatoriu ca persoana să se cureţe prin istajmār sau istinjā ori de câte ori iese ceva din părţile sale intime. 

                              
1 Şi nici os sau bălegar. 

Purificarea (at-Taharah)
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 Atunci când îşi satisface nevoile, este interzis să se stea în acel loc mai mult decât este necesar, la fel cum este interzisă urinarea sau defecarea în apa folosită de oameni, pe cărările unde oamenii caută umbră sau lângă un pom roditor. De asemenea, este interzisă aşezarea cu faţa spre Ka‘bah (qiblah). Nu este de dorit ca cineva să aibă asupra sa un lucru pe care este scris Numele lui Allah în locul în care îşi satisface nevoile, vorbirea în acest timp sau urinatul (sau defecarea) într-o gaură sau crăpătură (în care s-ar putea afla adăpostul unui animal). Persoana nu trebuie să îşi atingă părţile intime cu mâna dreaptă şi este interzisă 
aşezarea cu faţa spre Kaʻbah (qiblah), în interiorul clădirilor. Totuşi, toate cele menţionate sunt permise în caz de necesitate.  Este de preferat ca persoana să se spele sau să se şteargă de un număr impar de ori şi să folosească apa în procesul de purificare.  ► As-Siwak (Miswak): face parte din Sunnah Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să se folosească siwak pentru curăţarea dinţilor şi a gurii. Este recomandat în mod special înainte de fiecare rugăciune, înainte de recitarea Coranului, înainte de clătirea gurii pentru abluţiune, după trezirea din somn, înainte de intrarea în moschee sau în casa cuiva sau de fiecare dată când mirosul gurii s-a schimbat. Este de preferat ca persoana să înceapă cu partea dreaptă în timp ce foloseşte siwak sau atunci când se purifică şi să folosească mâna stângă pentru a îndepărta ceea ce este neplăcut (adică, îndepărtarea oricărei impurităţi). 
 ► Abluţiunea (wudū’): elementele esenţiale1 ale abluţiunii sunt  următoarele: 1) spălarea feţei (o dată), inclusiv clătirea gurii (madmadah) şi a nasului (istinshāq) prin inhalarea apei în nări şi apoi răsuflarea ei; 2) spălarea mâinilor şi a braţelor, de la vârful degetelor în sus, incluzând şi coatele (o dată); 3) ştergerea cu mâinile umede a întregului cap, incluzând şi urechile (o dată); 4) spălarea picioarelor de la degete în sus, incluzând şi călcâiele (o dată); 5) efectuarea abluţiunii în ordinea corectă, menţionată mai sus; 6) succesiunea în care persoana îşi spală părţile corpului fără a face o pauză lungă între ele.  Actele obligatorii ale abluţiunii2 sunt: a spune „Bismi-llah” (În Numele lui Allah) înainte de a începe şi spălarea mâinilor de trei ori după trezirea din somnul nopţii, înainte de a le băga într-un vas cu apă.  Actele recomandate ale abluţiunii1 sunt următoarele:  ♦ folosirea siwak-ului; ♦ spălarea mâinilor până la încheieturi înainte de spălarea feţei; ♦ clătirea gurii 

                              
1 Elemente esenţiale: rukn (pl. arkān). Acele acte care, dacă nu sunt făcute, chiar şi neintenţionat, obligă la repetarea wudū’-ului. 2 Actele obligatorii: wājib sau fard (pl. wājibāt, farā’id). Acele acte care, dacă nu sunt efectuate, intenţionat sau neintenţionat, nu obligă la repetarea abluţiunii. Totuşi, dacă sunt lăsate intenţionat, este considerat a fi un păcat. 
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şi a nasului înaintea spălării feţei (şi nu după aceasta); ♦ clătirea din abundenţă a gurii şi a nasului dacă persoana nu posteşte; ♦ trecerea degetelor umede prin barbă dacă aceasta este deasă; ♦ spălarea zonelor dintre degetele de la mâini şi de la picioare; ♦ începerea cu partea dreaptă a corpului; ♦ spălarea fiecărei părţi de două sau trei ori; ♦ inhalarea apei în nări folosind mâna dreaptă şi suflarea acesteia folosind mâna stângă; ♦ frecarea părţilor corpului în timp ce sunt spălate; ♦ spălarea părţilor corpului bine; ♦ a recita du‘ā’ autentice menţionate în ahadith după terminarea abluţiunii. 
 Lucrurile neplăcute (makruhāt) ale abluţiunii includ spălarea cu apă foarte rece sau foarte fierbinte; spălarea oricărei părţi a corpului de mai mult de trei ori; scuturarea apei de pe oricare parte a trupului; a te spăla în interiorul ochiului. Cât despre uscarea corpului cu un prosop după abluţiune, este un act permis şi nu este considerat a fi makrūh2.  Notă! Nu este suficientă doar punerea apei în gură sau în nas şi eliminarea ei mai apoi. Mai degrabă, apa trebuie mişcată în gură şi inhalată în nări (odată cu inspirarea aerului). De asemenea, apa trebuie suflată pe nări (expirată) şi aceasta este singura metodă validă.  Modul de efectuare a abluţiunii: ♦ exprimarea intenţiei (niyyah) în inimă; 
♦ rostirea expresiei „Bismi-llah” (În Numele lui Allah); ♦ spălarea ambelor mâini; ♦ clătirea gurii; ♦ clătirea nasului prin inspirare şi expirare; ♦ spălarea feţei (faţa înseamnă de la linia părului şi până la bărbie, şi de la o ureche până la cealaltă); ♦ spălarea mâinilor şi a braţelor (de la vârful degetelor până la coate); ♦ ştergerea cu mâinile umede a capului,  începând de la frunte spre spate şi invers; ♦  umezirea părţilor exterioare ale urechii şi introducerea degetelor arătătoare umede în interiorul urechii şi umezirea ei; ♦ spălarea picioarelor (de la degete) până deasupra gleznei.  Notă! În cazul în care barba nu este deasă, pielea de sub ea trebuie spălată, dar dacă este deasă, trebuie spălată numai partea exterioară. 

Ştergerea (cu mâna udă) peste khuff şi ciorap: materialul din piele sau dintr-un material similar care acoperă piciorul este numit khuff, iar cel din lână sau dintr-un material asemănător, este numit ciorap (jawrab). Ştergerea cu mâna umedă peste khuff sau şosete este permisă numai atunci când se face abluţiunea pentru formele de impuritate mai mici. 
Ştergerea (cu mâna udă) peste khuff şi ciorap este condiţionată de următoarele: 
                                                                                  
1 Acte recomandate: mustahabb. Acele acte pentru care se primeşte recompensă dacă sunt făcute. Dacă nu sunt făcute, nu este un păcat. 2 Aceasta a fost menţionată aici pentru că unele persoane sunt de părere că ştergerea cu un prosop este nerecomandată. 



134 

1) trebuie purtate într-o stare de puritate, după efectuarea abluţiunii (wudū’) sau băii rituale totale (ghusl); 2) trebuie făcută doar dacă acestea au fost purtate într-o stare de puritate, după ce s-a efectuat abluţiunea cu apă (wudū’) şi nu după Tayyamum; 3) acestea trebuie să acopere în totalitate zona care este de obicei spălată; 4) să fie dintre cele permise (să nu fie furate sau făcute din materiale interzise); 5) să nu aibă impurităţi.  Ştergerea cu mâinile umede pe deasupra turbanului: este permis ca un bărbat să se şteargă cu mâinile umede pe deasupra turbanului în următoarele condiţii: 1) persoana este bărbat; 2) acoperă partea capului care este acoperită în mod normal de un turban; 3) este făcută numai în cazul abluţiunii mici (wudū’) şi nu în ghusl; 4) este făcută numai dacă persona şi-a pus turbanul când se afla în stare de puritate, după ce a făcut wudū’ sau ghusl (şi nu Tayammum). 
 Ştergerea cu mâinile pe deasupra baticului (hijab): este permis ca o femeie să se şteargă cu mâinile umede pe deasupra baticului în următoarele condiţii: 1) persoana este femeie; 2) este înfăşurat pe sub maxilar; 3) este efectuată numai în cazul wudū’, nu şi în ghusl; 4) este făcută doar dacă cineva îl poartă în stare de puritate după wudū’ sau ghusl (şi nu Tayammum) atunci când şi-a pus hijab-ul; 5) acoperă părţile capului pe care le acoperă în mod normal hijab-ul. 
 Termenul limită pentru ştergerea cu mâinile umede peste khuff, şosete, turban şi batic pentru rezident este de 24 de ore, în timp ce pentru călător este de 72 de ore (pentru o călătorie care depăşeşte 80 km., caz în care persoanei îi este permis să îşi scurteze rugăciunile).  Începutul termenului pentru ştergerea cu mâinile umede peste khuff, şosete, turban sau batic pentru un rezident este considerat a fi primul moment în care persoana şterge cu mâinile umede după ce a îmbrăcat articolul de îmbrăcăminte şi până la aceeaşi oră a doua zi (24 de ore).  Zona de ştergere cu mâna umedă: atunci când se şterge pe deasupra khuff, persoana trebuie să îşi treacă mâna umedă de la vârful degetelor până la călcâie, cu degetele mâinii răsfirate.  Notă! Dacă cineva se şterge cu mâinile umede în timp ce este călător, iar apoi devine rezident sau invers, sau este în dubiu cu privire la timpul în care a şters prima dată, atunci trebuie să se considere rezident (deci termenul este de 24 de ore).  Ghipsurile şi bandajele. Ghipsurile şi bandajele care acoperă rănile pot fi şterse cu mâna umedă în următoarele condiţii: 1) este o nevoie reală pentru acel ghips sau bandaj; 2) nu depăşeşte zona necesară acoperirii rănii; 3) ghipsul sau bandajul trebuie să fie şters cu mâna umedă, în timp ce restul părţilor trebuie să fie spălate normal. 
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Persoana trebuie să îndepărteze ghipsul sau bandajul ce depăşeşte zona necesară pentru a fi acoperită, cu excepţia cazului în care există teama că acest lucru îi poate dăuna.  Note! ♦ Este mai bine să fie şters cu mâinile umede în mod simultan cele două khuff şi nu să se înceapă cu cel drept înainte. ♦ Nu este permis să se umezească partea de deasupra sau din spate a şosetei sau khuff. ♦ Nu este de dorit să se spele khuff în loc să fie şterse cu mâna umedă sau şterse mai mult de o singură dată. ♦ Cât pentru turban şi batic, persoana trebuie să şteargă cu mâna umedă aproape toată suprafaţa acestuia.1 
 ► Fapte care anulează abluţiunea: 1) orice trece prin părţile intime sau anus, aşa cum sunt urina, fecalele, gazele, puroiul, sângele, sperma, lichidul preseminal sau prostatic etc.; 2) pierderea cunoştinţei, fie prin somn, fie prin leşin etc. – cu excepţia „moţăielii” stând în picioare sau pe scaun; 3) eliberarea de urină sau fecale prin alte căi decât prin uretră sau anus; 4) eliminarea altor forme de impuritate din corp, altele decât urina sau fecalele, precum o cantitate mare de sânge; 5) consumarea cărnii de cămilă; 6) atingerea părţilor intime în mod direct, fără a fi nimic între (cum sunt hainele); 7) atingerea părţilor intime ale soţului sau soţiei, cu dorinţă sexuală; 8) apostazia de la religia islamică.           Dacă o persoană este sigură că se află în stare de puritate, apoi are îndoieli cu privire la abluţiunea sa, trebuie să acţioneze în conformitate cu ceea ce este sigur.  ► Îmbăierea totală (ghusl): cazurile în care îmbăierea totală este necesară sunt următoarele: 1) ejacularea spermei, când o persoană este trează şi are o dorinţă sexuală sau în timpul somnului, cu sau fără plăcere; 2) penetrarea vulvei cu capul penisului, chiar şi fără ejaculare; 3) acceptarea islamului; dacă este pentru prima dată sau după apostazie; 4) menstruaţia; 5) sângerarea postnatală; 6) moartea unui musulman.  Actele obligatorii ale abluţiunii totale: este obligatorie intenţia de a face ghusl, pentru a se purifica după o stare de impuritate majoră. Este suficient să se spele întregul corp, incluzând clătirea gurii şi a nărilor. 
Un ghusl complet cuprinde opt lucruri: 1) exprimarea intenţiei (niyyah) în inimă; 
2) rostirea expresiei „Bismi-llah” (În Numele lui Allah) la început; 3) spălarea mâinilor înainte de a fi introduse în vas; 4) spălarea impurităţilor de pe părţile intime; 5) efectuarea wudū’; 6) turnarea apei pe cap de trei ori; 7) turnarea apei pe întreg corpul; 8) frecarea corpului cu mâinile; 9) începerea cu partea dreaptă a corpului. 

                              
1 Aceasta este considerată asemeni unui pantof sau unei şosete, în care doar o parte este ştearsă. 
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 Lucrurile nepermise în stare de impuritate minoră: 1) atingerea Coranului; 2) rugăciunea; 3) Tawāf-ul în jurul Ka‘bei.  Lucrurile nepermise în stare de impuritate majoră (cele menţionate în caz de  impuritate minoră, la care se adaugă): 1) recitarea Coranului; 2) intrarea în moschee fără a face wudū’.  Actele neplăcute în stare de impuritate majoră: 1) somnul după un contact sexual sau ejaculare fără a face wudū’; 2) consumarea de apă multă în timpul îmbăierii. 
 ► Abluţiunea uscată (Tayammum): condiţiile pentru Tayammum sunt următoarele: 1) să fie făcută numai în cazul în care persoana nu poate folosi apă; 2) să fie făcută cu praf pur, care nu este ars sau dogorit. 
 Elementele esenţiale ale abluţiunii uscate (Tayammum): 1) ştergerea întregii feţe; 2) ştergerea mâinilor până la încheieturi; 3) respectarea ordinii; 4) succesiunea. 
 Lucrurile care anulează Tayammum: 1) acele acte care anulează şi wudū’; 2) găsirea unei surse de apă, dacă Tayammum a fost efectuat din lipsă de apă;       3) dispariţia cauzei care a făcut ca Tayammum să fie permis iniţial, de exemplu, dacă persoana l-a făcut pentru că suferea de o boală, iar acum boala a trecut. 
 Faptele recomandate ale abluţiunii uscate (Tayammum): ♦ efectuarea prin respectarea ordinii şi a succesiunii, dacă se purifică în cazul unei stări de impuritate majoră; ♦ amânarea acesteia până la ultimul moment în care este nevoie; ♦ a face du‘ā’, folosindu-se aceleaşi suplicaţii ca şi în cazul wudū’;   Actele neplăcute: nu este de dorit ca pământul să fie lovit în mod repetat pentru Tayammum. 
 Modul în care se face Tayammum: ♦ persoana începe având intenţia 
(niyyah) în inima sa; ♦ apoi spune „Bismi-llah” (În Numele lui Allah); ♦ apoi loveşte cu ambele mâini praful o dată; ♦ apoi îşi şterge faţa şi barba cu mâinile; ♦ apoi îşi şterge mâinile, partea de sus a mâinii drepte cu palma mâinii stângi şi partea de sus a mâinii stângi cu palma mâinii drepte.  ► Îndepărtarea impurităţilor: există trei tipuri de fiinţe: 1) fiinţele vii, 
care sunt de două feluri: a) cele care sunt murdare şi impure (najās), aşa cum sunt câinii, porcii şi derivatele lor, păsările şi animalele cu o constituţie mai mare decât decât pisica, iar acestea nu sunt permise a fi mâncate. Urina, excrementele, transpiraţia, laptele, saliva şi voma acestei categorii de fiinţe sunt considerate 
murdare şi impure. b) pure şi curate (tāhir): sunt trei tipuri de fiinţe vii considerate curate şi pure: ● oamenii şi toate părţile omului sunt curate, incluzând sperma, transpiraţia, saliva, mucoasa, laptele şi umezeala din părţile intime ale femeii. Cât despre urină, fecale, lichidul preseminal, lichidul prostatic şi sânge, 
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acestea sunt impure. ● animalele care sunt permise pentru mâncare, urina lor, excrementele, transpiraţia, sperma, laptele, mucoasa, voma, lichidul preseminal şi prostatic sunt considerate pure. ● animalele cu care omul nu poate evita contactul şi care nu sunt permise pentru consum, cum sunt măgarul, pisica şi şoarecele: numai saliva şi transpiraţia lor sunt pure.  2) fiinţele moarte: toate fiinţele moarte sunt impure, cu excepţia oamenilor, peştilor, lăcustelor, insectelor care nu au sânge, aşa cum sunt scorpionii, furnicile şi ţânţarii. 3) lucrurile neînsufleţite: toate lucrurile fără suflet sunt pure, precum pământul, pietrele şi altele asemănătoare, cu excepţia celor care au fost specificate mai sus ca fiind impure.  Note! ♦ Tot sângele, puroiul şi secreţiile din răni sunt impure, dar o cantitate mică este scuzabilă în timpul rugăciunii, dacă provin de la o fiinţă considerată pură. ♦ Sângele care este pur este de două feluri: 1. sângele peştelui şi 2. sângele care rămâne în carne după sacrificarea unui animal permis. ♦ Orice parte care este tăiată dintr-un animal viu, precum şi embrionul lui, este impură. ♦ Îndepărtarea impurităţilor nu are nevoie de o intenţie specifică. Prin urmare, dacă ploaia le curăţă (fără ca cineva să intenţioneze acest lucru) spre exemplu, acestea devin curate. ♦ Atingerea unui lucru impur sau călcarea pe el nu anulează abluţiunea, dar impuritatea trebuie îndepărtată de pe corp, pantof sau haine.  Îndepărtarea impurităţilor este condiţionată de următoarele: ♦ trebuie să fie făcută cu apă curată; ♦ îmbrăcămintea trebuie să fie spălată şi apoi stoarsă de apă, dacă este un material care poate fi stors; ♦ murdăria trebuie îndepărtată prin frecare dacă simpla zdrobire nu este suficientă pentru a o îndepărta; ♦ dacă impurităţile sunt de la un căţel, obiectul murdar trebuie spălat de şapte ori cu apă, iar a opta oară cu ţărână sau săpun.   Note utile! ♦ Dacă pământul este murdărit de impurităţi lichide cum este urina, acesta trebuie curăţat prin turnarea apei peste el, până când culoarea sau mirosul impurităţii dispare. Dacă pământul este murdărit de impurităţi solide, cum sunt fecalele, atunci trebuie îndepărtate toate resturile. ♦ Dacă îndepărtarea murdăriei este posibilă numai cu apă, atunci trebuie folosită apa. ♦ Dacă locul impur nu este cunoscut cu exactitate, atunci este curăţată zona probabilă şi împrejurimile acesteia până când este sigur că impuritatea a fost îndepărtată. ♦ O persoană care face abluţiunea pentru rugăciunea voluntară poate face şi rugăciunea obligatorie cu aceeaşi abluţiune. ♦ Persoana care a dormit sau a flatulat nu trebuie să facă istinjā, deoarece flatulaţia nu este impură. Persoana trebuie să efectueze wudū’ numai  înainte de rugăciune sau de oricare act de adorare.     



138  Chestiuni referitoare la femei 
Regulile cu privire la sângele natural al femeii ~ Hayd (menstruaţia) şi istihādah ~ În  următoarele rânduri, vom vorbi despre hayd, care înseamnă sângerarea periodică din uter, şi despre istihādah, care se referă la sângerarea din afara uterului în afara perioadei lunare, cauzată de o boală. Cazul Regula Care este vârstă minimă şi vârsta maximă pentru menstruaţie? 

Cea mai fragedă vârstă pentru menstruaţie este de 9 ani şi orice sângerare din vagin înainte de această vârstă este istihādah. Nu este o vârstă maximă pentru menstruaţie. Care este perioada cea mai scurtă a menstruaţiei? Aceasta poate dura cel mai puţin 24 de ore. Dacă durează mai puţin decât atât, se consideră a fi istihādah.1 Care este cea mai lungă perioadă a menstruaţiei? Cel mai mult poate dura 15 zile. Dacă durează mai mult decât atât, este considerată a fi istihādah. Care este perioada minimă de timp dintre două menstruaţii în care o persoană este considerată pură? 

Perioada minimă trebuie să fie de cel puţin 13 zile. Dacă sângerarea apare înainte de completarea acestei perioade de timp, este considerată a fi istihādah. 
Care este durata obişnuită a perioadei menstruale pentru majoritatea femeilor? Între 6-7 zile. 

Care este perioada de timp în care majoritatea femeilor sunt pure între două menstruaţii? Între 23 - 24 de zile. 
Sângerarea din timpul sarcinii este un tip de menstruaţie? Orice sângerare, substanţă maro sau galbenă care apare în timpul sarcinii, este considerată a fi istihādah.  Cum ştie o femeie că menstruaţia ei s-a terminat? 

Aceasta poate fi cunoscută prin două moduri:  1) prin apariţia scurgerii albe la sfârşitul menstruaţiei; 2) prin oprirea sângerării şi dispariţia sângelui sau apariţia scurgerii maro sau galbene, pentru cele care de obicei nu văd scurgerea albă.  Care este regula cu privire la scurgerea pe care o are femeia în timp ce este pură? 

Orice scurgere albă şi lipicioasă nu este considerată impură, în timp ce sângele maro sau scurgerea galbenă este impură. Cu toate acestea, ambele tipuri anulează wudū’, iar dacă scurgerea continuă, este considerată istihādah. Care este regula cu privire la Dacă aceasta apare chiar înainte sau după 
                              

1 Diferenţele dintre menstruaţie (hayd) şi istihādah includ: 1) sângele menstruaţiei este roşu închis spre negru, în timp ce sângele din istihādah este de culoare roşie deschis, precum cel din hemoragia nazală; 2) sângele menstruaţiei este mai gros şi poate fi amestecat cu bucăţi solide, în timp ce sângele din istihādah este subţire, curge abundent precum cel dintr-o rană; 3) sângele menstruaţiei are de obicei un miros neplăcut, în timp ce mirosul sângelui din istihādah este precum cel normal. În timpul menstruaţiei sunt lucruri interzise, aşa cum sunt rugăciunea, postul, actul sexual, recitarea Coranului, rămânerea în moschee, atingerea Coranului şi Tawāf-ul. 
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scurgerea maro sau galbenă din vagin? menstruaţie, este considerată menstruaţie, dar dacă apare în alt timp, este considerată istihādah. Este femeia considerată pură dacă sângerarea s-a oprit, chiar dacă zilele normale în care ea obişnuia să aibă  menstruaţie nu s-au încheiat încă? 

În ceea ce o priveşte pe femeia care obişnuieşte să aibă menstruaţie un număr regulat de zile, ea este considerată pură (dacă sângerarea ei s-a oprit) înainte ca perioada ei normală să se fi încheiat. 
Dar dacă menstruaţia începe înainte sau după timpul său normal? 

Oricând apar semnele menstruaţiei, trebuie considerată a fi menstruaţie cu condiţia să fi trecut cel puţin 13 zile complete de la menstruaţia anterioară, altfel, este considerată istihādah. Dar dacă menstruaţia durează mai mult sau mai puţin decât timpul normal? 
Este considerată menstruaţie dacă durează mai puţin de termenul limită al menstruaţiei, care este de 15 zile.    Ce trebuie să facă femeia dacă sângerarea este continuă pentru o perioadă mai lungă de timp, cum ar fi, de exemplu, pentru o lună sau mai mult? 

Dacă acesta este cazul, i se aplică unul dintre următoarele lucruri: 1) dacă femeia ştie cu exactitate perioada din lună în care începe menstruaţia ei de obicei, chiar dacă poate diferenţia tipul de sânge sau nu (dacă este menstruaţie sau istihādah), atunci ea trebuie să ia în considerare caracteristicile unei menstruaţii normale ca timp al menstruaţiei. Orice apare după aceasta, este considerată istihādah. 2) dacă femeia ştie perioada exactă din lună în care începe menstruaţia ei, dar nu ştie durata menstruaţiei, atunci ea trebuie să socotească aceasta a fi de 6-7 zile (perioada normală pentru majoritatea femeilor), din ziua în care menstruaţia ei începe de obicei. (Orice apare după aceasta, este considerată istihādah.) 3) dacă femeia cunoaşte durata menstruaţiei ei, dar nu ştie cu exactitate timpul în care aceasta începe, ea trebuie să socotească numărul zilelor de care este sigură de la începutul lunii lunare. (Orice apare după aceasta, este considerată istihādah.) ~ Sângerarea postnatală (An-Nifās) ~ 
Întrebare Regulă Ce se întâmplă dacă femeia naşte şi nu sângerează? 

Regula pentru nifās nu i se aplică, nu este obligatoriu ca ea să se îmbăieze şi nici să întrerupă postul. 
Dar dacă vede semnele naşterii? Sângele şi fluidul amniotic care însoţesc travaliul arată începutul naşterii şi nu sunt considerate nifās, ci mai degrabă istihādah. Care este decizia cu privire la sângerarea din timpul Aceasta este nifās, chiar dacă copilul nu a ieşit complet. Nu este obligatoriu să se recupereze 
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naşterii? rugăciunea din acel timp. Când începe timpul perioadei postnatale? Femeia trebuie să numere zilele din momentul în care copilul a ieşit complet din uterul mamei. Care este cea mai scurtă perioadă de nifās? 
Nu este stabilită o perioadă limită. Astfel, oricând sângerarea s-a oprit după naştere, devine obligatoriu pentru femeie să facă o baie completă şi să înceapă rugăciunile şi nu trebuie să aştepte să treacă 40 de zile pentru a se ruga din nou. Care este cea mai lungă perioadă pentru nifās? 
Cea mai lungă perioadă este de 40 de zile şi orice sângerare care apare după acest timp nu este considerată nifās. După trecerea acestor zile, devine obligatoriu pentru femeie să facă o baie completă şi să reînceapă rugăciunile, cu excepţia cazului în care sfârşitul celor 40 de zile cade în aceeaşi perioadă în care femeia avea menstruaţie înainte de sarcină (în acest caz va considera această sângerare ca fiind menstruaţie). Ce se întâmplă dacă femeia dă naştere la gemeni sau la mai mulţi copii? 

Timpul de la care se începe calcularea nifās porneşte din momentul în care este născut primul copil. Care este decizia cu privire la sângerarea după pierderea unei sarcini? 

Dacă fetusul din sarcina pierdută este de optzeci de zile sau mai puţin, atunci este considerat a fi istihādah, iar dacă este de nouăzeci de zile sau mai mult, atunci sângele este nifās. Fetusul trebuie să fie examinat dacă este între 80 - 90 de zile. Dacă are forma unui om, atunci sângerarea este nifās, iar dacă nu, sângerarea este istihādah Ce se întâmplă dacă sângerarea se opreşte înainte de 40 de zile şi apoi revine? 

Dacă sângerarea se opreşte înainte de completarea celor 40 de zile, femeia este considerată pură, poate face baie şi se poate ruga. Dacă sângerarea revine înainte de terminarea celor 40 de zile, atunci ea nu se mai roagă şi sângerarea este considerată nifās (până când devine iar pură). Ea continuă în acest fel până când se completează cele 40 de zile. Note! ♦ Femeia în stare de istihādah trebuie să facă rugăciunea şi wudū’ la fiecare rugăciune. ♦ Dacă femeia devine pură înainte de apusul Soarelui, ea trebuie să se roage Dhuhr şi ‘Asr ale acelei zile, iar dacă este curată înainte de rugăciunea de Fajr, trebuie să facă rugăciunile de Maghrib şi Isha din acea seară. ♦ Dacă timpul rugăciunii a intrat, iar femeia este la menstruaţie sau nifās înainte de acea rugăciune, ea nu trebuie să facă rugăciunea decât atunci când este curată. ♦ O femeie trebuie să îşi despletească părul atunci când face ghusl după menstruaţie sau nifās, dar nu este necesar să îşi despletească părul dacă face ghusl după un act sexual. ♦ Nu este de dorit (este neplăcut) ca bărbatul să aibă relaţii sexuale cu soţia în timp ce ea este în istihādah, dar, cu toate acestea, este permis dacă există o nevoie acută. ♦ Este o obligaţie a femeii în stare de istihādah să facă wudū’ pentru fiecare rugăciune obligatorie, după ce îşi spală părţile intime. ♦ Este permis ca o femeie să ia medicamente pentru a îşi întârzia menstruaţia, astfel încât să poată completa Hajj sau ‘Umrah, cu condiţia ca acele medicamente să nu îi facă rău în niciun fel. 



 

 141 Femeile în islam  
 Femeile sunt egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte recompensele şi statutul în 

faţa lui Allah, conform credinţei şi faptelor lor. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  „Cu adevărat, femeile sunt jumătăţile gemene ale bărbaţilor.” (Abu Dawud)   Ele îşi pot cere drepturile sau pot îndepărta orice fel de opresiune. Motivul pentru aceasta este că mesajul islamului este adresat atât bărbaţilor, cât şi femeilor, cu excepţia cazurilor în care există un text care face distincţie între cei doi. Aceste reguli nu sunt multe dacă sunt comparate cu restul regulilor islamice, pentru că Legea islamică ia în considerare diferenţele dintre cei doi în ceea ce priveşte crearea şi abilităţile lor. Allah Preaînaltul spune: „Oare nu ar trebui ca El, care le-a creat, să 
ştie (toate acţiunile creaţiei Sale)? Şi El este Al-Latīf (Cel Blând cu robii Săi), Al-Khabīr (Bineştiutor al tuturor lucrurilor)?” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 67:14]  Femeile au responsabilităţile lor, după cum au şi bărbaţii, şi orice interferenţă a oricăreia dintre aceste părţi în problemele celuilalt poate afecta echilibrul vieţii. Femeilor li se oferă aceeaşi răsplată ca şi bărbaţilor, chiar şi în timp ce ele se află în 
casele lor. Asmā bint Yazid a venit la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în timp ce acesta stătea cu un grup de companioni şi a spus:  „«Mesager al lui Allah, fie ca părinţii mei să fie sacrificaţi pentru tine! Sunt reprezentanta femeilor, care a fost trimisă la tine. Nu este o femeie din Est sau din Vest, care să fi auzit că vin la tine, fără ca ea să fie de acord cu mine. Allah te-a trimis cu Adevărul ca Mesager al Său, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Credem în tine şi în Domnul tău care te-a trimis. Însă noi, femeile, suntem oprite, ţinute în casă. Stăm în casele voastre (ale bărbaţilor), vă oferim plăcere şi vă purtăm copiii. Voi, bărbaţii, sunteţi favorizaţi mai mult decât noi cu rugăciunea de vineri în grup şi în moschee, vizitaţi bolnavii, mergeţi la funeralii, mergeţi la Hajj şi ‘Umrah în mod repetat. Atunci când mergeţi în pelerinaj sau la jihad, noi avem grijă de proprietăţile voastre, vă coasem lucrurile şi vă creştem copiii. Avem o parte din 
răsplata voastră?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a întors către companionii săi şi i-a întrebat: «Aţi auzit vreodată vreo afirmaţie mai bună a vreunei femei decât a acesteia care întreabă despre religia ei?» Ei au spus: «Noi nu am crezut vreodată 
că o femeie poate să se exprime atât de bine ca această femeie.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a întors către Asmā şi a spus: «Ascultă, femeie, şi informează-le şi pe celelalte femei care te-au trimis, că o femeie care este o soţie foarte bună, care este dornică să îşi facă soţul fericit şi face ceea ce el vrea, are o răsplată egală cu toate cele pe care le-ai spus.» Atunci când a plecat, ea L-a slăvit pe Allah, fiind fericită cu ceea ce a auzit.” (Al-Bayhaqi)  Un grup de femei a venit la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi l-a întrebat:  „«O, Mesager al lui Allah, bărbaţilor li s-a dat favoarea de a lupta pe Calea lui Allah. Nu este nimic pe care să îl putem face şi noi pentru a avea aceeaşi răsplată?» Profetul   (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Munca pe care o face o femeie în casa ei este similară  
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Câteva reguli cu privire la femei 

cu ceea ce face un luptător de dragul lui Allah.»” (Al-Bayhaqi)  De asemenea, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a promis o răsplată celor care sunt buni 
cu femeile ce le sunt rude. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  „Oricui cheltuie pentru două fiice, sau pentru două surori, sau pentru rudele sale (femei) căutând răsplata lui Allah, aceasta îi va fi suficient şi Allah îl va îmbogăţi prin Harul Său, iar ele vor fi scut pentru el împotriva Focului (Iadului).” (Ahmad)    ♦ Este interzis ca un bărbat să stea în acelaşi loc cu o femeie fără mahram-ul ei1. 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  „Unui bărbat îi este interzis să stea în acelaşi 
loc cu o femeie dacă mahram-ul ei nu este de faţă.” (Al-Bukhari şi Muslim) ♦ Este permis ca o femeie să facă rugăciunea în moschee, dar este neplăcut să facă 
aceasta dacă se teme de tentaţii. ʻAishah (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus: „Dacă Trimisul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ar fi trăit să vadă cum au început să se comporte femeile, le-ar fi împiedicat să meargă la moschee, aşa cum au fost împiedicate şi femeile fiilor lui Israel.” (Al-Bukhari şi Muslim)   Răsplata femeii care face rugăciunea acasă este multiplicată la fel cum este cea a bărbatului atunci când se roagă în moschee. O femeie a venit la Profetul 
Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi i-a spus: „«O, Mesager al lui Allah, îmi place să mă 
rog cu tine.» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Ştiu că îţi place să te rogi cu mine, dar rugăciunea ta în cel mai retras loc din casa ta este mai bună decât rugăciunea ta făcută în camera ta. Rugăciunea ta în camera ta este mai bună decât rugăciunea ta făcută în casa ta. Rugăciunea ta în casa ta este mai bună decât rugăciunea ta făcută în moscheea oamenilor tăi. Rugăciunea ta în moscheea oamenilor tăi este mai bună decât rugăciunea ta făcută în moscheea mea.»” (Ahmad)    Într-o altă relatare, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: „(...) Cel mai bun loc de rugăciune pentru femei este casa lor.” (Ahmad) ♦ Hajj şi ‘Umrah nu sunt obligatorii pentru o femeie decât dacă ea găseşte un mahram să o însoţească şi nu îi este permis să călătorească mai mult de trei zile fără 
mahram. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  „O femeie nu trebuie să călătorească 
mai mult de trei zile decât cu un mahram.” (Al-Bukhari şi Muslim) ♦ Femeii nu îi este permis să viziteze mormintele şi nici nu îi este permis să urmeze 
decedatul (la janāzah). Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah blestemă femeile care vizitează mormintele în mod frecvent.” (At-Tirmidhi) 

                              
1 Mahram: soţul ei sau o rudă apropiată de sex masculin cu care îi este interzisă căsătoria prin Legea islamică, aşa cum sunt fratele, tatăl, unchiul sau nepotul etc. 
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 Umm Attiyah (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus:  „Ni s-a interzis să urmăm procesiunea 
funerară (janāzah) şi nu am fost obligate la aceasta.” (Al-Bukhari şi Muslim) ♦ Femeilor le este permis să îşi vopsească părul în orice culoare, mai puţin culoarea neagră, pentru că este neplăcut. ♦ Este obligatoriu să li se dea femeilor partea de moştenire pe care Allah Preaînaltul a prescris-o pentru ele şi nu este permis să le fie luată. Într-o relatare, s-a menţionat: „Pe cel care evită să dea moştenirea celor care au dreptul la ea, Allah îl va priva de moştenirea sa din Paradis în Ziua Învierii.” (Ibn Majah) ♦ Este obligatoriu pentru soţ să plătească cheltuielile soţiei (şi pe cele ale copiilor săi), inclusiv nevoile lor de mâncare, apă, haine şi întreţinerea casei, în conformitate cu posibilităţile sale. Allah Preaînaltul spune: „Cel care este înstărit să cheltuiască după mijloacele sale, iar cel a cărui înzestrare este limitată să cheltuiască din ceea ce i-a dat Allah (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 65:7]  Dacă femeia nu este căsătorită, atunci întreţinerea ei este o obligaţie a tatălui, fratelui sau a fiului. Dacă ea nu are nicio rudă apropiată, atunci este 
recomandat ca orice persoană să o ajute. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Acela 
care are grijă de o văduvă sau de un nevoiaş este asemenea unui mujahid care luptă pe Calea lui Allah sau asemenea celui care posteşte în timpul zilei şi se roagă toată noaptea. ” (Al-Bukhari) ♦ O femeie are mai mult drept la primirea custodiei copilului minor, atât timp cât nu este căsătorită, iar tatăl copilului trebuie să plătească cheltuielile acestuia atâta timp cât el stă la mama sa. ♦ Nu este plăcut ca femeia să salute prima un bărbat, mai ales dacă este tânără sau se teme de tentaţii. ♦ Este recomandat (mustahabb) să îşi radă părul pubian şi cel de la axile, precum şi să îşi taie unghiile în fiecare zi de vineri şi este neplăcut ca acestea să fie lăsate pentru o perioadă mai mare de 40 de zile. 
♦ Este interzisă pensarea. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah a blestemat femeia care îşi îndepărtează părul de pe faţă şi pe cea care i-l îndepărtează (...)” (Abu Dawud) ► Doliul (’ihdād): Nu îi este permis unei femei să poarte doliu după un decedat 
mai mult de trei zile, cu excepţia soţului ei. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „(...) Nu este permis pentru o femeie care crede în Allah şi în Ziua de Apoi să ţină doliu pentru moartea unei persoane mai mult de trei zile – cu excepţia soţului ei, pentru care perioada (de doliu) este de patru luni şi zece zile.” (Muslim)  Este obligatoriu pentru ea să ţină doliu patru luni şi zece zile după moartea soţului. În această perioadă, nu îi este permis soţiei să poarte niciun fel de machiaj cum ar fi ruj, creion de ochi şi nici bijuterii, nici măcar un inel, nici să se parfumeze 



144 

sau să poarte haine de culori aprinse, cum sunt roşu sau galben. Totuşi, îi este permis să îşi taie unghiile, să îşi spele corpul şi părul, să îndepărteze părul nedorit de pe corp şi să facă baie. Nu există o culoare specifică a hainelor (cum este negrul) pe care femeia să o poarte în perioada de doliu. Soţia trebuie să rămână în casa soţului ei şi îi este interzis să o părăsească, cu excepţia cazului în care acest lucru este necesar, iar aceasta trebuie să fie doar pe timpul zilei. ♦ Femeii îi este interzis să se radă în cap, excepţie făcând cazurile în care este necesar acest lucru, şi îi este permis să îşi scurteze părul, cu condiţia ca ea să nu 
imite bărbaţii. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah blestemă femeile care imită bărbaţii (...)” (At-Tirmidhi) De asemenea, nu trebuie să îi imite pe necredincioşi. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care imită un grup de oameni este unul dintre ei.” (Abu Dawud) ♦ Femeile trebuie îşi acopere corpul atunci când pleacă din casele lor, cu o îmbrăcăminte (jilbāb) care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1) trebuie să acopere tot corpul; 2) nu trebuie să fie o sursă de atracţie în sine; 3) trebuie să fie groasă şi să nu fie transparentă; 4) trebuie să fie largă şi nu strâmtă; 5) nu trebuie să fie parfumată; 6) nu trebuie să se asemene cu hainele bărbaţilor; 7) nu trebuie să se asemene cu hainele necredincioşilor; 8) nu trebuie să fie libās ash-shuhrah (rochii extravagante, sau purtate cu scopul de a se făli, sau ceva care reprezintă un simbol al statutului).  Părţile copului femeii care nu se lasă descoperite (awrah) în faţa altor persoane decât cele considerate mahram se încadrează în trei categorii: 1) cu soţul, care poate vedea orice parte a corpului ei; 2) cu alte femei şi mahram-ul ei care pot vedea faţa, părul, gâtul, mâinile, picioarele şi încheieturile; 3) cu alţi bărbaţi, care nu au voie să vadă nimic la ea, cu excepţia cazului în care acest lucru este necesar, cum ar fi pentru un tratament. Fatimah bint al-Mundhir (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus: „Obişnuiam să ne ascundem feţele în faţa bărbaţilor străini.” (Al-Hakim) De asemenea, 
‘Aishah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat: „Când ne aflam în starea de ihrām cu Profetul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) treceau pe lângă noi călăreţi. Când treceau pe lângă noi, 
ne coboram veşmântul (jilbāb) de pe cap peste faţă, iar după ce treceau, le descopeream din nou.” (Abu Dawud)   ♦  Tipurile perioadei de aşteptare (‘iddah): Sunt mai multe tipuri de ‘iddah:     1) ‘iddah femeii gravide care este văduvă sau divorţată este până la naşterea copilului;  2) ‘iddah femeii văduve este de patru luni şi zece zile;  3) ‘iddah femeii divorţate în timp ce este la menstruaţie (se numeşte divorţ inovat – talāq al-bidi’) este de trei menstruaţii complete după divorţ;  4) ‘iddah femeii care nu are menstruaţie este de trei luni. 
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 În timpul perioadei de ‘iddah, este obligatoriu pentru femeia la care există posibilitatea ca soţul ei să se împace cu ea să rămână în casă cu el, iar lui îi este permis să o vadă şi să fie singur cu ea până când ‘iddah se termină – poate că Allah îi va îndruma către împăcare.  Întoarcerea (raj’ah) femeii la soţul ei şi evitarea divorţului se face fie prin spusele soţului: „Raja’tuki” (Te-am întors la mine în căsătorie), fie prin actul sexual.   ♦ Femeii nu îi este permis să se căsătorească fără acordul tutorelui său. 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Orice femeie care se căsătoreşte fără acordul 
tutorelui său (wali), căsătoria ei este nulă, căsătoria ei este nulă, căsătoria ei este nulă.” (Abu Dawud)  ♦ Femeii îi este interzis să poarte extensii artificiale şi să îşi tatueze oricare 
parte din corp. Acestea două sunt păcate majore. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „(...) Allah a blestemat femeile care le tatuează pe altele şi pe cele care se tatuează şi pe femeile care poartă extensii şi pe cele care îl pun altora (...)” „Allah a blestemat femeile care poartă extensii şi pe cele care îl pun altora, şi pe cele care se tatuează şi pe cele care le tatuează pe altele (...)” (Abu Dawud)  ♦ Femeii  îi este interzis să ceară divorţul soţului ei fără niciun motiv. 
Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oricărei femei care cere divorţul 
soţului ei atunci când acesta nu este absolut necesar îi va fi interzisă mireasma Paradisului.” (Abu Dawud şi Ibn Majah)  ♦ Este obligatoriu pentru femeie să se supună soţului ei în ceea ce este 
permis, mai ales atunci când el o cheamă în pat. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă un bărbat îşi cheamă soţia lângă el în pat şi ea refuză, iar el îşi petrece noaptea furios pe ea, îngerii o vor blestema până dimineaţa.” (Al-
Bukhari şi Muslim)  ♦ Este interzis pentru o femeie să poarte parfum dacă ştie că va trece pe lângă bărbaţi. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Femeia care se parfumează şi apoi trece pe lângă un grup de bărbaţi care îi pot simţi parfumul, este astfel şi astfel (făcând remarci severe).” (Abu Dawud) 
  



146 Rugăciunea (as-Salāh) 
Chemarea la rugăciune (adhan) şi anunţarea începutului rugăciunii (iqāmah)  Ambele, adhan-ul şi iqāmah, sunt o obligaţie (fard kifāyah) pentru bărbaţii aparţinând comunităţii musulmane care nu călătoresc şi sunt Sunnah pentru cei care fac rugăciunea singuri şi pentru călători. Pentru femei, acestea sunt makrūh (neplăcute).  Nici adhan-ul şi nici iqāmah nu trebuie să fie făcute înainte de timpul lor, cu excepţia chemării la rugăciune (adhan) a rugăciunii Fajr (rugăciunea de dimineaţă), pentru care prima dintre cele două1 poate fi făcută la orice oră după miezul nopţii.  Cerinţele preliminare (shurūt) pentru rugăciune: 1) islamul (a fi musulman) 2) deplinătatea facultăţilor mintale (‘aql) 3) discreţia 4) curăţirea de murdărie în funcţie de capacităţile fiecăruia 5) intrarea timpului de rugăciune. Intervalele orare pentru efectuarea rugăciunii sunt următoarele: timpul pentru Fajr: începe de la revărsatul zorilor2 şi durează până când Soarele începe să răsară. Timpul pentru Dhuhr: începe atunci când Soarele trece de zenit şi durează până când umbra oricărui lucru este egală cu înălţimea lui. Timpul pentru ‘Asr: începe la sfârşitul timpului pentru Dhuhr şi se termină atunci când umbra oricărui lucru este dublă faţă de înălţimea lui; aceasta este de preferat, însă, dacă este necesar, poate fi amânat până la apusul Soarelui. Timpul pentru Maghrib: începe odată cu apusul Soarelui şi ţine până la lăsarea nopţii, adică până la dispariţia roşeţii de la apus. Timpul pentru Isha: începe la dispariţia roşeţii de la apus (care marchează şi ieşirea din timpul rugăciunii de seară - Maghrib) şi ţine până la mijlocul nopţii3, putând continua până la începutul revărsării zorilor în caz de necesitate 6) acoperirea părţilor awrah, în conformitate cu posibilităţile fiecăruia, cu ceva opac (pentru băiatul care a trecut de vârsta de 10 ani, awrah este de la buric până la genunchi, iar pentru femeia care a trecut de pubertate, awrah este întregul său corp, cu excepţia mâinilor şi a feţei). 7) absenţa impurităţilor de pe corp, haine şi locul de rugăciune, conform posibilităţilor fiecăruia 8) îndreptarea către qiblah, conform abilităţilor fiecăruia 9)intenţia (niyyah).  Etapele esenţiale sau stâlpii (arkān)4 rugăciunii: 1) statul în poziţie dreaptă, în picioare (qiyām), pentru cei care pot face aceasta. 2) rostirea „Allahu Akbar” (Takbīrat al-Ihrām) pentru începerea rugăciunii. Aceasta face ca alte cuvinte şi acţiuni care nu sunt legate de rugăciune să fie interzise. 3) recitarea Surei Al-Fatiha. 4)plecăciunea (rukū‘). 5) ridicarea din plecăciune 6) îndreptarea completă după rukū‘. 7) prosternarea (sujūd, recitare, sujūd) pe şapte părţi ale corpului (2 picioare, 2 genunchi, 2 palme şi capul – care include fruntea şi nasul). 8) ridicarea din poziţia de 

                              
1 Sunt două adhan pentru rugăciunea de dimineaţă, unul pentru tahajjud (rugăciunea voluntară din noapte) şi unul pentru Fajr. 2 Atunci când apare primul fir de lumină pe cer. 3 A se nota faptul că mijlocul nopţii nu este la ora 12.00 am, ci, mai degrabă, este la jumătatea timpului dintre Maghrib şi Fajr. 4 Aici, prin stâlpi se face referire la acele acţiuni care, dacă nu sunt făcute, trebuie recuperate, altfel rugăciunea nefiind validă. 
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prosternare şi aşezarea între cele două sujūd. 9) rostirea ultimului Tashahhud. 10)aşezarea în poziţia pentru ultimul Tashahhud. 11) rostirea rugilor pentru Profet           (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în ultima aşezare. 12) terminarea rugăciunii cu „As-Salām aleikum wa rahmatu Allah” (taslīm). 13) efectuarea fiecăruia dintre aceşti stâlpi în mod corespunzător poziţiei fiecăruia dintre ei. 14) efectuarea acestora în ordinea menţionată. Rugăciunea nu este considerată validă decât dacă aceşti stâlpi sunt efectuaţi. Dacă o persoană nu face unul dintre aceştia în oricare unitate (rak‘ah) a rugăciunii, acea unitate nu este validă, indiferent dacă acest lucru a fost făcut intenţionat sau nu.  Actele obligatorii ale rugăciunii (wajibāt)1:  1) toate Takbīrāt (Allahu Akbar)2 în afară de Takbīr al-Ihrām. 2) a spune „Sami’ Allahu liman Hamidah”3, după ridicarea din rukū‘ a imamului, în rugăciunea făcută în grup şi de către fiecare persoană în parte, dacă rugăciunea este făcută individual şi nu în grup. 3) a spune „Rabbanā wa lak’al-Hamd”4 după ridicarea din rukū‘. 4) a  spune „Subhāna Rabbī al-‘Ažīm”5 în plecăciune. 5) a spune „Subhāna Rabb al-’A‘lā”6 în prosternare. 6) a spune „Rabbi ighfir li”7 între cele două sajdah (sujūd). 7) primul Tashahhud. 8) a sta jos pentru primul Tashahhud.  Cel care nu efectuează oricare dintre aceste opt acţiuni fizice şi verbale obligatorii în mod intenţionat, rugăciunea lui nu este validă. Dacă nu efectuează una dintre acestea pentru că a uitat, atunci el trebuie să efectueze cele două prosternări pentru uitare.  Sunnan as-Salāh (Sunnah în timpul rugăciunii): aceasta este de două feluri: spuse şi acţiuni. Neefectuarea acestora nu anulează rugăciunea, chiar dacă sunt lăsate intenţionat.  Sunnah include: ♦ recitarea unei du‘ā’ pentru început; ♦ a căuta adăpost la Allah de Şeitan (al-Isti’adhah); ♦ începerea recitării din Coran cu rostirea formulei „În Numele lui Allah” (Basmallah); ♦ a spune „amīn” la sfârşitul Surei Al-Fatihah; cu voce tare în rugăciunile care se recită cu voce tare; ♦recitarea unor versete din Coran după Surat Al-Fatihah; ♦ recitarea imamului cu voce tare (celor care sunt în spatele lui sau ma’mum le este interzisă recitarea cu voce tare; atunci când o persoană face rugăciunea singură, poate recita cum doreşte); ♦ a spune „Hamdan kathīran tayyban mubarakan fihi mil as-Samāwāti wa mil al-Ardi...” după „Rabbana wa lak’al-
                              

1 Aici, prin actele obligatorii se face referire la acele acte pe care, dacă nu le-a făcut, persoana trebuie să facă două prosternări de uitare la sfârşitul rugăciunii, dar nu este nevoie să fie repetate actele care nu au fost făcute. 2 „Allah este Prea Măreţ!” 3 „Allah răspunde celor care-L Slăvesc!” 4 „O, Domnul meu, Ţie Ţi se cuvine toată slava!” 5 „Slavă lui Allah, Cel Prea Măreţ!” 6 „Slavă lui Allah, Cel Preaînalt!” 7 „O, Domnul meu, iartă-mă!” 



148 

Hamd”; ♦ a spune „Subhāna Rabbī-al-‘Ažīm”, „Subhāna Rabbī-al-’A‘lā”şi „Rabbi ighfir li” de mai multe ori în plecăciune, prosternare şi aşezare; ♦ a se spune o du‘ā’ înainte de „As-Salām aleikum wa rahmatu Allah”.  Mişcările Sunnah includ: ♦ ridicarea mâinilor la recitarea Takbīr-ului al-Ihrām, la rukū‘, la aplecarea în rukū‘, la ridicarea din rukū‘ şi la ridicarea după primul Tashahhud; ♦ punerea mâinii drepte peste mâna stângă sub piept, în timp ce se stă în picioare; ♦ menţinerea privirii în locul în care se face prosternarea; ♦ ţinerea picioarelor puţin depărtate în timp ce se stă în picioare; ♦ punerea mai întâi a genunchilor, apoi a mâinilor şi a frunţii pe pământ când se coboară pentru prosternare; ♦ stomacul să nu fie lipit de coapse, iar coapsele să fie separate de gambe în prosternare; ♦ a păstra o distanţă între genunchi în timp ce se face plecăciunea; ♦ a ţine ambele călcâie în sus în timp ce degetele sunt ferm fixate pe podea cu o distanţă între ele, iar acestea să fie îndreptate spre qiblah în prosternare; ♦ punerea mâinilor pe podea cu degetele împreunate la nivelul umerilor în timpul prosternării; ♦ ridicarea prin punerea presiunii mai întâi pe picioare, sprijinind mâinile pe genunchi în timp ce se ridică; ♦ ridicarea piciorului drept şi întinderea celui stâng în timp ce se stă pe coapsa stângă, în poziţia de şezut pentru primul Tashahhud (a se vedea graficul de la sfârşitul acestei cărţi pentru a înţelege care dintre cele două feluri de aşezare este numit iftirāsh); ♦ a sta pe fese ţinând piciorul stâng sub piciorul drept şi piciorul drept ridicat în cel de al doilea Tashahhud (a se vedea graficul pentru a înţelege poziţia numită tawarruk); ♦ punerea mâinilor pe coapse, cu degetele unite îndreptate spre qiblah; ♦ a face un cerc cu degetul mijlociu şi cel mare de la mâna dreaptă, iar degetul arătător ţinut întins în timpul pomenirii lui Allah, aceasta simbolizând Unicitatea lui Allah; ♦ întoarcerea spre dreapta, iar apoi spre stânga când se face salutarea finală (taslīm).  Prosternarea pentru uitare (Sujjūd as-Sahū): este Sunnah să se facă două prosternări pentru uitare dacă o persoană recită din greşeală ceva care nu trebuia într-un anumit moment, precum recitarea Coranului în prosternare. Este permisă prosternarea pentru uitarea unui act Sunnah din rugăciune. Cu toate acestea, este obligatoriu (wājib) să se facă prosternarea pentru uitare dacă cineva adaugă o plecăciune, prosternare, stat în picioare, în şezut sau dacă a salutat înainte de sfârşitul rugăciunii sau a făcut o greşeală clară în recitarea Coranului, care îi schimbă sensul, dacă nu efectuează un act obligatoriu, sau dacă o persoană este în dubii cu privire la adăugarea unui lucru.  Rugăciunea devine invalidă dacă o persoană nu realizează în mod  intenţionat prosternarea obligatorie pentru uitare. O persoană poate face aceste două prosternări înainte sau după salutul final. Totuşi, dacă o persoană uită să facă prosternarea pentru uitare în timpul imediat următor împlinirii rugăciunii, atunci aceasta nu mai este necesară.  Descrierea rugăciunii 
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 ♦ Persoana începe prin îndreptarea spre qiblah, spunând „Allahu Akbar”.  ♦ Imamul spune toate takbīrāt (Allahu Akbar) cu voce tare, astfel încât cei care sunt în spatele lui să îl poată auzi, în timp ce ei le spun cu voce joasă (în şoaptă).  ♦ El îşi ridică mâinile la începutul takbīr-ului până aproape de umeri, apoi îşi pune mâinile pe piept, cu mâna dreaptă peste cea stângă.  ♦ Îşi menţine privirea spre locul în care se face prosternarea şi spune, la început, o du‘ā’ (du‘ā’ al-istiftāh), care a fost redată într-o relatare autentică. De exemplu, el poate spune: „Subhānak Allāhumma wa bi Hamdika wa Tabārak Asmuka wa Ta’alā Geadduka wa la ilāha ghairuk.” (Tu eşti Slăvit, o, Allah, şi Lăudat; Numele Tău este binecuvântat; Maiestatea Ta este înălţată şi nimeni şi nimic nu are dreptul de a fi adorat în afară de Tine!)  ♦ Apoi spune: „A‘ūdhu billahi min-ash Sheitan-ir-Rajīm” (Caut adăpost la Allah de Şeitan cel blestemat). Apoi spune: „Bismi-llahi Ar-Rahman Ar-Rahīm” (În Numele lui Allah Preamilostivul, Prea Îndurătorul).  ♦ Toate acestea sunt spuse în şoaptă, apoi se recită Surat Al-Fatihah cu voce tare dacă este imam, iar rugăciunea este una în care se recită cu voce tare. Este recomandat ca aceia care sunt în spatele lui să recite Surat Al-Fatihah în timpul în care imamul tace, dacă rugăciunea este una în care se recită cu voce tare şi este obligatoriu ca fiecare să recite în sinea sa dacă este o rugăciune în care nu se recită cu voce tare, cum ar fi Dhuhr şi ‘Asr.  ♦ Apoi se recită orice altceva se doreşte din Coran. Este mai bine să se recite în rugăciunea Fajr capitolele „Mufassal”, din cele mai scurte capitole în rugăciunea Maghrib, iar în restul rugăciunilor din capitolele „medii”. Cele mai lungi capitole Mufassal sunt cele de la Surat Qaf [50] şi până la Surat An-Naba’ [78], următoarele, care încep imediat după Surat An-Naba’ şi se termină la Surat Ad-Duha [93], sunt cunoscute ca fiind „Surele medii”,  iar „Surele scurte” sunt considerate capitolele începând imediat după Surat Ad-Duha şi până la Surat An-Nās [114]. Imamul recită cu voce tare în rugăciunea Fajr şi în primele două rak‘ah din Maghrib şi Isha. Toate celelalte rugăciuni sunt recitate fără voce.  ♦ Apoi îşi ridică mâinile aşa cum a făcut la takbīr al-ihrām şi spune „Allahu Akbar”, apoi face plecăciune. Pune mâinile pe genunchi şi îşi îndreaptă spatele în aşa fel încât capul să fie în aceeaşi linie cu şoldurile, nici mai sus, nici mai jos. Apoi spune de trei ori „Subhāna Rabbī al-‘Ažīm” (Slavă Domnului meu, Cel Prea Măreţ!).  ♦ Apoi se ridică din plecăciune, spunând: „Sami’Allahu liman Hamidah” (Allah îl aude pe cel care Îl slăveşte!). Apoi îşi ridică mâinile în acelaşi mod ca înainte de plecăciune şi, stând în picioare, spune: „Rabbāna wa-lak’al-Hamd” (Domnul nostru, Ţie Ţi se cuvine toată slava!), adăugând: „Hamdan kathīran tayyiban mubārakan fihi mil’-as-samāwāti wa mil’-al-
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ard wa mil’a ma Shi’ta min Şay’in ba’d” (Nenumărate laude pure şi binecuvântate, cât plinătatea Cerului, cât plinătatea Pământului şi cât plinătatea a ceea ce doreşti după aceasta!).  ♦ Apoi, se prosternează în timp ce spune „Allahu Akbar”. Nu îşi lipeşte stomacul de coapse şi nici coapsele de călcâie în timp ce se prosternează, atingând podeaua cu fruntea, nasul, palmele, genunchii şi degetele picioarelor întoarse spre qiblah; şi spune de trei ori în prosternare: „Subbhāna Rabbī al-’A‘lā”  (Slavă lui Allah, Cel Preaînalt!). Poate spune acest lucru de mai multe ori sau poate face oricare du‘ā’ doreşte.  ♦ Apoi, se ridică în şezut din prosternare spunând: „Allahu Akbar” stând pe piciorul stâng, păstrând piciorul drept vertical cu degetele îndoite, îndreptate spre qiblah. Apoi spune: „Rabbi ighfir-li, wa arhamni, wa ajburni, wa arfa‘ni, wa arzuqni, wa ansurni, wa ahdini, wa ‘afini” (O, Allah, iartă-mă, ai milă de mine, întăreşte-mă, înalţă-mi rangul, oferă-mi mijloacele de subzistenţă, dă-mi victorie, călăuzeşte-mă, iartă-mă şi ai milă de mine!).  ♦ Apoi, se prosternează în acelaşi mod ca la prima prosternare, apoi spune, ridicându-şi capul, „Allahu Akbar”  şi se ridică, repetând a doua rak‘ah în acelaşi mod ca şi prima.  ♦ Apoi stă în poziţia de iftirāsh pentru prima mărturisire (at-Tashahhud al-awwal), punând mâna dreaptă pe coapsa dreaptă şi mâna stângă pe coapsa stângă, făcând un cerc cu degetul mijlociu şi cel mare de la mâna dreaptă şi spunând, cu degetul arătător ţinut întins: „At-tahiyyātu Lillahi was-salawātu wat-tayyibāt, as-salāmu ‘alaika ayyuha an-nabiu wa rahmatu Allahi wa barakatuh, as-salāmu ‘alaina wa ‘ala ‘ibad Allahi as-sālihīn. Ashadu an lā ilāha illa Allah wa ashadu anna Muhammadan ‘ābduhu wa rasūluh”  (Toate saluturile (At-Tahiyyāt) sunt pentru Allah şi toate actele de slăvire şi faptele bune. Pacea, mila şi binecuvântarea lui Allah fie asupra ta, o, Profetule! Pacea fie asupra noastră şi asupra tuturor robilor dreptcredincioşi ai lui Allah! Mărturisesc că nimeni şi nimic nu este demn de adorare în afară de Allah şi că Mohammed este Robul şi Trimisul Său!).  ♦ Apoi se ridică şi se roagă a treia şi a patra rak‘ah, făcându-le mai scurte decât primele două. În ele se recită numai Surat Al-Fatihah şi se stă în tawarruk pentru ultima mărturisire (at-Tashahhud al-ahir) şi se spune la fel ca şi în prima, apoi se adaugă: „Allāhumma sālli ‘ala Muhammad wa ‘ala āli Muhammad, kama sallaita ‘ala Ibrāhīm wa ‘ala āli Ibrāhīm, Innaka Hamīdum Majīd, allāhumma bārik ‘ala Muhammad wa ‘ala āli Muhammad kama bārakta ‘ala Ibrāhīm wa ‘ala āli Ibrāhīm, Innaka Hamīdum Majīd” (O, Allah, trimite Slava Ta asupra lui Mohammed şi asupra familiei lui Mohammed, aşa cum ai trimis slava Ta asupra lui Avraam şi asupra familiei lui Avraam. Cu adevărat, Tu eşti plin de Slavă şi Măreţie. O, Allah, trimite 
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binecuvântările Ta asupra lui Mohammed şi asupra familiei lui Mohammed, aşa cum ai trimis binecuvântări asupra lui Avraam şi asupra familiei lui Avraam. Cu adevărat, Tu eşti plin de Slavă şi Măreţie!).   Face parte din Sunnah a spune: „Allāhumma Inni A‘ūdhu Bika min adhābi Jahannam, wa min adhābil-Qabr, wa min fitnatal-Mahya wal-Mamāt, wa min fitnatul al-masīh ad-Dajjal” (O, Allah, caut adăpost la Tine de pedeapsa Focului, de chinul din mormânt, de încercările vieţii şi ale morţii şi de amăgirea lui al-Masīh ad-Dajjal!). Apoi se pot spune alte du‘ā’ care au fost menţionate în Coran şi Sunnah.  ♦ Apoi se spune: „As-salām aleikum wa rahmatu Allah” (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra voastră!), întorcându-şi faţa spre dreapta şi apoi spre stânga. Este Sunnah Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spune câteva du‘ā’ după completarea rugăciunii, aşa cum este menţionat în hadith.1  Rugăciunea celui bolnav 
                              

1 Exemple de câteva du‘ā’: „Astaghfir Allah” (Cer iertarea lui Allah) de trei ori, apoi se spune: „Allāhumma innaka antas-Salām wa minkas-Salām Tabārakta ya Dhal-Jalāli wal-Ikrām” (O, Allah, Tu eşti Pacea, şi de la Tine vine Pacea, Slăvit eşti Tu, o, Posesor al Măreţiei şi al Generozităţii). De asemenea, se poate spune: „LĀ ILĀHA ILLA ALLAH, wahdahu la sharīka-llah lahul-mulku walahul-hamd, wa huwa ‘ala kulli shaiyin qadīr. Lā hawla wa la quwwata illa billah, LĀ ILĀHA ILLA ALLAH wala na’abudu illa iyyah, lahun-ni’matu walahul-fadl wa lahuth-athana’-ul-hasan, LĀ ILĀHA ILLA ALLAH mukhlisīna lahud-dīn wa lauw karih al-kafirūn, la mani’a lima a’atait, wala mu’tiya lima mana’at, wala yanfa’u thal-jaddi minkal-jad.” (Nu există nimeni şi nimic demn de adorare în afară de Allah Unicul, care nu are niciun partener, a Lui este Împărăţia şi Slava şi El este cu putere peste toate. Nu există forţă nici putere decât la Allah. Nimeni şi nimic nu este demn de adorare în afară de Allah şi nu adorăm pe nimeni în afară de Allah. Pentru El sunt toate favorurile, mulţumirea şi slava. Nimeni şi nimic nu este demn de adorare în afară de Allah şi Lui Îi suntem sinceri în religie, chiar dacă necredincioşii detestă acest lucru. O, Allah, nimeni nu poate opri ceea ce Tu ai dăruit, şi nimeni nu poate da ceea ce Tu ai oprit şi celui puternic nu îi este de niciun folos puterea împotriva Ta). După rugăciunea de Fajr sau Maghrib se poate adăuga: „Lā ilāha illa Allahu wahdahu la sharīka-llah, lahul-mulku walahul-hamd, yuhyi wa yumīt, wa huwa ’ala kulli shai’in qadīr.” (Nu există nimeni şi nimic demn de adorare în afară de Allah, Unicul, care nu are niciun partener ; a Lui este Împărăţia şi Slava şi El dă viaţă şi dă moarte şi El este cu putere peste toate.), „Al-hamdu Lillah” (Toată Mulţumirea este pentru Allah) şi „Allahu Akbar” (Allah este Prea Măreţ), fiecare de 33 de ori, apoi pentru a completa la 100 se spune: „Lā ilāha illa Allahu wahdahu la sharīka lah, lahul-mulku wa lahul-hamd, wa huwa ’ala kulli shai’in qadīr.” (Nu există nimeni şi nimic demn de adorare în afară de Allah, Unicul, care nu are niciun partener; a Lui este Împărăţia şi Slava şi El este cu putere peste toate.) Apoi, persoana ar trebui să citească versetul 2:255 (Ayat-ul Kursi) din Surat Al-Baqarah, Surat Al-Ikhlās [112], Surat Al-Falaq [113] şi Surat An-Nās [114]. După Fajr şi Maghrib, ar trebui să se repete recitarea acestora de 3 ori. 
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♦ Dacă statul în picioare agravează boala cuiva sau acesta nu poate sta în picioare, atunci ar trebui să facă rugăciunea aşezat. Dacă persoana nu se poate ruga nici în poziţie de şezut, atunci ar trebui să se roage stând întinsă pe o parte. Dacă nu poate face rugăciunea întinsă pe o parte, trebuie să se roage stând întinsă pe spate. ♦ Dacă persoana nu se poate apleca sau face prosternarea, atunci trebuie să le imite (prin poziţia corpului său), în mod simbolic. ♦ Dacă o persoană pierde oricare dintre rugăciuni, trebuie să le recupereze. ♦ Dacă o persoană nu poate face rugăciunea în timpul ei, le poate combina, Dhuhr şi ‘Asr împreună, iar Maghrib şi Isha împreună, în oricare dintre timpurile lor.  Rugăciunea călătorului  ♦ Dacă distanţa călătoriei este mai mare de 80 de km, atunci persoana poate scurta rugăciunile Dhuhr, ‘Asr şi Isha, de la 4 rak‘āt la 2. ♦ Dacă o persoană intenţionează să stea într-un anumit loc mai mult de 4 zile – 20 de rugăciuni obligatorii – atunci trebuie să le facă în forma lor completă şi să nu le scurteze. ♦ Trebuie să facă rugăciunea completă dacă se roagă în spatele unui imam care este rezident. ♦ Dacă persoana îşi aminteşte în călătorie că nu a făcut o rugăciune atunci când era rezident sau invers, atunci trebuie să o facă în forma sa completă. ♦ Călătorul poate face rugăciunea în forma completă dacă doreşte, dar, cu toate acestea, este mai bine să o scurteze.  Rugăciunea de vineri (Salāt-ul-Jumu‘ah)  Această rugăciune este mai bună decât rugăciunea Dhuhr. Este o rugăciune independentă, nu o formă mai scurtă a rugăciunii Dhuhr. Nu este permis să fie făcută cu 4 rak‘āt, nici să fie făcută cu intenţia de Dhuhr, şi nici să fie combinată cu rugăciunea de ‘Asr, chiar dacă sunt motive valide pentru aceasta.  Rugăciunea cu număr impar (Salāt-ul-Witr)   ♦ Această rugăciune este Sunnah şi poate fi făcută după Isha, înainte de Fajr. ♦ Numărul minim de rak‘āt este 1, iar cel maxim este 11. ♦ Este mai bine să se salute la fiecare 2 rak‘āt. ♦ Cea mai mică formă de preferat pentru Witr este să se facă 3 rak‘āt cu două saluturi (să se facă 2 rak‘āt apoi salutul, apoi o rak‘ah şi salutul din nou, la sfârşitul acesteia). ♦ Este Sunnah să se recite Surat Al-’Ā‘la [87] în prima rak‘ah, Surat Al-Kafirūn [109] în cea de a doua şi Surat Al-Ikhlās (112) în cea de a 3-a. ♦ Este recomandat să se facă qunut după plecăciune (rukū‘), prin ridicarea mâinilor şi rostirea unei du‘ā’ cu voce tare, chiar dacă te rogi singur.  Funeraliile (janāzah)  ● Spălarea corpului musulmanului decedat, înfăşurarea sa în giulgiu, efectuarea rugăciunii de înmormântare, transportarea şi aşezarea sa în mormânt sunt obligaţii ale comunităţii (fard kifāyah).   ●  Martirii jihad-ului islamic nu sunt spălaţi sau înfăşuraţi în giulgiu, ci mai degrabă trebuie să fie înmormântaţi aşa cum au murit şi se poate oferi rugăciunea de înmormântare pentru ei. 
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 ● Giulgiul pentru bărbaţii musulmani este format din trei bucăţi, în timp ce pentru femei trebuie să fie format din cinci bucăţi: un veşmânt lejer cu mânecile tăiate în faţă, un acoperământ pentru cap şi faţă, o pânză înfăşurată în jurul taliei şi două pânze care acoperă totul.  ● Este Sunnah ca imamul sau persoana care se roagă în faţa lor să stea în picioare în dreptul pieptului, la bărbat, şi al mijlocului, la femeie.   ● Se stă în picioare şi se spune de patru ori „Allahu Akbar” ridicând mâinile de fiecare dată: la pronunţarea primului „Allahu Akbar” şi căutarea adăpostului la Allah, se spune „Bismi-llah” şi se recită doar Surat Al-Fatihah silenţios; la al doilea „Allahu Akbar” se trimite salutul asupra Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!); la al treilea „Allahu Akbar” se fac suplicaţii pentru cel decedat; la al patrulea „Allahu Akbar” se salută prin: „As-Salāmu aleikum”.  ● Nu este permis ca mormântul să fie ridicat deasupra nivelului solului mai mult de o palmă, nici construirea în jurul sau peste el, sărutarea lui, aşezarea tămâii în jurul lui, scrierea pe el, aşezarea sau umblatul pe el, aşezarea oricărui tip de iluminare pe mormânt, înconjurarea lui, construirea unei moschei peste el sau aşezarea unui mormânt într-o moschee. Mai mult decât atât, orice clădire construită deasupra unui mormânt trebuie demolată.   ● Nu există restricţii cu privire la cuvintele folosite pentru consolarea şi condoleanţele prezentate celor apropiaţi decedatului. Se poate spune: „A‘dham Allahu Ajrak wa Ahsan ‘Azā‘ak wa Ghafara li Maitak” (Fie ca Allah să-ţi mărească răsplata, să-ţi aline durerea şi să-l ierte pe cel decedat!). Pentru consolarea unui musulman căruia i-a murit un apropiat care era necredincios, se poate spune: „A‘dham Allahu Ajrak wa Ahsan ‘Azā‘ak” (Fie ca Allah să-ţi mărească răsplata şi să-ţi aline durerea!).  ● Este obligatoriu pentru persoana care ştie că familia lui o va boci mult la moartea sa, să scrie un testament, cerându-i să nu facă acest lucru, în caz contrar el însuşi poate fi pedepsit pentru comportamentul ei.    ● Imam Shāfi‘i (Allah să aibă milă de el!) a spus că:  „Este nerecomandat ca oamenii să stea aşezaţi pentru a îi aştepta pe cei care vin să-şi prezinte condoleanţele, referindu-ne aici la adunările în care familia celui decedat stă şi îi aşteaptă pe cei care vin să-şi prezinte condoleanţele. De fapt, ei ar trebui să se întoarcă la treburile lor, atât bărbaţii, cât şi femeile.”   ● Este Sunnah să se pregătească mâncare pentru familia îndoliată (ei fiind preocupaţi cu durerea lor) şi nerecomandat ca alţii să mănânce mâncarea lor sau să se pregătească separat mâncare pentru cei care vin la ei.    ● Este Sunnah vizitarea mormintelor atât timp cât aceasta nu implică o călătorie. De asemenea, este permisă vizitarea mormântului unui nemusulman. La fel, unui nemusulman nu trebuie să-i fie interzisă vizitarea mormântului unui musulman.  
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 ● Face parte din Sunnah ca, atunci când se intră într-un cimitir de musulmani, să se spună: „As-salāmu alaykum ahlad ad-diyari min-al-mu‘minina, wa-inna in sha‘Allahu bikum lalahiqūn, yarhamu-llah al-mustaqdimīna minna wa al-musta‘khirīn, nas’al Allaha lana walakum-ul-‘āfiyah, Allāhumma lā tahrimina ajrahum, wa lā taftinna ba’dahum, waghfir lana wa lahum.” (Pacea fie asupra voastră, o, locuitori ai mormintelor, dintre credincioşi şi musulmani! Cu adevărat, prin Voia lui Allah, vom fi reuniţi cu voi. Fie ca Allah să-i ierte pe cei dinaintea voastră şi pe toţi cei care vor veni după voi! Îi cerem lui Allah binele pentru voi şi pentru noi. O, Allah, nu ne priva de răsplată şi nu ne ispiti, şi iartă-ne pe noi şi pe ei!)   Rugăciunea la cele două sărbători  (Eid al-Fitr şi Eid al-Adha)  ► Această rugăciune este o obligaţie a comunităţii (fard kifāyah), iar timpul pentru ea începe după răsăritul Soarelui, la fel ca şi pentru Salāt-ud-Duha. Dacă oamenii nu au aflat că a sosit ziua de Eid (sărbătoare) până după prânz, atunci această rugăciune trebuie recuperată a doua zi.  ► Condiţiile ei sunt la fel ca şi pentru Salāt-ul-Jumu‘ah (rugăciunea de vineri) cu excepţia celor două predici, deoarece în zilele de vineri cele două predici se ţin înainte de rugăciune, în timp ce, la cele două sărbători, cele două predici se ţin după rugăciune.  ► Este nerecomandat ca cineva să facă rugăciuni voluntare, înainte sau după, în locul unde are loc rugăciunea de Eid.  ► Această rugăciune este formată din două rak‘āt. În prima unitate de rugăciune (rak‘ah) se rosteşte Takbīrat al-ihrām, „Allahu Akbar” pentru începerea rugăciunii, apoi se rosteşte încă de şase ori „Allahu Akbar” înainte de căutarea adăpostului la Allah şi recitarea din Coran. În cea de a doua rak‘ah, se rosteşte „Allahu Akbar” de cinci ori înainte de recitarea din Coran. Pentru fiecare takbīr se ridică mâinile. Apoi, imamul caută adăpost la Allah şi recită cu voce tare Surat Al-Fatihah urmată de Surat Al-’Ā‘la [87], în prima rak‘ah, şi de Surat Al-Ghāshiyyah [88] în cea de a doua rak‘ah, după recitarea Surei Al-Fatihah. Apoi, imamul ţine cele două predici ca la rugăciunea de vineri, exceptând faptul că trebuie să repete de mai multe ori „Allahu Akbar”.   ► Dacă cineva efectuează această rugăciune ca pe una voluntară, este acceptabil şi corect, deoarece takbīrat, slăvirea lui Allah şi trimiterea de salutări asupra Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pe care aceasta le conţine, sunt Sunnah.   Rugăciunea de eclipsă (Salāt ul-Kusūf sau Khusūf)   Acesta este o rugăciune Sunnah, iar timpul pentru efectuarea ei durează de la începutul eclipsei, lunare sau solare, şi până la terminarea ei. 
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  Ea nu trebuie să fie întârziată cu mult după începerea eclipsei şi este alcătuită din două unităţi de rugăciune (rak‘āt) în care se recită cu voce tare din Coran.    În prima rak‘ah se recită Surat al-Fatihah şi o Surah lungă din Coran, apoi se face o plecăciune lungă (rukū‘), apoi la ridicare se spune: „Sami’ Allahu liman hamidah, Rabbanā wa laka’l-hamd” (Allah îl aude pe cel care-L slăveşte! Domnul nostru, Ţie Ţi se cuvine slava!) ca şi la celelalte rugăciuni.   După aceasta, nu se coboară în prosternare ca la celelalte rugăciuni, ci imediat se recită din nou Surat Al-Fatihah şi o altă Surah lungă. După aceasta, urmează o altă plecăciune lungă (rukū‘) şi o altă ridicare. Urmează două prosternări (sujūd). Apoi, o a doua rak‘ah ca şi prima. La încheiere, se recită Tashahhud şi se salută (salām).   Dacă o persoană întârzie şi pierde prima plecăciune (rukū‘), înseamnă că a pierdut prima rak‘ah şi va trebui să o recupereze.  Rugăciunea pentru ploaie (Salāt-ul-Istisqa’)   În cazul secetei sau a lipsei de ploaie, este Sunnah această rugăciune. Modul în care se efectuează este identic cu cel al rugăciunii de Eid (Salāt-ul-Eid), excepţia fiind că predica se ţine după rugăciune. De asemenea, este Sunnah întoarcerea pe dos a mantiei pentru a arăta optimismul cu privire la schimbarea circumstanţelor odată cu terminarea rugăciunii.  Rugăciunile voluntare (Salāt as-Sunnah)   Este confirmat faptul că Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) efectua douăsprezece rak‘āt de rugăciuni voluntare în mod regulat (Sunan ar-Ratibah), în fiecare zi, după cum urmează:           ● două înainte de rugăciunea de dimineaţă  (Salāt-ul-Fajr)           ●  patru înainte şi două după rugăciunea de prânz (Salāt-ud-Dhuhr)           ●  două după rugăciunea de la apusul Soarelui (Salāt-ul-Maghrib)           ●  două după rugăciunea de seară (Salāt-ul-Isha)   De asemenea, a fost relatat că Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) efectua şi alte rugăciuni voluntare precum patru rak‘āt înainte de Salāt-ud-Dhuhr şi Salāt-ul-‘Asr, patru după Salāt-ud-Dhuhr şi două înainte de chemarea la rugăciune (adhan) pentru Salāt-ul-Maghrib.  Momentele interzise pentru rugăciune   Este interzisă efectuarea rugăciunilor voluntare în perioadele de timp interzise în mod specific. Acestea sunt: 1) după zorii zilei până la răsăritul Soarelui, când acesta se ridică la o înălţime de o suliţă deasupra orizontului. 2) din momentul în care Soarele este la zenit până ce începe să coboare. 3) după Salāt-ul-‘Asr până la apusul Soarelui.  Există anumite rugăciuni voluntare care se pot efectua în aceste intervale de timp, precum: rugăciunea la intrarea într-o moschee (Tahiyyat-ul-Masjid), cele două 
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rak‘āt după Tawāf, rugăciunea Sunnah de la Fajr, rugăciunea de înmormântare, cele două rak‘āt de după wudū’ (abluţiune), prosternarea de la recitarea Coranului şi prosternarea de mulţumire.   Reguli cu privire la moschei (masjid)    Este obligatorie construirea de moschei pentru a îndeplini nevoile comunităţilor musulmane. Aceste locuri sunt cele mai iubite de Allah Preaînaltul, iar în interiorul lor nu este permis cântatul, bătutul din palme, folosirea instrumentelor muzicale, recitarea poeziilor nepermise, amestecarea femeilor cu bărbaţii, actele sexuale sau vânzarea şi cumpărarea. Dacă cineva cumpără sau vinde în moschee, este Sunnah să i se spună acelei persoane nesupuse: „Lā rabaha Allah tijaratak” (Fie ca Allah să nu-ţi dea niciun profit din comerţul tău!).  De asemenea, este interzis ca cineva să anunţe pierderea unui lucru în moschee, iar, dacă cineva o face, este Sunnah să i se spună: „Lā raddaha Allahu alaik” (Fie ca Allah să nu ţi-l returneze!).  Este permis să fie învăţaţi copiii în interiorul moscheii lucruri care sunt în beneficiul lor, să se facă un contract de căsătorie, să se judece un caz (ca o instanţă de judecată), să se recite poezii permise, pentru persoanele aflate în izolare (I’tikāf) sau cu alte ocazii este permis somnul în interiorul acestora, la fel şi pentru oaspete sau o persoană bolnavă, şi este permis a trage un pui de somn.   Este Sunnah păstrarea liniştii în moschee, evitarea zgomotului, a certurilor şi a conversaţiilor zgomotoase. Este interzisă folosirea moscheii ca o cale pentru a ajunge în alte locuri, cu excepţia cazului în care acest lucru este necesar. Este nedorită orice discuţie inutilă în moschee despre problemele lumeşti.  Covoarele, luminile sau electricitatea moscheii nu se folosesc pentru nunţi sau pentru prezentarea condoleanţelor.       
 



 

 157 Caritatea anuală obligatorie (az-zakāh) 
Categoriile de avere pentru care plata zakāt-ului este obligatorie sunt în număr de patru:  1) animalele libere la păşunat; 2) culturile agricole; 3) bunurile mobile (de exemplu: aur, argint, valută etc.); 4) mărfurile comerciale.   Zakāt-ul este obligatoriu pentru o persoană dacă sunt întrunite cinci condiţii: 1) este musulmană; 2) este liberă de sclavie; 3) deţine „nisāb” (suma minimă pentru care zakāt-ul devine exigibil); 4) deţine o proprietate, în mod complet şi stabil; 5) cele pentru care se plăteşte zakāt-ul se află în posesia lui timp de un an întreg, cu excepţia culturilor agricole.  Zakāt-ul pentru animalele libere la păşunat este de trei feluri: pentru cămile, vite şi oi; iar zakāt-ul pentru acestea devine obligatoriu dacă sunt îndeplinite două condiţii: 1) animalele au păscut liber timp de un an sau mai mult; 2) animalele sunt crescute pentru lapte sau reproducere şi nu pentru muncă. Dacă ele sunt crescute pentru vânzare sau tranzacţii, atunci vor fi considerate mărfuri comerciale.  Caritatea (zakāt-ul) pentru cămile: 4 cămile sau mai puţin de atât: nu se plăteşte zakāh Între 5-9 cămile: se datorează o oaie1 Între 10-14 cămile: se datorează două oi Între 15-18 cămile: se datorează trei oi Între 20-24 de cămile: se datorează patru oi Între 25-35 de cămile: se datorează o cămilă femelă de un an sau, dacă aceasta nu există, o cămilă mascul de doi ani Între 36-45 de cămile: se datorează o cămilă femelă de doi ani Între 46-60 de cămile: se datorează o cămilă femelă de trei ani Între 61-75 de cămile: se datorează o cămilă femelă de patru ani Între 76-90 de cămile: se datorează două cămile femelă de doi ani Între 91-120  de cămile: se datorează două cămile femelă de trei ani Mai  mult de 120 de cămile: pentru fiecare 40 de cămile se datorează o cămilă femelă de doi ani; şi pentru fiecare 50, se datorează o cămilă femelă de trei ani Zakāt-ul pentru vaci: Mai puţin de 30 de vaci: nu se plăteşte zakāh Între 30-39 de vaci: se datorează un viţel de un an Între 40-59 de vaci: se datorează un viţel de doi ani 60 de vaci sau mai multe: pentru fiecare 30 de vaci se datorează un viţel de un an şi pentru fiecare 40 de vaci se datorează un viţel de doi ani Zakāt-ul pentru oi: 

                              
1 Oaia trebuie să fie tânără, sănătoasă, negestantă şi nu trebuie să aibă miei. 
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Mai puţin de 40 de oi: nu se plăteşte zakāh Între 40-120 de oi: se datorează o oaie Între 121-200 de oi: se datorează două oi Între 201-399 de oi: se datorează trei oi Peste 400 de oi: pentru fiecare 100 de oi se datorează o oaie  Zakāt-ul pe culturile agricole 
 Este obligatorie plata zakāt-ului pentru culturile agricole, dacă se îndeplinesc trei condiţii: 1) produsele să poată fi măsurate cantitativ şi depozitate, aşa cum sunt cerealele (orzul şi grâul) sau fructe precum stafidele şi curmalele. Însă, cele care nu pot fi măsurate cantitativ şi depozitate, aşa cum sunt legumele proaspete şi leguminoasele, nu au zakāh; 2) cantitatea minimă (nisāb) este de 653 kg; 3) persoana care va plăti zakāt-ul trebuie să aibă în posesia sa, la momentul plătirii, producţia de pe terenurile agricole, adică atunci când fructele şi culturile agricole sunt gata pentru recoltare.  Calcularea zakāt-ului ● Produsele agricole provenite din cultivare, fără a exista acel efort depus pentru irigare, fiind udate doar de apa de ploaie sau din fluxul apelor curgătoare, au o rată de zakāh de 10%. ● Zakāt-ul pe produsele agricole cultivate prin efort şi muncă în irigaţii este de 5%.  ● Pentru ceea ce se produce parţial prin depunerea de efort şi parţial fără, calculul zakāt-ului se face pentru cea predominantă dintre cele două, iar acesta se va face conform numărului de zile în care s-a depus efortul.       Zakāt-ul pe bunurile mobile  1) Aur: se plăteşte zakāh doar dacă greutatea aurului depăşeşte 85 de grame; 2) Argint: se plăteşte zakāh doar dacă greutatea argintului depăşeşte 595 de grame.  De asemenea, se plăteşte zakāh pentru orice fel de valută (de exemplu: bancnote), dacă valoarea lor este egală cu valoarea aurului sau a argintului menţionată mai sus. Având în vedere că preţurile aurului şi argintului variază de la timp la timp şi de la ţară la ţară, zakāt-ul se calculează în avantajul celor săraci. Zakāt-ul pentru bunurile mobile şi bani este de 1/40, adică 2,5%.   Pentru bijuteriile folosite zi de zi nu se calculează zakāh. Însă pentru ceea ce este folosit pentru comerţ sau investiţii se calculează. Este permis pentru femeie să poarte bijuterii din aur şi argint şi, de asemenea, este permisă o cantitate mică de argint în ustensile, iar bărbatului i se permite să aibă o cantitate mică de argint în inel şi ochelari.  Aurul este interzis la ustensile şi, de asemenea, este interzis bărbaţilor, exceptând o cantitate mică folosită în alte scopuri, aşa cum este, de exemplu, un buton sau un dinte, fără a exista vreo asemănare cu femeile.  
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 În cazul în care averea cuiva fluctuează, uneori creşte, alteori scade, trebuie să aleagă o zi în care să facă inventarul averii şi să plătească 2,5% din aceasta, chiar dacă încă nu s-a împlinit anul.   Cei care sunt salariaţi sau au venituri fixe din închirieri imobiliare, de exemplu, au de plătit zakāh doar dacă reuşesc să facă anumite economii de pe urma lor. Trebuie să plătească zakāt-ul din suma economisită doar după trecerea unui an în care aceasta a fost în posesia lor. Dacă acest lucru este greu de calculat, suma variind, trebuie aleasă pur şi simplu o zi în care se face calculul, aşa cum a fost menţionat mai înainte.  Zakāt-ul pe datorii  Dacă o persoană creditează un om bogat sau debitorul are suficiente fonduri pentru a restitui banii, pentru acest împrumut se calculează zakāh şi se plăteşte atunci când suma este recuperată, pentru fiecare din anii care au trecut, chiar dacă sunt mulţi. Însă, dacă datoria este la cineva care este în stare de faliment sau sărac, atunci pe această sumă nu se plăteşte zakāh, deoarece persoana nu este sigură de recuperarea lor şi nu are niciun control asupra lor.  Nu se plăteşte zakāh pentru mărfurile comerciale dacă nu sunt îndeplinite următoarele patru condiţii: 1) cel care plăteşte zakāt-ul este proprietarul; 2) el intenţionează să le comercializeze; 3) ating suma minimă pentru care se plăteşte, care este aceeaşi ca pentru aur sau argint (oricare ar fi mai mică); 4) a trecut un an de când mărfurile se află în posesia lui.  În cazul în care sunt îndeplinite aceste patru condiţii, proprietarul trebuie să plătească zakāt-ul din valoarea inventarului. Dacă este atinsă suma minimă pentru zakāh, însă persoana are în posesie aur, argint sau valută, acestea trebuie să fie adăugate la valoarea mărfurilor comerciale pentru a ajunge la suma minimă. Dacă proprietarul intenţionează să folosească marfa pentru uz privat, aşa cum sunt hainele, casa şi maşina, atunci nu trebuie să plătească zakāh, însă dacă îşi schimbă intenţia, adică decide să facă din nou comerţ cu ele, atunci va trebui să calculeze anul din momentul în care şi-a schimbat intenţia.  Zakāt-ul-Fitr  Zakāt-ul-Fitr este obligatoriu pentru fiecare musulman care are hrană ce depăşeşte nevoile sale şi nevoile membrilor familiei în ultima noapte din luna Ramadan şi în ziua de Eid (Sărbătoare). Zakāt-ul-Fitr este de două kilograme şi un sfert din alimentele de bază din ţara în care acesta este dat. Acesta este obligatoriu pentru fiecare bărbat şi femeie, la fel şi pentru cei care se află în întreţinerea lor. Este de preferat ca acesta să fie dat în ziua de Eid, înainte de rugăciunea de Eid, şi nu este permisă întârzierea lui după rugăciunea de Eid, dar se poate da cu o zi sau două înainte de Eid. De asemenea, se poate da unei persoane o cantitate de mâncare suficientă pentru un grup şi invers. 
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 Împărţirea Zakāt-ului este obligatorie imediat ce acesta devine cuvenit, iar tutorele este responsabil să ofere zakāt-ul pentru copiii săi şi pentru cel cu dizabilităţi mintale.  Este Sunnah ca persoana responsabilă cu distribuirea zakāt-ului să o facă personal şi să fie cunoscută de oameni, iar intenţia persoanei în numele căreia se oferă zakāt-ul este necesară.   Este important de reţinut că sadāqah (caritatea voluntară) nu face parte din zakāt-ul obligatoriu, chiar dacă persoana şi-a dat toată averea. Este de preferat ca zakāt-ul să fie oferit celor mai săraci din ţara unde persoana trăieşte, însă, în cazul unor nevoi copleşitoare, este permisă trimiterea lui în alte ţări.  Oferirea zakāt-ului în avans pentru doi ani este corectă şi permisă dacă zakāt-ul atinge suma la care devine scadent.   Oamenii care au dreptul la zakāh:  1) cei săraci şi cei complet lipsiţi de bunuri; 2) cei nevoiaşi; 3) cei care colectează zakāt-ul şi îl distribuie; 4) cei care au nevoie de o atracţie adiţională către islam, fie ei musulmani sau nemusulmani; 5) pentru eliberarea sclavilor şi pentru cei aflaţi în captivitate; 6) pentru ajutorarea celor care sunt împovăraţi de datorii legale; 7) cei care luptă pe Calea lui Allah în jihad; 8) acei călători care nu se pot întoarce în patria lor. Oamenii care nu au dreptul la zakāh: 1) necredincioşii; 2) cei bogaţi; 3) sclavii; 4) cei care se află sub tutela celui care plăteşte zakāh; 5) cei din familia Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) (Banū Hāshim). Zakāt-ul trebuie acordat în funcţie de priorităţi, excepţie fiind cei care-l colectează şi distribuie, aceştia fiind plătiţi pentru munca lor, chiar dacă sunt bogaţi.    Dacă zakāt-ul i-a fost oferit din ignoranţă unei persoane despre care se credea că i se cuvine şi, mai târziu, se află că, de fapt, nu este printre cei care are au dreptul la zakāh, atunci obligaţia de a plăti zakāt-ul nu este îndeplinită, cu excepţia cazului în care este oferit unei persoane despre care se crede că este săracă şi mai târziu se află că de fapt este bogată.    Caritatea voluntară    Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Recompensele faptelor bune care vor ajunge la credincios, chiar şi după moartea sa, sunt: ştiinţa pe care a învăţat-o şi a răspândit-o, un copil credincios pe care l-a lăsat în urma sa, o copie scrisă a Coranului pe care a lăsat-o drept moştenire, o moschee pe care a construit-o, o casă pe care a construit-o pentru călători, un canal pentru apă pe care l-a construit sau caritatea pe care a dat-o din averea lui în timp ce era sănătos. Pentru toate aceste fapte, va continua să primească răsplata şi după moarte.” (Ibn Majah)  
 
 



 

 161 Postul din luna Ramadan (as-Sīyām)  
Postul este obligatoriu pentru fiecare musulman sănătos mintal, trecut de vârsta pubertăţii, capabil să ţină post, excepţie făcând femeile aflate în perioada de menstruaţie sau de sângerare postnatală. Copiilor li se poate cere să ţină post pentru a se obişnui cu el.     Timpul începerii lunii Ramadan se cunoaşte după unul dintre cele două semne: 1) observarea lunii noi de către un musulman de încredere, bărbat sau femeie; 2) completarea celor 30 de zile ale lunii Sha‘abān. Perioada obligatorie pentru post este de la Fajr până la Maghrib. Persoana trebuie să aibă intenţia de a ţine post înainte de Fajr.  Actele care anulează postul: 1) contactul sexual în vagin. Această zi trebuie recuperată, iar pentru ispăşirea acestui păcat trebuie eliberat un sclav, iar dacă acest lucru nu este posibil, atunci persoana trebuie să ţină post timp de două luni consecutiv. Dacă nu este capabilă, atunci trebuie să hrănească şaizeci de persoane sărace şi, dacă nici acest lucru nu este posibil, atunci nu mai datorează nimic; 2) ejacularea provocată de un sărut, îmbrăţişare sau masturbare etc. Dacă cineva a avut un vis umed, nu are nimic de ispăşit; 3) a mânca sau bea în mod intenţionat. Dacă cineva uită că ţine post şi mănâncă sau bea, poate continua postul şi acesta va fi corect; 4) a permite extragerea sângelui pentru donare sau prin ventuze. O cantitate mică pentru analize medicale sau sângerarea prin rănire nu anulează postul; 5) vomitatul intenţionat.   Actele care nu anulează postul: • înghiţirea prafului; • dacă în timpul abluţiunii, ajunge apă în gât în mod neintenţionat; • ejacularea din cauza unui gând erotic; • visul umed; • sângerarea neintenţionată; • vomitatul neintenţionat.  Dacă o persoană mănâncă ceva crezând că este noapte iar apoi descoperă că este zi, trebuie să recupereze acea zi de post. Dacă mănâncă având îndoieli cu privire la ivirea zorilor, crezând că este încă noapte, postul său este valid. Însă dacă mănâncă nefiind sigur cu privire la apusul soarelui şi constată că este încă zi trebuie să recupereze acea zi.  Cui îi este permis să nu ţină post:  este interzis ca o persoană să nu ţină post, cu excepţia cazului în care are o scuză legitimă;  femeile aflate la menstruaţie sau în perioada de sângerare postnatală trebuie să întrerupă postul;  când salvarea vieţii cuiva este condiţionată de ruperea postului, este obligatoriu pentru acea persoană să rupă postul;  este Sunnah pentru cel care călătoreşte să întrerupă postul dacă drumul are lungimea care permite scurtarea rugăciunii, iar postul este dificil pentru el;  este Sunnah pentru o persoană bolnavă să nu ţină post dacă se teme că acesta îi afectează starea de sănătate;  este permisă întreruperea postului pentru rezidentul care doreşte să călătorească în acea zi;  este permisă întreruperea postului pentru femeia însărcinată sau pentru cea care alăptează, dacă se teme că postul afectează sănătatea copilului sau a ei. 
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 Toate tipurile de persoane menţionate mai sus trebuie să recupereze zilele pierdute. Femeia însărcinată sau cea care alăptează trebuie, adiţional, să hrănească o persoană săracă pentru fiecare zi de post, dacă a întrerupt postul doar din teama ca acesta să nu afecteze copilul.  Dacă o persoană nu ţine post din cauza vârstei sau a unei boli cronice, atunci de la aceasta nu se aşteaptă recuperarea zilelor de post, însă trebuie să hrănească o persoană nevoiaşă pentru fiecare zi a lunii Ramadan.    Cel care amână recuperarea zilelor de post, având un motiv valid, şi nu recuperează zilele pierdute până la următoarea lună Ramadan, va trebui să recupereze doar zilele pierdute şi nerecuperate la timp, însă, dacă nu a avut un motiv valid pentru nerecuperarea zilelor, atunci persoana, pe lângă recuperarea zilelor pierdute de post, trebuie să hrănească o persoană nevoiaşă pentru fiecare zi în care nu a postit.  Dacă o persoană moare înainte să-şi recupereze zilele pierdute de post, având un motiv valid, atunci nerecuperarea lor nu este un păcat pentru ea şi nu este necesară altă ispăşire. Dacă nu a existat niciun motiv valid pentru nerecuperarea zilelor pierdute de post, atunci pentru fiecare zi trebuie hrănită o persoană nevoiaşă şi este de dorit ca una dintre rudele sale apropiate să recupereze zilele din luna Ramadan pe care le-a neglijat sau cele pentru un jurământ. Toate jurămintele făcute lui Allah Preaînaltul, care nu implică nesupunere în Faţa Sa, trebuie îndeplinite.  Dacă o persoană nu ţine post dintr-un motiv valid, iar acest motiv încetează pe timpul zilei de post, de exemplu: un nemusulman acceptă islamul, o femeie aflată la menstruaţie devine curată, o persoană bolnavă se însănătoşeşte, un călător se întoarce din călătoria sa sau o persoană afectată de o boală mintală îşi recapătă sănătatea; toate aceste persoane vor trebui să recupereze ziua de post în mijlocul căreia s-a întâmplat evenimentul, chiar dacă au ţinut post în restul zilei. Nimeni nu poate ţine post în locul cuiva care este scuzat de postul lunii Ramadan.   Posturile voluntare:  ● cel mai bun post voluntar este cel de la fiecare două zile (o zi da, una nu);  ● al doilea cel mai bun post voluntar este cel din fiecare zi de luni şi de joi;  ● apoi, urmează cele trei zile ale fiecărei luni, când este Lună plină, în zilele de 13, 14 şi 15 (ale calendarului islamic lunar);  ● este Sunnah a ţine post în cea mai mare parte a lunilor Muharram şi Sha‘abān;  ● de asemenea, este Sunnah a ţine post în Ziua de ’Āshura (10 Muharram), în Ziua de Arafat (9 Dhu-l-Hijjah) şi şase zile în luna Shawwal;   ● este nerecomandat a ţine post o singură zi în luna Rajab, vinerea, sâmbăta sau în Ziua Îndoielii (30 Sha‘abān)   ● este interzis postul în zilele de Sărbătoare: Eid-al-Fitr şi Eid-al-Adha. De asemenea, este interzis postul în Zilele de Tashrīq (11,12 şi 13 din Dhu-l-Hijjah) cu 
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excepţia celui care trebuie să compenseze prin post nesacrificarea animalului atunci când face Hajj-at-Tamāttu‘ sau Qirān. Note!  Unei persoane care se află în stare de impuritate majoră, ca, spre exemplu, o persoană care a avut relaţii sexuale în timpul nopţii sau o femeie care s-a curăţat de menstruaţie sau de sângerare postnatală înainte de ivirea zorilor, îi este permis să-şi amâne îmbăierea totală (purificarea majoră) până după ivirea zorilor (înainte de răsăritul Soarelui). De asemenea, poate lua masa de dinaintea ivirii zorilor (suhur) înainte de îmbăiere, acest lucru nedăunând postului său.    Este permisă înghiţirea salivei din gură.   Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  „Comunitatea mea va continua să facă bine atât timp cât se va grăbi să întrerupă postul şi va întârzia suhur-ul (masa dinainte de ivirea zorilor) până în ultimul moment.” (Ahmad)    De asemenea, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Religia va continua să predomine atât timp cât oamenii se vor grăbi să rupă postul, deoarece evreii şi creştinii întârzie să facă aceasta.” (Abu Dawud)   Este de preferat a face suplicaţii înainte de ruperea postului, deoarece Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Suplicaţia din momentul ruperii postului a celui care posteşte nu este refuzată.” (Ibn Majah)  Una dintre suplicaţiile relatate ca fiind spuse de Profetul Mohammed          (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este: „Dhahab ad-dhama’u wa btallit-il-urūq wa thabat-al-Ajru in shā‘ Allah.” (Setea s-a stins, venele s-au umezit, iar răsplata este hotărâtă, cu Voia lui Allah) (Abu Dawud)  ♦ Este Sunnah ca postul să fie întrerupt mâncând curmale proaspete, iar, dacă nu se găsesc, mâncând curmale uscate şi, dacă nici acestea nu se găsesc, atunci cu apă.   ♦ Persoana care posteşte trebuie să evite kohl-ul (un fel de pudră care se foloseşte la ochi), picăturile pentru ochi sau urechi, însă, asupra acestui fapt, învăţaţii au păreri diferite. Dacă o persoană are nevoie medicală de astfel de picături, atunci acestea nu afectează postul său, chiar dacă gustul lor se simte în gât.    ♦ Este Sunnah folosirea siwak-ului pe toată perioada postului. Nu există perioadă în care folosirea acestuia să fie nerecomandată, conform savanţilor în Jurisprudenţă.   ♦ Persoana care posteşte trebuie să evite bârfele, scandalul, minciuna etc. Dacă cineva o atacă prin vorbe sau o înjură, ea trebuie să spună: „Postesc.” şi să-şi păzească limba, ochii şi membrele de tot ceea ce este nepermis şi-i poate afecta postul. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă cineva nu renunţă la falsitatea din cuvintele şi acţiunile sale, atunci Allah nu are nevoie ca el să renunţe la hrana şi băutura sa.” (Al-Bukhari şi Ahmad)  
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 ♦  Este Sunnah pentru o persoană care ţine post şi este invitată la masă să participe la iftar şi să facă suplicaţii pentru gazdă la ruperea postului, chiar dacă aceasta nu posteşte.  ♦ Noaptea binecuvântată a Destinului (Lailat-ul-Qadr) este cea mai bună noapte a întregului an. Ea se află printre ultimele zece nopţi ale lunii Ramadan. Faptele bune din această noapte sunt mai bune ca răsplată decât faptele bune făcute într-o mie de luni (aproximativ 83 de ani). Dintre semnele vizibile ale acestei nopţi sunt: răsăritul Soarelui fără raze vizibile şi vremea blândă. Se poate întâmpla ca musulmanul să o trăiască fără să o recunoască, de aceea, în luna Ramadan, trebuie intensificată adorarea lui Allah Preaînaltul mai mult decât în oricare altă lună şi mai ales în ultimele zece nopţi ale lunii Ramadan, căutând să nu se piardă ridicarea la rugăciune în niciuna dintre aceste nopţi. Dacă cineva se roagă Salāt-ut-Tarawīh în spatele unui imam, atunci nu ar trebui să plece până când imamul nu termină, pentru ca întreaga noapte să îi fie scrisă.   ♦ Este Sunnah pentru cel care a început un post voluntar să-l completeze, însă nu este obligatoriu. Dacă îl întrerupe intenţionat înainte de apusul Soarelui, acesta nu trebuie recuperat.  Izolarea (I‘tikāf)  I‘tikāf-ul înseamnă retragerea în moschee (masjid) pentru a efectua acte de adorare.  Condiţia care trebuie îndeplinită pentru aceasta este ca persoana care se retrage în I‘tikāf să nu fie în stare de impuritate majoră şi să nu iasă din moschee decât dacă este absolut necesar cum ar fi: să mănânce sau să facă ghusl obligatoriu.    I‘tikāf-ul este nul în cazul în care persoana părăseşte moscheea fără un motiv bine întemeiat şi acceptat sau în cazul unei relaţii sexuale.  I‘tikāf-ul se poate face în orice perioadă a anului, însă este recomandat în luna Ramadan şi mai ales în ultimele zece zile ale sale. De asemenea, se poate face I‘tikāf pentru orice perioadă de timp, dar se recomandă să dureze mai mult de o zi şi o noapte. Femeia poate face It‘ikāf, însă numai cu acordul soţului ei. Este Sunnah în această perioadă ca o persoană să intensifice actele de adorare ale lui Allah, ieşind astfel din sfera actelor obişnuite şi, de asemenea, să evite tot ceea ce nu o priveşte. 
 
 
 
   



 

 165 Pelerinajul mare (Hajj) şi pelerinajul mic (‘Umrah) 
Hajj-ul este obligatoriu o dată în viaţă pentru fiecare persoană care este: 1) musulmană; 2) în deplinătatea facultăţilor mintale; 3) trecută de vârsta pubertăţii; 4) liberă, nu sclavă; 5) are toate mijloacele necesare pentru efectuarea lui. 

Dacă cineva amână Hajj-ul şi moare, el fiind capabil în timpul vieţii pentru a îl efectua, atunci altcineva ar trebui să facă Hajj-ul în numele său şi din averea sa.  Hajj-ul unui nemusulman sau al unui bolnav mintal nu este acceptat, însă un copil sau un sclav îl poate efectua, chiar dacă acesta nu este obligatoriu pentru el. Dacă o persoană săracă împrumută bani pentru a efectua Hajj-ul, acesta este acceptat.  În cazul în care o persoană vrea să facă Hajj-ul în numele altei persoane, însă ea încă nu a făcut Hajj-ul, atunci acest Hajj îi va fi înscris ei.   ► Ihrām:   Este Sunnah pentru persoana care vrea să intre în starea de ihrām să facă o baie completă, să se parfumeze, să-şi scoată toate hainele cusute şi să îmbrace haina pentru ihrām care constă din două bucăţi de pânză albă necusută, una care acoperă partea inferioară a corpului şi una care acoperă umerii.  Persoana care intenţionează să facă ‘Umrah trebuie să rostească: „Labbaik Allāhumma ‘Umratan.” (Aici sunt, o, Allah, răspunzând chemării Tale pentru ‘Umrah!)  Toţi cei care intenţionează să facă Hajj-ul trebuie să rostească la fel, înlocuind „‘Umratan” cu „Hajjan”, iar cine intenţionează să le facă pe amândouă trebuie să rostească „Hajjan wa ‘Umratan”.   Dacă cineva se teme că în timpul efectuării ritualurilor pentru Hajj va interveni ceva neprevăzut care îl va împiedica să le completeze, el trebuie să adauge: „Fa inn habasani hābis fa mahalli haithu habastani” (Dacă sunt împiedicat de un obstacol, sfârşitul drumului meu este locul unde am fost oprit).  ► Tipuri de Hajj: Persoana care intenţionează să facă Hajj are trei alegeri: Tamāttu‘, Ifrād sau Qirān.  1) Cel mai bine este să se efectueze Hajj Tamāttu‘, caz în care persoana intră în stare de ihrām pentru ‘Umrah în lunile pentru Hajj (Shawwal, Dhu-l-Qa’dah şi Dhu-l-Hijjah), apoi părăseşte starea de ihrām, după care intră în starea de ihrām din nou pentru Hajj (în acelaşi an), completând ritualurile sale.  2) Hajj Ifrād, caz în care se întră în starea de ihrām doar pentru Hajj.  3) Hajj Qirān, caz în care sunt combinate Hajj cu ‘Umrah cu un singur ihrām, sau se intră în ihrām pentru ‘Umrah, prima dată, apoi se adaugă intenţia pentru Hajj înainte de a începe Tawāf (înconjurarea Ka‘bah) pentru ‘Umrah.  Odată cu intenţia pentru Hajj, începerea călătoriei şi intrarea în starea de  ihrām, trebuie să se rostească Talbiyah: „Labbaik Allāhumma Labbaik. Labbaika la-Sharika Laka labbaik. Inna al-Hamda wan-ni‘mata Laka wa-l-Mulk. La sharika Lak.” (Aici sunt, o, Allah, în slujba Ta, aici sunt. Aici sunt, 
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în slujba Ta! Tu nu ai niciun partener. Toată slava şi adorarea Ţie Ţi se cuvin! A Ta este Stăpânirea, Tu eşti Cel fără egal şi nu ai parteneri!)   Există mai multe răsplăţi pentru cel care repetă aceasta în mod frecvent cu o voce ridicată, însă femeile nu ar trebui să-şi ridice vocea în Talbiyah.   ► Există nouă lucruri interzise în starea de ihrām: 1) tăierea părului; 2) tăierea unghiilor; 3) pentru bărbat, purtarea hainelor cusute. Dacă cineva nu găseşte haine necusute, atunci este scutit de aceasta şi poate purta pantaloni. De asemenea, dacă nu găseşte sandale, poate purta khuff (şosete din piele), însă trebuie să taie partea care acoperă glezna. Nu trebuie să facă nicio ispăşire pentru aceasta; 4) acoperirea capului (pentru bărbat); 5) parfumarea corpului sau a hainelor; 6) vânătoarea, care de obicei este permisă;  7) efectuarea unui contract de căsătorie, însă, dacă totuşi se face, nu există ispăşire pentru aceasta;  8) mângâierea soţiei ca un act de preludiu, însă, dacă totuşi o face, are ca ispăşire sacrificarea unei oi, postul timp de trei zile sau hrănirea a şase oameni săraci; 9) a avea relaţii sexuale; dacă acest lucru are loc atunci când cineva se află în starea de ihrām, Hajj-ul său este invalid. El trebuie să completeze Hajj-ul şi să îl repete în anul următor, împreună cu sacrificarea unei cămile şi împărţirea cărnii celor nevoiaşi din Mecca. Dacă cineva comite acest lucru după părăsirea stării de Ihrām şi completarea primei părţi a ritualurilor Hajj-ului, atunci Hajj-ul său nu este invalid, însă are ca ispăşire pentru acest păcat sacrificarea unei cămile. Dacă are relaţii sexuale în perioada efectuării pelerinajului mic (‘Umrah), atunci acesta este invalid şi, ca ispăşire, trebuie să sacrifice o oaie şi să refacă ‘Umrah. Doar actul sexual anulează în totalitate Hajj-ul şi ‘Umrah.   Interdicţiile care se aplică femeilor cu privire la ritualurile Hajj-ului, ele sunt aceleaşi ca ale bărbaţilor, singura excepţie fiind îmbrăcămintea, deoarece ele pot purta haine cusute. Însă nu le este permisă burqa sau niqāb-ul (voalul care acoperă faţa având o deschizătură la ochi) şi purtarea mănuşilor în starea de ihrām 1.  ► Oferirea de fidyah (ispăşire)  Fidyah este de două tipuri: 1) fidyah pentru cazul în care se poate alege dintre mai multe opţiuni. Aceasta include fidyah pentru tăierea părului, tăierea unghiilor, parfumare, purtarea hainelor cusute sau acoperirea capului. Persoana poate alege dacă posteşte trei zile, hrăneşte şase persoane nevoiaşe, pe fiecare cu un kilogram şi jumătate din alimentele de bază, sau sacrifică o oaie. Fidyah pentru uciderea unui animal sălbatic prin vânare este sacrificarea unui animal permis, asemănător ca mărime cu cel pe care l-a vânat. Dacă nu, trebuie să plătească preţul animalului (şi acesta se împarte drept caritate). 2) fidyah în care persoana 
                              

1 O femeie poate să-şi acopere faţa atunci când este în starea de ihrām numai în faţa unui bărbat care nu este mahram cu o parte a acoperământului ei, trăgând partea superioară a acestuia peste faţă, fără a comite un păcat prin purtarea de niqāb. 
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trebuie să respecte ordinea celor poruncite atunci când este oferită fidyah. Aceasta se aplică în cazul persoanei care face Tamāttu‘ şi Qirān,  care trebuie să sacrifice o oaie, iar persoana care a avut relaţii sexuale în starea de ihrām trebuie să sacrifice o cămilă. Dacă nu are posibilitatea să facă aceasta, atunci trebuie să ţină post trei zile în perioada Hajj-ului şi şapte atunci când se întoarce acasă. Fidyah poate fi distribuită numai nevoiaşilor din Mecca.   ►Intrarea în Mecca  Atunci când persoana care efectuează Hajj sau ‘Umrah intră în Casa Sfântă (Moscheea al-Haram) din Mecca trebuie să pronunţe suplicaţia obişnuită la intrarea în orice moschee. După aceasta, începe înconjurarea Ka‘bah (Tawāf) pentru ‘Umrah, dacă efectuează Tamāttu‘ , şi Tawāf-ul de sosire pentru Ifrād sau Qirān.    Tawāf-ul se începe de la Piatra Neagră (al-Hajr al-Aswad) cu umărul drept descoperit la bărbaţi, fiind acoperit doar umărul stâng (idtibā’). Dacă există posibilitatea, trebuie atinsă Piatra Neagră cu mâna dreaptă sau sărutată. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie arătat spre ea spunând „Bismi-llah” (În Numele lui Allah) şi „Allahu Akbar” (Allah este Preamăreţ).  La fiecare Tawāf, trebuie repetat acest lucru, rămânând mereu cu partea stângă a corpului spre Ka‘bah şi înconjurând-o de şapte ori, mergând cu paşi mici şi rapizi (ramal) în primele trei înconjurări. Atunci când se trece prin dreptul Colţului Yemenit1, acesta ar trebui atins cu mâna dreaptă, dacă acest lucru este posibil.   Pe distanţa dintre Colţul Yemenit şi Piatra Neagră se recită: „Rabbana ātina fid-dunya hasanatan wa fil-ākhirati hasanatan wa qina adhaban-nār” (Domnul nostru, fă-ne nouă parte bună în această lume şi parte bună în Viaţa de Apoi şi apără-ne pe noi de pedeapsa Focului!) [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 2:201]   Pe toată durata Tawāf-ului, se pot face suplicaţii la alegere. Apoi, se fac două rak‘āt de rugăciune în spatele „Locului lui Avraam” (Maqām Ibrāhīm), dacă acest lucru este posibil, recitând Surat al-Kafirūn [109] şi Surat al-Ikhlās [112]. Pelerinul bea apoi din apa ZamZam pe cât de mult posibil. Apoi, se întoarce la Piatra Neagră şi o atinge cu mâna dreaptă şi face du‘ā’ la Multazam (partea Ka‘bei dintre Piatra Neagră şi intrarea în Ka‘bah). Pelerinul merge apoi să îndeplinească Sā‘i (mersul între Safā şi Marwah) începând cu dealul Safā, spunând în timp ce urcă: „Abda bima Bada‘ Allahu bih”  (Încep cu ceea ce Allah a început).  Apoi se recită versetul coranic, a cărui traducere a sensurilor este: „As-Safā şi al-Marwah sunt dintre rânduielile lui Allah, iar cel care face pelerinajul la Casă sau pelerinajul mic nu comite niciun păcat dacă le înconjoară. Iar acela care de bunăvoie face bine (să ştie că) Allah este Shākir (Care oferă răsplăţi pentru cei care fac bine,), ‘Alīm (Atoatecunoscător, Omniscient).” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 2:158]  

                              
1 Colţul dinaintea Pietrei Negre. 
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 Apoi se pronunţă „Allahu Akbar” şi „Lā Ilāha illa Allah” cu faţa spre Ka‘bah şi se fac suplicaţii cu mâinile ridicate . Apoi, pelerinul coboară până ajunge la marcajul verde, unde începe să meargă cât mai repede până la următorul marcaj verde. După aceasta, continuă să meargă până ajunge la al-Marwah. Ritualul se repetă de fiecare dată, până se completează şapte ronduri, un rond însemnând de la un deal la celălalt.  Apoi, pelerinul se rade în cap sau îşi scurtează părul, prima variantă fiind cea mai bună, excepţie făcând ‘Umrah Tamāttu‘, deoarece va face Hajj-ul ulterior. Cât despre pelerinul care efectuează Qirān sau Ifrād, nu face Tawāf al-Ifādah până nu aruncă pietricelele la Stâlpul ‘Aqabah (Jamrat-ul-‘Aqabah) în Ziua de Eid. Femeile fac acest ritual la fel ca bărbaţii, exceptând mersul rapid la Tawāf şi între Safā şi Marwah.   ► Descrierea Hajj-ului  În a opta zi a lunii Dhu-l-Hijjah (Yawm at-Tarwiyah), în cazul în care pelerinul stă în Mecca, intră în starea de ihrām şi se îndreaptă către Mina pentru a petrece acolo noptea zilei a noua (în islam se consideră că începutul zilei este la apusul Soarelui).   În următoarea dimineaţă, când răsare Soarele în ziua a noua a lunii Dhu-l-Hijjah, se porneşte spre ‘Arafāt. Pelerinul combină Salāt-udh-Dhuhr cu Salāt-ul-‘Asr în forma lor prescurtată, efectuându-le la Salāt-udh-Dhuhr. Pelerinul poate sta în orice parte a zonei ‘Arafāt, cu excepţia văii numite Uranah. Pelerinul trebuie să facă multe suplicaţii spunând: „Lā Ilāha Illa Allah wahdahu la sharīka lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa huwa ‘ala kulli shai‘in qadīr” (Nu există nimeni şi nimic demn de adorare în afară de Allah, Unicul, Care nu are niciun partener; a Lui este împărăţia şi Slava şi El este cu putere peste toate).   Pelerinul trebuie să se străduiască să facă suplicaţii căutând căinţa în faţa lui Allah Preaînaltul şi apropierea de El. Atunci când Soarele apune, se porneşte spre Muzdalifah cu calm şi demnitate, rostind mereu Talbiyah şi pomenindu-L pe Allah (dhikr Allah).  La sosirea în Muzdalifah, se combină Salāt-ul-Maghrib cu Salāt-ul-Isha, scurtându-le. Pelerinul petrece noaptea aici.  Se îndeplineşte Salāt-ul-Fajr imediat ce timpul pentru acesta începe şi apoi  pelerinul continuă să facă suplicaţii până ce se luminează, înainte ca Soarele să răsară complet, apoi imediat porneşte spre Mina, grăbind paşii dacă este posibil în Valea Muhassir. Atunci când pelerinul ajunge în Mina, începe aruncarea cu pietricele (mai mari decât o boabă de năut şi mai mici decât o alună) la Stâlpul mare (Jamrat-ul-‘Aqabah). De fiecare dată când ridică mâna şi aruncă o pietricică, spune „Allahu Akbar”. Pietricelele nu trebuie să atingă neapărat stâlpul, ci ajunge să cadă în interiorul inelelor care îl încercuiesc. Odată cu prima aruncare, întrerupe Talbiyah, apoi se rade în cap sau îşi scurtează părul, dar raderea este mai bună. Apoi, pelerinul îşi sacrifică animalul de sacrificiu.  Cu această aruncare a pietricelelor şi radere a părului (sau scurtare), pelerinul iese din starea de ihrām şi intră în prima stare de „dizolvare a restricţiilor” (at-
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Tahallul al-Awal) în care tot ceea ce a fost interzis este permis acum, cu excepţia relaţiei sexuale, care rămâne în continuare interzisă. Apoi, se face Tawāf al-Ifādah, care este obligatoriu pentru completarea Hajj-ului. Urmează Sā‘i între Safā şi Marwah dacă pelerinul efectuează Hajj Tamāttu‘ sau nu a făcut Sā‘i după Tawāf-ul de sosire.    Odată ce pelerinul a completat acest ritual, el este liber de toate restricţiile, inclusiv cea pentru relaţia sexuală (at-Tahallul ath-Thani). Apoi, se întoarce la Mina şi petrece aici cele două nopţi de Tashrīq (11 şi 12 din Dhu-l-Hijjah), care sunt obligatorii, aruncând cele şapte pietricele la toţi cei trei stâlpi (Jamarāt) atunci când Soarele a trecut de zenit, făcând suplicaţii la fiecare aruncare. Se începe cu primul Jamrah, apoi cel mijlociu, făcând după fiecare o scurtă pauză pentru a face suplicaţii şi apoi la ultimul, Jamrat-ul-‘Aqabah. După aruncarea la acest Jamrah, pelerinul nu trebuie să se oprească pentru suplicaţii.   A doua zi, se aruncă pietricele în mod similar. Dacă pelerinul doreşte să plece a doua zi, pe data de 12 Dhu-l-Hijjah, o poate face înainte apusul Soarelui. Însă, dacă Soarele a apus atunci când el încă se află la Mina, trebuie să rămână acolo pentru a treia zi şi, de asemenea, să arunce cu pietricele şi în această zi, cu excepţia cazului în care, din cauza mulţimii, nu a reuşit să părăsească Mina, iar Soarele apune. În acest caz, el poate părăsi Mina chiar şi după apusul Soarelui, deoarece a existat intenţia, însă a fost împiedicat de mulţime.  Pelerinul care efectuează Qirān este la fel ca şi cel care face Ifrād, exceptând faptul că el trebuie să sacrifice animalul de sacrificiu, la fel ca şi cel care face Tamāttu‘.  Toţi cei care doresc să se întoarcă la casele lor, înainte de părăsirea oraşului Mecca, trebuie să facă Tawāf-ul de Adio (Tawāf al-Wadā’) acesta fiind ultimul ritual al Hajj-ului, exceptând femeile care se află la menstruaţie sau sângerare postnatală, ele fiind absolvite de această obligaţie.   Dacă după ce a făcut Tawāf al-Wadā’ o persoană nu părăseşte imediat Mecca fiind ocupată cu anumite afaceri, trebuie să refacă acest Tawāf. Toţi cei care pleacă fără să efectueze Tawāf al-Wadā’ trebuie să se reîntoarcă în Mecca dacă sunt din apropiere, iar cei care sunt departe şi nu se mai pot întoarce trebuie să sacrifice un animal drept fidyah.  ► Stâlpii (arkān) Hajj-ului sunt în număr de patru: 1) ihrām, acest lucru incluzând şi intenţia pentru Hajj; 2) oprirea (al-Wuqūf) pe ‘Arafāt;                 3) înconjurarea Ka‘bah (Tawāf al-Ifādah); 4) mersul între Safā şi Marwah (Sā‘i).  ► Obligaţiile în timpul Hajj-ului (wajibāt) sunt opt: 1) a intra în starea de ihrām de la locurile stabilite pentru aceasta (al-Miqāt); 2) a sta pe ‘Arafāt până la lăsarea nopţii; 3) petrecerea nopţii la Muzdalifah până după miezul nopţii;                 4) petrecerea nopţilor la Mina în zilele de Tashrīq; 5) aruncarea pietricelelor la Jamarat; 6) raderea capului sau scurtarea părului; 7) Tawāf-ul de Adio (Tawāf al-Wadā’); 8) oferirea animalului de sacrificiu în cazul Hajj-ului Tamāttu‘ şi Qirān.   
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 ► Stâlpii (Arkān) în cazul‘Umrah sunt trei: 1) ihrām; 2) înconjurarea Ka‘bah (Tawāf ‘Umrah); 3) Sā‘i pentru ‘Umrah.    ► Obligaţiile pentru ‘Umrah sunt două: 1) a intra în starea de ihrām de la locurile stabilite pentru aceasta (al-Miqāt); 2) raderea capului sau scurtarea părului;  Persoana care nu efectuează stâlpii (arkān) nu va avea un Hajj sau ‘Umrah completă, acestea devenind invalide, iar cine nu efectuează una dintre obligaţii, va trebui să compenseze prin sacrificarea unui animal. Persoana care nu efectuează Sunnah pentru Hajj nu are de efectuat nicio ispăşire.   ► Condiţiile pentru efectuarea Tawāf-ului  sunt treisprezece:  1) islamul (a fi musulman); 2) a fi în deplinătatea facultăţilor mintale; 3) intenţia;      4) intrarea timpului de Tawāf; 5) acoperirea anumitor părţi specifice ale corpului care ţin de awrah;  6) purificarea majoră şi minoră, cu excepţia copiilor; 7) completarea celor şapte înconjurări, asigurându-se fiecare că le-a îndeplinit; 8) Ka‘bah să fie în partea stângă; dacă cineva face invers, trebuie să repete înconjurarea; 9) nu se merge cu spatele; 10) se merge pe jos pentru cei care sunt capabili; 11) înconjurările se fac fără întrerupere; 12) înconjurările se fac în interiorul Moscheii al-Haram; 13) înconjurările se pornesc de la Piatra Neagră.   Actele Sunnah pentru Tawāf includ atingerea Pietrei Negre cu mâna dreaptă şi sărutul acesteia spunând „Allahu Akbar”, atingerea Colţului Yemenit cu mâna dreaptă, umărul drept să fie descoperit (idtibā’), mersul rapid şi cu paşi mici în primele trei înconjurări (ramal), suplicaţiile şi pomenirea lui Allah Preaînaltul, mersul cât mai aproape de Ka‘bah şi cele două unităţi de rugăciune (rak‘āt) după terminarea lui.  ► Condiţiile (shurūt) mersului între Safā şi Marwah (Saʻi) sunt nouă:  1) islamul (a fi musulman); 2) a fi în deplinătatea facultăţilor mintale; 3) intenţia;      4) efectuarea înconjurărilor în mod continuu; 5) mersul pe jos, pentru cei care au această posibilitate; 6) a efectua cele şapte înconjurări; 7) a parcurge întreaga distanţă dintre cele două dealuri; 8) a-l face după un Tawāf corect; 9) a începe de la as-Safā şi a termina la al-Marwah.  Actele Sunnah în Sāʻi includ purificarea de orice fel de impuritate, acoperirea anumitor părţi specifice ale corpului (awrah), pomenirea lui Allah Preaînaltul pe tot parcursul mersului, mersul mai rapid acolo unde trebuie, urcarea pe cele două dealuri şi a face Sā‘i imediat după Tawāf.   Note! Cel mai bine este a arunca pietricele la Jamarat în aceeaşi zi. Cu toate acestea, este permisă amânarea pentru următoarea zi sau se poate face acest lucru în zilele de Tashrīq, până în ultima zi.  ► Udhiya – Animalul de sacrificiu oferit de cei care nu fac Hajj  
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 Tăierea unui animal de sacrificiu este o Sunnah accentuată. Cel care intenţionează să sacrifice un animal nu trebuie să-şi taie unghiile şi părul de la începutul lunii Dhu-l-Hijjah şi până la sacrificarea animalului. ► ‘Aqīqah – Sacrificarea unui animal pentru un nou-născut Aceasta este Sunnah, se sacrifică două oi pentru băiat si o oaie pentru fetiţă. Sacrificarea se face în a şaptea zi de la naştere, dacă este posibil. De asemenea, este Sunnah a rade părul nou-născutului şi a oferi drept caritate greutatea acestuia, în argint.  Notă importantă! Toţi cei care intră în Moscheea Profetului trebuie să efectueze două rak‘āt pentru salutul moscheii, apoi să vină la mormântul Profetului Mohammed1 cu faţa spre mormânt şi cu spatele spre direcţia de rugăciune (qiblah), cu smerenie şi cu inima plină de respect faţă de Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), ca şi cum ar fi faţă în faţă şi să spună: „As-Salāmu alaika ya Rasūl Allah” (Pacea fie asupra ta, o, Mesager al lui Allah!) şi este şi mai bine dacă se adăugă: „şi binecuvântarea lui Allah fie asupra ta”. Apoi, făcând un pas la dreapta, se spune: „As-Salāmu alaika ya Abu Bakr as-Siddīq” (Pacea fie asupra ta o, Abu Bakr, cel sincer!) şi de asemenea: „As-Salāmu alaika ya ʻOmar al-Faruq” (Pacea fie asupra ta, o, ʻOmar, cel care a separat adevărul de minciună!) „Allāhumma Ijzihima ’an Nabiyyihima wa anil-islam khaira” (O, Allah, răsplăteşte-i din plin pentru urmarea Profetului şi răspândirea islamului!). Apoi, trebuie să se întoarcă spre direcţia qiblah, mormântul fiind acum pe partea stângă2 şi să facă suplicaţii lui Allah Preaînaltul.     

                              
1 Mormântul Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost iniţial în afara moscheii, în casa în care a stat cu soţia sa, ʻAishah (Allah să fie mulţumit de ea!). Mai târziu, odată cu extinderea moscheii, după mai multe generaţii, a fost adus în incinta moscheii. 2 Aici se află spaţiul binecuvântat Rawdah, situat între mormântul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi amvonul său. De asemenea, Rawdah este una dintre grădinile Paradisului. 



172 Beneficii şi reguli diverse  
► Păcatele sunt iertate şi şterse prin diverse lucruri, incluzând căinţa adevărată, căutarea iertării lui Allah Preaînaltul, a face fapte bune, confruntarea cu încercări şi necazuri, a da caritate şi prin suplicaţiile celorlalţi pentru iertarea păcatelor noastre.   Dacă păcatele omului nu sunt iertate de către Allah Preaînaltul în această viaţă, acesta ar putea fi pedepsit în mormânt, în Ziua Judecăţii, sau în Focul Iadului. Odată ce Allah Preaînaltul l-a purificat de păcatele sale, numai prin Voia şi Mila Lui, i se va permite intrarea în Paradis, dacă el a murit crezând în monoteism (Tawhīd). Dacă el a murit politeist, idolatru, în necredinţă sau în ipocrizie majoră, va intra în Iad, unde va rămâne pe vecie.  ► Păcatele şi actele de nesupunere au un efect imens asupra omului. Efectul lor asupra inimii este acela că aduce un sentiment de întristare, umilire şi boală. De asemenea, creează o barieră între păcătos şi Allah Preaînaltul. Efectul lor asupra religiei este acelaşi. Mai mult decât atât, privează omul de dorinţa de a I se supune Creatorului său. Efectul asupra mijloacelor de subzistenţă este acela că privează omul de binecuvântările mijloacelor de subzistenţă, creând şi mai multă sărăcie. Efectul asupra individului este acela că îl privează de binecuvântările din această viaţă şi îi aduce multe greutăţi. Efectul asupra faptelor individului este că face ca acestea să nu fie acceptate. Efectul asupra societăţii este acela de a crea nesiguranţă, mărirea costurilor, răspândirea tiraniei conducătorilor şi duşmanilor etc. Toate acestea şi multe altele sunt rezultatele păcatelor.        ► Liniştea inimii şi fericirea sa, precum şi uşurarea de anxietate sunt obiectivele principale ale tuturor oamenilor, deoarece numai astfel ei pot duce o viaţă împlinită.   Acest lucru poate fi atins prin mijloace religioase, naturale şi practice, pe care numai un credincios le poate îmbina, pentru că numai el combină: 1) credinţa în Allah Preaînaltul; 2) supunerea faţă de Poruncile lui Allah Preaînaltul şi evitarea a tot ceea ce El a interzis; 3) binefacerile pentru creaţiile lui Allah prin vorbire, acţiuni şi alte tipuri de fapte bune; 4) preocuparea pentru acumularea de cunoştinţe şi acţiunile benefice, atât cu privire la religia lui Allah, cât şi cu privire la preocupările vieţii lumeşti; 5) evitarea anxietăţii cu privire la acţiunile viitoare sau la cele din trecut, principala îngrijorare fiind cursul prezent al acţiunilor pozitive; 6) pomenirea frecventă a lui Allah Preaînaltul (dhikr Allah) 7) amintirea Binecuvântărilor interne şi externe ale lui Allah; 8) privirea (cu compasiune) la cei care ne sunt inferiori, fără invidie faţă de cei care ne sunt superiori în ceea ce priveşte bogăţiile lumeşti;  9) evitarea cauzelor care conduc la anxietate şi căutarea mijloacelor care aduc fericirea adevărată; 10) căutarea refugiului la Allah Preaînaltul, căutarea Ajutorului Său şi uşurarea de anxietate.    Ibrahīm al-Khawās (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Cinci lucruri sunt leac pentru inimă: recitarea Coranului cu contemplare, păstrarea stomacului gol, ridicarea noaptea la rugăciune, a face suplicaţii cu smerenie înainte de ivirea zorilor şi a sta cu oamenii drepţi.”  
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► Căsătoria este Sunnah pentru cei cu dorinţă sexuală şi se tem de căderea în păcatul preacurviei. De asemenea, căsătoria este permisă celor care nu simt această dorinţă, însă este o obligaţie pentru cei care simt dorinţă sexuală şi se tem de preacurvie. Obligaţia este de aşa natură încât are prioritate căsătoria, înainte de a face Hajj. Bărbatului nu îi este permis a privi la femei sau a sta retras cu ele, deoarece aceasta este o sursă de ispită.     Următoarele condiţii trebuie să fie îndeplinite pentru ca mariajul dintre un bărbat şi o femeie să fie valid:  1)  menţionarea celor doi parteneri pentru căsătorie. Nu este permis ca un părinte să spună: „Te-am căsătorit cu una dintre fiicele mele”, el având mai multe;   2) consimţământul soţului şi al soţiei, soţul fiind matur, iar soţia liberă de orice fel de constrângere;   3) existenţa unui tutore pentru femeie, deoarece ea nu poate să-şi aranjeze propria căsătorie, şi nimeni altcineva nu poate să o facă în afara tutorelui, cu excepţia cazului în care acesta refuză să o căsătorească cu un bărbat care este compatibil cu ea. Cea mai apropiată persoană care poate aranja căsătoria femeii este tatăl ei, apoi bunicul şi predecesorii în continuare, sau fiul ei, apoi nepotul, şi descendenţii în continuare, sau  fratele ei, apoi unchiul patern şi aşa mai departe [„(...) şi guvernatorul este tutorele celei care nu are tutore” – Ibn Majah]; 4) martorii; trebuie să existe doi bărbaţi ca martori, care sunt în deplinătatea facultăţilor mintale şi de încredere;  5) cei doi parteneri trebuie să fie permişi unul altuia, neexistând motive pentru interzicerea căsătoriei.   Motivele pentru care căsătoria este interzisă în mod definitiv sunt de mai multe categorii:  1) legăturile de sânge; cum sunt: mama sau bunica şi aşa mai departe în linie ascendentă; fiica sau fiica fiului şi aşa mai departe în linie descendentă; sora sau fiica surorii, sau fiica fratelui sau al surorii şi oricare dintre fiicele fraţilor etc., nepoatele de orice grad. La fel, este interzisă căsătoria cu mătuşa maternă şi paternă şi aşa mai departe în linie ascendentă. 2) prin alăptare; şi această interdicţie este la fel ca în cazul relaţiilor de sânge; 3) prin căsătorie; aceasta referindu-se la mama soţiei, bunica ei, soţiile tatălui sau ale bunicului şi aşa mai departe în linie ascendentă; soţia fiului sau a nepotului şi aşa mai departe în linie descendentă; sau fiicele soţiei, fiicele lor şi aşa mai departe în linie descendentă.  Motivele pentru care căsătoria este interzisă în mod temporar sunt de două categorii: 1) din cauza combinării; aşa cum este căsătoria cu două surori în acelaşi timp (bărbatul nu se poate căsători cu două surori în acelaşi timp) sau căsătoria cu o femeie şi cu mătuşa ei; 
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2) din cauza unui motiv care ar putea dispărea; aşa cum este, spre exemplu, cazul unei femei care este măritată cu un alt bărbat în acel moment.   Fiul sau fiica sunt obligaţi să se supună părinţilor mereu ca un semn de supunere faţă de Allah Preaînaltul, însă, nu trebuie să se căsătorească cu cineva pe care nu-l vor ca soţ/soţie numai de dragul părinţilor şi, în acest caz, neascultarea lor nu este considerată o lipsă de respect. ► Divorţul:  soţului nu îi este permis să divorţeze de soţia lui atunci când aceasta se află în perioada ciclului menstrual, a sângerării postnatale sau după ce a întreţinut relaţii sexuale cu ea în perioada de puritate dintre două cicluri menstruale. Totuşi, dacă divorţul are loc în această perioadă, el este considerat valid.  Divorţul este un act neplăcut dacă nu există un motiv valid pentru acesta, dar este permis dacă este necesar. Divorţul este Sunnah pentru o persoană care este afectată trăind într-o căsătorie nefericită. Nu este obligatorie supunerea faţă de părinţi în ceea ce priveşte divorţul. Nu îi este permis celui care vrea să divorţeze de soţia lui să o facă de mai multe ori într-o singură rostire (de exemplu să spună: „Divorţez de tine de trei ori!”)  Pronunţarea divorţului trebuie să se facă în perioada de puritate a femeii (nu în perioada menstruaţiei), atunci când nu au existat între ei relaţii sexuale după ciclul menstrual. Apoi, el divorţează printr-o singură pronunţare a divorţului şi o părăseşte atunci când expiră perioada de aşteptare (‘iddah). Este interzis ca femeia la care există posibilitatea ca soţul să o ia înapoi în căsătorie (Talāq ar-Raj’i) să părăsească locuinţa ei în această perioadă, aşa cum şi pentru bărbat este interzis să o scoată de acolo în această perioadă (‘iddah).  Divorţul are loc prin exprimarea verbală sau scrisă şi nu doar prin simpla intenţie.  ► Jurămintele (aimān). Atunci când cineva jură în mod solemn, ispăşirea pentru aceasta este necesară, dacă jurământul îndeplineşte următoarele patru condiţii: 1) jurământul este făcut în mod intenţionat. Dacă cineva spune pur şi simplu „Pe Allah” sau „Nu, pe Allah” într-o conversaţie, acest lucru nevenind din inimă ca un jurământ solemn, acesta se numeşte jurământ neintenţionat (laghw) şi nu este un jurământ pentru care se cere ispăşire;  2) atunci când jurământul este făcut pe ceva din viitor care este posibil şi nu pe ceva nedefinit şi necunoscut din trecut sau pe o simplă presupunere ce se consideră adevărată, sau pe o minciună (care se numeşte Yamīn al-Ghamūs şi este un păcat grav), sau pe un eveniment care se crede că se va întâmpla în viitor şi totuşi nu are loc;  3) persoana care jură face jurământul de bună-voie, fiind liber de orice constrângere;  4) persoana care jură nu acţionează conform jurământului său sau acţionează aşa cum a jurat să nu acţioneze. Dacă persoana care jură condiţionează jurământul său spunând „In shā‘ Allah” (cu Voia lui Allah) nu are de ispăşit şi compensat acest jurământ dacă:  
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1) formularea „cu Voia lui Allah”  este în conexiune directă cu jurământul formulat;  2) persoana face jurământul său condiţionat, spunând, de exemplu: „Wallah, in shā ‘ Allah” (Pe Allah, cu Voia lui Allah!)  Este Sunnah pentru persoana care face un jurământ cu privire la ceva şi apoi îşi dă seama că altceva este mai bun pentru ea să-şi ispăşească jurământul dat şi să meargă spre ceea ce este mai bine.    Ispăşirea pentru jurământul dat (Kajfarat-al-Yamīn) este: hrănirea a zece persoane nevoiaşe, fiecare dintre ei cu o jumătate de sā’ (aproximativ un kilogram şi jumătate) de produse alimentare, sau a le îmbrăca pe acestea, sau eliberarea unui sclav. Cei care sunt prea săraci şi nu găsesc mijloacele necesare pentru a achita această compensare trebuie să ţină post timp de trei zile consecutiv. Însă, nu este suficient postul pentru cel care are mijloacele necesare pentru se achita această ispăşire.   Este permis ca o persoană să achite ispăşirea sa înainte sau după încălcarea jurământului său. Un act de compensare este suficient dacă persoana a făcut acelaşi jurământ de mai multe ori. Cu toate acestea, dacă a făcut un jurământ pentru mai multe lucruri, atunci pentru fiecare jurământ trebuie o ispăşire separată. ► Jurământul condiţionat (nadhr).  Există mai multe tipuri de jurământ:  1) unul general, nespecificat, aşa cum este cazul în care cineva spune: „Eu fac un jurământ dacă Allah o însănătoşeşte pe această persoană bolnavă”, dar nu menţionează un anumit lucru pe care o să-l facă. În acest caz, are de ispăşit acest jurământ doar dacă bolnavul se însănătoşeşte.  2) jurământul la argumentare şi mânie, ca atunci când o persoană face un jurământ condiţionat de altceva, cu intenţia de a se încuraja sau descuraja pe ea însăşi de la a face ceva, spunând, de exemplu: „Dacă mai vorbesc cu tine, voi ţine post un an întreg”. În acest caz, persoana îşi poate îndeplini jurământul sau îl poate ispăşi la fel ca în cazul compensării pentru Kaffārat-ul-Yamīn.  3) jurământul permis, ca atunci când persoana spune: „Jur că voi purta aceste haine”. În acest caz, persoana are de ales între a-şi respecta jurământul sau a-l ispăşi ca în cazul compensării pentru Kaffārat-ul-Yamīn.  4) jurământul nerecomandat (neplăcut), ca atunci când persoana spune: „Jur că o să divorţez de soţia mea”. În acest caz, este Sunnah a compensa prin Kaffārat-ul-Yamīn şi nu a îndeplini jurământul. Cu toate acestea, dacă persoana alege să-şi îndeplinească jurământul, atunci nu are de compensat cu Kaffārat.  5) jurământul de neascultare, ca atunci când persoana spune: „Jur pe Allah că o să fur dacă...” În acest caz, este interzis să-şi îndeplinească jurământul, iar ca ispăşire este obligatoriu Kaffārat-ul-Yamīn. Dacă ea îşi îndeplineşte jurământul, devine un păcătos şi nu există Kaffārah.  6) jurământul de a face un act de supunere, ca atunci când persoana spune: „Jur pe Allah că o să mă rog această rugăciune obligatorie dacă...” intenţionând să se apropie de 
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Allah Preaînaltul prin aceasta. Dacă cineva face acest jurământ condiţionat de altceva, cum ar fi însănătoşirea unui bolnav, el trebuie să-şi îndeplinească promisiunea dacă această condiţie se îndeplineşte. Dacă jurământul nu este condiţionat de altceva, trebuie neapărat să se îndeplinească.  ► Alăptarea (radā‘). Interdicţiile cu privire la contractarea unei căsătorii din cauza legăturilor prin alăptare sunt aceleaşi ca în cazul legăturilor de sânge, dacă sunt îndeplinite următoarele trei condiţii:  1) dacă laptele apare ca urmare a naşterii şi nu din alte motive;  2) dacă alăptarea este în perioada primilor doi ani din viaţa copilului;  3) dacă bebeluşul este alăptat la sân de cinci ori, cu ocazii diferite. Prin alăptare se înţelege sugerea sfârcului sânului până este extras laptele şi nu este necesar ca bebeluşul să se sature. Prin radā‘  nu se stabileşte dreptul la înteţinere şi nici dreptul la moştenire. ► Ultima dorinţă – Testamentul (wasiyyah)1. A face un testament este obligatoriu pentru cel care are datorii faţă de oameni şi nu există nicio dovadă legală sau vreun document pentru acestea. În acest caz, el doreşte îndeplinirea obligaţiilor sale faţă de aceşti oameni.  Este Sunnah ca o persoană bogată să ofere prin testament o cincime din averea sa rudelor sărace care nu sunt moştenitorii ei de drept (după cum prevede Legea islamică), sau unor oameni săraci, savanţilor musulmani sau oamenilor drepţi.  Este nerecomandat ca o persoană săracă să lase moştenire altora atunci când are moştenitori legali, însă dacă moştenitorii săi de drept sunt bogaţi, atunci este permis acest lucru.   Este interzis ca prin testament să se lase mai mult de o treime din avere altor persoane decât moştenitorilor de drept.   Testamentul este nul dacă cel care-l face spune: „Am renunţat la aceasta...” „Am anulat aceasta..” sau „M-am răzgândit...” sau alte lucruri asemănătoare.  Este bine ca cel care scrie testamentul să înceapă după cum urmează:  „În numele lui Allah Preamilostivul, Prea Îndurătorul. Aceasta este ceea ce testatorul ...numele celui care îl face... a dorit. Jur că nu există nimeni şi nimic demn de adorare în afară de Allah şi că Mohammed este Mesagerul şi Robul Său, şi că Paradisul este real, şi că Iadul este real, şi că Ceasul Învierii se apropie fără nicio îndoială, şi că Allah îi va reînvia pe cei care sunt în morminte. Îmi doresc ca cei care rămân în urma mea, familia mea, să se teamă de Allah şi să-şi remedieze problemele între ei, să se supună Poruncilor lui Allah şi ale Trimisului Său            (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), dacă sunt cu adevărat credincioşi. Le poruncesc ceea ce Ibrāhīm le-a poruncit fiilor săi în momentul morţii sale: „O, fiii mei, cu adevărat Allah v-a ales vouă 

                              
1 Testamentul este separat de dreptul la moştenire, care este stabilit în mod clar şi detaliat în Coranul cel Nobil şi în Sunnah. 
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religia (islamul) şi, de aceea, să nu muriţi altfel decât musulmani!”  [Traducerea 
sensurilor Nobilului Coran, 2:132]” ► Este recomandat pentru toţi cei care transmit salutări de pace şi binecuvântări asupra Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să combine as-salāh (aici cu sensul de a binecuvânta, a înălţa, a lăuda) şi as-salām (aici cu sensul de pace şi siguranţă împotriva tuturor relelor) . Este neplăcut să se spună: „Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!” pentru alţii decât Profetul Mohammed, ca, spre exemplu, să se spună Abu Bakr „salla Allahu aleihi wa sallam” (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) sau „aleihi-sallam” (Pacea fie asupra lui!). Însă, prin consens, este permis să se spună pentru ei acest lucru, împreună cu Profeţii: „Allāhumma salli ala Muhammad wa ‘ala Āli Muhammad wa as-hābihi wa azwājihi wa Dhuhriyyatihi” (O, Allah, pacea fie asupra lui Mohammed, a familiei lui Mohammed, a companionilor săi, a soţiilor sale şi a celor care-l urmează!).   Este recomandat a cere ca Allah Preaînaltul să fie mulţumit de companioni şi să aibă milă de ei (sahābah) şi de primele generaţii de companioni şi adepţi (tābi’īn) şi de toţi savanţii musulmani, după ei, de credincioşii adevăraţi şi drepţi. De exemplu, pentru Abu Hanīfah, Mālik, Ash-Shāfa‘i şi Ahmad se spune „radhi Allahu anhum” (Allah să fie mulţumit de ei!) şi „Rahimahum Allah” (Allah să aibă milă de ei!). ► Sacrificarea. Pentru a ne fi permis să mâncăm carnea unui animal care este domesticit, trebuie ca acesta să fie sacrificat.  Sacrificarea are patru condiţii:  1) cel care sacrifică animalul trebuie să fie în deplinătatea facultăţilor mintale;  2) instrumentul de sacrificare trebuie să fie altceva decât un dinte sau o unghie, deoarece acestea nu sunt permise pentru  sacrificiu (este de preferat un cuţit foarte ascuţit);  3) a tăia traheea, esofagul şi cele două artere jugulare sau una dintre ele;  4) a spune „Bismi-llah” (În Numele lui Allah) în timp ce se taie cu cuţitul şi acest lucru este suficient chiar dacă nu este spus în limba arabă. Este Sunnah să se mai spună: „Allahu Akbar” (Allah este Preamăreţ). Nu este un păcat dacă se omite acest lucru din uitare, dar aceasta nu trebuie făcută din ignoranţă.  ►Vânătoarea. Este permisă vânătoarea animalelor sălbatice,  pentru cel care are intenţia de a vâna animalul pentru a îl mânca. Este makrūh (neplăcută) vânătoarea pentru cei care o practică doar pentru distracţie. Vânătoarea este interzisă dacă aceasta aduce vreun prejudiciu altor oameni în timpul desfăşurării sale.  Vânătoarea este permisă dacă se îndeplinesc patru condiţii:  1) vânătorul este dintre cei care îndeplinesc condiţiile în cazul sacrificării animalelor; 2) arma cu care se vânează este permisă în cazul vânătorii şi a sacrificării, aşa cum este o suliţă sau o săgeată ascuţită. În cazul în care  instrumentul de vânătoare este un animal precum un câine sau un şoim, acesta trebuie să fie foarte bine dresat;  
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3) atunci când trage cu săgeata, vânătorul trebuie să aibă intenţia de a vâna; dacă trage cu săgeata într-un animal din greşeală, acesta nu îi este permis pentru consum;  4) a spune „Bismi-llah” (În Numele lui Allah) atunci când se ţinteşte prada, iar acest lucru nu trebuie să fie ignorat, deoarece, dacă vânătorul a uitat să spună „Bismi-llah”, animalul vânat este interzis pentru hrană.  ► Hrana. Aceasta include tot ceea ce se mănâncă sau se bea. Regula generală cu privire la hrană este că totul este permis (cu excepţia a ceea ce s-a specificat a fi interzis).  Această permisiune are loc dacă sunt îndeplinite trei condiţii:  1) hrana să fie pură şi curată;  2) să nu fie dăunătoare;  3) să nu fie ceva considerat a fi detestabil.  Orice hrană impură (najās) este interzisă, aşa cum este sângele sau mortăciunea. Orice lucru dăunător, precum otrava, este interzis. Unele dintre animalele terestre interzise sunt măgarul domesticit, animalele prădătoare care vânează cu ajutorul caninilor, aşa cum sunt leul şi ghepardul, câinele, porcul, maimuţa, pisica, vulpea şi veveriţa, excepţie făcând hiena.  Toate păsările prădătoare care vânează cu ajutorul ghearelor sunt interzise, aşa cum sunt: vulturul, şoimul, uliul sau bufniţa. De asemenea, toate păsările care mănâncă mortăciuni sunt interzise.   Tot ceea ce este considerat respingător sau dezgustător, de către musulmanii din întreaga lume este interzis ca hrană, aşa cum sunt: liliacul, orice fel de rozătoare, viespea, albina, musca, molia, pupăza, porcul spinos, şarpele, viermii, şobolanul, gândacii etc. Această interdicţie cuprinde animalele respingătoare şi otrăvitoare care, conform Legii islamice, trebuie să fie ucise, aşa cum sunt scorpionii, sau pentru care există interzicerea uciderii în Legea islamică, aşa cum sunt furnicile, sau ceea ce este produsul dintre ceea ce este permis şi ceea ce este interzis a se mânca, aşa cum este încrucişarea dintre hienă şi lup. Orice încrucişare dintre animalele permise ca hrană nu este interzisă, aşa cum sunt catârul sau armăsarul.  Orice alt animal este permis ca hrană, aşa cum sunt: calul, vaca; animalele sălbatice, cum sunt girafa, iepurele, şopârla din deşert, gazela şi căprioara; păsările, cum sunt: struţul, găina, păunul, papagalul, porumbelul, vrabia, raţa; şi toate animalele şi păsările marine, cu excepţia broaştelor, şerpilor şi aligatorilor.  Este permisă consumarea produselor agricole fertilizate prin impurităţi şi de apele reziduale. Cu toate acestea, dacă gustul sau mirosul de impurităţi este evident, atunci ele sunt interzise ca hrană.   Este neplăcut a consuma ceapă sau usturoi crud, însă, dacă acestea sunt gătite, ele devin permise. Persoana care este în pericol să moară de foame poate consuma din animalele interzise cu condiţia să nu existe nicio altă alegere şi doar atât cât să-şi satisfacă necesitatea nutriţională stringentă (până la găsirea alimentelor permise). 
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( Ar-Rūqiah ash-Shar‘iyyah)  Atunci când o persoană contemplă cursul natural al evenimentelor pe care Allah Preaînaltul l-a aşezat în creaţia Sa, observă că încercările şi necazurile sunt parte din aceste evenimente predestinate. Allah Preaînaltul spune: „Vă vom încerca cu puţină spaimă, foamete, lipsire de bunuri, de suflete şi de roade, dar binevesteşte celor răbdători.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 2:155]   Cel care crede că persoanele evlavioase nu sunt supuse încercărilor şi necazurilor se înşală, deoarece suferinţa şi încercările sunt semne ale credinţei:  „Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întrebat: «O, Mesager al lui Allah! Care dintre oameni sunt cei mai supuşi încercărilor?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a răspuns: «Profeţii, apoi dreptcredincioşii, apoi cei mai buni şi cei care îi urmează în bunătate. Omul este încercat în funcţie de credinţa sa; dacă el este ferm în credinţa sa, atunci şi încercările sale sunt mai mari, iar dacă este slab în credinţă, încercările sale vor fi mai uşoare (...)»” (Ibn Majah)  Aceste încercări sunt semnul iubirii lui Allah Preaînaltul faţă de credinciosul Său, după cum ne-a spus Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Atunci când Allah îi iubeşte pe oameni, El îi testează (...)” (Ahmad)  Încercările sunt un semn că Allah Preaînaltul doreşte ceea ce este mai bun pentru robul Său, aşa cum Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă Allah doreşte binele robului său, El grăbeşte pedeapsa lui în această viaţă lumească. Şi dacă El îi doreşte răul, El amână pedeapsa pentru păcatele lui până în Ziua Învierii.” (At-Tirmidhi)   De asemenea, încercările sunt un mijloc de ispăşire a păcatelor, incluzând şi cea mai mică dificultate. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Niciun rău nu i se întâmplă unui musulman, chiar dacă acesta (răul) este cât înţepătura unui ghimpe sau mai mult decât atât, fără ca acesta să fie o ispăşire pentru păcatele sale, (iar păcatele sale cad) aşa cum frunzele cad dintr-un copac.” (Al-Bukhari şi Muslim)  Din aceste motive, un credincios musulman este afectat de încercări care sunt o modalitate de ispăşire pentru păcatele din trecut sau de creştere a nivelului său în Paradis. Dacă a fost cu adevărat păcătos, aceste încercări sunt o ispăşire pentru păcatele sale şi o atenţionare asupra pericolului acestor păcate. Allah Preaînaltul spune: „Stricăciunea s-a arătat pe uscat şi pe mare, din pricina a ceea ce săvârşesc mâinile oamenilor (păcatele) (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 30:41]   Încercările sunt de diferite tipuri. Un test poate să aducă lucruri bune oamenilor cum este, spre exemplu, creşterea bogăţiei, iar altul poate fi o lovitură grea asupra persoanei, cum este frica imensă, foametea sau pierderea averii. Allah Preaînaltul spune: „(...) Noi vă încercăm cu răul şi cu binele, în chip de ispită (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 21:35]   Un alt tip de încercare este boala sau moartea cuiva din cauza deochiului, a vrăjitoriei sau a magiei negre, provocată de gelozie sau invidie. Profetul Mohammed 

Suplicaţii şi descântece islamice
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(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cei mai mulţi dintre cei care mor din comunitatea mea, altfel decât din Porunca şi Predestinarea lui Allah, mor din cauza  deochiului.”(Abu Dawud)  Protecţia  Cu toţii ar trebui să luăm măsuri de protecţie împotriva deochiului şi a vrăjitoriei înainte ca acestea să apară, după cum se spune: „Este mai bine să previi decât să vindeci”. Există multe măsuri de protecţie împotriva lor, iar câteva dintre acestea sunt: 
★ consolidarea sinelui în monoteism şi în credinţa că Allah este Singurul Care dispune asupra creaţiei Sale şi efectuarea a cât mai multor fapte bune; 
★ a gândi bine despre Allah Preaînaltul şi a-şi pune încrederea în El. Nimeni nu trebuie să-şi imagineze că, dacă s-a întâmplat ceva neplăcut, aceasta este din cauza deochiului sau a vrăjitoriei, deoarece de multe ori imaginaţia este în sine un fel de deochi;1 
★ dacă o persoană este cunoscută că deoache sau că se ocupă cu vrăjitoria, atunci ea trebuie evitată ca măsură de precauţie, dar nu din teamă; 
★ omul trebuie să-L slăvească pe Allah Preaînaltul prin menţionarea Binecuvântărilor Sale (tabrīk) ori de câte ori vede ceva admirabil. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă vezi ceva la tine, sau la averea ta, sau la fratele tău pe care-l iubeşti, trebuie să-l slăveşti pe Allah pentru binecuvântări, deoarece deochiul există.” (Al-Hakim)  „Tabrīk” înseamnă a spune: „Bārak Allah lak” (Fie ca Allah să te binecuvânteze!) şi nu a spune „Tabārak Allah” (Binecuvântat este Allah!).  
★ un alt mod de protecţie împotriva vrăjitoriei îl constituie consumul dimineaţa a şapte curmale (ajwah) din Medina, oraşul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).  
★ omul trebuie să caute mereu protecţia lui Allah, să aibă încredere în El, să caute adăpost la Allah Preaînaltul de deochi şi de vrăjitorie, spunând diferite forme de suplicaţii şi descântece, autentic relatate, dimineaţa şi seara2, deoarece aceste pomeniri au un efect în creşterea sau descreşterea rezistenţei împotriva răului în funcţie de:  1) credinţa că ceea ce Allah Preaînaltul a revelat este adevărat şi benefic prin Bunăvoinţa lui Allah;  2) cât de frecvent facem aceste suplicaţii şi descântece folosind buzele şi limba, prin concentrarea totală a urechilor şi inimii, deoarece aceste suplicaţii nu primesc răspuns dacă „inima nu este atentă la ele”, după cum ne-a spus Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). (At-Tirmidhi)   Timpul pentru suplicaţii şi incantaţii: suplicaţiile de dimineaţă trebuie făcute după Salāt-ul-Fajr, iar cele de seară, după Salāt-ul-‘Asr. Dacă cineva uită să le acă atunci, ele trebuie recuperate atunci când îşi aduce aminte. 

                              
1 Majoritatea doctorilor spun că două treimi dintre boli nu sunt boli reale, ci doar un produs al imaginaţiei persoanelor. 2 A se vedea adkhar (pomenirile) de dimineaţa şi seara de la sfârşitul cărţii. 
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 Semnele deochiului: tratarea prin recitarea suplicaţiilor şi descântecelor (rūqiah) nu contravine medicinei. Coranul este un tratament pentru bolile fizice, psihologice şi spirituale. Dacă o persoană este sănătoasă, fără nicio boală fizică, atingerea de deochi sau vrăjitorie poate avea următoarele simptome: dureri de cap temporare, gălbeneala feţei, transpiraţia şi urinarea abundentă, scăderea apetitului, senzaţia de mâncărime sau furnicături pe piele, senzaţia de cald sau de frig în extremităţi, palpitaţii ale inimii, dureri temporare de spate sau de umăr, depresie, respiraţie îngreunată, insomnie, agitaţie nenaturală a extremităţilor, eructaţii şi suspine dese, lene şi letargie, somnolenţă sau alte probleme de sănătate, care, aparent, nu au nicio cauză medicală.    Cel care este afectat de deochi poate avea unul sau mai multe simptome, depinde cât de puternic este afectat.    Un credincios trebuie să rămână puternic în credinţa din inima sa. El nu trebuie să se lase pradă amăgirilor şi îndoielilor false dacă are oricare dintre aceste simptome, deoarece eliberarea de aceste deziluzii şi îndoieli false este mai grea.  Oamenii care au simptomele menţionate mai sus pot fi sănătoşi sau pot avea o boală fizică, însă uneori aceste simptome pot fi cauzate şi de credinţa slabă, iar în acest caz trebuie reexaminată cu seriozitate relaţia cu Creatorul, Allah Preaînaltul.   În cazul care boala este cu adevărat cauzată de deochi1, remediul poate fi de două feluri: 1) în cazul în care persoana care a provocat deochiul este una cunoscută, trebuie să i se ceară să se spele, iar în această apă trebuie să se spele mai apoi şi persoana afectată; 2) în cazul în care persoana care a provocat deochiul nu este cunoscută, tratamentul este ruqīah (descântecele, doar cele permise de Legea islamică), prin du‘ā’ (suplicaţii) şi prin hijāmah2  (terapia cu ventuze).   În cazul în care boala este provocată de vrăjitorie sau magie neagră, (sihr3) , tratamentul constă în una dintre aceste metode:  1) în cazul în care locul unde s-a făcut vraja este cunoscut, se merge în acel loc şi se desfac nodurile făcute pentru vrajă, recitând Mu’awwidhatain (cele două capitole din Coran care                               
1 Este definit ca un rău provocat de djinnii care afectează persoana, cu Voia lui Allah. Acesta poate fi provocat de admiraţia arătată faţă de o persoană, faţă de ea sau faţa de ceva ce-i aparţine, în timp ce djinnii sunt prezenţi, şi deochiul nu întâmpină niciun obstacol, cum este, spre exemplu, pomenirea lui Allah. Existenţa lui este confirmată de hadith-ul autentic: „Deochiul este real (există).” (Ibn Majah), sau în altă versiune cu adăugirea: „(…) şi diavolul se ocupă de acest lucru şi invidia fiului lui Adam.” (Ahmad). Se numeşte ain (ochi) deoarece acesta este instrumentul, şi nu pentru că acesta provoacă răul. Acest lucru este dovedit de faptul că şi un orb poate să deoache pe cineva chiar dacă nu vede.  2 Hijāmah (terapia prin ventuze) este menţionată în mai multe relatări autentice, de exemplu cea relatată de Ahmad şi Nasa’i: „Cu adevărat, dintre cele mai bune remedii este hijāmah(...)”. Prin aceasta, Allah poate vindeca boli fizice şi spirituale, cum sunt deochiul sau vrăjitoria.  3 Sihr este vrăjitoria şi magia neagră făcută prin legare de noduri, incantaţii, vrăji rele, fapte şi zicători spuse cu intenţia ca răul să afecteze corpul, inima sau mintea persoanei. Este o realitate, deoarece unele dintre aceste vrăji pot provoca îmbolnăvirea sau chiar moartea cuiva, imposibilitatea de a avea relaţii sexuale cu soţia, pot cauza disensiuni în cuplu care pot conduce chiar la divorţ. Persoanele care fac sihr sunt idolatrii sau necredincioşii, iar acesta este unul dintre cele mai grave păcate majore. 
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încep cu „Qul A‘ūdhu” – „Spune, caut refugiu...”, adică Surat-al-Falaq [113] şi Surat-an-Nās [114]). Apoi se ard nodurile, precum şi toate obiectele folosite pentru vrăjitorie;  2) prin ar-Rūqiah ash-Shar‘iyyah, ceea ce înseamnă recitarea Coranului, în special Mu’awwidhatain şi Surat Al-Baqarah şi prin alte suplicaţii menţionate în Sunnah;  3) prin anularea vrăjitoriei, nushrah, care este de două feluri: a) cel nepermis care înseamnă anularea vrăjitoriei prin altă vrăjitorie, adică a merge la un vrăjitor pentru a rupe vraja; b) cel permis, care include luarea a şapte frunze din copacul sidr, pulverizarea lor într-o râşniţă de piatră, apoi recitarea pe această substanţă de trei ori a următoarelor capitole coranice: Surat Al-Kāfirūn [108]; Surat Al-Ikhlās [112]; Surat Al-Falaq [113] şi Surat An-Nās [114]. Apoi, turnarea acestuia în apă, iar persoana afectată trebuie să bea din această apă şi să se spele cu ea. Acest proces trebuie repetat până când persoana afectată se vindecă. Acest remediu a fost relatat de Abd ar-Razzāq în cartea sa numită al-Musannaf;  4) eliminarea din organism a farmecelor prin provocarea vărsăturilor sau prin administrarea medicamentelor laxative, pentru golirea intestinelor, dacă vraja a fost făcută prin ingerarea de alimente, sau prin hijāmah, sau în oricare alt mod.  Condiţiile pentru a face rūqiah:  1) trebuie menţionate Numele lui Allah şi Atributele Sale; 2) trebuie făcută în limba arabă sau folosind cuvinte pline de înţeles; 3) trebuie făcută cu convingerea că descântecul în sine nu vindecă, pentru că vindecarea este numai de la Allah Preaînaltul.  Condiţiile pentru rāqi – cel care efectuează rūqiah: 1) este de preferat să fie un musulman evlavios, cu frică de Allah Preaînaltul, deoarece, cu cât persoana este mai aproape de Allah, cu atât efectul este mai puternic.  2) persoana trebuie să se întoarcă spre Allah Preaînaltul cu sinceritate în timpul procesului de rūqiah, să se concentreze cu inima asupra a ceea ce pronunţă cu limba. Este mai bine ca persoana afectată să facă rūqiah pentru sine, deoarece o altă persoană ar fi mai preocupată de propria inimă, iar cel în cauză îşi cunoaşte cel mai bine situaţia şi nevoile. Allah Preaînaltul a promis că va răspunde suplicaţiilor celor care I se adresează la nevoie.   Condiţiile pentru persoana care urmează să fie tratată prin rūqiah: 1) este de preferat să fie un credincios adevărat, deoarece efectul tratamentului prin rūqiah va fi conform credinţei sale în Allah. El, Preaînaltul, spune în Nobilul Coran: „Noi pogorâm prin Coran ceea ce este tămăduire şi îndurare pentru dreptcredincioşi şi nu face decât să sporească pierderea celor nelegiuiţi.” 
[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 17:82]  2) trebuie să Îi ceară sincer lui Allah Preaînaltul vindecarea sa.  3) nu trebuie să dispere dacă vindecarea sa întârzie, deoarece rūqiah este o suplicaţie (du‘ā’), iar dacă cineva este nerăbdător ca suplicaţia să îi fie îndeplinită, se poate să nu primească răspuns la ea. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Fiecăruia dintre 
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voi i se va răspunde (la suplicaţie) atât timp cât nu consideraţi că întârzie prea mult şi spuneţi: «Am făcut du‘ā’ la Domnul meu, dar nu am primit răspuns la ea.»” (Al-Bukhari şi Muslim)   Metode de efectuare pentru rūqiah 1) În timp ce se recită rūqiah, suflarea unei cantităţi neglijabile de salivă;  2) Recitarea ei fără suflu;  3) Luarea de salivă cu vârful degetului (după recitare), amestecarea ei cu pământ şi ungerea zonei afectate cu aceasta; 4) În timpul recitării,  masarea zonei afectate.  Câteva dintre versetele coranice şi relatările de la Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) folosite pentru efectuarea rūqiah: Surat numărul 1 - Surat Al-Fatihah. Surat numărul 109 – Surat Al-Kafirūn. Surat numărul 112 – Surat Al-Ikhlās. Surat numărul 113 – Surat Al-Falaq. Surat numărul 114 – Surat An-Nās. ۈٱٱۈٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱڻٱٱۀٱٱۀٱٱہٱٱٱہٱٱٱہٱٱہھٱٱھٱٱھٱٱھٱٱےٱٱےۓٱٱۓٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱڭٱٱٱٱٱۇۇۆٱٱۆٱٱچ 1چÊٱٱٱٱٱÌËٱٱٱÍٱٱیٱٱٱیۅۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱٱېٱٱېٱٱېىٱٱىٱٱ¼ٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÁÀٱٱٱٱÃÂٱٱÄٱٱÅٱÆٱٱÈÇٱٱÉٱٱٱٱ ٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱھٱٱچ  ٱٱڱٱٱڱٱٱںںٱٱڻڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱۀٱ 2چÊÉٱٱËٱٱÌٱٱٱÍٱٱیٱٱییٱٱیٱٱÓÒٱٱÔٱٱÕٱٱÖٱٱٱ×ٱٱÙØٱٱٱÚٱٱÛٱٱÜٱٱÝٱٱÞٱٱÈßٱٱÁٱٱٱÂٱٱٱÃٱٱÄٱٱٱٱÅٱٱٱٱÆٱٱÇٱۅٱٱۉٱٱۉېٱٱٱېٱٱېٱٱېٱٱىٱىٱٱ¼ٱٱ½¾ٱٱ¿ٱٱÀٱھھٱٱھٱٱےٱٱٱےۓٱٱۓٱٱڭڭٱٱڭٱٱڭٱٱۇٱٱۇٱٱٱۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱٱڱٱ چٱٱٱٱٱگٱٱگگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱچ  چڃٱٱچٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱٱٱڇٱٱٱٱڇٱٱڇٱٱٱڍٱٱڍٱٱڌٱٱڌٱٱڎٱچ 3 چۀٱٱۀٱٱہٱٱہٱٱہٱٱہٱٱٱھٱٱھھٱٱھٱٱےٱٱےٱٱۓٱٱٱٱۓچ 4 ٱ1
                              

1 Allah! Nu există Divinitate afară de El, Al-Qayyūm (Cel care subzistă, Cel care susţine totul)! Nici aţipirea, nici somnul nu-L cuprind! Ale Lui sunt cele din Ceruri şi de pe Pământ! Cine este acela care ar putea mijloci la El fără de îngăduinţa Lui? El le ştie pe cele din faţa lor şi pe cele din urma lor. Şi ei nu pricep nimic din ştiinţa Sa în afară de ceea ce El voieşte. Tronul Lui se întinde peste Ceruri şi peste Pământ şi nu-I este grea păzirea lor. El este Al-‘Aliyy (Preaînaltul), Al-‘Ažīm (Cel Măreţ)! [2:255] 1 Trimisul a crezut în ceea ce i-a fost pogorât de la Domnul său, asemenea şi dreptcredincioşii. Fiecare (dintre ei) a crezut în Allah, în îngerii Lui, în Scripturile Lui şi în trimişii Lui. (Şi ei zic): «Noi nu facem nicio deosebire între vreunul dintre trimişii Săi». Şi ei au zis: «Noi auzim şi ne supunem! Iertarea Ta (o implorăm), Domnul nostru, şi la Tine este întoarcerea!» ~ Allah nu impune niciunui suflet decât ceea ce este în putinţa lui. El are ca răsplată ceea ce şi-a agonisit (faptele bune) şi împotriva lui ceea ce a dobândit (faptele rele). Domnul nostru, nu ne pedepsi pe noi, dacă am uitat sau am greşit! Domnul nostru, nu ne împovăra pe noi cu grea povară, aşa cum i-ai împovărat pe cei dinaintea noastră. Domnul nostru, nu ne împovăra pe noi cu ceea ce nu putem îndura! Şi şterge-ne nouă greşelile noastre şi iartă-ne pe noi şi fii Milostiv cu noi! Tu eşti Ocrotitorul nostru, ajută-ne pe noi să izbândim asupra celor necredincioşi! [2:285-286] 2  Allah te va feri de (răul) lor, căci El este As-Samī‘ (Cel care aude totul), Al-‘Alīm (Atoatecunoscătorul, Omniscientul). [2:173] 3  O, neam al nostru! Răspundeţi celui care cheamă la Allah şi credeţi în El, căci El vă va ierta din păcatele voastre şi vă va apăra pe voi de osândă dureroasă! [46:31] 
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چٹٱٱٱڤٱٱڤٱٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦچ 2 چÂٱٱÃٱٱÄٱٱÅچ چپٱٱپٱٱڀٱٱڀچ 3 4 چىۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱېٱٱېچ چڈٱٱژٱٱژٱٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱگٱٱٱٱٱگچ 5 6 چڃٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڃٱٱڃٱٱچٱٱچٱٱٱٱٱچ چڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱٱٱٱٱٱٱڻٱٱڻٱٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱۀٱٱہٱٱٱٱٱہچ 7 چÒٱٱÓٱٱٱÔٱٱٱٱ½ٱٱ¾ٱٱ¿ٱٱÀٱٱÁٱٱÃÂٱٱÄٱٱÅٱٱÆٱٱÇٱٱٱÈٱٱÉٱٱÊٱٱËٱٱÌٱٱÍٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱیٱٱیٱٱیٱٱٱٱٱچ 8 چۆٱٱۆٱٱۈٱٱۈٱٱٱٷٱٱۋٱٱۋٱٱۅچ 9 ٱ10 ڀٱٱٱٺٱٱٱٺٺٱٱٺٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٹٱٱٱٱڀٱٱٱٻٱٱٻٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱپٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱڀٱٱڀٱٱچ چچٱٱچٱٱچٱٱڇڇٱٱڇٱٱٱڇٱٱٱڍٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڍڌٱٱڌٱٱٱڎٱٱڎٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱڈٱٱڈڃٱٱڃٱٱچٱٱٱٱڃڦٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱٱٱٱٱڄٱٱڃٱٱٱٱٱٱٱڦڤٱٱڤٱٱڤٱٱڦٱٱڦٱٱٱٱڤٹٱٱٹٱٱٹٱٱٱ چۋٱٱٱۋٱٱۅٱٱۅٱٱۉٱٱۉٱٱېٱٱېٱٱٱچ 11 چڱٱٱڱٱٱڱٱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱڻٱٱۀٱٱٱچ 12 چٱکٱٱکٱٱکٱٱگٱٱٱگٱٱگٱٱگٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڳٱٱڱٱٱڱٱٱٱڱٱٱڱٱٱںٱٱںٱٱڻٱٱڻٱٱچ 13 چڤٱٱڤٱٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱڄٱٱڃڃٱٱچ 14 15 
                                                                                  
1 Noi pogorâm prin Coran ceea ce este tămăduire şi îndurare pentru dreptcredincioşi şi nu face decât să sporească pierderea celor nelegiuiţi. [17:82] 2 Îi pizmuiesc ei pe oameni pentru ceea ce El le-a dat cu Harul Său? [4:54] 3 Iar când sunt bolnav, el mă tămăduieşte. [26:80] 4 Şi va tămădui piepturile unor oameni dreptcredincioşi! [Coran, 9:14] 5 Spune (o, Mohammed): «El este pentru cei care cred ocârmuire şi tămăduire.» [41:44] 6 Dacă am fi trimis Noi acest Coran unui munte (și acesta ar fi putut înţelege ce este scris în legătură cu promisiunea Paradisului şi avertizarea cu Focul), cu siguranţă l-ai fi văzut tu (în ciuda puterii, mărimii şi rezistenței sale) umilindu-se şi despicându-se de frica lui Allah.. [59:21] 7 Apoi, întoarce-ţi privirea încă odată (către Cer): «Oare vezi tu vreo crăpătură?» [67:3] 8 Şi, cu adevărat, aceia care nu cred aproape că te doboară cu privirile lor (pline de ură) atunci când ei aud Îndemnarea (Aducerea-Aminte, Coranul) şi spun ei: «Cu adevărat, el (Mohammed) este un om nebun!» [68:51] 9 Şi i-am revelat Noi lui Moise: «Aruncă toiagul tău!» Şi iată că el a înşfăcat ceea ce ei izvodiseră. ~ Şi astfel adevărul a ieşit la iveală, iar ceea ce făceau ei a pierit. ~ Şi ei (Faraon şi dregătorii săi) au fost biruiţi acolo şi s-au întors ruşinaţi. [7:117-119] 10 Apoi, Allah a revărsat liniştea Sa asupra Trimisului Său şi asupra dreptcredincioşilor. [9:26] 11 Apoi au zis: «O, Moise, arunci tu (primul, toiagul tău) sau vom fi noi primii care aruncă?» ~ El a zis: «Ba aruncaţi voi!» Şi i s-a părut lui că funiile şi toiegele lor se târăsc în urma vrăjii lor. ~ Şi Moise a simţit oarecare teamă în sufletul său. ~ Atunci i-am zis Noi: «Nu te teme, căci tu vei fi deasupra! ~ Aruncă ce ai în dreapta ta şi aceasta va înghiţi ce au făcut ei, căci ei au făcut doar vicleşug de vrăjitor, iar vrăjitorul nu va izbândi, oriunde ar fi el!». [20:65-69] 12 Şi a revărsat Allah liniştea Sa asupra lui şi i-a venit în ajutor cu oşteni pe care voi nu i-aţi văzut. [9:40] 13 Allah a pogorât liniştea Sa asupra Trimisului Său şi asupra credincioşilor şi i-a obligat pe ei la cuvântul evlaviei. [48:26] 14 Allah a fost mulţumit de dreptcredincioşi, când ei au făcut legământ cu tine (acolo) sub pom (să moară în lupta pentru cucerirea oraşului Mecca). El a ştiut ce a fost în inimile lor şi a făcut să pogoare     asupra lor liniştea şi i-a răsplătit pe ei cu biruinţă apropiată. [48:18] 15 El este Cel care a trimis liniştea în inimile dreptcredincioşilor, pentru a le spori credinţa lor cu credinţă. [48:4] 
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Relatări Profetice • „Asʻalu Allah al-‘Ažīm Rabb al-‘Arsh Al-‘Ažīm an yashfiyak” 1 de şapte ori. ori. • „U‘īdhuka bikalimati Allahi at-tāmmahi min kulli shaitānin wa hāmmatin wa min kulli ‘ainin lāmmah”2 de trei ori. • „Allāhumma Rabba an-Nās, adhhibi al-ba’s, ishfi Anta Ash-Shāf’i lā shifā’ illa shifāu’ka, shifā’an lā yughādiru saqamā”3 de trei ori.  • ,,Allāhumma adhhib ‘anhu harrāha wa bardahā wa waŝabaha”4 • „Hasbi Allahu lā ilāha illa Huwa ‘aleihi tawakkaltu wa Huwa Rabbu-l-‘Arshi Al-‘Ažīm” 5 de şapte ori.  • „Bismi-llahi arqīka min kulli dā’in yu’dhīka wa min sharri kulli nafsin aw ‘āini hāsidin Allahu yashfīka. Bismi-llahi arqīka”6 de trei ori. • Pune mâna pe locul dureros şi spune: „Bismi-llah.” (de trei ori) „A‘ūdhu bi‘izzati Allahi wa qudratihi min sharri mā ājidu wa ’uhādhir”7 de şapte ori.   Note! 1) Nu este permis să confirmi superstiţiile prosteşti cu privire la deochi, precum aceea că persoana trebuie să bea urina celui invidios care a rostit deochiul sau că efectul deochiului este anulat prin moartea celui care a deochiat şi aşa mai departe.  2) Este interzisă purtarea talismanelor şi a amuletelor din piele, şnururi sau sfoară etc. pe ceea ce ne temem că a fost afectat de deochi. Profetul Mohammed                (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „(...) oricine îşi atârnă ceva (precum amuletele) va fi încredinţat acestuia.” (At-Tirmidhi) Dacă acesta conţine versete coranice, există diferenţe de opinii în Jurisprudenţa islamică cu privire la acest fapt, însă este mai bine a se evita purtarea lor.  3) A scrie „Mā Shā’ Allah” (Prin Voia lui Allah) şi „Tabārak-Allah” (Binecuvântat fie Allah!), sau a folosi poza unei săbii, a unui cuţit sau a unui ochi, sau a pune Coranul în maşină, sau a agăţa anumite versete coranice în casă nu protejează de deochi. De fapt, acestea pot face parte din categoria talismanelor, care sunt interzise.   4) Persoana bolnavă trebuie să aibă certitudinea că Allah Preaînaltul va răspunde suplicaţiilor sale şi nu trebuie să fie nerăbdătoare, considerând că vindecarea sa 
                              

1 Îl rog pe Allah Cel Suprem, Domnul Tronului Măreţ, să te vindece! 2 Cer protecţia pentru tine prin Cuvintele perfecte ale lui Allah de fiecare demon, plagă şi de deochi! 3 O, Allah, Domnul oamenilor, îndepărtează răul şi vindecă-l, pentru că Tu eşti Vindecătorul şi nu există altă vindecare decât vindecarea Ta, o vindecare care nu lasă în urmă nicio boală! 4 O, Allah! Îndepărtează de la el durerea şi oboseala pe care le produce deochiul! 5 Allah este Suficient pentru mine şi nimeni nu are dreptul de a fi adorat în afară de El, îmi pun încrederea în El şi El este Domnul Tronului Măreţ! 6 În Numele lui Allah descânt, căutând vindecarea ta de orice rău care îţi poate dăuna şi de fiecare suflet sau ochi invidios. Fie ca Allah să te vindece! În Numele lui Allah descânt căutând vindecarea ta! 7 În Numele lui Allah. Caut adăpost în Puterea lui Allah şi în Capacitatea Sa de a mă apăra de răul de care sunt afectat şi de care îmi este teamă. 
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durează prea mult. În cazul în care unei persoane bolnave i se spune că trebuie să ia un anumit medicament pe toată durata vieţii sale, ea nu trebuie să dispere. Astfel, cum este posibil ca ea să devină anxioasă când trece doar o perioadă de timp fără să vadă vreo schimbare de când s-a făcut rūqiah? O persoană bolnavă trebuie să ştie că există o recompensă pentru fiecare literă recitată din Nobilul Coran, iar această recompensă este multiplicată înzecit. Ea trebuie să facă suplicaţii, să caute Iertarea lui Allah şi să facă nenumărate acte de caritate, din moment ce acestea ajută la vindecarea unei persoane bolnave.  5) Recitarea Coranului în cor este contrară Sunnei Profetului Mohammed                  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi are un efect slab. În mod similar, a depinde în totalitate doar de ascultarea recitării Coranului are de asemenea un efect slab, deoarece în acest caz intenţia nu este de recitare a Coranului, ceea ce este o condiţie de bază pentru persoana care efectuează rūqiah. Cu toate acestea, ascultarea Coranului poate fi folositoare. Este Sunnah ca rūqiah să fie repetată până când persoana este vindecată, doar dacă acest proces nu cauzează oboseală persoanei. În acest caz, persoana care efectuează rūqiah trebuie să diminueze dozajul, astfel încât bolnavul să nu devină obosit sau agitat. Repetarea unui anumit verset coranic sau a unei suplicaţii a Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) de un anumit număr de ori nu este corectă dacă nu este susţinută cu dovezi valide din Sunnah. 6) Există semne prin care cineva poate observa dacă persoana care face descântarea prin rūqiah practică în realitate vrăjitoria şi magia neagră (sihr). Nu vă lăsaţi înşelaţi de ceea ce aceasta va încerca să vă arate pentru a vă demonstra cât este de credincioasă. Ea poate începe cu recitarea Coranului şi apoi să schimbe cu altceva. Sau poate fi dintre cei care merg cu regularitate la moschee pentru rugăciuni, fiind mereu angajaţi în pomenirea lui Allah, însă face aceasta cu intenţia de a-i înşela pe oameni. Nu vă lăsaţi păcăliţi de toate acestea şi aveţi grijă!    Câteva dintre semnele celui care practică vrăjitoria sunt: ● întreabă persoana bolnavă despre numele său şi de numele mamei sale, însă  cunoaşterea sau necunoaşterea acestor informaţii nu afectează tratamentul; ● cere o anumită piesă de îmbrăcăminte de la persoana bolnavă, precum tricoul sau cămaşa acesteia; ● îi poate cere persoanei bolnave să sacrifice un animal într-un anumit mod, pentru a-i mulţumi pe djinni şi chiar să însemne trupul persoanei bolnave cu sângele acestui animal; ● poate scrie anumite cuvinte de descântec pe talismane, a căror semnificaţie este obscură şi care pot fi chiar lipsite de orice fel de semnificaţie; ● îi poate da persoanei bolnave o bucată de hârtie pe care sunt desenate pătrate sau alte desene cu litere sau numere, iar acestea poartă numele de al-hijāb; 
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● îi poate cere persoanei bolnave să se închidă într-o cameră, posibil o cameră foarte întunecată, pentru o anumită perioadă de timp, iar aceasta poartă numele de al-hajbah; ● îi poate impune persoanei bolnave ca, pentru o anumită perioadă de timp, să nu se atingă de apă; ●  îi dă persoanei suferinde ceva pe care să-l îngroape în pământ, sau anumite hârtii pe care să le ardă sau pe care să le folosească drept tămâie; ● poate informa persoana bolnavă despre anumite detalii ale vieţii sale personale pe care nimeni altcineva nu le cunoaşte sau îi poate spune numele, adresa sau boala sa, înainte ca persoana bolnavă să vorbească; ● diagnosticarea bolii în timp ce intră la bolnav sau prin telefon sau o scrisoare. 7) Poziţia oamenilor Sunnei este  aceea că este posibil ca djinnii să „posedeze” (adică să intre în corp) omul. Dovada pentru aceasta este Cuvântul lui Allah Preaînaltul, care spune: „Cei care mănâncă din camătă nu se vor ridica (în Ziua de Apoi) decât aşa cum se poticneşte cel atins de Şeitan (...)” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 2:275]   Învăţaţii musulmani în exegeză coranică au fost unanim de acord că termenul de „mass” (atins) din acest verset înseamnă afectarea de nebunia satanică, fapt care afectează o persoană atunci când ea este atinsă de djinnii cei răi.   Vrăjitoria  Ea există şi este reală. Coranul şi Sunnah au arătat că aceasta are efect asupra lucrurilor. Este interzisă şi este considerată a fi  unul dintre păcatele majore, un păcat foarte mare despre care Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „«Evitaţi cele şapte păcate care condamnă persoana la Iad.» A fost întrebat (de către cei prezenţi): «Care sunt acestea, o, Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «A Îi face asociaţi lui Allah în adorare (shirk), practicarea vrăjitoriei (...)” (Al-Bukhari şi An-Nasa’i)  Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran: „(...) (Ei) au ştiut că aceia care vor dobândi aceasta (vrăjitoria) nu vor avea parte în Viaţa de Apoi (...)” 
[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 2:102]   Există două tipuri: a) vrăji şi incantaţii, adică recitări şi cuvinte neclare prin intermediul cărora cel care practică vrăjitoria poate folosi diavolii pentru a  face orice rău doreşte victimei sale; b) leacuri şi poţiuni care afectează corpul, mintea, voinţa şi dispoziţia victimei, astfel încât aceasta se îndepărtează de o persoană (sarf) sau înclină către el sau ea (ʻatf). Persoana îşi închipuie că ceva s-a schimbat sau s-a transformat şi alte asemenea lucruri.   Comiterea primului tip este shirk, deoarece diavolii nu-l servesc pe vrăjitor decât dacă acesta nu crede în Allah Preaînaltul. Cât despre cel de al doilea tip, acesta este un păcat major. Niciunul dintre acestea nu se întâmplă decât prin Hotărârea lui Allah.    



188 Suplicaţia (Duʻā’)  
Întreaga creaţie are o nevoie stringentă de Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic). În mod inevitabil, ea are nevoie de ceea ce doar Allah Preaînaltul deţine şi de ceea ce doar El poate da. El, Preaînaltul, este absolut Liber şi Independent de creaturile Sale şi nu are nevoie de ele. Suplicarea, invocarea şi chemarea lui Allah sunt o obligaţie a noastră, pe care Allah ne-a impus-o. El, Preaslăvitul, spune: „Şi Domnul vostru zice: «Chemaţi-Mă şi Eu vă voi răspunde! Cu adevărat, aceia care din prea multă trufie refuză să Mă adore vor intra în Gheena umiliţi».” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 40:60]  Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cu adevărat, cel care nu cere de la Allah Îl va Mânia pe El.” (At-Tirmidhi şi Ibn Majah) Astfel, Allah Preaînaltul este Mulţumit cu suplicaţiile robului Său şi îi iubeşte pe toţi ce-i care-L invocă în mod repetat în caz de nevoie. El, Preaînaltul, îl aduce pe suplicant alături de El Însuşi. Companionii Profetului (Allah să fie mulţumit de ei!) au înţeles acest adevăr şi, de aceea, nu se opreau de la a Îi cere lui Allah chiar şi cel mai mic lucru. Mai mult decât atât, ei nu au cerut (înjosindu-se) rezolvarea problemelor lor de la nicio altă creatură. Ataşamentul lor faţă de Allah Preaînaltul şi apropierea lui Allah de ei au fost întruchiparea versetului lui Allah Preaînaltul: „Şi dacă te vor întreba robii Mei despre Mine, (spune-le) Eu sunt aproape (...)”  [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 2:186]  

 Suplicaţia are o importanţă măreaţă în faţa lui Allah, deoarece este cel mai onorabil şi nobil lucru pentru El, putând schimba chiar şi predestinarea1.  Suplicaţiile unui musulman vor primi fără îndoială răspuns dacă condiţiile de acceptare sunt îndeplinite, iar factorii care le invalidează sunt evitaţi. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „«Nu este niciun musulman pe Pământ care să facă o suplicaţie ce nu conţine niciun păcat şi care nu duce la ruperea niciunei relaţii de rudenie fără ca Allah să nu-i răspundă în unul dintre cele trei moduri: fie îi va răspunde la rugăciune, fie o va pune deoparte pentru el, pentru Viaţa de Apoi, fie va îndepărta de la el o cantitate egală de rău.»  Ei (oamenii) au spus: «Atunci vom cere mult.» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Allah va răspunde chiar mai mult.»”  (Ahmad şi At-Tirmidhi)  Suplicaţia (du‘ā’) este de două tipuri: 1) suplicaţia pentru adorare, precum rugăciunea şi postul; 2) suplicaţia în cazul cererilor şi a căutărilor.  Superioritatea diferită a faptelor bune: care dintre actele de adorare sunt mai bune: recitarea Coranului, pomenirea lui Allah sau implorarea Lui?   În general, recitarea Coranului este cel mai bun act de adorare, apoi este pomenirea lui Allah şi apoi este suplicaţia. Cu toate acestea, sunt anumite circumstanţe în care cel mai mic dintre ele îl precedă pe cel mai iubit. De exemplu, 
                              

1 Acest lucru este menţionat în relatarea: „Nimic nu poate schimba ceea ce a fost predestinat în afară de suplicaţie (…)” (Ibn Majah) Semnificaţia acesteia este aceea că suplicaţia unei persoane (care este, de asemenea, predestinată de Allah) poate fi acceptată şi, drept rezultat, Allah Preaînaltul poate să înlăture orice calamitate ce a fost predestinată. 
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suplicaţia din Ziua de ‘Arafah (în Hajj) este mai merituoasă decât recitarea Coranului; în mod similar, pomenirea lui Allah în manierele prevăzute de relatările autentice după rugăciunile zilnice obligatorii sunt mai bune decât recitarea Coranului.  Condiţiile pentru ca du‘ā’-urile să primească răspuns: există condiţii externe şi interne pentru ca suplicaţiile să primească răspuns:  1. condiţiile externe: printre aceste condiţii se numără efectuarea faptelor bune înainte de suplicaţii, precum caritatea, purificarea prin abluţiune, rugăciunea, întoarcerea spre direcţia de rugăciune (qiblah), ridicarea mâinilor în timpul suplicaţiilor, slăvirea lui Allah Preaînaltul aşa cum numai Lui I se cuvine, folosind Numele şi Atributele Sale în mod potrivit în suplicaţii. În ceea ce priveşte ultimul punct, dacă suplicantul cere Paradisul, el Îl invocă pe Allah prin Îndurarea şi Mila Sa. Dacă el imploră împotriva unui răufăcător şi asupritor, nu trebuie să Îl menţioneze pe Allah ca fiind Cel mai Darnic în ceea ce priveşte Mila şi Generozitatea Sa, ci trebuie să-L implore ca fiind Cel Atotputernic, Stăpânul sau Biruitorul etc. Printre condiţiile de acceptare a suplicaţiilor este şi trimiterea de salutări asupra Profetului Mohammed (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) la începutul, mijlocul sau finalul suplicaţiei. Alţi factori importanţi sunt: asumarea greşelilor şi a păcatelor, a Îi mulţumi lui Allah pentru Binecuvântările Sale şi, de asemenea, exploatarea la maxim a celor mai avantajoase momente pentru suplicaţii, care au fost menţionate în relatările autentice.   Există multe astfel de perioade, dintre care amintim:  În timpul zilei şi al nopţii:  în a treia parte a nopţii, atunci când Allah Preaînaltul coboară în cel mai de jos Cer, exact deasupra acestei lumi;  între chemarea la rugăciune (adhan) şi anunţul pentru ridicarea la rugăciune (iqāmah);  după abluţiune (wudū’);  în prosternare;  înainte de salutul final al rugăciunii;  după rugăciunile obligatorii;   după recitarea completă a întregului Coran;  în timpul călătoriei;  atunci când cel nedreptăţit Îl invocă pe Allah împotriva unui tiran asupritor;  când implori în momentele de nevoie extremă;  suplicaţia părintelui pentru copilul său;  suplicaţia musulmanului pentru fratele său musulman absent;  atunci când două armate se întâlnesc în luptă.  Pe parcursul săptămânii: în ziua de vineri, în special în ultima oră a zilei.   În timpul lunilor:  în luna Ramadan, în momentul ruperii postului şi în zorii zilei, atunci când se serveşte masa de dimineaţă pentru a  începe postul;  în timpul ultimelor zece nopţi din luna Ramadan;  în timpul lunii Dhu-l-Hijjah, în ziua de ‘Arafah;  În locurile sacre:  moscheile în general;  la Ka‘bah în Moscheea Al-Haram din Mecca, în special între Piatra Neagră şi Uşă;  în dreptul „Locului lui Avraam (Maqam Ibrāhīm)”;  pe vârful dealurilor Safā şi Marwah;  în zona ‘Arafat;  la Muzdalifah şi Mina;  atunci când se bea apa ZamZam.    2. Condiţiile interne pentru acceptarea suplicaţiei sunt: căinţa sinceră care precedă suplicaţia; restituirea unor drepturi anumitor persoane care au fost însuşite pe nedrept; procurarea alimentelor, a hainelor şi a locuinţei prin venituri 
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pure şi permise; a face cât mai multe fapte bune; a evita tot ceea ce este interzis; evitarea îndoielilor şi a dorinţelor false; concentrarea inimii în timpul rugăciunii; a avea încredere deplină în Grija lui Allah Preaînaltul; a căuta refugiu la Allah cu umilinţă; repetarea umilă a suplicaţiilor; a avea o speranţă puternică în adăpostul lui Allah; a căuta adăpost la Allah cu umilinţă; încrederea ca Allah Preaînaltul va răspunde şi a nu îndrepta atenţia către nimeni altcineva.   Bariere în calea acceptării suplicaţiilor cuiva: o persoană Îl poate invoca pe Allah Preaînaltul şi să nu primească răspuns sau să treacă o perioadă lungă de timp până când suplicaţia sa primeşte răspuns. Există multe motive pentru acest lucru, incluzând următoarele:  cineva invocă pe altcineva în afară de Allah alături de suplicaţia adresată lui Allah Preaînaltul (iar aceasta este idolatrie, cel mai mare păcat şi principalul motiv pentru neacceptare);  cineva invocă folosind detalii exagerate, în timp ce formularea la modul general este mult mai eficientă, ca atunci când  cineva cere să fie salvat de căldura extremă a Focului Iadului, de răcoarea sa acerbă şi întunecimea sa etc., în timp ce este mai bine să caute adăpost de Focul Iadului în general;  cineva face suplicaţii împotriva cuiva sau chiar împotriva lui însuşi pe nedrept;  cineva cere ceva ce este păcat sau pentru ruperea relaţiilor;  cineva face ca răspunsul la suplicaţie să fie condiţionat, spunând, spre exemplu:  „O, Allah, iartă-mă, dacă vrei!” sau ceva asemănător;  persoana grăbeşte primirea răspunsului spunând:  „Am implorat, dar nu a existat niciun fel de răspuns.”, iar mai apoi nu mai face suplicaţii din apatie şi plictiseală;  cineva cere ceva cu o inimă neatentă şi neglijentă;  persoana care invocă nu respectă eticheta adecvată pentru suplicaţie. Spre exemplu: „Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a auzit un om făcând suplicaţii în rugăciunea sa, fără a Îl slăvi pe Allah şi fără a trimite salutări asupra Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Acest bărbat s-a grăbit.» Apoi, l-a chemat şi i-a spus: «Când unul dintre voi a efectuat rugăciunea şi vrea să Îl invoce pe Allah, să înceapă prin slăvirea lui Allah şi apoi prin lăudarea Lui. Apoi, să trimită salutări asupra Profetului şi, după aceea, să facă suplicaţii pentru ceea ce doreşte.»” (Abu Dawud şi At-Tirmidhi)   persoana cere ceva ce este deja încheiat şi decis, ca, de exemplu, să rămână veşnic în această viaţă;  persoana încearcă să folosească expresivitatea nefirească şi rima în suplicaţia sa. Allah Preaînaltul spune: „Chemaţi-L pe Domnul vostru cu umilinţă şi într-ascuns, căci, cu adevărat, El nu-i iubeşte pe cei nelegiuiţi!” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 7:55]  Ibn ‘Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „(...) Evitaţi să folosiţi rima în suplicaţiile voastre, deoarece am observat că Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi companionii săi evitau să facă aceasta.” (Al-Bukhari)    ridicarea vocii prea puternic în timpul suplicaţiei, din moment ce Allah Preaînaltul spune:  „(...) Şi nu rosti cu glas tare rugăciunea ta, dar nici nu o rosti în şoaptă, ci caută între acestea (două) o cale!” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 
17:110] ʻAishah (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus: „Acest lucru a fost revelat cu privire la suplicaţie.” 
(Al-Bukhari şi Muslim) 
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Cele mai importante suplicaţii care ar trebui memorate 

  Cea mai iubită etichetă a suplicantului constă în a îşi organiza suplicaţia adresată lui Allah după cum urmează: 1) prima dată, să Îl slăvească şi să Îl preamărească pe Allah;  2) să trimită salutări asupra Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!);  3) să îşi recunoască faptele rele şi să căiască pentru păcatele sale; 4) să Îi mulţumească lui Allah Preaînaltul pentru nenumăratele sale binecuvântări; 5) să îşi înceapă suplicaţiile dornic să folosească acele suplicaţii menţionate în Coran numite jawāmi’ (cuprinzătoare) şi suplicaţiile relatate de la Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sau de la predecesorii virtuoşi, care sunt considerate autentice; 6) să îşi încheie suplicaţia prin trimiterea de salutări asupra Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).     
 Timpul pentru suplicaţie Suplicaţiile Profetului  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 
Înainte de somn „Bismika Allāhumma amūtu wa ahīa” 1 

După trezire „Al-hamdu Lillahi Al-ladhi ahyana ba‘dama amātana wa Ilaihi an-nushūr”2 
La trezirea dintr-un coşmar „A‘ūdhu bi-kalimāti Allahi at-tāmmāti min ghadabihi wa ‘iqābih wa min sharri ‘ibādih, wa min hamazāti ash-shayātīni wa an yahdurūn” 3 
La vederea unui  vis „Dacă vreunul dintre voi vede un vis care-i place, atunci acesta este de la Allah, aşa că trebuie să-L slăvească pe Allah pentru acesta şi să vorbească despre el. Şi dacă vede ceva care îi displace, acesta este de la Şeitan, fapt pentru care trebuie să caute adăpost la Allah de răul din acesta şi să nu vorbească cu nimeni despre acesta, pentru ca el să nu-i facă rău apoi.” (Al-Bukhari)    La plecarea din casă „Allāhumma inni a‘ūdhu Bika an adilla auw udall, auw azilla auw uzall, auw ažlima auw užlam, auw ajhala auw yujhala ‘alaiyy” 4 „Bismi-llahi, tawakkāltu ‘ala Allahi, walā hāwla wa lā qūwata illa Billah” 5 

La intrarea în moschee Atunci când cineva intră într-o moschee, trebuie să o facă cu piciorul drept şi să spună: „Bismi-llahi, wa as-salāmu ‘ala rasuli Allahi, Allāhumma ighfir-li dhunūbi wa iftah-li abwāba rahmatik” 6 
La ieşirea din moschee Atunci când cineva iese dintr-o moschee, trebuie să o facă cu piciorul stâng şi să spună: „Bismi-llahi, wa as-salāmu ‘ala rasuli Allahi, Allāhumma ighfar-li dhunūbi wa iftah-li abwāba fādlik” 7                               

1 În Numele tău, o, Allah, mor şi revin la viaţă! 
2 Toată Slava I se cuvine lui Allah, Care ne-a dat viaţa după ce ne-a luat-o şi la El este Învierea! 
3 Caut adăpost în Cuvintele perfecte ale lui Allah de Mânia Sa, de răutatea robilor Săi şi de şoaptele diavolilor şi de prezenţa lor! 
4 O, Allah, caut adăpost la Tine ca nu cumva să rătăcesc sau să fiu rătăcit, sau să greşesc sau să fiu atras în greşeală, sau să nedreptăţesc sau să fiu nedreptăţit, sau să mă port nesăbuit sau să fiu tratat cu nesăbuinţă! 
5 În Numele lui Allah! Mă încred în Allah şi mărturisesc că nu există putere decât la Allah! 
6 În Numele lui Allah, pacea şi binecuvântările fie asupra Mesagerului lui Allah. O, Allah, iartă-mi păcatele şi deschide porţile Milei Tale! 
7 În Numele lui Allah, pacea şi binecuvântările fie asupra Mesagerului lui Allah. O, Allah, iartă-mi păcatele şi    deschide porţile Îndurării Tale! 
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Pentru tinerii căsătoriţi „Bāraka Allahu laka, wa bāraka ‘alaika, wa jāma‘ bainākuma fi khair.”1 
Pentru cei care aud cântatul cocoşului sau răgetul măgarului 

„Atunci când auziţi cântatul cocoşului, cereţi Îndurarea lui Allah, căci, cu adevărat, el a văzut un înger, iar atunci când auziţi răgetul măgarului, căutaţi adăpost la Allah de Şeitan, căci, cu adevărat, el a văzut un Şeitan.”(Abu Dawud) „Atunci când auziţi lătratul unui câine sau răgetul măgarului în timpul nopţii, căutaţi adăpost la Allah (...)” (Abu Dawud) Pentru cei care vă informează că vă iubesc  de dragul lui Allah 

Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că: „Un bărbat se afla alături de Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) atunci când un alt om a trecut pe lângă ei. Primul bărbat a zis: «O, Trimis al lui Allah, cu adevărat eu îl iubesc pe acest om.» Profetul  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  l-a întrebat: «Şi el ştie aceasta?» El a răspuns: «Nu.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a zis apoi: «Spune-i.» Bărbatul l-a ajuns (pe om) din urmă şi i-a spus: «Inni uhibbuka fi Allah - Cu adevărat, te iubesc de dragul lui Allah!», iar omul a răspuns: «Ahabbaka Alladhi ahbabtani Lahu - Fie ca Cel de dragul Căruia mă iubeşti să te iubească!»” (Ahmad şi Abu Dawud)  Atunci când fratele vostru musulman strănută 

„Atunci când unul dintre voi strănută, să spună «Al-hamdu Lillah –Slăvit fie Allah!» şi fratele sau însoţitorul lui (care îl aude) trebuie să spună: «Yarhāmuk Allah – Fie ca Allah să aibă Milă de tine!» şi el (cel care strănută) trebuie să-i răspundă:«Yahdīkumu Allahu wa yūslihu bālakum – Fie ca Allah să te călăuzească şi să te îndrepte!” (Al-Bukhari) Dacă un nemusulman strănută, trebuie să i se spună: „Yahdīkumu Allah” – Fie ca Allah să te călăuzească şi să te îndrepte! fără a cere Mila lui Allah. 
Atunci când eşti în suferinţă „Lā Ilāha illa Allahu Al-‘Ažīmu Al-Halīm, Lā Ilāha illa Allahu Rābbu al-‘Arshi Al-‘Ažīm, Lā Ilāha illa Allahu Rābbu as-samawāti wa Rābbu al-’ārdi wa Rābbu al-‘Arshi Al-karīm” 2 „Allahu Allahu Rābbi, La ushriku Bihi shai‘an’” 3 „Ya Haiyu Ya Qayyūmu, bi-rahmātika astaghīth” 4  „Subhān Allahi Al-‘Ažīm” 5 
Ruga împotriva duşmanilor „Allāhumma mūnzil al-Kitāb wa mūjrīa as-sahābi sarī‘al-hisābi, ihzim al-ahzāb. Allāhumma ihzimhum wa zalzilhum” 6 

                              
1 Fie ca Allah să vă binecuvânteze! Fie ca Binecuvântările lui Allah să fie asupra voastră şi fie ca El  să vă unească pe amândoi în bunăstare! 
2 Nu există nimeni şi nimic demn de adorare în afară de Allah,  Prea Măreţul,  Prea Îndurătorul. Nu există nimeni şi nimic demn de adorare în afară de Allah, Domnul Tronului cel Măreţ. Nu există nimeni şi nimic demn de adorare în afară de Allah, Domnul Cerurilor, Domnul Pământului şi Domnul Tronului cel Nobil! 
3 Allah, Allah, Domnul meu, nu-I asociez Lui niciun partener! 
4 O, Cel Veşnic Viu, o, Cel Absolut Independent, caut adăpost în Mila Ta! 
5 Slavă lui Allah, Prea Măreţul! 
6 O, Allah, Cel care mişti norii, Care Dezvălui Cartea şi Care eşti Grabnic la recompensă, înfrânge trupele! O, Allah, învinge-i şi cutremură pământul de sub ei! 
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La trezirea în timpul nopţii (insomnie) 
Dacă cineva se trezeşte în timpul nopţii şi spune: „Lā ilāha illa Allahu Wahdahu la sharīka Llah. Lahu al-mulku wa Lahu al-hamdu wa Huwa ‘ala kulli shai’in Qadīr. Al-hamdu Lillahi wa Subhāna Allahi wa lā ilāha illa Allahu wa Allahu Ākbaru wa la haula wala quwwata illa Billah” 1 şi apoi spune: „Allāhumma ighfir li” – O, Allah, iartă-mă! sau face suplicaţii, Allah îi va răspunde. Dacă va face apoi abluţiunea şi se va ruga, ruga lui va fi acceptată. 

La întâmpinarea greutăţilor „Allāhumma lā sahla illa ma ja‘altahu sahlan, wa Ānta taj‘alu al-hazn idha shi’ta sahlan” 2 
Pentru a îndeplini un gaj al unei datorii 

„Allāhumma inni a‘ūdhu Bika min al-hammi wa al-huzni, wa al-‘ajzi wa al-kāsal wa al-jūbni wa al-bukhli, wa dal‘i ad-daini wa ghalabati ar-rigeāl” – „O, Allah, caut adăpost la Tine de anxietate, de întristare, de slăbiciune, de lenevie, de zgârcenie, de laşitate, de povara datoriilor şi de la a nu fi înfrânt de oameni! 
Când mergi la toaletă Înainte de intrarea la toaletă, se spune: „Allāhumma inni a‘ūdhu Bika min al-khubthi wa al-khabā’ith” 3 La ieşire, se spune: „Ghufrānak” – Caut iertarea Ta!  

Pentru a contracara şoaptele lui Şeitan în rugăciune 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus unuia dintre companioni, care a fost afectat de şoaptele lui Şeitan în rugăciune: „Acela este diavolul Khanzab. Dacă vă influenţează, cautaţi adăpost la Allah de el şi scuipaţi sec în partea voastră stângă de trei ori.” (Muslim) În prosternare  „Allāhumma ighfir-li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa ākhirahu wa ‘alanīyatahu wa sirrahu”4 „Subhānnaka Rabbi wa bihamdik, Allahuma ighfir-li”5 „Allāhumma inni a‘ūdhu bi-ridaka min 
min sakhatik, wa bi mu‘āfātika min ‘uqūbatik, wa a‘ūdhu Βika Μink, la uhsii thanā’an ‘Αlaika, Αnta kamā athnaīta ‘ala Νafsik”6 

În prosternarea de la recitarea Coranului 
„Allāhumma Laka sajadtu, wa Bika āmantu, wa Laka aslamtu, sajada wajhi Lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam‘ahu wa basarahu, tabāraka Allahu ahsanu al-khāliqīn” 7  

În deschiderea rugăciunii „Allāhumma bā‘id baini wabaina khatayāya kama bā‘adta baina al-mashriqi wa al-maghribi, Allāhumma naqqini min khatayāya kama yunaqqa ath-aūbu al-ābyadu min ad-danasi, Allāhumma aghsilni bi al-ma’i wa ath-thalji wa al-barad” 8 
                              

1 Nu există nimeni şi nimic demn de adorare în afară de Allah, Unicul, Care nu are pe nimeni egal! A Lui este Împărăţia şi     Slava şi El este mai presus de toate Atotputernic. Toată slava I se cuvine lui Allah şi cât de Măreţ este Allah, şi nu există altă Divinitate în afară de Allah, şi Allah este Prea Măreţ şi nu există Forţă sau Putere decât la Allah! 
2 O, Allah, nu este nimic uşor în afară de ceea ce Tu ai făcut uşor şi, dacă doreşti, poţi face suferinţa uşoară! 
3 O, Allah, caut adăpost la Tine de necurat şi necurate! 
4 O, Allah, iartă-mi toate păcatele, cele mici şi cele mari dintre ele, cele dintâi şi cele de pe urmă dintre ele, cele evidente şi cele secrete dintre ele! 
5 Slăvit eşti Tu, o, Domnul nostru, şi pe Tine Te preamăresc! O, Allah, iartă-mă! 
6 O, Allah, caut adăpost în Mulţumirea Ta de Neplăcerea Ta, şi Iertarea Ta de Pedeapsa Ta, şi caut adăpost la Tine de Tine. Nu te pot slăvi aşa cum meriţi, Tu eşti aşa cum Singur Te-ai slăvit! 
7 O, Allah, pentru tine m-am prosternat şi în Tine mă încred şi Ţie m-am supus. Faţa mea se prosternează în faţa Celui care a creat-o şi i-a dat formă, şi i-a dat auzul şi văzul. Binecuvântat fie Allah, Creatorul desăvârşit! 
8 O, Allah, îndepărtează de mine păcatele aşa cum ai îndepărtat Estul de Vest. Curăţă-mă de păcate aşa cum un  
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La terminarea rugăciunii „Allāhumma inni zalamtu nafsi zulman kathīran wala yaghfiru adh- dhunūba illa Ānta, faghfir-li maghfiratan min ‘indik warhāmni Ιnnaka Αnta Αl-Ghafūru Ar-Rahīm” 1  
După rugăciune „Allāhumma a‘inni ‘ala dhikrika wa shukrika wa husni ‘ibādatik” 2 „Allāhumma inni ’a‘ūdhu Bika min al-kufri wa al-faqri wa ‘adhābi al-qabr”3 
Pentru cei care fac o faptă bună Dacă persoana căreia i s-a făcut o faptă bună îi spune celei care a făcut-o: „Jazāk Allahu khairan” – Fie ca Allah să te răsplătească!, atunci ea i-a mulţumit. Persoana trebuie să-i răspundă „Wa jazāk” – şi tu să fii răsplătit!, sau „wa iyyāk” – şi tu la fel! 
La vederea ploii „Allāhumma sayyiban nāfi‘an”  (O, Allah [fă] această ploaie benefică!) Acesta de spune de două sau trei ori. „Mutirna bifadli Allahi wa rahmatihi” 4Apoi persoana face suplicaţii pentru ceea ce îşi doreşte, deoarece suplicaţia este acceptată în timpul ploii. 
Când bate vântul cu putere „Allāhumma inni as’aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat biha, wa a‘ūdhu Bika min shārriha wa sharri mā fihā wa sharri mā arsilat biha”5 
Atunci când cineva vede luna nouă „Allāhumma ahillahu ‘alaina bil-yumni wa al-Imāni wa as-salāmati wa al-Islāmi, hilālu khairin wa rushdin, Rābbi wa Rābbuka Allah”6 
La despărţirea de cel care pleacă în călătorie 

„Astaūdi‘u Allaha dīnaka wa amānataka wa khawatīma ‘amalika”7  Călătorul trebuie să răspundă spunând: „Astaūdi‘ukumu Allaha Alladhi la tadī‘u wada’i‘uhu”8 
Când se întâmplă ceva plăcut sau neplăcut 

Dacă Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) vedea ceva plăcut spunea: „Al-hamdu Lillahi Al-Ladhi bini‘matihī tatimmu as-sālihat”9 Iar atunci când vedea ceva neplăcut sau primea o veste neplăcută, spunea: „Al-hamdu Lillahi ‘ala kulli hāl”10 

                                                                                  
   veşmânt alb este curăţat de murdărie. O, Allah, curăţă-mă de păcate cu zăpadă, apă şi grindină! 
1 O, Allah, cu adevărat, eu mi-am nedreptăţit îndelung sufletul şi nimeni nu poate ierta păcatele în afară de Tine, de aceea, iartă-mă şi ai Milă de mine. Cu adevărat, Tu eşti Preaiertătorul, Prea Îndurătorul! 
2 O, Allah, ajută-mă să Te pomenesc pe Tine, să-Ţi mulţumesc şi să Te ador în cel mai bun mod cu putinţă! 
3 O, Allah, caut adăpost la Tine de necredinţă, de sărăcie şi de pedeapsa din mormânt! 
4 A plouat deasupra noastră prin Bunăvoinţa şi Mila lui Allah! 
5 O, Allah, cu adevărat Îţi cer ce este bun în acesta şi binele care este în el şi binele pe care Tu l-ai trimis cu el şi caut adăpost  de acesta şi de răul din el şi de răul pe care Tu l-ai trimis cu el! 
6 O, Allah, lasă luna nouă să vină deasupra noastră cu binecuvântare, credinţă, pace şi islam, o lună nouă a bunătăţii şi a călăuzirii! Domnul meu şi Domnul vostru este Allah!  
7 Încredinţez despărţirea mea de tine lui Allah, cu religia ta, credinţa ta, încrederea şi ultimele tale fapte! 
8 Încredinţez despărţirea de tine lui Allah, a Cărui Încredinţare nu este niciodată rătăcită! 
9 Toată Slava este a lui Allah, prin Bunăvoinţa Căruia toate lucrurile bune sunt îndeplinite! 
10 Toată Slava este a lui Allah, în orice circumstanţe! 
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În călătorie „Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhāna Alladhi sākhkhara lana hadhā wa ma kūnna lahu muqrinīn, wa-innā illa Rabbinā lamunqalibūn, 
Allāhumma inni nas’aluka fi safarina hādha al-birra wa at-taqwā, wa min al-‘amali ma tardā, Allāhumma hawwin ‘alaina safarana hadhā, wātwi ‘anna bu’dah, Allāhumma Αnta as-sāhibu fi αs-safari, wa al-khalifatu fi al-’ahl, Allāhumma inni a‘ūdhu Bika min wa‘thā’i as-safari, wa ka’ābati al-manzar, wasū’i al-munqalabi fi al-māli wa al-’ahl” 1  La întoarcere, se spune acelaşi lucru cu adăugirea: „‘Āibūna tā’ibūna ‘ābidūna li-Rabbina Hāmidūna” 2 

Când cineva se retrage la somn 
„Allāhumma aslamtu nafsi ilaika, wa fawwadtu amrī ilaika, wa aljā’tu zahri ilaika, rahbatun wa raghbatun ilaika, la mālja’a wa lā manjā Minka illa Ilaika, āmantu bi-kitabika alladhī anzalta wa bi-nabiyyika alladhi arsalta” 3 „Al-hamdu Lillāhi Alladhi at‘amana wa saqāna wa kafāna wa awāna fakam mimman la kāfīa lahu wa la mu’wīa” 4 „Allāhumma qini ‘adhābaka yauma tab‘athu ‘ibādak” 5 „Subhānak Allāhumma Rabbi, Bika wada‘tu janbī, wa Bika arfa‘uhu. In amsakta nafsī faghfir laha, wa in arsaltahā fahfaž-hā bimā tahfaž bihi ‘ibādaka as-sālihīn” 6 Apoi, citeşte ultimele două Sure din Coran: Surat Al-Falaq şi Surat An-Nās, suflă în palme şi se şterge peste tot corpul. Nu trebuie să se culce înainte de a citi Surat As-Sajdah şi Surat Al-Mulk în fiecare noapte.  

Când se merge la rugăciune 
„Allāhumma aj‘al fi qalbi nūran, wa fi lisāni nūran, wa fi sām‘i nūran, wa fi basari nūran, wa min fāuqi nūran, wa min tahtī nūran, wa ‘an yamīni nūran, wa ‘an shimāli nūran, wa min amāmi nūran, wa min khālfi nūran, waj‘al fi nafsi nūran, wa ā‘zim li nūran, wa ‘āzim li nūran, waj‘al li nūran, waj‘alni nūran. Allāhumma ā‘tini nūran, waj‘al fi ‘asabi nūran, wa fi lāhmī nūran, wa fi dāmī nūran, wa fi sha‘ri nūran, wa fi basari nūran”7 

                              
1 Allah este Prea Măreţ! Allah este Prea Măreţ! Allah este Prea Măreţ! Slăvit fie El, Cel care a plasat aceasta (mijloacele de transport) în slujba noastră şi noi singuri n-am fi fost capabili de aceasta şi la Domnul nostru este destinaţia noastră finală. O, Allah, îţi cerem din această călătorie a noastră binefacerea şi evlavia şi Îţi cerem dintre fapte pe acelea care Îţi plac Ţie! O, Allah, uşurează pentru noi această călătorie şi ajută-ne să parcurgem distanţa ei în mod rapid! O, Allah, Tu eşti Tovarăşul în călătorie şi Succesorul peste familie! O, Allah, caut adăpost la Tine de dificultăţile călătoriei, de la a fi martori ai unor scene deprimante şi caut adăpost la Tine de răul din averea şi din familia mea! 
2 Ne întoarcem adorându-L pe Domnul nostru şi slăvindu-L pe El! 
3 O, Allah, Îţi încredinţez sufletul meu şi Îţi încredinţez chestiunile mele. Îmi întorc faţa către Tine şi îmi pun încrederea în Tine, cu speranţă şi teamă de Tine. Cu adevărat, nu există un adăpost sau refugiu sigur de Tine, ci numai cu Tine. Cred în Cartea Ta, pe care Tu ai revelat-o şi în Profetul Tău, pe care Tu l-ai trimis! 
4 Toată slava I se cuvine lui Allah, care ne-a hrănit şi ne-a satisfăcut setea, care ne-a îndestulat şi care ne-a adăpostit, şi câţi oameni sunt fără ca cineva să îi îndestuleze sau să le ofere adăpost! 
5 O, Allah, salvează-mă de Pedeapsa Ta în Ziua în care robii Tăi vor fi înviaţi! 
6 Slavă Ţie, o, Allah, Domnul meu, în Numele Tău mă întind şi în Numele Tău mă trezesc. Dacă Îmi vei lua Tu Tu sufletul, iartă-l şi dacă mi-l dai înapoi, protejează-l aşa cum îi protejezi pe robii Tăi dreptcredincioşi! 
7 O, Allah, pune în inima mea lumină şi pe limba meu lumină, şi în urechile mele lumină, şi în ochii mei lumină, şi pune  
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Suplicaţia pentru căutarea călăuzirii lui Allah (Istikharah) 

 Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă vreunul dintre voi se gândeşte la o decizie pe care trebuie să o ia, să se roage două rak‘āt (unităţi de rugăciune) voluntare şi apoi să spună: Allāhumma inni astakhīruka bi‘ilmika, wa’astaqdīruka biqadratika, wa as’aluka min fadlika, fa Innaka taqdīru wala aqdīru, wata‘lamu wala ā‘lamu, wa Anta ‘Allāmu al-ghuyūbi, Allāhumma fa in Kunta ta‘lamu anna hadha al-amra - (şi aici menţionează ceea ce doreşte) – khayran-llī fi dīnī wa ma‘āshī wa‘āqībati amrī, faqdurhu li wayassirhu li thumma bārik li fihi, Allāhumma wa in Kunta ta‘lamu annahu hadha al-amra sharru-lli fi dīni wama‘āshī wa ‘āqibati amrī, fasrifhu ‘annī wasrifnī ‘anhu, waqdir liya al-khayra haythu kana thumma rad-dīni bihi1” (Al-Bukhari) 
Pentru cel decedat „Allāhumma ighfir lahu warhamhu, wa ‘āfihi wā‘fu ‘anhu, wākrim nuzulahu, wa wassi‘ mudkhalahu, wa aghssilhu bil-mā’i wath-thalji, wal-baradi, wanaqqihi min al-khatāya kama naqqaita ath-thāuba al-abyada min ad-danas, wa abdilhu dāran khairan min dārihi, wa ahlan khairan min ahlihi, wa zāwjan khairan min zawjihi, wa’adkhilhu al-jannata, wa a‘idh-hu min ‘adhābi il-qabr, wa min ‘adhābi an-nār”2 
Suplicaţie pentru îndepărtarea anxietăţii 

„Allāhumma inni ‘abduk ibnu ‘abdik, ibnu ’amatik, nāsīati bi-Yadik, mādin fiyya hukmuk, ‘adlun fiyya qadā’uk, as’aluka bikulli Ismin huwa Lak, sammaita bihi Nafsak, aw ‘allamtahu ahadan min khalqika, aw anzaltahu fi kitabika, aw asta’tharta bihi fi ‘ilmi al-ghāybi ‘indaka, an taj‘ala al-Qur’ana rabī‘a qālbi, wa nūra sadrī, wa jilā’a huznī wa-dhahāba hammi”3 Niciunul dintre cei care suferă de anxietate sau depresie nu va spune aceasta fără ca Allah Preaînaltul să nu facă să dispară anxietatea şi depresia sa şi fără ca El să le substituie  cu fericire. 
                                                                                  
    deasupra mea lumină, şi sub mine lumină, şi la dreapta mea lumină, şi la stânga mea lumină, şi în faţa mea lumină, şi în spatele meu lumină, şi pune în mine lumină, şi fă această lumină măreaţă pentru mine, şi fă lumina mea mai strălucitoare, şi fă lumină pentru mine, şi fă-mă pe mine lumină. O, Allah, revarsă asupra mea lumină, şi pune în nervii mei lumină, şi în carnea mea lumină, şi în sângele meu lumină, şi în părul meu lumină, şi în pielea mea lumină! 
1 O, Allah, caut îndrumarea Ta (în facerea unei alegeri) în Ştiinţa Ta, şi caut forţă în Puterea Ta şi îţi cer din Binecuvântările Tale măreţe, căci, cu adevărat, Tu poţi, în timp ce eu nu pot, şi, cu adevărat, Tu ştii, în timp ce eu nu ştiu, şi Tu eşti Cunoscătorul celor nevăzute. O, Allah, dacă ştii că acest lucru (şi aici menţionează ceea ce doreşte) este bun pentru mine în religia mea, în viaţa mea şi în sfârşitul ei, atunci porunceşte-l şi uşurează-l pentru mine şi binecuvântează-mă cu el; şi dacă ştii că acest lucru este rău pentru mine, în religia mea, în viaţa mea şi în sfârşitul ei atunci îndepărtează-l de mine, şi îndepărtează-mă de el, şi hotărăşte pentru mine ceea ce e bine, oricare ar fi aceasta, şi fă-mă mulţumit cu aceasta!” 
2 O, Allah, iartă-l pe el şi ai milă de el, şi ţine-l pe el în siguranţă, şi iartă-i greşelile sale, şi oferă-i lui locuri onorabile în Paradis, şi fă-i intrarea spaţioasă, şi curăţă-l pe el cu apă, zăpadă şi grindină şi curăţă-l de păcatele sale aşa cum un veşmânt alb este curăţat de murdărie. Schimbă casa lui cu o casă mai bună şi familia lui cu o familie mai bună şi partenerul de viaţă cu unul mai bun. Şi permite-i lui să intre în Paradis şi apără-l de pedeapsa din mormânt şi de chinul din Focul Iadului! 
3 O, Allah, eu sunt robul Tău, fiul robului Tău, fiul roabei Tale, fruntea mea este în Mâna Ta, urmez Hotărârea Ta şi Porunca Ta este întotdeauna dreaptă. Te rog cu fiecare dintre cele care Îţi aparţin Ţie pe care Singur le-ai numit, sau pe care le-ai revelat în Cartea Ta, sau pe care le-ai dezvăluit oricăreia dintre creaţiile Tale, sau pe care le-ai păstrat în ştiinţa celor nevăzute, care Îţi aparţine Ţie în mod exclusiv, (te rog) să faci Coranul o împrospătare pentru inima mea, şi lumina pieptului meu, şi o îndepărtare a durerilor mele şi o eliberare a  anxietăţii mele! 



 

 197 Negoţul cel mai avantajos  
Dhikr Allah (pomenirea lui Allah) 

 Allah Preaînaltul i-a făcut pe oameni superiori celorlalte creaturi şi le-a dat înzestrarea specială de a vorbi, făcând din limbă instrumentul pentru aceasta. Omul poate folosi această binecuvântare spre binele sau răul său. Dacă alege să o folosească spre binele său, va găsi fericirea în această lume şi va obţine cele mai înalte trepte ale Paradisului în Viaţa de Apoi. Dacă alege să o folosească pentru altceva decât aceasta, va fi condus spre distrugere atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi. Pomenirea lui Allah este al doilea cel mai bun lucru (după recitarea Coranului) cu care omul îşi poate petrece timpul.  Virtuţile dhikr Allah (pomenirii lui Allah)   Există multe ahadith care menţionează virtuţile pomenirii lui Allah. Printre ele, se află cuvintele Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „«Să vă spun care este cea mai bună dintre faptele voastre, cea mai plăcută de Stăpânul vostru, cea care vă înalţă cel mai mult rangul, care este mai bună pentru voi decât cheltuirea aurului şi a argintului, şi care este mai bună decât întâlnirea cu  inamicii voştri, cărora le loviţi gâturile şi ei lovesc gâtul vostru?» Ei (companionii) au întrebat: «Care este aceasta, o, Mesager al lui Allah?» Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a răspuns: «Pomenirea lui Allah (dhikr).»” (At-Tirmidhi) De asemenea,  el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Asemănarea dintre cel ce Îl pomeneşte pe Domnul său şi cel ce nu-L pomeneşte este la fel ca aceea dintre cel viu şi cel mort.” (Al-Bukhari)  Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus: „Allah Cel Atotputernic a spus: «Eu sunt (pentru robul Meu) aşa cum robul Meu crede că sunt. Eu sunt cu el atunci când Mă pomeneşte, şi dacă M-a pomenit în sinea lui, îl pomenesc şi Eu în Sinea Mea, şi dacă M-a pomenit într-o adunare, îl pomenesc şi eu într-o adunare mai bună decât aceasta. Şi dacă el se apropie de Mine cu o distanţă de o palmă, Eu Mă apropii de el cu o distanţă de un cot; şi dacă se apropie de Mine cu o distanţă de un cot, Eu Mă Apropii de el cu o distanţă de două braţe întinse;  şi dacă vine la Mine mergând, Eu Mă duc la el alergând.»” (Al-Bukhari)   De asemenea, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Mufaridūn i-au întrecut pe alţi oameni.» Companionii au întrebat: «Cine sunt mufaridūn, o, Mesager al lui Allah?» Profetul (
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Cei care-L pomenesc pe Allah prin multe pomeniri.»” 
(Muslim)   De asemenea, Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a dat un sfat unuia dintre companionii săi, spunându-i:  „Limba ta să nu înceteze (vreodată) să fie umezită de pomenirea lui Allah.” (At-Tirmidhi)  Există multe alte ahadith care încurajează pomenirea lui Allah Preaînaltul.   Multiplicarea răsplăţilor:  Răsplăţile pentru faptele bune sunt multiplicate, la fel cum sunt multiplicate cele pentru recitarea Coranului, şi acestea în conformitate cu: 1) ceea ce se află în inima 
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persoanei, credinţa şi sinceritatea sa, dragostea pentru Allah Preaînaltul şi ceea ce decurge din aceasta; 2) contemplarea inimii în pomenirea lui Allah Preaînaltul şi preocuparea cu acest lucru, făcând pomenirea nu doar cu limba, ci şi cu inima. Celui care îndeplineşte aceste două condiţii, Allah îi va ierta păcatele, dându-i recompensă deplină. Cu privire la cel care are deficienţe în ceea ce priveşte aceste chestiuni, (să ştie că) ispăşirea păcatelor şi recompensa vor fi în conformitate cu deficienţele lor.  Beneficiile pomenirii lui Allah  Îl respinge, îl slăbeşte şi-l înjoseşte pe Şeitan şi, în acelaşi timp, Îl mulţumeşte pe Allah Preaînaltul.   Creşte iubirea, apropierea, conştientizarea şi teama de Allah. Aceasta duce la întoarcerea către El şi la căinţa în faţa lui Allah şi ajută credinciosul să I se supună Lui.   Îndepărtează depresia şi anxietatea din inimă, aducând bucurie şi oferind inimii vioiciune, putere şi puritate. Inima omului este un vid care poate fi umplut doar prin pomenirea lui Allah. Ea are o duritate care poate fi combătută doar prin pomenirea lui Allah Preaînaltul.  Pomenirea lui Allah este un remediu pentru inimă. Ea îi oferă acesteia putere şi o mulţumire care nu poate fi comparată cu nicio altă mulţumire. Pe de altă parte, lipsa pomenirii lui Allah conduce la îmbolnăvirea inimii, fiind o boală în sine.  Lipsa pomenirii lui Allah este un semn al ipocriziei, în timp ce, adesea, pomenirea lui Allah este semnul credinţei puternice şi al iubirii faţă de Allah Preaînaltul, deoarece atunci când o persoană iubeşte pe cineva, îl pomeneşte adeseori.  Dacă dreptcredinciosul Îl pomeneşte des pe Allah Preaînaltul în vremurile bune, Allah va fi cu el în vremurile dificile şi, mai ales, în momentul morţii.  Pomenirea lui Allah este un mijloc de salvare de Pedeapsa lui Allah, aducând liniştea unei persoane, care va fi înconjurată de Mila lui Allah, şi un motiv pentru ca îngerii să ceară iertare de la Allah pentru ea.  Ocuparea limbii cu pomenirea lui Allah o împiedică de la a vorbi prostii, de la a bârfi, de la a răspândi discordie şi minciuni, precum şi de la alte acte interzise şi neplăcute.  Pomenirea lui Allah este cea mai uşoară şi totuşi cea mai bună şi cea mai virtuoasă dintre toate actele de adorare. De asemenea, este un mijloc de a semăna seminţe în Paradis.  Persoana care-L pomeneşte pe Allah va avea faţa mai strălucitoare, având o dulceaţă şi o lumină care impune respect. Pomenirea lui Allah este o lumină atât în viaţa lumească, cât şi în mormânt şi în Viaţa de Apoi.  Pomenirea lui Allah implică faptul Allah Preaînaltul şi îngerii vor trimite pacea şi binecuvântarea asupra credincioşilor şi, de asemenea, Allah Îşi manifestă Mândria în faţa îngerilor cu privire la persoana care-L pomeneşte.  Cei mai buni dintre credincioşi sunt cei care-L pomenesc mult pe Allah Preaînaltul, la fel cum cei mai buni dintre cei care ţin post sunt cei care-L pomenesc pe Allah în timpul postului.   Pomenirea lui Allah Preaînaltul transformă lucrurile dificile în unele uşoare, lucrurile complicate în unele simple şi pe cele aspre în unele blânde. Ea îi oferă credinciosului mijloacele de subzistenţă şi îi întăreşte trupul. Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah (Allah să aibă milă de el!), a spus: „Pomenirea lui Allah este la fel ca apa pentru peşte. Ce s-ar întâmpla cu peştele dacă ar fi scos din apă?”  



 

 199  Pomenirile zilnice ale lui Allah, dimineaţa şi seara 
(Al-Wird al-Yāumi fi as-Sabāh wa al-Masā’) 

Pomenirea zilnică a lui Allah Numărul de pomeniri şi timpul lor Efectele şi virtuţile acestora 
1. Ayat al-Kursi1 2:255 ● O dată dimineaţa ● O dată seara ● După fiecare rugăciune obligatorie 

● Şeitan nu se va apropia de credincios ● Este un motiv pentru a intra în Paradis 
2. Ultimele două versete din  Surat al-Baqarah2  2:285-286 ● O dată seara sau înainte de a merge la culcare ● Va proteja credinciosul de răul din orice 
3. Surat al-Ikhlās [112], Surat al-Falaq [113], Surat an-Nās [114] ● De trei ori dimineaţa ● De trei ori seara ● Va proteja credinciosul de orice. 
4. „Bismi-llahi Alladhi la yadurru ma‘a Ismihi shai’un fi al-ardi wala fi as-samā’a wa Huwa As-Samī‘u Al-‘Alīm” 3  

● De trei ori dimineaţa ● De trei ori seara ● Nicio nenorocire neprevăzută nu se i va întâmpla credinciosului şi nimic nu-l va răni. 
5. „A‘ūdhu bi-kalimāti Allahi at-tāmmati min sharri ma khalaq” 4 ● De trei ori seara sau atunci când cineva îşi încheie călătoria şi se odihneşte într-un loc. 

● Va proteja spaţiile de locuit de orice rău care le poate afecta. 

6. „Hasbi Allah, lā ilāha illa Huwa, ‘alaihi tawakkaltu wa Huwa Rabbu al-‘Arshi-l-‘Ažīm” 5  
● De şapte ori dimineaţa ● De şapte ori seara 

● Allah va face ca acest lucru să îi fie suficient şi are grijă atât de chestiunile sale lumeşti, cât şi de cele din Viaţa de Apoi. 
7. „Radītu Billahi Rābban, wa bil-Islāmi dīna, wa bi Muhammaden, salla Allahu ‘alaihi wa sallam, nabiyyan” 6 

● De trei ori dimineaţa ● De trei ori seara 
● Allah Se obligă să-l mulţumească. 

8. Dimineaţa: „Allāhumma Bika asbahna wa Bika amsaina wa Bika nahya wa Bika namūt wa Ilaika an-nushūr” 7 
● O dată dimineaţa ● O dată seara 

● S-a relatat că este de dorit a fi spusă această 
                              

1 ٱېٱېٱېٱۉٱۉٱۅۅٱۋٱۋٱٷٱۈٱۈٱۆٱۇۇۆٱڭٱڭٱڭٱڭٱۓٱےۓٱےٱھٱھٱھٱہھٱہٱہٱہٱۀٱۀٱڻچ چیٱیٱÍٱÌËٱÊٱÉٱÈÇٱÅٱÆٱÄٱÃÂٱÁÀٱ¿ٱ¾ٱ½ٱ¼ٱىٱېى  
2 ٱےۓٱےٱھٱھھٱھٱہٱہٱہٱہٱۀٱۀٱڻٱڻٱڻڻٱںںٱڱٱڱٱڱٱڱٱڳٱڳٱڳچ ٱ¿ٱ½¾ٱ¼ٱىٱىٱېٱېٱېٱۉېٱۉٱۅٱۅٱۋٱۋٱۈٷٱۈٱۆٱۆٱۇٱۇٱڭٱڭٱڭڭٱۓ ÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇÈٱÊÉٱËٱÌٱÍٱیٱییٱیٱÓÒٱÔٱÕٱÖٱ×ٱÙØٱÚٱÛٱÜٱÝٱ Þٱßچ  
3 În Numele lui Allah, cu al Cărui Nume nimic de pe Pământ şi nici din Cer nu îi poate face rău cuiva şi El este Cel care Aude totul, Atoatecunoscătorul! 4 Caut adăpost în Cuvintele perfecte ale lui Allah împotriva răului [care vine] de la ceea ce El a creat! 5 Allah îmi este de ajuns! Nu există nimeni şi nimic demn de adorare în afară de El! Îmi pun încrederea în El şi El este Domnul Tronului cel Măreţ! 6 Sunt mulţumit de Allah ca Domn, şi cu islamul ca religie şi cu Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! ) ca Profet! 7 O, Allah, prin Tine am ajuns dimineaţa şi prin Tine am înserat, şi prin Tine trăim şi prin Tine murim şi la la Tine este Învierea! 
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Seara: „Allāhumma Bika amsaina wa Bika asbahna wa Bika nahya wa Bika namūtu wa Ilaika al-masīr” 1 
pomenire. 

9. „Asbahna ‘ala fitrati al-Islām wa kalimati al-Ikhlās, wa dīni nabiyyina Muhammad salla Allahu ‘alaihi wa sallam, wa millati abīna Ibrahīm salla Allahu ‘alaihi wa sallam hanīfanmusliman wa-ma kāna min-almushrikīn” 2 

● O dată dimineaţa ●Profetul Mohammed  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! ) obişnuia să spună această suplicaţie. 
10 Oricine spune dimineaţa: „Allāhumma ma āsbaha bi min ni‘matin au bi-ahadin min khalqik fa Minka Wahdaka la sharīka Laka fa-Laka al-Hamdu wa-Laka ash-shukr” 3  Oricine spune seara: „Allāhumma ma āmsa bi min ni‘matin au bi-ahadin min khalqik fa Minka Wahdaka la sharīka Laka fa-Laka al-Hamdu wa-Laka ash-shukr” 4 

● O dată dimineaţa ● O dată seara 
● I-a mulţumit lui Allah în acea zi şi în acea seară. 

11 „Allāhumma inni asbahtu ush-hiduka wa ush-hidu hamalata ‘arshik wa malā’ikatika wa anbiya’ika wa jamī‘a khalqika bi Ānnaka Anta Allahu lā ilāha illa Ānta wa anna Muhammadan ‘abduka wa rasūluk” 5 

● De patru ori dimineaţa ● De patru ori seara 

● Pe cel care a spus aceasta de patru ori Allah îl va elibera de Foc (al Iadului). 
12 „Allāhumma Fātir as-Samāwāti wa al-ārdi ‘Ālima al-ghāibi wash-shahādati. Rabba kulli shai‘in wa Malīkah, ash-hadu an lā ilāha illa Anta, a‘ūdhu Bika min sharri nāfsi wa min sharri ashaitāni wa shirkihi, wa an aqtarifa ‘alanafsi sū‘an aw ajurrahu ila muslim” 6 

● O dată dimineaţa ● O dată seara ● O dată înainte de a merge la culcare 

●Protejează persoana de şoaptele lui Şeitan. 

13 „Allāhumma inni a‘ūdhu Bika min al-hammi wal-huzn, wa a‘ūdhu Bika min al-‘ajzi wal-kasali, wa a‘ūdhu Βika min al-jubni wal-
● O dată dimineaţa ● O dată seara 

● Persoana va fi eliberată de anxietate, tristeţe 
                              

1 O, Allah, prin Tine am înserat şi prin Tine am ajuns dimineaţa, şi prin Tine trăim şi prin Tine murim, şi la Tine este întoarcerea!   2 Ne-am trezit în religia islamului şi în Cuvântul cel sincer (lā ilāha illa Allah) şi pe calea Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi în naţiunea părintelui nostru Avraam, musulman statornic, iar el nu era dintre politeişti! 3 O, Allah, ceea ce eu sau oricare altă creatură a Ta am primit din binecuvântările dimineţii sunt doar de la Tine, Tu nu ai parteneri; de aceea Ţie Ţi se cuvin toată slava şi recunoştinţa! 4 O, Allah, ceea ce eu sau orice altă creatură de-a Ta am primit dintre binecuvântările serii sunt doar de la Tine, Tu nu ai parteneri; doar Ţie Ţi se cuvin toată slava şi recunoştinţa! 5 O, Allah! Cu adevărat, m-am trezit chemându-Te pe Tine ca Martor şi chemându-i ca martori pe cei care cară Tronul Tău cel Măreţ, şi pe îngerii Tăi, şi pe Profeţii Tăi, şi pe toate creaturile Tale, (mărturisind că), într-adevăr, Tu eşti Allah, nu este nimeni şi nimic demn de adorare în afară de Tine şi (că) Mohammed este Robul şi Mesagerul Tău! 6 O, Allah, Creatorul Cerurilor şi al Pământului, Cunoscătorul celor nevăzute şi al celor văzute, Domnul şi Stăpânul tuturor lucrurilor, mărturisesc că nimeni şi nimic nu este demn de adorare în afară de Tine. Caut adăpost la Tine de răul din sufletul meu şi de răul şi shirk-ul lui Şeitan şi de la a comite un rău împotriva sufletului meu sau de la a face acest lucru altui musulman! 
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bukhli, wa a‘ūdhu Βika min ghalabati ad-dainiwa qahri ar-rijāl” 1  şi de creanţă 

14 „Allāhumma Ānta Rābbi lā ilāha illa Ānta, khalaqtani, wa ana ‘abduka, wa ana ‘ala ‘ahdika wa wa‘adika ma-statā‘tu, a‘ūdhu Βika min sharri ma sana’tu, abū‘u Laka bini’mātika ‘alaiyya, wa abū‘u bidhanbī, faghfir-li fa innahu la yaghfiru adh-dhunūba illa Anta” 2  

● Aceasta este cea mai bună suplicaţie prin care se cere iertare şi trebuie spusă o dată dimineaţa şi o dată seara 

● Cel care spune aceasta seara şi apoi moare în acea noapte va intra în Paradis. Cine spune aceasta dimineaţa şi apoi moare în acea zi va intra în Paradis. 
15 „Ya Hayyu ya Qayyūm, birahmatika astaghīth, aslih lī sha’nī kullahu wala takīlni ila nafsi tarfata ‘ayn” 3 

● O dată dimineaţa ● O dată seara 
●Profetul Mohammed  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! ) a sfătuit-o pe Fatimah (Allah să fie mulţumit de ea!) să spună aceasta. 

16 „Allāhumma ‘āfini fi bādani, Allāhumma ‘āfini fi sāmi‘ī, Allāhumma ‘āfini fi bāsri, Allāhumma inni a‘ūdhu Bika min al-kufri wa al-faqr, Allāhumma inni a‘ūdhu Bika min ‘adhābi al-qabri, lā ilāha illa Anta” 4 

● De trei ori dimineaţa ● De trei ori seara 

● S-a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! ) făcea suplicaţii folosind aceste cuvinte. 

17 ,,Allāhumma inni as’āluka al-‘āfyiata fi dīni wa duniā wa ahli wa māli, Allāhumma ustur ‘awrāti wa āmen raw‘āti, Allāhumma ahfāzni min baini yadaia wa min khālfi wa ‘an yiamīni wa ‘an shimāli wa min fāwki wa a‘ūdhu bi az-‘Zamātika an ughtāla min tāhti” 5 5  

● O dată dimineaţa ● O dată seara 

● Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obişnuia să spună întotdeauna această suplicaţie dimineaţa şi seara 

18 „Subhān Allahi wa bihamdihi ‘adada khalqihi wa rida Nafsihi, wa zinata ‘Arshihi wa midāda Kalimātih” 6–  
● De trei ori dimineaţa 

● Aceste cuvinte sunt mai bune decât pomenirea lui Allah de dimineaţa devreme şi până la mijlocul acesteia. 
                              

1 O, Allah, caut adăpost la Tine de anxietate şi tristeţe şi caut adăpost la Tine de neputinţă şi lenevie; şi caut adăpost la Tine de laşitate şi zgârcenie; şi caut adăpost la Tine de greutatea datoriilor şi de la a fi doborât de oameni! 2 O, Allah, Tu eşti Domnul meu, nu există nimeni şi nimic demn de adorare în afară de Tine! Tu m-ai creat, iar eu sunt robul Tău şi voi fi credincios legământului meu şi promisiunii mele făcute Ţie în cel mai bun mod cu putinţă, conform abilităţii mele. Caut adăpost la Tine de răul din ceea ce am făcut! Sunt conştient de numeroasele Tale binecuvântări asupra mea. Sunt conştient de păcatele mele, de aceea, iartă-mă, căci nimeni nu poate ierta păcatele în afară de Tine!  3 O, Cel Veşnic Viu,  o, Cel Auto-Subzistent şi Susţinător al tuturor, prin Mila Ta caut ajutor, corectează toate chestiunile mele şi nu mă lăsa în seama mea nici măcar cât o clipire! 4 O, Allah, asigură-i trupului meu sănătatea! O, Allah, asigură-i auzului meu sănătatea! O, Allah, asigură-i privirii mele sănătatea! O, Allah, caut adăpost la Tine de necredinţă şi sărăcie şi caut adăpost la Tine de pedeapsa din mormânt! Nimeni şi nimic nu merită a fi adorat în afară de Tine. 5 O, Allah, Îţi cer protecţia împotriva oricărui lucru care îi poate face rău religiei şi credinţei mele, sau care poate aduce ceva rău în viaţa mea lumească, sau care poate să îi dăuneze în vreun fel familiei sau averii mele! O, Allah, acoperă-mi defectele şi protejează-mă de orice frică! O, Allah, protejează-mă de orice vine din faţa mea şi mă poate răni, sau de ceea ce vine din spatele meu, sau din partea mea dreaptă, sau din partea mea stângă, sau care vine de deasupra mea şi caut adăpost în Măreţia Ta, astfel încât niciun rău şi nicio calamitate care vine de sub mine! 6 Cinstit fie Allah şi Lui I se cuvine Slava cât numărul creaţiilor Sale, cât cuprinde Mulţumirea Sa, cât greutatea  Tronului Său şi cât cerneala Cuvintelor Sale! 



202 
Expresii şi fapte răsplătite în islam   Expresiile şi faptele virtuoase Dovada răsplăţilor şi virtuţilor lor din relatările profetice 

1. 
A spune:  „Lā ilāha illa Allahu Wahdahu la sharīka Lah, wa Lahu al-mulku wa Lahu al-hamdu wa Huwa ‘ala kulli shai’in Qadīr.” 

„Cel care spune: «Lā ilāha illa Allahu Wahdahu la sharīka Lah, wa  Lahu al-mulku wa Lahu al-hamdu wa Huwa ‘ala kulli shai’in Qadīr.» (Nimeni şi nimic nu este demn de adorare în afară de Allah, care nu are niciun partener! Lui Îi aparţin Stăpânirea şi Slava şi El este cu Putere peste toate!) de 100 de ori într-o zi va avea răsplata eliberării a 10 sclavi, 100 de fapte bune vor fi înregistrate pentru el şi 100 de fapte rele îi vor fi şterse şi va fi apărat de Şeitan până la venirea nopţii şi nimeni nu va fi mai bun decât el cu excepţia celui care are mai mult decât atât.” (Al-Bukhari şi Muslim)  
2. 

A spune: „Subhān Allahi Al-‘Ažīm wa bihamdihi” 
„Cel care spune: «Subhān Allahi Al-‘Ažīm wa bihamdihi» (Slăvit fie Allah, Cel Prea Măreţ, şi laudă Lui) va avea un palmier plantat în Paradis.” (At-Tirmidhi) 

3. 
A spune:  „Subhān Allahi wa bihamdihi” şi a spune: „Subhān Allahi Al-‘Ažīm” 

 „Celui care spune: «Subhān Allahi wa bihamdihi» (Slavă lui Allah şi laudă Lui) de 100 de ori pe zi, i se vor ierta toate păcatele, chiar dacă sunt cât spuma mării şi nimeni nu este mai bun decât el cu excepţia celui care o spune de mai multe ori.” (Ibn Majah)  „Două afirmaţii sunt uşoare pentru limbă, dar cântăresc greu în balanţă (a răsplăţilor, din Ziua Judecăţii) şi acestea Îi sunt foarte dragi Preamilostivului, iar ele sunt: «Subhān Allahi wa bihamdihi, Subhān Allahi Αl-‘Ažim » (Slăvit fie Allah şi laudă Lui, Toată Slava I se cuvine lui Allah, Prea Măreţul).” (Al-Bukhari şi Muslim) 
4. 

A spune:  „Lā haula wa lā quwwata illa Βillah” 

[Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat:] „«Oare să nu vă îndrum eu spre o comoară dintre comorile Paradisului?» Am răspuns: «Desigur, o, Mesager al lui Allah!» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: (Recitaţi) «Lā haula wa lā quwwata illa Βillah» (Nu există Forţă şi Putere decât la Allah)»” (Al-Bukhari şi Muslim) 
5. 

A cere Paradisul şi a căuta protecţie de Focul Iadului 
„Pentru cel care cere de Allah Paradisul de trei ori, Paradisul va spune: «O, Allah, primeşte-l în Paradis!» şi pentru cel care caută adăpost de Foc de trei ori, Focul va spune: «O, Allah, salvează-l de Foc.” (At-Tirmidhi, An-Nasa’i şi Ibn Majah)  

6. 
Suplicaţie pentru ispăşirea păcatelor după o reuniune 

„Cel care stă într-o adunare şi se complace în discuţii inutile, înainte să se ridice să spună: «Subhānak Allāhumma wa bihamdika ashhadu an lā ilāha illa Anta, astaghfiruka wa atūbu Ilaik» (O, Allah, Tu eşti departe de orice imperfecţiune, slăvit fii Tu! Mărturisesc că nu există altă divinitate în afară de Tine. Cer iertarea Ta şi mă întorc la Tine cu căinţă!), iar pentru aceasta va fi iertat pentru păcatele (comise intenţionat sau neintenţionat) din această adunare.” (At-Tirmidhi) 
7. 

Memorarea versetelor din Surat-al-Kahf „Cel care memorează primele zece versete din Surat Al-Kahf (Surat numărul 18) va fi protejat de Dajjal.” (Muslim)  
8. 

Transmiterea de salutări asupra Profetului  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! ) 

[Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:] „Celui care transmite salutări asupra mea o dată, Allah va trimite salutări asupra sa de zece ori şi îi va şterge zece păcate şi îi va creşte rangul său cu zece trepte (în Paradis).” În altă relatare: „(... ) îi vor fi scrise zece fapte bune.” (An-Nasa’i) 
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9. 
Virtutea recitării versetelor din Coran 

„Cel care citeşte zece versete într-o noapte este ca un qintar (pentru el), iar un qintar este mai bun decât această lume şi ceea ce este în ea, iar dacă Ziua Învierii va veni (în acest timp), Allah Cel Atotputernic va spune: «Citiţi şi veţi avea mai mulţi paşi în Jannah (Paradis); fiecare verset va avea rangul său, până la ultimul.» Persoana (care citeşte) va spune: «O, Domnul meu, Tu ştii mai bine!» Allah va spune: «Această recompensă, această fericire!»”  (Abu Dawud)  „Qul Huwa Allahu ahad [112] este echivalentă cu o treime din Coran.” (Al-Bukhari şi Muslim) 
10. 

Răsplata celor care cheamă la rugăciune (mu’adhdhinin) 

 „(...) oricine - fiinţă umană, djinn sau altă creatură - aude vocea mu’adhīn-ului - va fi martor pentru el în Ziua Învierii.” (An-Nasa’i)  „Cei care cheamă la rugăciune (mu’adhdhinin) vor avea gâturile cele mai lungi în Ziua Învierii.” (Muslim) 
11. 

A repeta după mu’adhdhīn cuvintele chemării la rugăciune şi suplicaţiile de după aceasta 

„Pentru cel care spune atunci când aude chemarea la rugăciune: «Allāhumma Rabba hadhihi ad-da‘wati At-tāmmah, wassalati al-qa’imah, āti Muhammadan al-wasīlata wal-fadīlah, wab‘ath-hu maqāman mahmūdan alladhi wa’adtah» (O, Allah, Stăpân al acestei chemări perfecte şi Stăpân al acestei rugăciuni care este oferită, acordă-i lui Mohammed al-uasila [privilegiul de a mijloci] şi al-fadila [eminenţa]şi înalţă-l în locul binecuvântat pe care I l-ai promis.) mijlocirea mea va fi îngăduită pentru el în Ziua Judecăţii.” (At-Tirmidhi) 
12. 

Perfecţiunea abluţiunii (wuḍū’) „Pentru cel care efectuează abluţiunea bine, păcatele sale vor ieşi din trupul său, chiar şi de sub unghiile sale.” (At-Tirmidhi) 
13. 

Suplicaţia de după abluţiune (wuḍū’) 
„Nu există musulman dintre voi care, dacă face abluţiunea şi o face bine, apoi spune: «Ash-hadu an lā ilāha illa Allah wa anna Mohammedan ʻabd-Allah wa rasūluh» (Mărturisesc că nimeni şi nimic nu are dreptul de a fi adorat în afară de Allah şi că Mohammed este Robul lui Allah şi Trimisul Lui) fără ca cele opt porţi ale Paradisului să se deschidă pentru el şi să intre pe oricare dintre ele doreşte.” (Muslim) 

14. 
Rugăciunea de după abluţiune „Nu există niciun musulman care efectuează abluţiunea şi o face bine, după care se ridică şi efectuează două rakʻāt (unităţi de rugăciune), îndreptându-se pe el însuşi şi inima sa către Allah fără ca Paradisul să nu fie prescris pentru el.” (Ahmad) 

15. 
Paşi mulţi spre moschee „Pentru cel care merge la moschee, un pas şterge un păcat, iar pasul următor scrie pentru el o faptă bună, pe măsură ce merge şi se întoarce.” (Ahmad)  

16. 
Pregătirea şi plecarea devreme la moschee pentru rugăciunea de vineri 

 „Cel care se îmbăiază (bine) în ziua de vineri, pleacă devreme (la moschee), merge pe jos şi nu călare, stă aproape de imam şi ascultă şi nu se angajează în discuţii inutile, va avea o recompensă la fel ca pentru un an de post şi de stat în rugăciune noaptea pentru fiecare pas pe care-l face.” (Abu 
Dawud, At-Tirmidhi şi Ibn Majah)  „Niciun bărbat nu se îmbăiază în ziua de vineri şi se purifică în cel mai bun mod cu putinţă, apoi se unge cu uleiul său (de păr) sau îşi dă din parfumul casei lui, apoi iese (mergând către moschee pentru efectuarea rugăciunii de vineri) şi nu îi separă pe doi (care stau unul lângă altul în moschee), apoi se roagă ceea ce i-a fost prescris lui şi rămâne tăcut, ascultându-l pe imam în timp ce acesta predică, fără ca să nu i se ierte lui (păcatele comise) între acea vineri şi vinerea de dinaintea ei.” (Al-Bukhari)  
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17. 
A fi la moschee la primul Takbīr (Allahu Akbar) al rugăciunii 

„Cel care, de dragul lui Allah, efectuează rugăciunea timp de patruzeci de zile în congregaţie, fiind prezent de la primul Takbīr, două absolviri vor fi scrise pentru el: o absolvire de Foc şi o absolvire de ipocrizie.”  
(At-Tirmidhi) 

18. 
Rugăciunea obligatorie în congregaţie „Rugăciunea efectuată în congregaţie este mai bună decât rugăciunea făcută individual cu douăzeci şi şapte de trepte.” (Muwatta Malik) 

19. 
A te ruga Isha şi Fajr în congregaţie „Cel care ia parte la Isha (rugăciunea de seară) în congregaţie este asemeni (ca recompensă) celui care a stat în rugăciune până la jumătatea nopţii. Şi oricine se roagă Isha şi Fajr în congregaţie este asemeni (ca recompensă) celui care a stat toată noaptea în rugăciune.” 

(At-Tirmidhi)  
20. 

A te ruga în primul rând (la moschee) „Dacă oamenii cât bine se află în chemarea la rugăciune şi în rugăciunea efectuată în primul rând, iar ei nu ar găsi o cale să obţină acest lucru decât prin tragerea la sorţi, atunci ar face acest lucru (...)” (An-Nasa’i)  
21. 

Menţinerea efectuării cu regularitate a rugăciunilor voluntare 

„Cel care se roagă ziua şi noaptea douăsprezece rak‘āt (efectuând rugăciuni voluntare) va avea o casă construită pentru el în Paradis.” (An-Nasa’i) Cele douăsprezece rak‘āt sunt: patru înainte de Dhuhr şi două după, două după Maghrib, două după Isha şi două înainte de Fajr. 
22. 

Nenumărate rugăciuni voluntare  „Efectuaţi cât mai multe prosternări, ştiind că pentru fiecare prosternare Allah va ridica rangul vostru cu un nivel şi va şterge unul dintre păcatele pe care l-aţi comis.” (Muslim)   „Rugăciunea voluntară a unui bărbat aflat departe de ochii oamenilor este egală cu douăzeci şi cinci de rugăciuni efectuate în faţa oamenilor.” (As-Sueyti, Sahih Al-Jami’)  
23. 

Rugăciunile voluntare înainte de Fajr şi rugăciunea obligatorie Salāt-ul-Fajr 

 „Cele două unităţi de rugăciune voluntare (efectuate) înainte de rugăciunea de Fajr sunt mai bune decât această viaţă lumească şi tot ceea ce se află în ea.” (An-Nasa’i)  „Cel care efectuează rugăciunea de dimineaţă se află sub Protecţia lui Allah, Prea Măreţul şi Sublimul.” (Ibn Majah) 
24. 

Rugăciunea de după răsăritul Soarelui (Salāt-ud-Duha) 

„Cu fiecare dimineaţă (care vine), (se impune ca) pentru fiecare os al vostru (să daţi) o caritate (sadāqah); şi fiecare «tasbih» (a spune Subhān Allah – Slavă lui Allah!) este un act de caritate; şi fiecare «tahmid» (a spune al-hamdu Lillah – Laudă lui Allah!) este un act de caritate; şi fiecare «tahlil» (a spune lā ilāha illa Allah – Nu există nimeni şi nimic demn de adorare în afară de Allah!) este un act de caritate; şi fiecare «takbīr» (a spune Allahu Akbar – Allah este Prea Măreţ!) este un act de caritate; şi a îndemna la ceea ce este bun este un act de caritate; şi a opri de la ceea ce este rău este un act de caritate; şi două rak‘āt (unităţi de rugăciune) pe care le efectuaţi înainte de prânz (rugăciunea ad-Duha) vor fi suficiente.” (Muslim) 
25. 

Cel care stă la locul de rugăciune, pomenindu-L pe Allah 

„Îngerii se roagă pentru cineva, atât timp cât se află la locul lui de rugăciune şi nu şi-a invalidat abluţiunea, spunând: «Allāhumma ighfir-lahu» (O, Allah, iartă-l!), «Allāhumma arham-hu’» (O, Allah, ai milă de el!)” (Al-Bukhari) 
26. 

Pomenirea lui Allah până la răsăritul Soarelui,  după „«Cel care s-a rugat Fajr în congregaţie, apoi a stat (în moschee) pomenindu-L pe Allah până când a răsărit Soarele, 
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efectuarea Salāt-ul-Fajr în congregaţie, apoi efectuarea a două unităţi de rugăciune 

apoi s-a rugat două unităţi de rugăciune, are o răsplată asemeni celei pentru Hajj sau ‘Umrah.» Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a continuat, spunând: «Completă! Completă! Completă!»” (At-
Tirmidhi) 

27. 
Cei care se trezesc noaptea (pentru rugăciune) şi îşi trezesc apoi şi soţia 

„Atunci când un bărbat se trezeşte noaptea şi îşi trezeşte soţia, apoi se roagă două rak‘āt, aceştia vor fi înregistraţi printre bărbaţii şi femeile care-L pomenesc pe Allah mult.” (Ibn Majah)   
28. 

Cel care intenţionează să se trezească noaptea pentru a efectua rugăciunile voluntare, însă adoarme 

„Orice persoană care se roagă în mod constant în fiecare noapte, dar (într-o anumită noapte) somnul pune stăpânire peste el, (să ştie că) Allah va înregistra pentru el o recompensă pentru acea rugăciune, iar somnul său este o caritate pentru el.” (Abu Dawud)   
29. 

La intrarea în piaţă „Pentru cel care spune la intrarea în piaţă: «Lā ilāha illa Allahu, Wāhdahu la sharīka Lah, Lāhu al-mulku wa Lahu al-hamdu, yuhī wa yumitu wa Hua Hāyun la yamut, bi Yadihi al-khairu wa Hua ‘ala kulli shai’in Qadīr.» (Nu există nimeni şi nimic demn de adorare în afară de Allah, care nu are partener. A Lui este Stăpânirea şi Lui I se cuvine Slava! El dă viaţă şi dă moarte, El este Veşnic Viu, fără de moarte. În Mâna Sa se află tot binele şi El este Capabil să facă toate lucrurile), Allah îi va înregistra un milion de fapte bune, îi va şterge un milion de fapte rele, şi va fi construi pentru el o casă în Paradis.” (Ibn Majah) 
30. 

A spune: «Subhān-Allah, wa al-hamdu Lillah, wa Allahu Akbar», fiecare de 33 de ori şi terminând cu  «LĀ ILĀHA ILL-ALLAH» după fiecare rugăciune obligatorie 

„Dacă cineva spune «Subhān Allah» (Slăvit fie Allah!), «al-hamdu Lillah» (Toată Slava I se cuvine lui Allah!) şi «Allahu Akbar» (Allah este Prea Măreţ!) după fiecare rugăciune de treizeci şi trei de ori şi spune pentru a completa o sută: «Lā ilāha illa Allahu, Wāhdahu la sharīka Lah, Lāhu al-mulku wa Lāhu al-hamdu, wa Hua ‘ala kulli shai’in Qadīr.» (Nu există nimeni şi nimic demn de adorare în afară de Allah, Care nu are parteneri. Lui Îi aparţin Stăpânirea şi toată Slava, şi El este cu Putere peste toate!), păcatele lui vor fi iertate, chiar dacă sunt cât spuma mării.” (Muslim) 
31 

Recitarea versetului Tronului (Ayat-ul-Kursi) după fiecare rugăciune obligatorie 
„Pe cel care recită Ayat-ul-Kursi după fiecare dintre rugăciunile obligatorii nimic nu îl va împiedica să intre în Paradis cu excepţia morţii.” (Ibn Hibban)  

32. 
Vizitarea bolnavului „Nu există musulman care să îl viziteze pe un alt musulman (bolnav) în zori de zi, fără ca şaptezeci de mii de îngeri să nu se roage pentru el, până când se înserează; şi nu l-a vizitat pe acesta pe înserat fără ca şaptezeci de mii de îngeri să nu se roage pentru el până dimineaţa şi el va avea o grădină în Paradis.” (At-Tirmidhi)   

33. 
Suplicaţia pentru cel care este supus unei încercări 

„Cel care vede o persoană care este supusă încercărilor şi spune: «Al-hamdu Lillahi Aladhi ‘āfāni mim-ma ibtalaka bihi wa fadalni ‘ala kathirin mim-man khalaqa tafdīla» (Toată Slava I se cuvine lui Allah, Cel care m-a salvat de aceea cu care El te-a încercat şi m-a favorizat pe mine peste multe dintre cele pe care El le-a creat!), nu va fi lovit de astfel de încercări.” (At-Tirmidhi)  
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34. 
Cei care consolează o persoană îndurerată   „Oricine oferă condoleanţe unei persoane îndurerate va primi o recompensă similară (cu cea a persoanei îndurerate).” (At-Tirmidhi)  „Nu există vreun credincios care să îl consoleze pe fratele său afectat de o calamitate fără ca Allah să nu-l îmbrace cu hainele onoarei în Ziua Învierii.” (Ibn Majah) 

35. 
Rugăciunea funerară şi urmarea cortegiului la cimitir, până la înmormântare 

„«Cel care ia parte la rugăciunea de înmormântare până când rugăciunea este efectuată şi apoi pleacă va avea o răsplată cât un qirāt, iar cel care rămâne la înmormântare va avea o răsplată cât doi qirāt. Cineva a întrebat: «Ce înseamnă doi qirāt, o, Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Ca doi munţi măreţi.» După ce a auzit aceasta, Ibn ʻOmar a spus: «Cu adevărat, noi am pierdut mulţi qirāt.»” (An-Nasa’i) 
36. 

Cei care construiesc o moschee sau ajută la construirea ei 
„Celui care construieşte o moschee pentru (de dragul lui) Allah, fie ea cât un cuib de vrabie sau chiar mai mică de atât, Allah îi va construi o casă în Paradis.” (Ibn Majah) 

37. 
Cheltuirea şi oferirea de bani „Nu există dimineaţă fără ca doi îngeri să nu coboare (pe Pământ), iar unul dintre ei spune: «O, Allah, dă-i mai mult celui care cheltuie mai mult (de dragul Tău)!» şi celălalt spune: «O, Allah, nimiceşte-l pe cel se opreşte de la a cheltui (de dragul Tău)!»” (Muslim) 

38. 
Caritatea  „[Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus]: «Un dirham întrece o sută de mii de dirhami.» Ei (cei prezenţi) au întrebat: «Cum aceasta, o, Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Era un bărbat care avea doi dirhami şi a dat unul dintre aceştia drept caritate şi era un alt om bogat care a luat din banii săi o sută de mii de dirhami şi i-a dat drept caritate.” (An-Nasa’i şi Ibn Khuzaima)  „Nu există musulman care, după ce plantează un pom sau seamănă pe pământul său, iar apoi o pasăre, un om sau un animal mănâncă din acestea, fără ca acest lucru să-i fie scris drept caritate.” (Al-Bukhari şi Muslim)  

39. 
A da împrumut fără dobândă „Nu există musulman care să îl împrumute pe fratele său de două ori, fără să fie ca şi cum ar fi dat caritate o dată.” (Ibn Majah) 

40. 
A fi răbdător cu oamenii aflaţi în dificultate 

„Cel care acordă un răgaz (pentru returnarea împrumutului) celui aflat în dificultate, va avea, pentru fiecare zi, (o răsplată ca pentru) un act de caritate. Cel care acordă un răgaz după ce plata (pentru returnarea împrumutului) devine scadentă, va avea, pentru fiecare zi, (o răsplată ca pentru) un act de caritate egal (cu suma împrumutată).” (Ibn Majah) 
41. 

Postul de dragul lui Allah „Celui care ţine post o zi de dragul lui Allah, Allah va îndepărta faţa sa de Foc la o distanţă de şaptezeci de ani.” (Ibn Majah)  
42. 

A ţine post trei zile în fiecare lună, în ziua de Arafah şi în ziua de ’Āshurā 

 „Cel care posteşte trei zile în fiecare lună este ca şi când ar fi postit un an întreg.” (At-Tirmidhi şi Ibn Majah)  Atunci când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întrebat despre postul din ziua de Arafah, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: „Acesta este o ispăşire pentru păcatele anului care a trecut şi pentru cele ale anului viitor.” (Muslim)  Atunci când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întrebat despre postul din ziua de ’Āshurā, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: „Acesta este o ispăşire pentru păcatele anului care a trecut.” (Muslim) A ţine post timp de „Cel care a postit (luna) Ramadan, apoi i-a urmat lui (cu) şase (zile de 
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43. şase zile în luna Shawwāl post) în luna Shawwāl este ca şi cum ar fi postit întregul an.” (Muslim) 
44. 

A te ruga Salāt-ut-Tarawīh alături de imam, până când acesta termină 
„Când un bărbat se roagă alături de imam până când acesta termină rugăciunea (Tarawīh), este ca şi cum s-ar fi rugat întreaga noapte.” (At-Tirmidhi)   

45. 
‘Umrah în Ramadan  „(A efectua)‘Umrah (pelerinajul mic) în Ramadan este echivalentă cu Hajj (pelerinajul mare).” În altă relatare: „(...) cu un Hajj alături de mine.” (Al-Bukhari 

şi Muslim)  Cel care face Tawāf (în jurul Ka‘bah) de şapte ori, apoi efectuează două rak‘āt de rugăciune (după Tawāf ) este ca şi cum ar fi eliberat un sclav.” 
(Ahmad, At-Tirmidhi şi An-Nasa’i) 

46. 
Pelerinajul (acceptat de Allah) 

 „Cel care efectuează Hajj (pelerinajul) fără a avea o relaţie intimă (cu soţia sa) şi fără a comite păcate, precum şi fără a avea dispute nedrepte (în timpul Hajj-ului) se va întoarce de la Hajj liber de păcate, la fel ca în ziua în care mama sa i-a dat naştere.” (Al-Bukhari şi Muslim)  „Hajj Mabrur (un Hajj acceptat) nu are altă recompensă în afară de Paradis.” (Ibn Majah şi At-Tirmidhi) 
47. 

Faptele bune din primele zece zile din Dhu-l-Hijjah 

„«Nu există zile în care faptele bune să fie mai iubite de Allah decât aceste zile (adică cele zece zile de la începutul lunii Dhu-l-Hijjah).» Ei (cei prezenţi) au întrebat: «O, Mesager al lui Allah, nici măcar lupta de dragul lui Allah (jihad)?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Nici măcar lupta de dragul lui Allah (jihad), cu excepţia cazului în care persoana a ieşit (la luptă) cu propriul sine şi cu averea sa şi nu s-a mai întors din aceasta cu nimic.»” (At-Tirmidhi şi Ibn Majah) 
48. 

Sacrificarea Udhiya „Companionii Profetului (Allah să fie mulţumit de ei!) au întrebat: «O, Mesager al lui Allah, ce sunt aceste Udhiya (sacrificii)?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Sunnah părintelui vostru Ibrāhīm.» Ei au întrebat: «Şi ce este pentru noi din acestea, o, Mesager al lui Allah?»  El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Pentru fiecare fir de păr, o faptă bună.» Ei au întrebat: «Şi pentru lână, o, Mesager al lui Allah?» Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Şi pentru fiecare fir de lână, o faptă bună.»” (Ibn Majah) 
49. 

Răsplata unei persoane învăţate 

„«Superioritatea învățatului față de adorator este asemenea superiorității mele față de ultimul dintre voi.» Apoi, Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adăugat: «Cu adevărat, Allah, îngerii Săi, locuitorii Cerurilor şi ai Pământului, chiar şi o furnică aflată în gaura sa sau o balenă, se roagă pentru binecuvântarea persoanei care îi învaţă pe oameni să facă bine.” (At-Tirmidhi) 
50. 

Plânsul de teama lui Allah şi a sta treaz noaptea de dragul lui Allah 
„Doi ochi nu vor fi atinşi vreodată de Focul Iadului: ochiul care plânge de teama lui Allah şi ochiul care rămâne treaz în noapte (stând) de strajă de dragul lui Allah.” (At-Tirmidhi) 

51. 
Cei care evită cauterizarea, folosirea incantaţiilor şi a crede în semne 

„Comunităţile de oameni i-au fost prezentate Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) într-un vis, iar el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi-a văzut propria comunitate şi în ea erau şaptezeci de mii care intrau în Paradis fără a fi judecaţi: aceştia erau cei care nu s-au tratat cu ruqiah, cei care nu au crezut în semnele bune sau rele şi cei care nu s-au cauterizat, ci, mai degrabă, şi-au pus încrederea în Allah.” (At-Tirmidhi) 
52. 

Cei ai căror copii mici mor „Nu există musulman căruia să-i moară trei dintre copii înainte de a atinge vârsta pubertăţii, fără ca Allah să-l admită în Paradis.” (Al-
Bukhari, An-Nasa’i şi Ibn Majah) 
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53. 
Cei care sunt testaţi prin pierderea vederii şi care rămân răbdători 

„Cu adevărat, Allah a spus: «Dacă îl privez pe robul Meu de două dintre cele mai iubite lucruri ale sale (aşa cum sunt ochii săi) şi el rămâne răbdător, (atunci) îl voi lăsa pe el să intre în Paradis drept compensaţie pentru ele.»” (Al-Bukhari) 
54. 

Cei care renunţă la ceva de dragul lui Allah „Cu adevărat, nu veţi lăsa voi nimic de dragul lui Allah Preaînaltul fără ca Allah să vă dea ceva mai bun în schimb.” (Ahmad) 
55. 

Protejarea limbii şi a părţilor intime 
„Celui care îşi păstrează (castitatea a) ceea ce se află între cele două maxilare (limba sa) şi ceea ce se află între picioarele sale (părţile intime) îi voi garanta Paradisul.” (Al-Bukhari) 

56. 
Menţionarea Numelui lui Allah la intrarea în casă şi atunci când mănânci 

„Dacă un om Îl pomeneşte pe Allah atunci când intră în casă sau atunci când mănâncă, Şeitan spune: «Nu există niciun loc pentru mine pentru a rămâne şi nu există masă pentru mine.» Dacă persoana nu-L pomeneşte pe Allah atunci când intră în casă, Şeitan spune: «Am găsit un loc unde să rămân.» Şi dacă nu-L pomeneşte pe Allah atunci când mănâncă, Şeitan  spune: «Am găsit un loc unde să stau şi am avut ce mânca.»” (Ibn Majah) 
57. 

Cei care L-au slăvit pe Allah după masă şi la purtarea hainelor noi 

 „Celui care mănâncă şi apoi spune: «Al-hamdu Lillahi Alladhi at‘amani hadha wa razaqanīhi min ghairi haulin minni wala quwwah» (Slăvit fie Allah, care m-a hrănit cu aceasta şi care mi-a oferit aceasta fără ca eu să am vreo forţă sau putere pentru mine însumi!), Allah îi va ierta păcatele anterioare.” (Abu Dawud şi Ibn Majah)  „Atunci când poartă haine noi, o persoană trebuie să spună: «Al-hamdu Lillahi Alladhi kasāni hādha wa razaqanīhi min ghairi haulin minni wala quwwah.» (Slăvit fie Allah, care m-a îmbrăcat cu acest veşmânt şi care mi l-a dăruit fără ca eu să am vreo putere sau forţă pentru mine însumi!) (...)” (At-Tirmidhi) 
58. 

Uşurarea poverii pentru sine însuşi 
„Fatimah (Allah să fie mulţumit de ea!) s-a plâns de ceea ce au păţit mâinile ei de pe urma treburilor casnice şi i-a cerut Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) un servitor. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus ei şi lui ʻAli (Allah să fie mulţumit de ei!): «Oare să nu vă învăţ pe voi ceva mai bun decât ceea ce aţi cerut? – Atunci când mergeţi la culcare, spuneţi «Subhān-Allah» de treizeci şi trei de ori,  «Al-hamdu Lillah» de treizeci şi trei de ori şi «Allahu Akbar» de treizeci şi patru de ori. Aceasta este mai bine pentru voi decât un servitor.» (...)” (Al-Bukhari) 

59. 
Suplicaţia de dinainte de un act sexual 

„Dacă unul dintre voi doreşte să se apropie de soţia lui să spună: «Bismi-llahi, Allāhumma jānnibna ash-shaytān, wa jānnibi ash-shaytāna ma razaqtana» (În Numele lui Allah! O, Allah, ţine-l pe Şeitan departe de noi şi ţine-l pe Şeitan departe de ceea cu care ne-ai binecuvântat pe noi!). Apoi, dacă Allah le-a hotărât un copil, Şeitan nu-i va face rău.” (Al-Bukhari)   
60. 

O soţie care îl mulţumeşte pe soţul său 
„Dacă o femeie efectuează cele cinci rugăciuni (zilnice) ale sale, posteşte luna ei (luna Ramadan), îşi păzeşte castitatea şi se supune soţului ei, i se va spune: «Intră în Paradis prin oricare dintre porţile lui doreşti!»” (Ahmad)  „Orice femeie care moare în timp ce soţul ei este mulţumit de ea va intra în Paradis.” (At-Tirmidhi) 

61. 
Comportamentul bun faţă de părinţi şi  „Mulţumirea lui Allah se află în mulţumirea părinţilor.” (Al-

Bukhari şi At-Tirmidhi)  „Cel care doreşte să-i crească abundent 
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păstrarea relaţiilor de rudenie mijloacele de subzistenţă şi ca durata sa de viaţă să crească trebuie să menţină relaţiile de rudenie.” (Al-Bukhari) 
62. 

Tutela orfanului „«Eu şi cel care are grijă de un orfan vom fi în Paradis astfel.» şi a arătat (alipind) degetul arătător şi degetul mijlociu.” (Al-Bukhari) 
63. 

Caracterul bun  „Credinciosul atinge printr-un caracter bun rangul persoanei care se ridică noaptea în rugăciune şi al celui care simte sete din cauza postului într-o zi călduroasă.” (Muwatta Malik)  „(...) Garantez o casă în cea mai înaltă parte a Paradisului pentru cel care are un caracter bun.” (An-Nasa’i) 
64. 

Mila şi compasiunea faţă de creaturile lui Allah 
„Preamilostivul arată Milă celor care sunt milostivi. Așadar, arătaţi milă celor de pe Pământ, pentru ca să primiți milă din partea Celui aflat deasupra Cerurilor.” (Abu Dawud) 

65. 
Bunăvoinţa faţă de musulmani „Niciunul dintre voi nu este cu adevărat credincios până când nu iubeşte pentru fratele său ceea ce iubeşte pentru sine.” (At-Tirmidhi) 

 
66. 

Modestia şi timiditatea  „Timiditatea nu aduce nimic altceva în afară de bine.” (Al-Bukhari şi Muslim)  „Haya (modestia şi timiditatea) este o parte a credinţei.” (Muslim)  „Sunt patru căi ale Profeţilor: timiditatea, parfumul, siwak-ul şi căsătoria.” (At-Tirmidhi) 
 
 
67. 

Iniţierea salutului „Un om a trecut pe lângă Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în timp ce acesta stătea cu alţi oameni, şi a spus: «As-salāmu ‘alaikum – Pacea lui Allah fie asupra voastră!» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: « Zece.» Un alt om a trecut pe lângă ei şi a spus: «As-salāmu ‘alaikum wa rahmatu Allah – Pacea şi Mila lui Allah fie asupra voastră!» Profetul  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Douăzeci.» Alt om a trecut şi a spus: «As-salāmu ‘alaikum wa rahmatu Allahi wa barakātuh – Pacea, Mila şi Binecuvântarea lui Allah fie asupra voastră!» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Treizeci.»”, însemnând numărul de fapte bune (o faptă bună este multiplicată de zece ori). (Al-Bukhari) 
68. 

A da mâna în cadrul unei întâlniri „Nu există doi musulmani care se întâlnesc şi îşi dau mâna fără ca păcatele lor să fie iertate înainte ca ei să se despartă.” (Abu Dawud) 
69. 

Cei care apără onoarea fraţilor lor musulmani „Celui care apără onoarea fratelui său musulman Allah îi va apăra faţa de Focul Iadului în Ziua Învierii.” (At-Tirmidhi) 
 
70. 

A-i iubi pe dreptcredincioşi şi a sta în compania lor 
„Veţi fi cu cei pe care-i iubiţi.” (Al-Bukhari) Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a declarat că sahābah (companionii, Allah să fie mulţumit de ei!) nu au fost atât de fericiţi aşa cum au fost la auzul acestor cuvinte. 

71. 
Cei care se iubesc unii pe alţii de dragul lui Allah 

„Allah Cel Atotputernic şi Glorios spune: «Cei care se iubesc unul pe altul de dragul Măreţiei Mele vor sta în amvoane de lumină, iar ei vor fi admiraţi de Profeţi şi de martiri (care-şi vor dori să fie asemeni lor)».” (At-Tirmidhi) 
72. 

Cei care fac suplicaţii pentru fratele lor musulman absent 
„Atunci când un musulman face suplicaţii pentru fratele său absent, îngerii spun: «Amīn wa laka bi mithlihi.» ‒ Amin, şi ţie la fel!” 
(Abu Dawud) 

73. 
Cei care cer iertare pentru bărbaţii şi femeile musulmani(e) 

„Celui care cere iertare pentru fratele său musulman sau pentru sora sa musulmană, Allah îi va scrie o faptă bună pentru fiecare credincios.” (Muslim) 
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74. 
Îndepărtarea unui obstacol din drum „Cu adevărat, am văzut un bărbat umblând de colo colo (şi desfătându-se) în Paradis drept răsplată pentru că a tăiat un copac din mijlocul drumului care le crea neplăceri oamenilor.” (Al-Bukhari şi Muslim) 

75. 
Părăsirea discuţiilor în contradictoriu şi a minciunii 

„Eu sunt garantul pentru o casă la marginea Paradisului pentru cel care părăseşte o discuţie în contradictoriu, chiar dacă el are dreptate, şi pentru o casă în mijlocul Paradisului pentru cel care lasă minciuna, chiar dacă o face în glumă.” (At-Tirmidhi) 
76. 

Cei care se abţin la mânie „Pe cel care se abţine de la mânie, deşi este capabil să o exercite , Allah îl va chema (în Ziua Învierii) înaintea tuturor capetelor (liderilor) creaţiilor, astfel încât el va putea alege pe oricare dintre femeile Paradisului (hur) doreşte.” (At-Tirmidhi) 
77. 

Cei care sunt lăudaţi „(...) Cel care este lăudat va avea garantat Paradisul, iar cel care este criticat va avea garantat Iadul. Voi sunteţi martorii lui Allah pe Pământ.” (An-Nasa’i) 
78. 

Alinarea suferinţei, a face lucrurile uşoare pentru musulmani, protejarea şi ajutorarea lor  

„Celui care îndepărtează suferinţele unui frate dintre suferinţele lumii, Allah îi va îndepărta o suferinţă dintre suferinţele din Ziua Învierii; iar celui care aduce uşurare celui împovărat, Allah îi va aduce uşurare în Viaţa de Apoi; celui care acoperă greşelile unui musulman, Allah îi va acoperi greşelile în această viaţă şi în Viaţa de Apoi. Allah îl va ajuta pe robul Său, atât timp cât acesta îl ajută pe fratele său (...)” (Muslim) 
79. 

Preocuparea pentru Viaţa de Apoi 
„Celui care este preocupat în principal de Viaţa de Apoi, Allah îi va umple inima cu sentimentele de bogăţie şi independenţă; el va fi centrat şi se va simţi mulţumit, iar cele lumeşti vor veni la el chiar dacă nu le va căuta (...)” 
(Ibn Majah) 

80. 
Conducătorul drept, tânărul dreptcredincios, ataşamentul faţă de moschei şi iubirea de dragul lui Allah 

„Şapte (categorii de oameni) vor fi protejaţi de Umbra lui Allah în Ziua în care nu va exista nicio altă umbră în afară de Umbra Lui (adică în Ziua Învierii): un conducător drept, un tânăr care a crescut adorându-L pe Allah, o persoană a cărei inimă este ataşată de moschee, două persoane care se iubesc şi se întâlnesc de dragul lui Allah şi care se despart unul de altul de dragul lui Allah, un bărbat care este sedus de o femeie avută şi frumoasă (pentru o relaţie ilicită), dar el o refuză spunând: «Mi-e frică de Allah!», o persoană care a dat caritate în taină (până într-acolo încât) mâna lui stângă nu ştie ce a dat mâna lui dreaptă şi o persoană care L-a pomenit pe Allah în taină şi căreia i-au lăcrimat ochii.” (Al-Bukhari şi Muslim) 
81. 

A cere iertare „Pe cel care persistă în cererea de iertare (de la Allah), Allah îi va acorda scutirea de orice griji, şi o cale de ieşire din orice greutate şi îi va acorda mijloacele de subzistenţă de unde nici nu îşi imaginează.” (Ibn 
Majah)  
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  Nr. Chestiuni interzise Dovada interzicerii din hadith-urile  Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! ) 

1 Căutarea mulţumirii oamenilor (şi nu a lui Allah) prin faptele făcute  

„Allah a spus: «Eu sunt Unicul, Cel care este Cel mai departe de a avea asociaţi. Pe cel care face o faptă de dragul altcuiva în afară de Mine, Îl voi abandona atât pe el, cât şi politeismul său.” (Ibn Majah)   
2 Cinstit la exterior şi necinstit în interior 

„«Cu siguranţă cunosc oameni din comunitatea mea care vor veni în Ziua Învierii cu fapte bune cât munţii Tihamah, dar pe care Allah le va face asemeni prafului împrăştiat.» Thawban a spus: «O, Mesager al lui Allah, descrie-i pe ei nouă şi spune-ne mai multe despre ei, astfel încât noi să nu devenim dintre aceştia fără să ne dăm seama.» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Ei sunt fraţii voştri şi sunt din rasa voastră, fac fapte de adorare noaptea ca şi voi, însă ei sunt aceia care, atunci când sunt singuri, încalcă limite sacre stabilite de Allah.»” (Ibn Majah)   3 Aroganţa  „Cel care are mândrie (aroganţă) în inima lui, fie şi cât greutatea unui bob de muştar, nu va intra în Paradis (…)” (Ibn Majah) Aroganţa înseamnă să respingi adevărul şi să îi consideri pe alţii mai prejos decât tine. 
4 Isbāl (purtarea hainelor mai jos de glezne) 

 „Al-isbāl se poate aplica izār-ului (haină lungă) şi qamis-ului (cămaşa) (mai jos de glezne) şi turbanului. Şi oricine târă oricare dintre acestea cu mândrie, (să ştie că) Allah nu se va uita la el în Ziua Învierii.” (An-Nasa’i)  5 Invidia  „Feriţi-vă de invidie, pentru că invidia mistuie (distruge) faptele bune la fel cum focul mistuie lemnul sau iarba.”  (Abu Dawud) 6 Dobânda   ♦ Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a blestemat pe cel care ia şi pe cel care dă riba’ (dobândă). (Al-Bukhari) ♦ Un dirham pe care o persoană îl primeşte în mod intenţionat drept dobândă este un păcat mult mai grav pentru ea decât treizeci şi şase de acte de adulter.” (Ahmad şi Ad-Daraqutini) 7 Dependenţa de băuturi alcoolice 
♦ „Sunt trei persoane pe care Allah le va priva de Paradis: o persoană dependentă de o substanţă ameţitoare, o persoană care crede în vrăjitorie şi o persoană care rupe legăturile de rudenie.”(Ahmad şi Al-Hakim)  ♦ „Celui care bea alcool, rugăciunea nu îi va fi acceptată timp de patruzeci de zile (...)” (Ibn Majah) 8 Minciuna „Vai de cel care spune minciuni pentru a face oamenii să râdă: vai de el, vai de el!” (Abu Dawud) 9 Spionarea şi a trage cu urechea 
„Celui care trage cu urechea la ceea ce oamenii vorbesc atunci când ei nu vor ca el să audă i se va turna plumb topit în urechi în Ziua Învierii.” (Al-
Bukhari)  10 A face imagini ♦ „Cei care fac imagini (picturi, sculpturi etc.) vor avea cea mai severă pedeapsă în Ziua Judecăţii.” (Al-Bukhari) ♦ „Îngerii nu vor intra în casa în care se află un câine sau un chip (pictură etc.).” (Al-Bukhari)  11 Calomnia „Calomniatorul nu va intra în Paradis.” (Al-Bukhari) „Namimah” înseamnă a duce vorba mai departe pentru a învrăjbi oamenii. 

12 Bârfa „«Ştiţi ce este bârfa?» Ei (companionii) au spus: «Allah şi Mesagerul Său ştiu mai bine.» Atunci, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Bârfa înseamnă să vorbeşti 
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despre fratele tău (musulman) într-un mod care lui nu-i place.» L-au întrebat: «Ce se întâmplă dacă fratele meu (musulman) este aşa cum am spus eu?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Dacă el este aşa cum spui tu atunci este bârfă, dar dacă nu este astfel, atunci este calomnie.»” (Muslim) 13 Blestemul ♦ „(...) A blestema un credincios este ca şi cum l-ai ucide (...)” (Muslim)  ♦ „Nu blestemaţi vântul, deoarece, cu adevărat, el a fost poruncit (de Allah). Cel care blestemă un lucru care nu merită să fie blestemat (să ştie că) blestemul se va întoarce asupra sa.” (At-Tirmidhi) 14 Dezvăluirea secretelor „Unul dintre cei mai răi oameni în faţa lui Allah în Ziua Judecăţii este un bărbat care are relaţii intime cu soţia sa, iar el îi dezvăluie apoi secretele.” (Muslim)  15 Indecenţa şi obscenitatea ♦ „(...) Cea mai rea persoană în faţa lui Allah în Ziua Judecăţii va fi o persoană pe care oamenii o vor abandona din cauza fricii de indecenţa şi obscenitatea sa.” (Muslim) ♦ „(...) Multe dintre păcatele fiului lui Adam provin de la limba sa.” (At-Tabarani) 16 Acuzarea unui musulman de necredinţă 

„Dacă o persoană îi spune fratelui său musulman: «O, necredinciosule!» (atunci adevărul unei astfel de etichete) se va întoarce la unul dintre ei. Dacă aceasta este adevărată, atunci acesta este aşa cum a afirmat, dar dacă nu este adevărată, atunci acuzaţia se va întoarce la ea (însemnând că persoana care a făcut afirmaţia este necredincioasă).” (Muslim) 17 Pretinderea unei legături cu altcineva şi negarea tatălui  

 ♦ „Paradisul îi va fi interzis celui care pretinde în mod intenţionat că îi aparţine altcuiva decât tatălui său, ştiind că acesta nu este tatăl său.” (Ibn Majah) ♦  „Nu vă negaţi taţii (pretinzând că sunteţi fiii altor persoane, altele decât taţii voştri), căci oricine îşi neagă tatăl a comis un act de necredinţă.” (Al-Bukhari) 
18 Sperierea unui musulman 

♦ „Nu este permis ca un musulman să îl sperie pe alt musulman.” (Al-Bukhari) ♦ „Pe cel care îndreaptă o bucată de fier (de exemplu: o armă) spre fratele său, îngerii îl vor blestema (până când acesta o va pune jos).” (At-Tirmidhi) 19 Uciderea unei persoane protejate pe pământ islamic 
„Cel care ucide o persoană protejată (de către musulmani) nu va simţi mireasma Paradisului, în ciuda faptului că mireasma acestuia poate fi simţită până la o distanţă de 40 de ani.” (Al-Bukhari)  20 Adversitatea faţă de prietenii lui Allah „Cu adevărat, Allah a spus: «Celui care este duşmanul unui wali (rob pios) al Meu, Eu declar război împotriva lui (...)»” (Al-Bukhari) 21 A-l trata pe un ipocrit sau o persoană slabă (în credinţă) ca pe cineva onorabil sau ca pe un conducător 

„Nu îi spuneţi unui ipocrit: «Sayyid (stăpân, conducător, onest), pentru că el nu este sayyid, iar în acest fel Îl veţi mânia pe Domnul vostru.” (Al-Bukhari şi Abu Dawud) 
22 A îi înşela pe oamenii de care sunteţi responsabili 

„Fiecărui rob al lui Allah căruia i se dă conducerea musulmanilor într-un anumit lucru şi care le înşală oamenilor încrederea şi moare în această stare, Allah îi va interzice Paradisul.” (Al-Bukhari) 23 A da verdicte religioase fără a avea cunoaştere „Cel care a dat un verdict religios fără a avea cunoştinţele necesare va avea păcatul asupra sa (pentru acel verdict).” (Ad-Darimi) 24 Neparticiparea la rugăciunea în congregaţie 
 ♦ „Celui care părăseşte din neglijenţă rugăciunea (în grup) de vineri mai mult de trei ori (succesiv), Allah îi va pecetlui inima.” – celui care face aceasta fără a avea un motiv valid. (At-Tirmidhi şi Ibn Majah) 
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de vineri şi la cea de ‘Asr ♦ „Cel care părăseşte rugăciunea de ‘Asr are toate faptele bune anulate.” 
(Al-Bukhari)  25 Deficienţele în rugăciune şi abandonarea ei 
♦„Legământul care ne distinge pe noi de ei (necredincioşi) este rugăciunea, de aceea, cel care a abandonat rugăciunea a comis un act de necredinţă.” (At-Tirmidhi şi An-Nasa’i) ♦„Între om şi shirk, şi kufr (necredinţă) se află abandonarea rugăciunii.” 
(Muslim) 26 Trecerea prin faţa persoanei în timp ce se roagă 

„Dacă cel care trece prin faţa celui care efectuează rugăciunea ar şti ceea ce a făcut, atunci s-ar opri şi (ar aştepta timp de patruzeci [de zile, luni sau ani]) şi aceasta ar fi mai bine pentru el decât să treacă prin faţa (celui care se roagă).” (At-Tirmidhi) 27 Deranjarea celor aflaţi în rugăciune 
„Cel care mănâncă una dintre aceste plante: ceapă, usturoi sau praz nu trebuie să se apropie de moscheea noastră, pentru că îngerii sunt deranjaţi de ceea ce îi deranjează pe fiii lui Adam.” (An-Nasa’i) 28 A fura proprietăţi  „Pe cel care ia în stăpânire în mod nedrept o palmă de pământ care nu îi aparţine, Allah îi va înconjura gâtul în Ziua Învierii cu şapte pământuri.” (Al-Bukhari) 29 A spune ceva care aduce Mânia lui Allah 

„Cu adevărat, omul spune un cuvânt care Îl înfurie pe Allah fără ca el să îi acorde o importanţă prea mare şi, din cauza acestui cuvânt, el va fi aruncat în Focul Iadului la o adâncime de şaptezeci de ani.” 
(Muslim) 30 A vorbi prea mult fără a Îl pomeni pe Allah  „Nu vorbiţi în mod excesiv fără a Îl pomeni Allah. Cu adevărat, vorbitul în mod excesiv fără pomenirea lui Allah împietreşte inima (...)” (At-Tirmidhi) 31 Lăudarea într-un discurs 

„(...) Persoana pe care o detest cel mai tare şi care este cel mai departe de Mine în Ziua Judecăţii este persoana cu gura mare, care se laudă, care este arogantă.” (At-Tirmidhi) 32 A nu Îl pomeni pe Allah 
„Niciun grup de oameni nu se adună pentru pomenirea lui Allah Preaînaltul sau pentru a trimite binecuvântări asupra Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) fără ca aceasta să fie o sursă de căinţă pentru ei. Dacă El (Allah) doreşte, îi va pedepsi, iar dacă El doreşte, îi va ierta.” (Muslim şi At-
Tirmidhi) 33 A te bucura de necazul unui frate  ♦ „Nu vă bucuraţi de necazul fratelui vostru pentru că s-ar putea ca Allah să aibă Milă de el şi să vă încerce pe voi.” (At-Tirmidhi)  ♦ „Oricine îl dezonorează pe fratele său pentru un păcat (pentru care acesta s-a căit) nu va muri până ce nu îl va comite (el însuşi).” 

(At-Tirmidhi) 34 Abandonarea musulmanilor „Unui musulman nu îi este permis să îşi abandoneze fratele pentru mai mult de trei zile, iar cel care face acest lucru şi moare, va intra în Iad.” 
(Abu Dawud) 35 A păcătui în mod public „Toate păcatele celor care mă urmează vor fi iertate cu excepţia celor care comit un păcat în mod public (....)” (Al-Bukhari şi Muslim) 36 Manierele urâte „(...) Cu adevărat, manierele urâte strică faptele unei persoane, la fel cum oţetul strică mierea.” (At-Tabarani) 
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37 Cei care îşi iau cadourile înapoi 
 ♦ „Cel care ia înapoi un cadou pe care l-a oferit, este asemeni câinelui care îşi mănâncă voma.” (Ibn Majah) ♦ „Nu este permis ca o persoană să ofere un cadou şi apoi să îl ia înapoi (....)” (Ibn 
Majah) 38 Asuprirea vecinului  „Este un păcat mai puţin grav pentru un bărbat să comită adulter cu zece femei decât să comită adulter cu soţia vecinului (...) Este un păcat mai puţin serios ca un bărbat să fure din zece case decât să fure din casa vecinului (...)” (Al-Bukhari)  39 Privirea la ceea ce este interzis „Fiecare om are scrisă partea lui de adulter, de care nu poate scăpa. Pentru ochi, adulterul comis de el este în ceea ce priveşte (dintre cele care nu-i sunt permise), şi pentru ureche, adulterul ei este în ceea ce aude (dintre cele care nu îi sunt permise), şi pentru limbă, adulterul ei este în ceea ce spune (dintre cele care nu-i sunt permise), şi pentru mână, adulterul comis de ea este în ceea ce atinge (dintre cele care nu-i sunt permise), şi pentru picior, adulterul comis de el este pasul (spre locul) în care intenţionează să comită adulter şi inima iubeşte şi doreşte, iar părţile intime vor pune acestea în practică sau nu (vor comite adulter sau nu).” (Al-Bukhari şi Muslim) 40 Un bărbat care atinge o femeie ce nu îi este permisă 

♦ „Pentru unul dintre voi este mai bine să i se bată un cui în cap decât să atingă o femeie care nu îi este permisă.” (At-Tabarani) ♦ „(...) Nu dau mâna cu femeile (...)” (An-Nasa’i) 41 Căsătoria ash-shigar „Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis shighar.” (At-Tirmidhi) Shighar înseamnă a face un contract de căsătorie prin care doi bărbaţi sunt de acord să se căsătorească fiecare cu fiica celuilalt, pentru a nu plăti zestrea. 
42 Bocirea ♦ „Persoana care este jelită va fi pedepsită în Ziua Judecăţii pentru aceasta.” (Al-Bukhari şi Muslim) ♦ Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Decedatul va fi pedepsit în mormântul său pentru că a fost jelit.” (Al-Bukhari şi Muslim) 43 A jura pe altceva în afara lui Allah 

♦ „Cel care face un jurământ pe altceva în afară de Numele lui Allah a comis un act de shirk (idolatrie) şi kufr (necredinţă).” (Abu Dawud)  ♦ „Cel care face un jurământ să îl facă pe Numele lui Allah sau să rămână tăcut.” (Al-Bukhari)  ♦ „Cel care jură pe amanah (încredere) nu este unul dintre noi.” (Abu 
Dawud) 44 Mărturia mincinoasă „Cel care face un jurământ fals pentru a îşi însuşi în mod nedrept bunurile unui musulman Îl va întâlni pe Allah (în Ziua Judecăţii) Mânios pe el (...)” (Muslim) 45 A jura pentru a vinde ceva ♦ „Feriţi-vă să juraţi atunci când faceţi comerţ, pentru că aceasta poate încuraja comerţul, însă distruge binecuvântarea.” (An-Nasa’i şi Ibn Majah) ♦ „(...) Un jurământ poate vinde produsul, însă el şterge binecuvântarea.” (Al-Bukhari şi Muslim) 46 Imitarea necredincioşilor ♦ „Cel care imită un grup de oameni este considerat a fi unul dintre ei.” 
(Abu Dawud) ♦ „Cel care îi imită pe alţii în afară de noi nu face parte dintre noi.” (An-
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Nasa’i) 47 Construirea deasupra mormintelor 
„Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis să tencuim deasupra mormintelor, să stăm pe ele şi să construim peste morminte.” (An-Nasa’i)  

48 Trădarea şi înşelătoria „Atunci când Allah va aduna oamenii, de la primul până la ultimul, în Ziua Judecăţii, El va ridica un steag pentru fiecare trădător şi se va spune: «Acesta este înşelătorul lui cutare, fiul lui cutare.»” (Abu Dawud) 49 Statul pe morminte „Este mai bine pentru unul dintre voi să stea pe un cărbune aprins care îi arde haina ajungând până la piele decât să stea pe un mormânt.” (An-Nasa’i) 50 Persoanei căreia îi place ca alţii să se ridice în faţa lui „Celui căruia îi place ca oamenii să se ridice în faţa lui, să îşi aştepte locul în Iad.” (At-Tirmidhi) 51  A deschide uşa cerşitului pentru cineva 
 ♦ „(...) nimeni nu deschide pentru sine o uşă a cerşitului fără ca Allah să deschidă pentru el o uşă a sărăciei.” (Al-Bukhari şi Muslim)  ♦ „Cel care cerşeşte de la oameni pentru a acumula mai multe bogăţii cere de fapt un cărbune aprins din Iad, aşadar, depinde de el să ceară mult sau puţin (trebuie să fie cu grijă).” (Ibn Majah) 52 A oferi un preţ mai mare în timp ce nu intenţionează să cumpere, aceasta fiind doar un şiretlic 

„(...) Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a interzis rezidenţilor să vândă pentru un beduin şi, de asemenea, un bărbat nu ar trebui să ofere un preţ mai mare fără a avea intenţia de a cumpăra şi nici nu ar trebui să ofere un preţ mai mare decât cel stabilit deja de fratele său (...)” (An-Nasa’i) 53 Anunţarea pierderii unui obiect într-o moschee „Oricine aude o persoană că face un anunţ în moschee pentru un lucru pe care l-a pierdut, să spună: «Fie ca Allah să nu ţi-l înapoieze!», pentru că moscheile nu au fost construite pentru acest lucru.” (Muslim) 54 Blestemarea lui Şeitan ♦ „Nu îl insultaţi pe Şeitan, ci căutaţi adăpost la Allah de răul lui.” (As-Sueity) ♦ Unul dintre companioni a relatat: „Într-o zi, călăream pe o cămilă în spatele Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Aceasta s-a poticnit, fapt pentru care am spus: «Fie ca Şeitan să piară!» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a spus: «Nu spune: „Fie ca Şeitan să piară!”, pentru că, dacă vei spune aceasta, el se va umfla atât de mult încât va deveni cât o casă şi va spune: „L-am învins prin puterea mea!” Ci spune: „În Numele lui Allah!”, pentru că atunci când spui astfel, el va deveni atât de mic, încât va fi cât o muscă.»” (Abu Dawud) 55 Blestemarea febrei „Nu blestemaţi febra, deoarece ea şterge păcatele la fel cum focul şterge rugina de pe fier.” (Ibn Majah) 56 Răspândirea călăuzirii greşite 
„(...) Oricine cheamă la o cale greşită va primi păcate similare cu păcatele celor care l-au urmat, fără ca aceasta să diminueze în vreun fel ceva din păcatele acestora.” (At-Tirmidhi) 57 Unele interziceri cu privire la băutură 

♦ Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a interzis să bem cu gura direct din vasul cu apă. (Al-Bukhari)  ♦ Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mustrat persoanele care beau apă stând în picioare. (Muslim)  ♦ Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a interzis să suflăm în vasul din care bem. 
58 A bea din vase „Nu beţi din vase din argint sau din aur, nu purtaţi haine din mătase 
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de argint sau de aur sau dibaj (mătase groasă), deoarece aceste lucruri sunt pentru ei (necredincioşi) în această viaţă şi pentru voi în Viaţa de Apoi.” (Al-
Bukhari) 59 A mânca şi a bea cu mâna stângă „Nu mâncaţi şi nu beţi cu mâna stângă, pentru că numai Şeitan mănâncă şi bea cu mâna stângă.” (Muslim) 60 A rupe legăturile de rudenie „Cel care rupe legăturile cu rudele sale nu va intra în Paradis.” (Abu 
Dawud) 61 A nu trimite salutări asupra Profetului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa! )  

♦ „Fie ca cel în faţa căruia numele meu este menţionat şi care nu trimite salutări asupra mea să fie umilit! (…)” (At-Tirmidhi) ♦„O persoană zgârcită este cea în faţa căreia numele meu este menţionat şi nu trimite salutări asupra mea.” (At-Tirmidhi) 
62 A deţine un câine „Cel care deţine un câine, altul decât unul de vânătoare sau ciobănesc, va pierde în fiecare zi 2 qirāt din răsplata sa.” (Un qirāt este egal cu mărimea unui munte.) (At-Tirmidhi) 63 Torturarea animalelor ♦ „O femeie a fost pedepsită pentru că a ţinut o pisică legată până când a murit şi, drept pedeapsă, ea a fost aruncată în Iad (...)” (Al-Bukhari) ♦ „Nu luaţi nimic din ceea ce are suflet drept ţintă.” (An-Nasa’i şi Ibn Majah) 64 Agăţarea unui clopoţel de gâtul unui animal 

♦ „Îngerii nu vor acompania un grup de călători care are cu el un câine sau un clopoţel.” (Muslim şi At-Tirmidhi) ♦ „Clopoţelul este instrumentul muzical de suflat al lui Şeitan.” (Abu Dawud) 65 Dacă unui păcătos i se fac favoruri 
„Dacă vezi că Allah îi dă robului Său ceea ce el iubeşte în această lume, chiar dacă nu Îi este supus, să ştii că el este pedepsit în mod treptat, apoi (Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)) a recitat:  «Când au uitat ei ceea ce li s-a amintit, Noi le-am deschis lor porţile tuturor lucrurilor. Iar când se bucurau ei de ceea ce li s-a dat, i-am apucat Noi deodată şi iată-i pe ei deznădăjduiţi.»” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 
6:44]  66 Cei care privesc chestiunile lumeşti ca fiind cea mai mare preocupare  

„(...) celui care consideră chestiunile lumeşti a fi cea mai mare preocupare a sa, Allah îi va pune în faţă sărăcia şi îi va risipi concentrarea şi nu va avea decât ceea ce este scris pentru el.” 
(Ibn Majah) 



 

 217 Călătoria spre eternitate 
Drumul spre Paradis sau Focul Iadului ►Mormântul: Aceasta este prima etapă a Vieţii de Apoi: o groapă de foc pentru ipocrit şi necredincios şi o grădină pentru credincios, chestiuni ce ne sunt cunoscute din diverse relatări care menţionează pedeapsa din mormânt pentru diferite acte de necredinţă. Printre ele, se află necurăţarea în mod corespunzător de urmele de urină, răspândirea zvonurilor cu scopul de a crea vrajbă între oameni, dormitul în mod intenţionat în timpul rugăciunilor obligatorii, abandonarea Coranului, preacurvia şi adulterul, homosexualitatea, dobânda şi camăta, refuzarea plăţii datoriilor şi alte păcate. Salvarea de aceste pedepse poate fi obţinută prin efectuarea de fapte bune făcute cu sinceritate, de dragul lui Allah, prin căutarea de adăpost la Allah de acestea, prin recitarea Surat Al-Mulk şi alte fapte. Printre cei care vor fi protejaţi de această pedeapsă şi nu se vor confrunta cu ea se află martirii, cei care au murit fiind de gardă, cei care au murit în ziua de vineri (al-Jumuʻah), cele care au murit dând naştere şi alţii. ► Trâmbiţa:  Aceasta este un Corn imens care va fi suflat de către îngerul Israfīl (Pacea fie asupra sa!), care aşteaptă Porunca. Prima suflare se numeşte Suflarea Şocului: Allah Preaînaltul spune: „Şi în Ziua când se va suna în Trâmbiţă şi se vor înspăimânta cei care sunt pe Pământ – afară de cei care va voi Allah – vor veni toţi la El umiliţi.” [Traducerea sensurilor Nobilului 

Coran, 27:87] şi totul va fi distrus. Apoi, după 40 de ani, acesta va fi suflat din nou, Suflarea Învierii, după cum Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) spune: „(...) Apoi se va sufla în ea a doua oară şi iată-i pe ei în picioare, aşteptând.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 39:68] ► Învierea:   Allah  Preaînaltul va trimite o ploaie torenţială şi corpurile vor răsări (începând cu coccisul), iar ei vor fi o nouă creaţie, care nu va muri niciodată. Oamenii vor fi înviaţi necircumcişi, desculţi şi goi. Ei vor putea să vadă îngerii şi djinnii, fiind înviaţi conform faptelor lor. ► Marea Adunare:  Allah va aduna toate creaturile pentru a le judeca. Ele se vor afla în stare de şoc, ameţite precum oamenii aflaţi în stare de ebrietate şi acestea din cauza unei Zile colosale, a cărei lungime va fi de cincizeci de mii de ani. Timpul lor pe Pământ li se va părea că nu a fost mai lung de o oră. Soarele se va apropia la o milă distanţă şi fiecare va asuda în funcţie de faptele sale. Tiranii, la fel şi cei slabi care i-au urmat, se vor afla în litigiu. Fiecare necredincios va argumenta cu diavolul care l-a condus, Şeitan, şi până şi membrele sale se vor blestema unul pe celălalt. Răufăcătorii îşi vor muşca mâinile (din remuşcare). Focul Iadului va fi târât în faţa lor cu 70 de mii de lanţuri, fiecare lanţ fiind ţinut de câte 70 de mii de îngeri. Atunci când necredincioşii vor vedea Focul Iadului, îşi vor dori să se poată răscumpăra pentru a nu fi pedepsiţi sau să poată fi transformaţi în praf (pentru a putea scăpa de tortura care se apropie). Cei neascultători (dintre credincioşi) vor fi pedepsiţi. Spre exemplu, cel care a refuzat plata carităţii anuale obligatorii (az-zakāh) va avea banii pe care a refuzat să îi plătească marcaţi pe el precum tijele de fier. Cel arogant va fi înviat ca o furnică (pentru a fi călcat în picioare). 
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Trădătorul perfid, cel care a comis fraude şi tâlharul vor fi expuşi. Hoţul va veni cu ceea ce a furat (pentru ca toţi să vadă). Pe scurt, toate lucrurile ascunse vor fi făcute cunoscute în mod clar, devenind făţişe. Cât despre cel credincios, această Zi nu îl va înspăimânta şi va trece la fel ca momentul în care efectua rugăciunea Dhuhr. ► Mijlocirea (ash-shafā‘ah):  Există o mijlocire specială făcută de către Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pentru toate creaturile, prin care el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) va mijloci pentru înlăturarea zbuciumului puternic al oamenilor şi pentru ca Judecata să înceapă. Vor exista şi alte forme de mijlocire căutate de alţii, precum Profeţii, pentru a scoate credincioşii din Focul Iadului şi pentru a le ridica rangul în Paradis. ► Judecata (al-hisāb):  Oamenii vor sta în faţa Domnului lor în grupuri, pentru ca faptele lor să fie văzute de toţi şi pentru a fi judecaţi. De asemenea, ei vor fi întrebaţi despre viaţa lor, tinereţe, bogăţie, cunoaştere şi responsabilităţi, binecuvântările pe care le-au primit, simţul văzului, simţul auzului şi inteligenţa lor (despre cum a fost utilizată fiecare dintre acestea). Necredincioşii şi ipocriţii vor fi judecaţi în faţa tuturor creaţiilor, pentru ca aceştia să îi poată mustra, fiind dovedită vina lor; iar pentru ceilalţi oameni, pământul, zilele, nopţile, averea, îngerii şi propriile membre vor fi martori împotriva lor. Ei îşi vor mărturisi păcatele şi le vor recunoaşte. În ceea ce îi priveşte pe credincioşi, fiecare dintre ei va fi întrebat separat până ce îşi vor mărturisi păcatele în faţa lui Allah Preaînaltul şi, atunci când vor crede că vor fi distruşi, li se va spune: „Le-am ascuns pentru voi în viaţa lumească şi Le voi ierta pentru voi astăzi.”  Primii care vor fi aduşi pentru judecată vor fi cei care l-au urmat pe Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Primele fapte de adorare ale lor care vor fi puse în balanţă sunt rugăciunile obligatorii. Primele litigii care vor fi soluţionate vor fi cele care implică vărsarea de sânge. ► Prezentarea Cărţilor faptelor:  Cărţile în care sunt înregistrate toate faptele persoanei vor fi prezentate. Aceasta este o înregistrare care „nu a lăsat nimic nepomenit, nici cel mai mic, nici cel mai mare păcat.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 18:49].  Credinciosul va primi înregistrarea în mâna sa dreaptă, în timp ce necredinciosul şi ipocritul o vor primi în mâinile lor stângi şi prin spatele lor. ► Balanţa (al-mizān):  Faptele vor fi cântărite pe o balanţă pentru ca fiecare să fie răsplătită pe măsură. Această balanţă este un instrument real de măsură, cu două talere, în care faptele făcute cu sinceritate, de dragul lui Allah şi conform Legii islamice vor cântări mai greu. Unele dintre aceste fapte vor cântări cel mai mult, iar printre ele se află mărturisirea Lā ilāha illa Allah (nimeni şi nimic nu este demn de adorare în afară de Allah), caracterul bun, pomenirea lui Allah, precum a spune Al-hamdu Lillah, (toată Slava I se cuvine lui Allah), Subhān Allah wa bihamdihi (Slăvit fie Allah şi toată Slava I se cuvine  Lui) şi Subhān Allah al-‘Ažīm (Slăvit fie Allah, Prea Măreţul!). Allah Preaînaltul va lua din faptele bune ale unor oameni şi le va da acelora pe care ei i-au nedreptăţit în vieţile lor. 
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► Rezervorul (al-hūd):  Credincioşii vor veni apoi la un rezervor cu lichid. Cel care va bea din el nu va mai suferi de sete după aceea. Pentru fiecare Profet, există un rezervor special, iar cel mai măreţ este cel al Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Apa sa este mai albă decât laptele, mai dulce decât mierea şi mai parfumată decât moscul. Vasele sale sunt din aur şi argint, numărul lor este cât numărul stelelor, lungimea sa este cât distanţa dintre Ierusalim (Palestina) şi Aden (Yemen). Apa acestui rezervor izvorăşte din râul din Paradis numit Al-Kauthar. ► Testarea credincioşilor:  La sfârşitul Zilei Adunării, necredincioşii vor merge în urma zeilor şi a idolilor pe care obişnuiau să îi adore. Aceştia îi vor lua pe adepţii lor în Focul Iadului, în grupuri asemeni turmelor de oi, fie pe picioarele lor, fie fiind târâţi pe feţele lor. Atunci, numai credincioşii şi ipocriţii (care pretind că sunt dintre ei) vor fi lăsaţi să aştepte, iar Allah Preaînaltul va veni la ei şi va întreba: „Voi ce aşteptaţi?” Ei vor răspunde: „Îl aşteptăm pe Domnul nostru.” El li se va descoperi lor prin sāq-ul Său (semnul promis), după care toţi vor cădea în prosternare cu excepţia ipocriţilor, după cum Allah Preaînaltul spune cu referire la ei:  „(Amintiţi-vă) Ziua (Învierii) când sāq (fluierul piciorului) (lui Allah) (care nu este asemeni niciunui alt lucru) le va fi descoperit şi ei vor fi chemaţi să se prosterneze ei înşişi (în faţa lui Allah), însă ei (ipocriţii şi cei care se roagă sau fac lucruri bune doar pentru a primi laude lumeşti) nu vor putea face aceasta (pentru că vor avea spatele drept – o singură bucată – şi nu vor putea să se prosterneze).” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 68:42] Apoi, ei Îl vor urma, iar Podul (sirāt) va fi stabilit (peste Focul Iadului), iar Allah Preaînaltul le va da credincioşilor luminile lor şi va întuneca luminile ipocriţilor. ►Podul (as-sirāt):  Este un pod care se întinde peste Focul Iadului, peste care credincioşii trebuie să treacă pentru a ajunge în Paradis. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a descris ca fiind: „Cel care confundă şi cel care îi face pe cei care trec să îşi piardă paşii şi să se împiedice. Pe el sunt cleme şi cârlige asemeni spinilor unui copac sa’dān (...) El este mai subţire decât un fir de păr şi mai ascuţit decât marginea unei săbii (...)” (Muslim) Credincioşilor li se va da lumina în conformitate cu faptele lor, cea mai mare fiind de mărimea unui munte şi cea mai mică fiind cât un vârf de deget. Aceasta va lumina drumul lor, iar ei vor trece peste acest pod conform faptelor lor; credinciosul va trece asemeni unei clipiri, unui fulger, unui vânt, unui cal iute sau asemeni unui călăreţ (sau mergând şi târându-se). Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Unii vor ajunge în siguranţă în timp ce alţii vor fi zgâriaţi de cârlige, iar alţii vor fi traşi în Focul Iadului.” (Al-Bukhari şi Muslim) Ipocriţii nu vor avea nicio lumină; ei se vor întoarce, însă un perete va fi ridicat între ei şi credincioşi. Chiar dacă ei vor vrea să treacă peste pod în siguranţă, vor cădea în Focul Iadului. ► Focul Iadului (Jahānnam):  Necredincioşii, ipocriţii şi câţiva dintre credincioşii neascultători vor intra în Focul Iadului. Din fiecare o mie, 999 vor intra în Foc. Iadul are şapte porţi. Căldura lui este de şaptezeci de 
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ori mai puternică decât cel mai puternic foc din această lume. Corpul necredinciosului va fi făcut din nou pentru ca el să poată gusta mai mult tortura: spaţiul dintre umerii săi va fi asemeni unei călătorii de trei zile, mărimea molarului său va fi cât muntele Uhud. Pielea lui va fi întărită şi, după ce a fost arsă, va fi în mod repetat schimbată, cu un nou rând, pentru a creşte durerea pedepsei cu focul arzător. Băutura lui va fi apa fiartă care va arde intestinele lui. Mâncarea sa va fi zaqqum, extrem de amară, care se adaugă puroiului provenit de la  locuitorii Iadului. Cel cu pedeapsa cea mai uşoară dintre ei va avea doi cărbuni aprinşi plasaţi pe labele picioarelor sale, iar creierii lui vor fierbe din această cauză. În Focul Iadului, pieile lui vor fi arse, topite, trase, fiind folosite lanţuri şi încuietori. Corpul aruncat în cea mai mică groapă a Iadului va avea nevoie de şaptezeci de ani ca să cadă, până va ajunge jos. Combustibilul pentru Focul Iadului este format din necredincioşi şi din pietre (ale idolilor), vântul său este otravă, umbra sa este căldura insuportabilă şi hainele sale sunt focul. El va mistui totul şi nu va lăsa nimic. El va geme şi va suspina grotesc, arzând partea exterioară a pielii şi coborând până la oase şi la adâncimile minţii. ► Graniţa (qantarah):  Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  „În cele din urmă, credincioşii vor fi salvaţi din Focul Iadului şi vor veni la o graniţă (qantarah) dintre Paradis şi Iad. Aici ei se vor recompensa unul faţă de altul pentru nedreptăţile şi păcatele prin care şi-au încălcat unul altuia drepturile din această lume. Apoi, când ei vor fi curăţaţi şi purificaţi, vor fi primiţi în Paradis. (Jur) Pe Cel în Mâna Căruia se află sufletul lui Mohammed, unul dintre voi va şti locul său în Paradis mai bine decât locul în care locuieşte în această lume.” (Al-Bukhari) ► Paradisul (Al-Jānnah):  Paradisul este locuinţa finală a credincioşilor. Cărămizile sale sunt din aur şi argint, iar mortarul din mosc. Pietricelele lui sunt perle, iar praful său este şofran. Are 8 porţi, fiecare dintre ele deschizându-se pe distanţa unei călătorii de trei zile şi, chiar şi aşa, va fi îmbulzeală când se va intra pe ea. El are o sută de ranguri şi între fiecare două ranguri este o distanţă asemănătoare celei de la Cer la Pământ. Firdaws-ul este cea mai înaltă parte a sa şi de acolo ţâşnesc râurile Paradisului. Acoperişul Paradisului este Tronul lui Allah Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic). Râurile lui sunt din miere, lapte, vin şi apă, iar ele izvorăsc fără canale, credinciosul fiind capabil să  le determine să curgă după cum îşi doreşte. Fructele Paradisului sunt permanente, apropiate şi uşor de ajuns la ele. În el, există corturi din perle sculptate, lăţimea fiecăruia fiind de 60 de mile, iar credinciosul va avea o soţie în fiecare colţ. Bărbaţii vor fi pe deplin dezvoltaţi, dar tineri şi fără barbă. Tinereţea lor nu va dispărea niciodată şi hainele lor nu se vor învechi. Nu vor urina, defeca şi nu vor elimina nicio impuritate. Pieptenii lor vor fi din aur, iar transpiraţia lor va fi ca moscul. Femeile Paradisului sunt toate fecioare frumoase, de vârsta companionilor lor. Primul care va intra în Paradis va fi Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), apoi ceilalţi Profeţi. Locuitorul care are locul cel mai de jos în Paradis va dori şi i se va da ceea ce îşi doreşte înzecit. Servitorii lui sunt tineri nemuritori, asemeni perlelor preţioase. Cu adevărat, printre cele mai măreţe binecuvântări ale Paradisului va fi vederea Domnului lor, Allah Preaînaltul, şi Mulţumirea lui Allah va fi deasupra lor, iar locuinţele lor vor fi eterne în Paradis. 



  

      

Apoi, se spală picioarele până deasupra gleznelor o dată, dar de trei ori este mai bine. 
Notă! Este de preferat să se spele mai întâi piciorul drept şi apoi cel stâng.    

Apoi, se spală ambele mâini de la vârful degetelor până la coate o dată, deşi este mai 
bine dacă se face de trei ori. Notă! 1. Este de preferat ca mâna dreaptă să fie spălată 
înaintea mâinii stângi. 2. Este preferabilă spălarea mâinilor la începutul abluţiunii, însă, 
în acest punct, este obligatoriu a se spăla mâinile, începând cu vârful degetelor şi 
continuând până la coate. 3. Este de preferat a se spăla palmele şi între degete. 

     Apoi, se umezesc mâinile şi se trec peste cap, începând de la linia părului, de la frunte, şi terminând aproape de linia gâtului (acolo unde se termină părul). Acest lucru se face de la linia părului spre spate şi apoi se trec mâinile umede prin păr în direcţia opusă (de la frunte la spate şi de la spate spre frunte). Persoana trebuie să îşi umezească întreg capul, inclusiv părţile sale laterale. Apoi, persoana îşi pune degetul arătător în ureche şi se şterge şi, în acelaşi timp, cu degetul mare se şterge în spatele urechii. Aceasta trebuie făcută o singură dată. 
 Notă! 1. Nu este obligatoriu să se şteargă întreaga lungime a părului, dacă părul este lung. 2. Persoana trebuie să îşi umezească scalpul dacă nu are păr pe cap. 3. Persoana trebuie să îşi cureţe şi partea (fără păr) din spatele urechii. 

  Apoi, persoana trebuie să se spele de faţă o dată, deşi, dacă o face de trei ori, este mai 
bine. Marginile feţei sunt de la o ureche la alta pe linie orizontală şi de la linia părului 
până la bărbie, pe linie verticală. 
Notă! Este obligatoriu să se treacă degetele prin barbă dacă aceasta este deasă şi doar         
pe deasupra dacă este subţire.   

   Este obligatoriu ca apa să fie trasă pe nas şi suflată afară o dată şi este mai bine dacă 
se face acest lucru de trei ori. Notă! Nu este suficientă doar punerea apei în nas, apa 
trebuie să intre pe nări şi apoi să fie suflată, nu îndepărtată cu mâna. 

  Apoi este obligatoriu să se clătească gura (madmadah) o dată, iar dacă se face aceasta de trei ori este mai bine.  Notă! Nu este suficientă doar punerea apei în gură pentru clătire. Mai degrabă, apa trebuie mişcată în toată cavitatea bucală. Este de preferat să se folosească siwak.  

  O persoană trebuie să înceapă abluţiunea spunând: „Bismi-llah” (În Numele lui Allah) şi 
este de preferat ca persoana să se spele pe mâini de fiecare dată când face abluţiunea. Cel 
care se trezeşte după somnul de noapte trebuie să se spele pe mâini de trei ori.  
Notă! Este neplăcut să se spele oricare parte a corpului mai mult de trei ori fiecare. 

Rugăciunea (as-Salāh) nu este acceptată fără abluţiune. Abluţiunea trebuie să fie 
făcută cu apă în starea ei originală, aşa cum este apa de mare, cea din fântâni, 
izvoare sau râuri.  
Notă! O cantitate mică de apă devine impură (najās) dacă este amestecată cu o 
substanţă considerată impură. O cantitate mare de apă (mai mult de 210 litri) nu 
devine impură dacă este amestecată cu o substanţă impură decât dacă apa îşi 
schimbă gustul, culoarea sau mirosul. 

Note! 1. Elementele esenţiale ale abluţiunii sunt următoarele: a) spălarea feţei (o dată), inclusiv clătirea 
gurii (madmadah) şi a nasului (istinshāq) prin inhalarea apei în nări şi apoi răsuflarea ei; b) spălarea 
mâinilor şi a braţelor, de la vârful degetelor în sus, incluzând şi coatele; c) ştergerea cu mâinile umede a 
întregului cap, incluzând şi urechile; d) spălarea picioarelor de la degete în sus, incluzând şi călcâiele. 
2. spălarea părţilor corpului se face în mod continuu, fără pauză, deoarece, dacă o parte a corpului deja 
spălată se usucă, abluţiunea este nulă. 
3. Este recomandat să se spună după wudū’: „Ash-hadu an lā ilāha illa Allah, Wahdahu la sharīka 
Lah, wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abdūhu wa rasūluh” (Mărturisesc că nimeni şi nimic nu 
este demn de adorare în afara lui Allah, Unicul, fără partener, şi mărturisesc că Mohammed este Robul şi Mesagerul Său), şi apoi să se facă 2 rak‘āt.  

Descrierea abluţiunii 
(wudū’) 



  

     

        Descrierea rugăciunii  
(as-Salāh) 

Cu mâna dreaptă peste mâna stângă, se menţine privirea în locul în care se va face 
prosternarea. Apoi, se recită oricare dintre du‘ā’-urile care au fost relatate ca fiind 
autentice. Apoi, se spune: „A‘ūdhu billahi min-ash-Shaitan-ir-Rajīm” (Caut 
adăpost la Allah de Şeitan cel blestemat), apoi „Bismi-llahi Ar-Rahmani ar-
Rahīm” (În numele lui Allah Preamilostivul, Prea Îndurătorul). Toate acestea 
trebuie să fie spuse cu voce joasă. Apoi se recită Surat al-Fatiha. Nu este 
obligatoriu pentru cel care se roagă în spatele imamului să recite Surat al-Fatiha în 
rugăciunea care se face cu glas tare (Maghrib, Isha şi Fajr), dar este preferabil să o 
recite în timpul tăcerii imamului (dacă este un imam) şi trebuie să o recite în sinea 
sa în rugăciunile fără voce (Dhuhr şi ‘Asr). Apoi se recită orice altceva se doreşte 
din Coran. 

Notă! Este mai bine să se recite Coranul conform aşezării Surelor şi este neplăcut să nu fie citit în 
ordinea din Coran. De aceea, nu este permis să se recite cuvinte sau versete într-o ordine incorectă. 

 
 Apoi se spune „Allahu Akbar”, se ridică mâinile până la umeri şi se face o plecăciune. În plecăciune, se pun mâinile ferm pe genunchi, cu degetele răsfirate, cu spatele drept, în aşa fel încât capul să fie în aceeaşi linie cu şoldurile, nici mai sus, nici mai jos. Apoi se spune de trei ori „Subhāna Rabbī-l-‘Azīm” (Slavă Domnului meu, Cel Prea Măreţ!). Note! 1. Toate takbirāt (Allah Akbar) şi „Sāmi‘ Allahu liman hāmidah” (Allah îl aude pe cel 

care Îl slăveşte!) sunt spuse în timpul în care se mişcă, nu înainte sau după. A le amâna intenţionat 
anulează rugăciunea. 2. Dacă cineva intră în moschee târziu şi îl găseşte pe imam în poziţia de 
rukū‘, iar acesta încă nu a ridicat capul, atunci, acea persoană poate lua parte la rugăciune împreună 
cu acesta şi va fi ca şi cum ar fi efectuat acea rak'ah (unitătate de rugăciune). Însă, dacă imamul şi-
a ridicat capul din poziţia de ruku' înainte ca persoana să se aşeze pentru rugăciune, atunci ea 
trebuie să recupereze această rak'ah la sfârşitul rugăciunii. 

O persoană începe rugăciunea spunând: „Allahu Akbar” (Allah este Prea Măreţ!), 
stând drept, în picioare. Imamul spune toate takbīrāt (Allahu Akbar) cu voce tare, astfel 
încât cei care sunt în spatele lui să îl poată auzi, în timp ce ei le spun cu voce joasă (în 
şoaptă). El îşi ridică mâinile la începutul takbīr-ului până aproape de umeri, cu degetele 
strânse împreună.  

Note! 1. Este obligatoriu să se rostească stâlpii (aşa cum este takbirāt al-Ihrām) şi actele obligatorii ale 
rugăciunii (aşa cum sunt toate celelalte takbirāt) suficient de tare încât persoana care se roagă să se 
poată auzi. 2. Intenţia pentru efectuarea rugăciunii nu trebuie rostită cu voce tare, aceasta trebuie să se 
afle în interiorul inimii persoanei. 3. În timpul rugăciunii, este neplăcut (makrūh) să îţi ridici privirea sau 
să închizi ochii, sau să priveşti la dreapta sau la stânga, să apropii sau să depărtezi prea tare picioarele 
sau să stai într-un singur picior, cu excepţia cazului în care ai un motiv întemeiat pentru aceasta.  

Apoi se ridică spunând: „Sāmi‘ Allahu liman hāmidah” (Allah îl aude pe cel care Îl slăveşte!) şi se ridică mâinile până la umeri. Stând drept în picioare, se spune: „Rābbana wa Laka-l-hamd” (Domnul nostru, Ţie Ţi se cuvine toată Slava!), adăugând: „Hāmdan kathiiran tayyiban mubārakan fihi, mil’a as-Samāwāti wa  mil’a al-ārdi wa mil’a ma shi’ta min shay’in ba‘d.” (Nenumărate laude pure şi binecuvântate, cât plinătatea Cerului, cât plinătatea Pământului şi cât plinătatea a ceea ce doreşti după aceasta!). Note! 1. Timpul în care se spune: „Rābbana wa Laka-l-hamd” este atunci când persoana stă în picioare, nu în timp ce se mişcă. 2. După ce te ridici din rukū‘, poţi să îţi aşezi mâna dreaptă peste mâna stângă, pe piept sau le poţi lăsa pe lângă trup.  



  

      

 

Atunci când se termină cele două unităţi, se aşează pentru prima mărturisire (at-Tashahhud al-awwal), punând mâna dreaptă pe coapsa dreaptă şi mâna stângă pe coapsa stângă, făcând un cerc cu degetul mijlociu şi cel mare de la mâna dreaptă şi spunând, cu degetul arătător ţinut întins: „At-tahiyyātu Lillahi was-salawātu wat-tayyibāt, as-salāmu ‘alaika ayyuha an-nabiu wa rahmatu Allahi wa barakatuh, as-salāmu ‘alaina wa ‘ala ‘ibad Allahi as-sālihīn. Ashadu an lā ilāha illa Allah wa ashadu anna Muhammadan ‘ābduhu wa rasūluh”  (Toate saluturile (At-Tahiyyāt) sunt pentru Allah şi toate actele de slăvire şi faptele bune. Pacea, mila şi binecuvântarea lui Allah fie asupra ta, o, Profetule! Pacea fie asupra noastră şi asupra tuturor robilor dreptcredincioşi ai lui Allah! Mărturisesc că nimeni şi nimic nu este demn de adorare în afară de Allah şi că Mohammed este Robul şi Trimisul Său!). 
Apoi se ridică şi se roagă a treia şi a patra rak‘ah, făcându-le mai scurte decât primele 
două. În ele se recită numai Surat al-Fatiha şi stă în tawarruk pentru ultima mărturisire 
(at-Tashahhud al-ahir) şi se spune la fel ca şi în prima, apoi se adaugă: „Allāhumma 
sālli ‘ala Muhammad wa ‘ala āli Muhammad, kama sallaita ‘ala Ibrāhīm wa ‘ala āli 
Ibrāhīm, Innaka Hamīdum Majīd, allāhumma bārik ‘ala Muhammad wa ‘ala āli 
Muhammad kama bārakta ‘ala Ibrāhīm wa ‘ala āli Ibrāhīm, Innaka Hamīdum Majīd” (O, Allah, trimite Slava Ta asupra lui Mohammed şi asupra familiei lui 
Mohammed, aşa cum ai trimis slava Ta asupra lui Avrām şi asupra familiei lui 
Avrām. Cu adevărat, Tu eşti plin de Slavă şi Măreţie. O, Allah, trimite 
binecuvântările Tale asupra lui Mohammed şi asupra familiei lui Mohammed, 
aşa cum ai trimis binecuvântări asupra lui Avrām şi asupra familiei lui Avrām. Cu adevărat, Tu eşti plin de Slavă şi Măreţie).  

Face parte din Sunnah a spune: „Allāhumma inni a‘ūdhu Bika min ‘adhābi Jahannam, wa min 
‘adhābil-Qabr, wa min fitnatal-Mahya wal-Mamāt, wa min fitnatul al-Masīh ad-Dajjal” (O, 
Allah, caut adăpost la Tine de pedeapsa Focului, de chinul din mormânt, de încercările vieţii şi ale morţii şi de amăgirea lui al-Masīh ad-Dajjal!). 

 
Apoi se spune: „As-salāmu ‘alaikum wa rahmatu Allah” (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra ta!), întorcându-şi faţa spre dreapta şi apoi spre stânga.  
Este Sunnah Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spune câteva du‘ā’ după completarea 
rugăciunii.  

Apoi, se ridică în şezut din prosternare spunând: „Allahu Akbar” stând pe piciorul stâng, păstrând piciorul drept vertical cu degetele îndoite, îndreptate spre qiblah. Apoi spune: „Rabbi ighfir-li, wa arhamni, wa ajburni, wa arfa‘ni, wa arzuqni, wa ansurni, wa ahdini, wa ‘afini” (O, Allah, iartă-mă, ai milă de mine, întăreşte-mă, înalţă-mi rangul, oferă-mi mijloacele de subzistenţă, dă-mi victorie, călăuzeşte-mă, iartă-mă şi ai milă de mine!). Apoi, se prosternează în acelaşi mod ca la prima prosternare, apoi spune, ridicându-şi capul, „Allahu Akbar”  şi se ridică, repetând a doua rak‘ah în acelaşi mod ca şi prima. Notă! Poziţia în care se citeşte Surat al-Fatiha este în picioare, deci, dacă se începe recitarea înainte de a fi în această poziţie, trebuie să se recite din nou, altfel rugăciunea este nulă. 

 Apoi se prosternează în timp ce spune „Allahu Akbar”. Nu îşi lipeşte stomacul de 
coapse şi nici coapsele de călcâie în timp ce se prosternează, atingând podeaua cu 
fruntea, nasul, palmele, genunchii şi degetele picioarelor întoarse spre qiblah; şi 
spune de trei ori în prosternare: „Subbhāna Rabbī al-’A‘lā”  (Slavă lui Allah, Cel 
Preaînalt!). 

Note! 1. Prosternarea trebuie să fie făcută pe 7 părţi ale corpului: 2 picioare, 2 genunchi, 2 palme şi 
capul (care include fruntea şi nasul). Rugăciunea este invalidă dacă se renunţă intenţionat la una
dintre acestea, cu excepţia situaţiei în care există unui motiv valid. 2. Este neplăcut (makrūh) să 
aşezi coatele pe podea în timp ce te afli în prosternare (sujūd). 



  

     

 
A acţiona conform cunoştinţelor dobândite 

(despre religie) 
  Irmão muçulmano, irmã muçulmana:   
 Dragi fraţi şi surori, Allah v-a uşurat vouă să citiţi această carte benefică, ceea ce vă rămâne acum fiind rodul ei şi anume să vă comportaţi în consecinţă.  ♦ În această carte v-au fost prezentate versete din Cartea lui Allah, Coranul, cu explicaţiile lor, astfel încât să fiţi dornici să puneţi în aplicare ceea ce ştiţi din 
aceste versete. A fost menţionat despre companionii Profetului (Allah să fie 

mulţumit de ei!) că: „(...) 
învăţau recitarea a zece versete de la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi nu luau alte zece până când nu ştiau complet ceea ce conţin acestea, privind ştiinţa şi practica lor. Spuneau: «Am învăţat ştiinţa şi acţiunea.»”  Legile islamului au încurajat ca ştiinţa (religiei) să fie pusă în practică. Ibn 
ʻAbbas (Allah să fie 

mulţumit de el!) a spus despre sensul spuselor lui Allah Al-ʻAzīz (Invincibilul, 
Cel Atotputernic): „Ei le recitau cu recitarea cuvenită.” Aceasta înseamnă că ei le urmau cu practica cuvenită. Fudail a spus: „Într-adevăr, Coranul a fost revelat pentru ca oamenii să se comporte conform lui, dar oamenii au luat simpla sa recitare drept acţiune.” 

 ♦ În această carte, unele aspecte ale Sunnei Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au fost prezentate astfel încât să se acţioneze rapid prin a face fapte bune. Oamenii dreptcredincioşi ai acestei Ummah nu au învăţat nimic fără a se sfătui unul pe celălalt în implementarea corectă a ceea ce au învăţat şi fără a-i chema şi pe alţii să 
se comporte conform poruncii Profetului (Pacea şi binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!): „Dacă am interzis un lucru, atunci staţi departe de el, iar dacă am poruncit un lucru, atunci să îl faceţi cât mai mult cu putinţă.” (Al-Bukhari şi Muslim)  Ei se temeau de pedeapsa dureroasă a lui Allah, după cum El, Preaînaltul, spune: „Nu faceţi chemarea Trimisului între voi ca pe o chemare a unuia dintre voi către altul! Allah îi cunoaşte pe aceia dintre voi care se furişează, căutând adăpost (la alţii). Aceia care fug de Porunca Sa, să se ferească să nu-i lovească pe ei o nenorocire sau să nu-i lovească pe ei o osândă dureroasă!” 
[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 24:36]  
Sunt multe exemple ale dorinţei lor de a practica Sunnah pe cât de bine era posibil: 
 ► Umm Habibah (Allah să fie 

mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus:  

„Celui care se roagă 12 unităţi (rak‘āt) într-o zi şi o noapte, Allah îi va face o  

 Cunoaşterea fără practică nu le este plăcută lui Allah 
Preaînaltul şi Mesagerului Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Allah Al-
ʻAzīz (Invincibilul, Cel Atotputernic) a spus: „O, voi, cei care credeţi! De ce 
spuneţi voi ceea ce nu faceţi? (acesta este un avertisment 
pentru acela care spune ceva şi face contrariul, precum în 
cazul unui sfat, sau care nu face acel lucru deloc, precum în 
cazul unei promisiuni).” [61:2] 
Abu Hurairah (Allah să fie 

mulţumit de el!) a spus: „Ştiinţa (despre religie) 
dobândită fără a fi pusă în aplicare este precum comoara 
care nu este cheltuită pentru cauza lui Allah.” 

Fudail a spus:„Cel care are ştiinţă (despre religie) rămâne ignorant 
faţă de ceea ce ştie până când se comportă conform acesteia.” 
Malik ibn Dinar a spus: „Veţi întâlni oameni care nu fac greşeli 
gramaticale în discursurile lor şi totuşi faptele lor sunt greşite.” 
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casă în Paradis.” (Muslim)   Ea a spus: „De când am auzit acestea de la Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-am făcut în mod continuu.” 
 ► Ibn ʻOmar (Allah să fie 

mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus:  „Este dreptul fiecărui musulman care vrea să lase moştenire să nu îşi petreacă mai mult de trei nopţi fără ca testamentul său să fie cu el.” (Muslim)   Apoi a spus: „Nicio noapte nu a trecut de când l-am auzit pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  fără ca testamentul meu să nu fie cu mine.” 

 ► Imam Ahmad (Allah să aibă 
milă de el!) a spus:  „Nu am făcut nicio relatare fără ca eu să mă 

comport conform acesteia, până în punctul în care Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a fost extras sânge de către Abu Tayyibah şi i-a dat un dinar (o monedă de aur,) iar eu am trimis după un om care extrage sânge, el a făcut aceasta pentru mine şi i-am dat un dinar.” 
 ► Imam al-Bukhari (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Niciodată nu am bârfit pe cineva de când am aflat că bârfa este interzisă. Cu adevărat, sper că Îl voi întâlni pe Allah şi nu îmi va socoti că am bârfit pe cineva.” 
 ► Un hadith spune: „Pe acela care recită Ayat-ul Kursi după fiecare rugăciune, nimic nu îl va împiedica să intre în Paradis cu excepţia morţii.” 
(An-Nasa’i)   Ibn Al-Qaiyym (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Am aflat că sheikh-ul islamului, Ibn Taymiyyah, a spus: «Niciodată nu am lăsat aceste versete decât dacă am uitat sau altceva similar.»”  ► După dobândirea cunoştinţelor religioase şi punerii lor în practică, trebuie să transmiţi mai departe binecuvântările pe care le ai de la Allah Preaînaltul, pentru a nu te priva de răsplata răspândirii (islamului) şi nici pe oameni de 
bunătatea sa. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  „Aceia care îndrumă la bine au aceeaşi răsplată cu cei care îi urmează (după ce au învăţat de la ei).” (Muslim)   El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus:  „Cel mai bun dintre voi este cel care memorează Coranul şi apoi îi învaţă şi pe alţii.” (Al-Bukhari)   De asemenea, Profetul (Pacea şi binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!) a spus:  „Transmite de la mine, chiar şi numai un verset din Coran.” (Al-Bukhari şi Muslim)   Conform binelui pe care îl răspândeşti, răsplata ta va fi înmulţită şi faptele bune vor creşte în această viaţă şi după moarte, după cum a spus Profetul               
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):   „Atunci când fiul lui Adam moare, toate faptele lui se opresc cu excepţia a trei: caritatea continuă, ştiinţa de care continuă să beneficieze şi alţii şi un fiu credincios, care face du‘ā’ (suplicaţie) pentru el.” (Muslim) Toată lauda I se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor, şi binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, şi asupra familiei sale!  
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