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Prefaţă

În timp ce modul de viață cunoscut sub numele de 
islam continuă să #e religia cu cea mai mare creștere din 
lume – în ciuda tradiționalelor numărători de#citare ale 
musulmanilor făcute de către statisticienii occidentali – 
disponibilitatea informațiilor utile despre islam care se 
adresează atât nevoilor musulmanilor practicanți, cât şi 
ale altor persoane interesate, se străduiește să țină pasul cu 
această comunitate a(ată în plină expansiune. În mod ironic, 
frenezia de după 9 /11 care a cuprins societățile occidentale, cu o neobișnuită şi adesea 
irațională ură față de islam, a stârnit, în același timp, interesul nemusulmanilor, care 
au considerat că scepticismul mass-mediei cu privire la extremiștii islamici, precum 
şi părerile așa numiților „haters”

(1)
 americani nu se potrivesc cu experiențele avute de 

ei înșiși cu musulmanii pe care i-au cunoscut în comunitatea lor, în sălile de clasă sau 
la locurile de muncă. Astfel, ei caută adevărul religiei și se străduiesc pe cont propriu 
să găsească răspunsuri la întrebările care sunt #e ignorate în mass-media populară, #e 
„întoarse” în acel mod familiar care contribuie la dezinformare. Aceasta conduce la un 
gol informațional, care tânjește după un răspuns serios şi semni#cativ. 

,
Abd Ar-Rahman Ash-Sheha, prin compendiul său inovator – Cheia pentru 

înțelegerea islamului – nu numai că a abordat această necesitate, ci, mai mult, a introdus 
un format construit într-un mod unic, ușor de înțeles, cuprinzător şi educativ.

Renașterea islamică ce a însoțit eliberarea musulmanilor din jugul colonialismului 
de la jumătatea secolului al XX-lea nu a dus lipsă de învățați sau de materiale educative, 
menite să consolideze noile libertăți în cadrul Milei Divine a Cărții lui Allah  Preaînaltul 

și a tradițiilor Nobilului Său Profet (S). 

Într-adevăr, geniul acestor înțelepți musulmani timpurii a contribuit la 
reconstruirea cadrului care găzduiește astăzi aceste mișcări islamice renăscute. Însă, 
multe dintre aceste tratate islamice de#nitorii, dacă nu toate, sunt scrise într-un 
limbaj şi un stil care se adresează, în mare măsură, celor care sunt deja musulmani sau 
celor care se simt confortabil conversând în termeni academici greoi. Cartea lui Ash-
Sheha oferă simultan, într-un singur volum scris într-un stil simplu, o multitudine de 
informații care sunt revelatoare pentru nemusulmanii care caută o înțelegere clară şi 

(1)  Persoane care urăsc tot ceea ce fac cei din jurul lor și care le critică acțiunile.
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concisă a ceea ce este şi a ceea ce nu este islamul şi un inventar extrem de bine organizat 
de prezentări luate din surse tradiționale cu privire la credință, actele de adorare şi 
problemele sociale pentru musulmanul practicant. În mod cert, această manieră de 
a distribui informații critice despre mesajul islamului prezintă o oportunitate nouă și 
atrăgătoare de a face cunoscută această religie, păstrând neschimbate principiile de 
bază ale credinței. 

Cartea Cheia pentru înțelegerea islamului combină perspicacitatea şi înțelepciunea 
învățatului cu empatia unui cercetător social conștiincios. 

Astfel, rezultatul este un text informativ, convingător, care tratează, spre exemplu, 
elementele esențiale ale actelor de adorare ale musulmanului și interpretarea islamică a 
astro#zicienilor Al-Haitham și Edwin Humble, realizată cu aceeași claritate şi aplomb, 
conectându-le cu referințe corespunzătoare din Nobilul Coran şi Tradițiile Profetului

(1)
. 

Amploarea şi profunzimea subiectului tratat sunt cu adevărat remarcabile şi o mărturie 
a talentului şi înțelepciunii autorului. 

Prin conținutul, stilul său şi prin contribuția sa deosebit de importantă la dialogul 
global privind religia în viața contemporană, cartea lui Ash-Sheha – Cheia pentru 
înțelegerea islamului –  se numără printre cele mai importante lucrări de acest gen. 
Ea rede#nește conturul acestei discuții în timp ce stabilește metode îmbunătățite 
pentru a ilumina fundamentele islamice ale științei și culturii europene. Este o lucrare 
cu adevărat importantă, care sperăm că va in(uența viitoarele generații de învățați 
musulmani care vor alege drept vocație să semene domeniile necultivate de prezentare 
a islamului drept munca vieții lor. Ne rugăm pentru acceptarea universală a acestei 
oferte generoase și ne rugăm lui Allah Preaînaltul, Cel Sublim, să îi binecuvânteze pe 
musulmani și să îi călăuzească pe nemusulmani către cunoașterea a ceea ce este mai 
bun atât în această viață, cât și în Viața de Apoi.

Directorul Departamentului de Cercetare și Dezvoltare
pentru Asociația de Daw

,
ah canadiană,

profesor dr. Kamal Hassan Ali,
West'eld State College,
West'eld, Massachusetts
SUA 
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(1)  Acest termen din limba arabă (S) înseamnă „Pacea și binecuvântarea lui Allah #e asupra sa!” și este folosit de #ecare dată când 
este menționat numele Profetului Mohammed (S).
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Dr. Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Cheia

Pentru Înţelegerea

Islamului
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Allah 
Preaînaltul 

spune(1) în Coranul cel Nobil:

(Spuneţi: «Noi credem în Allah 
şi în ceea ce ne-a fost trimis nouă şi 

în ceea ce i-a fost trimis lui Avraam, lui 
Ismail, lui Isaac, lui Iacob şi seminţiilor; în 
ceea ce le-a fost dat lui Moise şi lui Isus şi 
în ceea ce le-a fost dat [tuturor] Profeţilor 

de către Domnul lor. Noi nu facem 
deosebire între ei! Noi Lui Îi suntem 

supuşi [musulmani]!»)
[Traducerea Sensurilor Nobilului 

Coran, 2:136] 

8

(1) Notă explicativă: În această carte, atunci când spunem Allah Preaînaltul spune… utilizăm traducerea sensurilor 
cuvintelor din versetele respective şi nu o traducere literală, deoarece nimeni nu ştie traducerea lor completă , sub toate 
aspectele, cu excpeţia lui Allah Preaînaltul.
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(1)  Cuvântul tradus aici cu termenul de „religie”, provine din cuvântul arab «dīn», care face referire la un mod de viață atât 
particular, cât şi general. Acest termen este unul cuprinzător, însemnând în același timp acte de adorare, practici sociale 
şi un întreg cod de conduită, incluzând, printre altele, igiena personală sau eticheta socială.



 Cuvânt înainte
În numele lui Allah, Ar-Rahman (Preamilostivul),

Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul)

Toată slava I se cuvine lui Allah Preaînaltul, Stăpânul tuturor lumilor, şi toate 
binecuvântările lui Allah %e asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, 
a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă; %e ca 
Allah Cel Atotputernic să aibă milă de ei în Ziua Judecății!

Această carte explică pe scurt ultima religie Divină(1), care abrogă toate celelalte 
religii precedente. Conform celor mai recente sondaje, islamul este religia a peste un 
miliard de adepți din întreaga lume. Oamenii au acceptat această religie într-un număr 
mare, în ciuda faptului că aceia care cheamă la islam nu primesc suportul moral şi 
#nanciar su#cient pentru a face acest lucru. Mai mult decât atât, rar s-a auzit că o 
persoană care a acceptat islamul a renunțat mai apoi la această credință.

În islam, cunoașterea şi învățații sunt extrem de apreciați şi se bucură de un 
deosebit prestigiu în societatea musulmană. Coranul cel Nobil nu este o carte de știință, 
ci este legea de bază care descrie detaliile cu privire la viața musulmanului. În el, sunt 
menționate aspecte politice, sociale, economice, morale şi altele.

Scopul acestei cărți nu este acela de a lega orice descoperire științi#că modernă 
făcută de om de un verset din Coranul cel Nobil. Cu toate acestea, am menționat unele 
evenimente științi#ce pentru a clari#ca faptul că în Coranul cel Nobil există anumite 
versete care conțin informații științi#ce exacte, descoperite abia recent de către știința 
modernă.

Vă invit pe toți să citiți această carte şi să contemplați semnele lui Allah Preaînaltul, 
străduindu-vă să descoperiți adevărata Sa religie.
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Ce este islamul? 
 

Islamul înseamnă ascultare și supunere numai față de Allah Preaînaltul, Singurul 
demn de adorare (monoteism), şi a nu Îi asocia Lui niciun partener, rival sau mijlocitor. 
Este o religie a toleranței şi a păcii. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

([…] Allah vă voiește ușurarea, nu vă voiește împovărarea […].) [Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 2:185]

● Islamul este religia prin care se găsește mulțumirea spirituală şi liniștea 
su(etească.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

(Pe cei care cred şi ale căror inimi sunt liniștite întru pomenirea lui Allah, căci 
prin pomenirea lui Allah se liniștesc inimile.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 13:28]

● Islamul este religia milei şi a compasiunii. 

Mesagerul lui Allah (S) a spus:

„Preamilostivul arată Milă celor care sunt milostivi. Așadar, arătați milă celor de 
pe Pământ, pentru ca să primiți milă din partea Celui a(at deasupra Cerurilor.” (Abu-

Dawud)
(1)

● Islamul este o religie a dragostei şi a iubirii binelui pentru alții.

Mesagerul lui Allah (S) a spus:

„Cel mai iubit dintre oameni de Allah este cel care aduce cele mai multe bene#cii 
celorlalți.” (At-Tabarani)

● Islamul este o religie care nu cunoaște niciun fel de confuzie sau ambiguitate.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel  Nobil:

(Şi nu am trimis mai înainte de tine decât numai bărbați, cărora Noi le-am 
pogorât revelații. Întrebați-i pe oamenii pricepuți în cărți, dacă voi nu știți.) 
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 16:43]

(1)  Toate numele menţionate după cuvintele Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah #e asupra sa!) sunt 
nume ale unor învăţaţi care au cules spusele Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah #e asupra sa!) de la companionii 
săi şi le-au strâns în cărţi.

10
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● Islamul este o religie universală, deoarece se adresează omenirii ca întreg şi nu 
doar anumitor rase sau popoare.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

(Şi Noi nu te-am trimis decât ca vestitor şi prevenitor pentru toată lumea, însă 
cei mai mulți dintre oameni nu știu.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 34:28]

● Islamul este religia care șterge toate păcatele trecute.

Profetul Mohammed (S) a spus:

„(...) Islamul șterge toate păcatele comise înainte de el (...)”  (Muslim)

● Islamul este o religie completă şi perfectă, care abrogă toate Revelațiile precedente. 
Este, de asemenea, ultima religie.

Allah Preaînaltul spune în 
Coranul cel Nobil:

([…] În ziua aceasta, am 
desăvârșit religia voastră şi am 
împlinit Harul Meu asupra 
voastră şi am încuviințat islamul 
ca religie pentru voi! […].)   
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 

5:3]

Islamul cuprinde un anumit 
număr de acte de adorare, dintre 
care unele sunt verbale și #zice și 
altele țin de credință. Aceste acte 
de adorare joacă un rol deosebit de 
important în ra#narea manierelor 
unei persoane, în puri#carea 
su(etului ei, în reformarea 
sinelui, precum și în menținerea 
integrității și a unității societății 
musulmane. 

. 

► Figură: ușa sanctuarului Ka,bah. Aceasta este făcută din aur pur, 
în semn de respect pentru ceea ce reprezintă Ka,bah. Se deschide o 
singură dată pe an, când este spălată înainte de hajj şi acoperită cu 
kiswah (acoperământ).
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Ce se spune despre islam?

W. Montgomery Watt a spus în cartea sa Ce este islamul?:

 „Prejudecata este doar una dintre di#cultățile pe care le întâmpină un student 
european sau american al islamului. De îndată ce începe să descrie islamul ca #ind 

«religia Coranului» sau «religia a patru sute de milioane de musulmani din zilele 
noastre», el introduce un tip nou care nu se încadrează în categoria de 

«religie». Însă, ce anume înseamnă termenul de «religie» pentru 
un occidental? În cel mai bun caz, pentru omul obișnuit, 

aceasta înseamnă a petrece în jur de o oră în zilele de 
duminică în anumite practici care-i oferă un oarecare 

sprijin şi putere pentru a putea înfrunta problemele 
cotidiene, care îl încurajează să #e prietenos 
față de alte persoane și să mențină standardele 
decenței sexuale; are de a face puțin sau chiar 
deloc cu comerțul, economia, politica sau relațiile 
industriale. În cel mai rău caz, se favorizează o 
atitudine de automulțumire în indivizii cei mai 

prosperi din punct de vedere #nanciar, precum și 
în anumite rase. Europenii pot chiar să privească 

religia ca pe un drog dezvoltat de către exploatatorii 
oamenilor de rând, pentru a-i menține subjugați. Cât de 

diferită este această viziune față de conotațiile transmise 
musulmanului de versetul:

([Unica] religie acceptată de Allah este islamul! […]) [Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 3:19]

Cuvântul tradus drept «religie» este dīn, care în limba arabă face referire în 
mod obișnuit la un mod de viață complet. Aceasta nu este o chestiune particulară 
pentru #ecare om, care să atingă numai periferia vieții lui, ci este ceva atât general, 
cât și particular, ceva care pătrunde în întreaga structură a societății într-un mod de 
care oamenii sunt conștienți. Cuprinde, în același timp, dogma teologică, formele de 
adorare, teoria politică şi un cod detaliat de conduită, incluzând chiar şi lucruri pe care 
europenii le-ar clasi#ca drept igienă sau etichetă.”(1)

(1)  W. Montgomery Watt este un orientalist scoţian.

12
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Stâlpii islamului

Actele de adorare #zice și verbale sunt numite stâlpii islamului (arkān al-islam). 
Aceștia sunt în număr de cinci, după cum urmează:

1. Mărturisirea de credință (ash-shahādatān)
2. Rugăciunea (as-salāh)
3. Caritatea anuală obligatorie (az-zakāh)
4. Postul din luna Ramadan (as-siyam)
5. Pelerinajul la Mecca (al-hajj)

1. Mărturisirea de credință (ash-shahādatān)

Aceasta este mărturisirea că:

„Nu există altă divinitate demnă de adorare în afară de Allah şi Mohammed este 
Mesagerul Său.”

Această mărturisire de credință este cheia prin care o persoană devine musulmană. 

Semni#cația primei părți a mărturisirii de credință – „Nu există altă divinitate 
demnă de adorare în afară de Allah” – este că:

a) Allah este Creatorul a tot ceea ce există;
b) Allah este Stăpânul a tot ceea ce există şi Dispune asupra tuturor lucrurilor;
c) Allah este Singurul demn de adorare.

Semni#cația celei de a doua părți a mărturisirii de credință –  „Mohammed este 
Mesagerul Său” – include:

a)  a îl urma pe Mesager (S) în tot ceea ce a poruncit;

b)  a crede tot ceea ce el (S) a spus; 
c)   a se abține de la ceea ce a interzis şi de la toate cele împotriva cărora ne-a avertizat;
d) a nu Îl adora pe Allah Preaînaltul decât în modalitatea care a fost instituită de 

Mesagerul Său (S).

►  Nu există altă divinitate demnă de adorare în afară de Allah și Mohammed este Mesagerul Său
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Cine este Mesagerul islamului?

El este Abu al-Qasim, Mohammed (S), #ul lui ’Abd Allah, #ul lui ‘Abd al-
Muttalib, #ul lui Hāshim. A făcut parte din tribul Quraiș, a cărui origine merge înapoi 
până la Adnan, unul dintre #ii lui Ismā‘īl (Ismail), Profetul lui Allah (Pacea #e asupra 
sa!). Ismail (Pacea #e asupra sa!) era #ul lui Ibrāhīm (Avraam), care a fost un Mesager 

al lui Allah (Pacea #e asupra sa!).

Mohammed (S) s-a născut în jurul anului 570, în sfântul 
oraș Mecca. Acesta era centrul religios al întregii 

Peninsule Arabice, deoarece găzduia Ka’bah, care 
a fost construită de către Avraam şi #ul său, Ismail 

(Pacea #e asupra lor!).

Chiar şi înainte de primirea Revelației Divine, 
el a fost cunoscut drept „cel demn de încredere”, 

iar oamenii aveau o așa de mare încredere în 
Mohammed (S) încât îi încredințau averile 

atunci când trebuiau să plece într-o călătorie. De 
asemenea, el (S) era cunoscut sub numele de 
„cel sincer”, deoarece niciodată nu a mințit şi 

nu a acționat cu per#die. El (S) își dorea tot ceea 
ce era mai bun pentru ceilalți.

Mohammed (S) a primit prima Revelație la 
vârsta de 40 de ani şi i-a spus atunci soției sale, Khadijah 

(Allah să #e mulțumit de ea!), cu inima tremurândă:

„«O, Khadijah, ce se întâmplă cu mine? Mă tem că mi s-ar putea întâmpla ceva.» 
Khadijah i-a răspuns: «Ba nu! Așteaptă veștile bune! (Jur) Pe Allah, Allah nu te va 
dezamăgi, căci tu păstrezi relațiile cu rudele tale, spui adevărul, te ocupi de problemele 
celorlalți și îi ajuți #nanciar pe nevoiași, îți onorezi oaspeții cu generozitate și îi ajuți pe 
cei loviți de calamități.»” (Al-Bukhari).

El (S) a rămas în Mecca timp de treisprezece ani, perioadă în care i-a invitat pe 
oameni să creadă în Unicitatea lui Allah Preaînaltul. Apoi, a emigrat în orașul Medina, 
chemându-i pe locuitorii acestuia la islam, fapt acceptat de majoritatea dintre ei. 
După aceea, Allah Cel Atotputernic i-a revelat Mesagerului Său (S) restul Legislației 
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islamice. Mohammed (S) s-a întors la Mecca la opt ani după emigrarea sa și a 
cucerit-o. A murit la vârsta de 63 de ani, după ce Allah Preaînaltul îi revelase întregul 
Coran. Toate Legislațiile religiei fuseseră perfecționate și completate, iar majoritatea 
națiunilor arabe acceptaseră islamul.

Ce se spune despre Profetul Mohammed (S)?

George Bernard Show a a#rmat în Islamul genuin:

„Am ținut mereu religia lui Mohammed la loc de stimă, datorită vitalității sale 
minunate. Este singura religie care pare să posede capacitatea de a asimila toate fazele 
schimbătoare ale existenței, prezentând interes indiferent de perioada istorică. Am 
prezis despre credința lui Mohammed că ar # acceptabilă pentru Europa de mâine, așa 
cum începe să #e acceptabilă pentru Europa de astăzi. Posibil din cauza ignoranței şi 
a bigotismului, clericii medievali au colorat mahomedanismul (islamul) cu cele mai 
întunecate culori. De fapt, ei erau instruiți să urască, în același timp, atât pe omul 
Mohammed, cât şi religia sa. Pentru ei, Mohammed era un antihrist. L-am studiat pe 
acest om minunat şi, în opinia mea, departe de a # un antihrist, ar trebui să #e numit 
Mântuitorul omenirii.”(1) 

Annie Besant(2) a spus în Viața şi învățăturile lui Mohammed:

„Este imposibil pentru cel care studiază viața și caracterul marelui Profet al 
Peninsulei Arabice, care știe cum a predicat și cum a trăit, să simtă altceva decât respect 
pentru acest Profet măreț, unul dintre cei mai mari Mesageri ai Supremului. Și, deși în 
ceea ce am scris vă voi spune multe lucruri pe care mulți deja le cunosc, de #ecare dată 
când le recitesc, simt un nou fel de admirație, un nou sens de respect pentru acest măreț 
învățător arab.”  

(1)   Islamul genuin, vol. 1, nr. 8, 1936.

(2)  Teozof, #losof şi #gură politică engleză, care a pledat pentru drepturile familiei şi pentru implementarea reformelor 
educaționale în India.
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2.      Rugăciunea (as-salāh)

Rugăciunea este modalitatea prin care robul lui Allah păstrează legătura cu 
Domnul său. Prin aceasta, o persoană comunică în mod particular cu Domnul ei, 
căutând Iertarea Sa și cerându-I Ajutorul şi Călăuzirea. Sunt cinci rugăciuni care 
trebuie efectuate zilnic. Bărbații trebuie să le efectueze în masjid (moschee), în 
congregație, cu excepția cazului în care au motive valide pentru a nu face acest 
lucru. Astfel, musulmanii ajung să se cunoască unii pe alții, iar legăturile de iubire 
şi unitate care îi leagă sunt clădite, menținute şi consolidate. Ei ajung să cunoască 
situația fraților lor musulmani zi de zi. Dacă cineva nu este prezent la rugăciunea 
zilnică şi se bănuiește că este bolnav, ceilalți musulmani merg să îl viziteze, iar dacă 
simt că actele lui de adorare slăbesc, îl sfătuiesc asupra acestui lucru. Toate diferențele 
sociale, precum cele de clasă, rasă şi națiune dispar în acest mod. Musulmanii se 
adună în rânduri, stând unii lângă alții, îndreptând-şi fețele spre același loc (Mecca) 
și în același timp. Toți devin egali în ceea ce privește supunerea lor față de Allah 
Preaînaltul, atunci când stau în picioare în fața Lui.

► Un grup mare de oameni prosternându-se în fața lui Allah Preaînaltul, într-o singură direcție, 
ceea ce demonstrează smerenia şi supunerea în fața lui Allah Preaînaltul

16
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3.      Caritatea anuală obligatorie (az-zakāh)

Caritatea reprezintă un anumit procentaj din avere pe care musulmanii mai 
bogați îl oferă pentru frații şi surorile lor mai puțin norocoși. Sunt anumite condiții 
care trebuie respectate atunci când aceasta este oferită. Astfel, musulmanul o oferă 
de bunăvoie, respectând Porunca lui Allah Preaînaltul.

Scopul din spatele acestei obligații este acela de a reînvia sprijinul mutual 
şi social printre musulmani, precum și de a eradica sărăcia şi a pune capăt 
pericolelor care decurg din aceasta. Prin ea, inimile celor bogați sunt curățate de 
lăcomie, iar inimile celor săraci sunt curățate de sentimentele de ură şi de gelozie 
pe care le pot simți față de cei bogați. Ei îi văd pe cei mai bogați oferind din averea 
pe care Allah Preaînaltul le-a dat-o, având astfel grijă de nevoile lor şi cheltuind 
bani pentru ei.

 

► Lingvistic, termenul de «zakāh» înseamnă «creștere». Acesta crește averea omului și îl 
protejează de nenorociri. Caritatea este răsplătită în mod generos de către Allah Preaînaltul.
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4.      Postul din luna Ramadan (as-siyam)

Este obligatoriu pentru #ecare musulman să postească o dată pe an, pe perioada 
întregii luni Ramadan. De la răsăritul şi până la apusul Soarelui, musulmanii trebuie 
să se abțină de la orice le rupe postul, #e că este vorba de mâncare, apă sau relații 
sexuale. Postul este un act de adorare în islam și a fost o obligație și în celelalte religii 
existente înaintea lui.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

(O, voi  cei care credeți, v-a fost statornicit vouă postul [as-siyam], așa cum 
le-a fost prescris şi celor dinaintea voastră –  Poate că veți ' cu frică!) [Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 2:183].

► Musulmanii folosesc calendarul lunar pentru a determina începutul şi sfârșitul #ecărei luni. 
Acesta este folosit, de asemenea, pentru a determina începutul unor „sezoane religioase”

(așa cum sunt postul sau hajj-ul). religioase (aşa cum sunt Postul sau Hajj-ul).

4.4.4.      PoPoPostststululul d d dininin l l lunununa a a RaRaRamamamadadadan n n (a(a(a(as-s-s-sisisiyayayayam)m)m)m)
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5.      Pelerinajul la Mecca (al-hajj)

Hajj-ul este pelerinajul pe care musulmanii îl efectuează, mergând la Casa 
cea Sfântă a lui Allah (Ka

,
bah), pentru a îndeplini anumite ritualuri, în locuri şi 

momente speci#ce. Acest stâlp al islamului este obligatoriu de îndeplinit o dată în 
viață pentru #ecare musulman, bărbat sau femeie, care este sănătos şi care a atins 
vârsta pubertății, dacă are capacitatea #zică şi #nanciară pentru a îl efectua.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

([…] Este o datorie a oamenilor față de Allah [să împlinească] pelerinajul 
[hajj] 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]

Hajj-ul este reuniunea islamică de cea mai mare amploare. Musulmanii din 
întreaga lume se adună în același loc şi în aceeași perioadă, rugându-se aceluiași 
Domn, purtând același tip de haine şi îndeplinind aceleași ritualuri. Nu există nicio 
diferență între bogați şi săraci, nobili şi oameni de rând, albi şi negri, arabi şi nearabi; 
cu toții sunt egali în fața lui Allah Cel Atotputernic. Nu există nicio diferență între 
ei, cu excepția pietății (taqwā).

Hajj-ul este un eveniment care pune accentul pe fraternitatea între toți 
musulmanii şi pe unitatea tuturor speranțelor şi sentimentelor lor. .

 
► Pelerinii înconjoară Ka

,
bah în timpul Pelerinajului.. 

5.5.5.5.      PePePePeleleleleririririnananajujujujul l l l lalalala M M M Mecececcacaca ( ( ( (alalalal-h-h-h-hajajajajj)j)j)j)
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Stâlpii de bază ai credinței islamice

Actele de adorare care țin de credință sunt numite stâlpii credinței (arkān al-
imān). Sunt în număr de șase, după cum urmează:

1.  Credința în Allah Preaînaltul
2.  Credința în îngerii lui Allah 
3.  Credința în Cărțile lui Allah
4.  Credința în Mesagerii lui Allah 
5.  Credința în Ziua Judecății
6.  Credința în Al-Qadā (Predestinare) şi Al-Qadar (Destin)

1.      Credința în Allah Preaînaltul

Credința în Allah Preaînaltul presupune credința în existența Sa, în faptul că El 
este Singurul demn de adorare, că nu are parteneri, egali sau rivali în Stăpânirea Sa 
(Rububiyyah(1)), în Divinitatea Sa (Uluhiyyah(2)) sau în ceea ce privește Numele şi 
Atributele Sale(3). El este Creatorul și Stăpânul a tot ceea ce există, numai ceea ce El 
voiește se petrece şi El este Cel cu putere deplină peste toată creația Sa.

►  Aceasta este sura (capitolul) 112 din Nobilul Coran. 
Ea a fost revelată în momentul în care politeiștii i-au cerut 

Profetului Mohammed (S) să Îl descrie pe Domnul Lumilor.

20

(1)  Acest lucru atestă faptul că Allah Preaînaltul există, că El este Creatorul şi Stăpânul întregului Univers. El este Cel care face 
ca toate lucrurile să se întâmple, nimic nu există şi nimic nu se petrece dacă El, Preaînaltul, nu voiește.

(2)  Acest lucru atestă faptul că Allah Preaînaltul este Unica divinitate, Singurul care merită să #e adorat, iar toate faptele de 
adorare trebuie să Îi #e dedicate numai Lui.

(3)  Aceasta înseamnă să crezi în unicitatea Numelor şi Atributelor Sale şi că aceste frumoase Nume şi Atribute îi aparțin doar 
lui Allah Preaînaltul şi că El este lipsit de orice fel de imperfecțiune.
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Coranul cel Glorios

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

(Spune [o, Mohammed]: El este Allah, [Al] Ahad [Cel care este Unul, Cel 
care nu are partener sau ceva similar. Nu este niciun alt Dumnezeu în afară 
de El. Nimeni nu împarte cu El Atributele Sale Divine, nimeni nu poate face 
vreunul din Actele Sale Divine şi nimeni nu este asemeni Sinelui Său Divin. El 
este Indivizibil şi nu trei în unul, așa cum spun creștinii]. ~ Allah As-Samad 
[Cel care Își este Sieși de ajuns, Cel care este Perfect în Slava şi Onoarea Sa, în 
Atributele Sale, în Cunoașterea Sa, în Puterea Sa, Care nu are nevoie de nimic de 
la creațiile Sale, dar de Care întreaga creație are nevoie, iar El nici nu mănâncă, 
nici nu bea şi nici nu moare]! ~ El nu dă naștere şi nu este născut ~ Şi nu este 
nimeni egal sau comparabil cu El.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 112:1- 4].

2.      Credința în îngerii lui Allah 

Aceasta înseamnă a crede că îngerii (Pacea #e asupra lor!) există. Numărul lor 
exact nu este cunoscut de nimeni, cu excepția lui Allah Preaînaltul, care i-a creat 
pentru a Îl adora.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

(Mesia nu se va dezice niciodată de a-i ' rob lui Allah şi nici îngerii apropiați, 
iar acela care se dezice de la slujirea Lui şi se arată trufaș, îi va aduna la El laolaltă.) 
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 4:172].

Îngerii (Pacea #e asupra lor!) nu au niciuna dintre Calitățile lui Allah Preaînaltul 
şi nici nu sunt copiii Lui. Ei au fost creați pentru a îndeplini anumite sarcini.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

Ei zic: (Cel Milostiv şi-a luat un 'u!» Mărire Lui! Însă ei nu sunt decât niște 
robi ținuți în cinste. ~ Ei nu I-o iau înainte cu vorba şi ei purced numai după 
Porunca Lui.)  [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 21:26 -27].

3.    Credinţa în Cărţile lui Allah

Este credința în faptul că Allah Preaînaltul a revelat 
Scripturi Divine Mesagerilor Săi (Pacea #e asupra lor!), 
pentru ca aceștia să le transmită omenirii. Aceste Cărți nu 
conțin nimic altceva în afară de adevărul potrivit perioadei în 
care ele au fost revelate. Toate îi invită pe oameni să creadă în 
Unicitatea lui Allah, în faptul că El este Creatorul, Stăpânul şi 
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Deținătorul tuturor lucrurilor şi că Lui îi aparțin toate Numele şi Atributele cele mai 
frumoase. Unele dintre aceste Cărți sunt următoarele:

● Suhuf (Scriptura lui Avraam): Aceasta este Scriptura Sacră revelată Profetului 
Avraam (Pacea #e asupra sa!).

● Taurah (Tora): Tora este Cartea Sacră revelată Profetului Moise (Pacea #e 
asupra sa!).

● Zabur (Psalmii): Zabur este Cartea Sacră revelată Profetului David (Pacea #e 
asupra sa!).

● Injil (Evanghelia): Evanghelia este Cartea Sacră revelată Profetului Isus 
(Pacea #e asupra sa!).

● Nobilul Coran: Oamenii trebuie să creadă că Nobilul Coran reprezintă în 
totalitate Cuvântul lui Allah Preaînaltul, revelat Profetului Său, Mohammed (S), 
prin intermediul îngerului Gavriil (Pacea #e asupra sa!) şi, de asemenea, că aceasta 
este ultima Carte revelată, care abrogă toate celelalte Cărți pogorâte anterior. 

Ce este Coranul cel Nobil?

Coranul cel Nobil reprezintă Legislația musulmanilor, din care derivă toate 
învățăturile care organizează atât viața lor religioasă, cât şi problemele lor zilnice. 
El se diferențiază de toate celelalte Cărți Divine prin următoarele lucruri:

● este ultima Carte Divină revelată, fapt pentru care Allah Preaînaltul a 
promis să o apere de orice denaturare până în Ziua de Apoi.

Allah Preaslăvitul spune în Coranul cel Nobil:

(Într-adevăr, Noi am pogorât Coranul şi Noi îi vom ' păzitori!)  [Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 15:9]

● Coranul cel Nobil cuprinde toate legile care reformează societatea şi 
garantează fericirea tuturor celor care le pun în aplicare. 

● Coranul cel Nobil a documentat poveștile Profeților şi Mesagerilor (Pacea 
#e asupra lor!), cu tot ceea ce s-a petrecut între ei şi oamenii la care au fost trimiși, 
începând cu cea a lui Adam (Pacea #e asupra sa!) şi până la cea a lui Mohammed (S).

● a fost revelat pentru întreaga omenire, pentru ca aceasta să trăiască o viață plină 
de pace şi fericire şi, totodată, pentru a o scoate din întuneric și a o aduce la lumină.

● recitarea, memorarea şi învățarea lui reprezintă acte de adorare.

22
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Ce se spune despre Nobilul Coran?

Maurice Bucaille a spus în cartea sa, Coranul şi știința modernă:

„O examinare total obiectivă a lui (a Coranului), în lumina 
științei moderne, ne va conduce la recunoașterea unei armonii 
între acestea două, ceea ce a fost deja remarcat cu diferite alte 
ocazii. Acest fapt ne face să credem că este de neconceput ca 
un om aparținând timpurilor în care a trăit Mohammed să 
#e autorul unor astfel de a#rmații, bazându-ne pe cunoștințele 
existente în acea perioadă. Astfel de considerații sunt doar o 
parte din ceea ce plasează Coranul în locul său unic şi îi forțează 
pe oamenii de știință imparțiali să admită faptul că nu sunt capabili 
să ofere o explicație care solicită numai raționamentul materialist.”

4.      Credința în Mesagerii lui Allah

Aceasta reprezintă credința în faptul că Allah Preaînaltul i-a ales pe cei mai 
buni dintre oameni ca să #e Mesagerii Săi (Pacea #e asupra lor!), pe care i-a trimis 
creației Sale cu legi speci#ce; să I se supună numai Lui şi să Îl adore doar pe El, 
să stabilească religia Sa şi Unicitatea Sa (Tawhīd). Allah Cel Atotputernic le-a 
cerut Mesagerilor Săi (Pacea #e asupra lor!) să transmită Mesajul pentru ca, astfel, 
oamenii să nu aibă nicio dovadă împotriva Lui după ce i-a trimis pe aceștia. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

(Nu am trimis înainte de tine [o, Mohammed] decât numai bărbați cărora 
le-am revelat. Întrebați-i pe [învățații şi erudiții dintre] oamenii Cărții, dacă 
voi nu știți!) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 21:7]

Primul Mesager al lui Allah Preaînaltul a fost Noe (Pacea #e asupra sa!), iar 
ultimul, Mohammed (S).

5.      Credința în Ziua Judecății

Aceasta înseamnă a crede că lumea pe care o cunoaștem acum va ajunge la un 
#nal. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

(Toți cei care sunt pe Pământ vor pieri, ~ Va rămâne veșnic [numai] fața Domnului 
tău, Cel plin de Slavă şi de Cinste.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 55:26 -27]

După aceea, Allah Preaînaltul va readuce la viață toată Creația, judecându-i și 
recompensându-i pe cei care au făcut fapte bune, au crezut (în Allah Preaînaltul) 
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şi au urmat învățăturile Mesagerilor și Profeților lui Allah (Pacea #e asupra lor!) 
cu o viață veșnică în Paradis (Jannah).

De asemenea, El, Cel Atotputernic, îi va pedepsi pe cei care au comis fapte rele, 
nu au crezut şi nu au ascultat de Mesagerii Săi (Pacea #e asupra lor!), cu o viață 
veșnică în Iad.

6.      Credința în Al-Qadā şi  Al-Qadar (Predestinare şi Destin)

Aceasta este credința că Allah Preaînaltul știa totul înainte să se petreacă și știe 
tot ceea ce se va întâmpla în viitor. El a făcut apoi ca totul să existe, în concordanță 
cu Măsura şi Cunoașterea Sa.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

([…] [şi Allah] a creat toate lucrurile şi le-a măsurat cu măsură [precisă].) 

[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 25:2]

Această credință nu intră în contradicție cu faptul că o persoană trebuie să 
depună toate eforturile pentru a obține ceea ce dorește.

Consecințele credinței în Măsura Divină sunt următoarele:

● credința în Al-Qadā şi Al-Qadar are drept rezultat o conștiință curată şi 
liniște su(etească. Nu mai rămâne loc de tristețe pentru ceea ce s-a întâmplat sau 
ceea ce nu s-a întâmplat.

● aceasta încurajează cunoașterea şi explorarea a tot ceea ce Allah Preaînaltul 
a creat în acest Univers. Necazuri precum bolile îi determină pe oameni să caute 
un leac, iar acest lucru se face prin căutarea surselor de medicină pe care Allah 
Preaînaltul le-a creat în acest Univers.

● Această credință crește dependența oamenilor de Allah Preaînaltul şi scade 
teama de cele create. Ibn ,Abbas (Allah să #e mulțumit de el!) a relatat:

„Într-o zi, mă a(am în spatele Mesagerului lui Allah (S) și el mi-a spus: «O, 
tinere, te voi învăța câteva cuvinte (sfaturi): «Păstrează Poruncile lui Allah și Allah 
te va proteja. Păstrează Poruncile lui Allah si Îl vei găsi în fața ta (va # cu tine în 
orice situație). Dacă ceri ceva, atunci cere de la Allah, iar dacă vei căuta ajutor, 
atunci caută ajutor la Allah şi să știi că, dacă întreaga comunitate s-ar aduna ca să 
îți facă un bine, nu va putea să-l facă decât dacă Allah l-a prescris deja pentru tine. 
De asemenea, dacă întreaga comunitate s-ar aduna ca să îți facă un rău, acesta nu 
te va atinge, cu excepția a ceea ce Allah a prescris deja împotriva ta. Calemurile au 
fost ridicate, iar sulurile s-au uscat.»”  (At-Tirmidhi şi Ahmad).
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Scopurile fundamentale ale Islamului
 

Scopurile fundamentale ale Islamului sunt următoarele:

1     Păstrarea Religiei Islamice

2     Conservarea vieţii

3     Păstrarea sănătăţii

4     Conservarea minţii

5     Păstrarea relaţiilor de rudenie

6     Păstrarea onoarei musulmanului

Profetul lui Allah (S) a spus:

„Cu adevărat, Allah a făcut viețile, averile şi onoarea voastră la fel de sacre 
și inviolabile cum este această zi sacră a voastră (ziua de Arafat din timpul hajj-
ului), din această lună sacră a voastră (luna Dhu-l-Hijjah, a douăsprezecea lună a 
calendarului islamic), în această localitate a voastră (Mecca şi împrejurimile sale) 
(...)” (Al-Bukhari și Muslim)

De asemenea, Mesagerul lui Allah (S) a spus:

„Să vă spun cine este un credincios adevărat? Acela căruia alții îi încredințează 
averile şi viețile lor. Un musulman este cel de ale cărui mâini şi limbă ceilalți sunt 
în siguranță. Un adevărat mujahid (un luptător pe Calea lui Allah) este cel care 
se străduiește să asculte de Poruncile lui Allah și un muhajir (emigrant) este acela 
care abandonează păcatele.” (Ibn Hibban)
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Eticheta, bunele maniere şi codul moral în islam

Islamul interzice toate actele rele şi imorale, atât în vorbire, cât și în fapte.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

 (Spune [o, Mohammed]: «Domnul meu 
a oprit nelegiuirile – atât pe cele văzute, 
cât şi pe cele nevăzute – precum şi păcatul, 
nedreptățirea [altora] sau să-i faceți lui Allah 
asociați, de vreme ce El nu a trimis o astfel de 
poruncă, sau să spuneți despre Allah ceea 
ce nu știți.») [Traducerea Sensurilor Nobilului 

Coran, 7:33]

El, Preaînaltul, poruncește şi încurajează faptele 
bune. Profetul lui Allah, Mohammed (S), a spus:

„Cu adevărat, am fost trimis pentru a perfecționa bunul caracter.” (Al-Bukhari)

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

 (Spune [o, Mohammed]: «Veniți să vă recit ceea ce Domnul vostru v-a 
oprit [cu adevărat]: să nu-I asociați Lui nimic; să 'ți buni cu părinții; să nu-i 
omorâți pe copiii voștri de teama sărăciei, căci Noi vă vom da cele de trai atât 
vouă, cât şi lor; nu vă apropiați de cele rușinoase, nici cele care se văd, nici cele 
care sunt ascunse; nu ucideți su+etul pe care l-a oprit Allah, decât pe drept!» 
Acestea vi  le-a poruncit [Allah]; poate că voi veți pricepe!)  [Traducerea Sensurilor 

Nobilului Coran, 6:151]

Mesagerul lui Allah (S) a spus:

„Niciunul dintre voi nu crede (cu adevărat) până când nu iubește pentru fratele 
său ceea ce iubește pentru sine.” (Muslim)
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Drepturile omului în Islam

Islamul a prescris ca adepții săi să le acorde oamenilor drepturile care li se 
cuvin. Astfel, părinții, soții, copiii, vecinii, toți au anumite drepturi în concordanță 
cu rolurile lor speci#ce în această lume. Drept urmare, se stabilesc și consolidează 
legăturile mutuale între indivizii care compun societatea musulmană, se 
răspândesc iubirea şi unitatea și se previne destrămarea comunității. Allah 
Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

(Adorați-L pe Allah şi nu-I asociați Lui 
nimic! Purtați-vă bine cu părinții, cu rudele, 
cu orfanii, cu sărmanii, cu vecinul apropiat 
şi cu vecinul străin, cu tovarășul de alături, 
cu călătorul de pe drum şi cu cei stăpâniți 
de mâinile voastre drepte, căci Allah nu-i 
iubește pe cei trufași şi  lăudăroși!)  [Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 4:36]

Profetul Mohammed (S) a spus: 

„Fiecare dintre voi este păzitor şi responsabil 
pentru ceea ce se a(ă în custodia sa. Conducătorul este păzitorul supușilor săi 
şi este responsabil pentru ei; soțul este păzitorul familiei sale şi este responsabil 
pentru aceasta; soția este păzitoarea casei soțului ei şi este responsabilă pentru 
aceasta; iar un servitor este păzitorul proprietății stăpânului său şi este responsabil 
pentru aceasta.” (Al-Bukhari)

De asemenea, drumurile publice au drepturile lor care trebuie îndeplinite. 
Mesagerul lui Allah (S) a spus:

„«Evitați să stați în drum!» Ei (companionii) au spus: «O, Mesager al lui Allah, 
nu avem alt loc pentru a ne aduna şi vorbi!» Atunci, Profetul (S) le-a spus: «Dacă 
trebuie neapărat să faceți acest lucru, atunci oferiți-i drumului drepturile sale!» Ei 
l-au întrebat: «Şi care sunt drepturile drumului?» Profetul (S) le-a răspuns: «A-
ți pleca privirea (pentru a nu privi insistent la membrii de sex opus), a se abține 
de la a face rău altora, a răspunde la salut, a porunci ceea ce este permis şi a opri 
de la ceea ce este interzis.»” (Al-Bukhari)
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Chiar şi animalele au propriile drepturi. A le arăta compasiune şi a le trata cu 
bunătate este o modalitate de a obține iertarea păcatelor comise. Mesagerul lui 
Allah, Mohammed, (S) a spus:

„«În vreme ce un om se a(a (mergând) pe drum, setea lui s-a întețit şi (când) 
a găsit o fântână, a coborât în ea, a băut apă şi (apoi) a ieșit. Când (a dat să plece), 
a văzut un câine care gâfâia și lingea noroiul din cauza setei excesive. Omul 
şi-a spus: „Cu adevărat, acest câine suferă de sete așa cum am suferit și eu.” Şi a 
coborât el (din nou) în fântână, și-a umplut încălţămintea cu apă şi i-a dat să bea 
câinelui. Allah a apreciat fapta sa şi l-a recompensat cu iertarea păcatelor lui.» 
(Cei care ascultau) au spus: «O, Mesager al lui Allah, vom # recompensați chiar şi 
pentru tratamentul bun arătat față de animale?» (Profetul – S) a spus: «Da, este 
o răsplată pentru orice lucru bun pe care îl faceți oricărei #ințe vii.»” (Al-Bukhari)

Islamul a interzis maltratarea animalelor, așa cum este lăsarea fără hrană și apă 
sau torturarea lor, toate acestea #ind motive pentru a ajunge în Iad. Mesagerul lui 
Allah (S) a spus:

„O femeie a fost pedepsită pentru că a ținut o pisică legată până când a murit şi, 
drept pedeapsă (pentru aceasta), ea a fost aruncată în Iad. Ea nu a hrănit-o şi nu 
i-a dat apă atunci când a închis-o şi nici nu a lăsat-o liberă să mănânce insectele 
Pământului.” (Al-Bukhari)

Și dacă aceasta este mila pe care islamul o arată față de animale, câtă milă poate 
arăta față de oameni, pe care Allah Preaînaltul i-a preferat și onorat peste toate 
celelalte creaturi?
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Ce anume ştii despre Islam?

1.  Ka’bah

Atunci când Ismail, #ul lui Avraam (Pacea #e asupra lor!) şi al lui Hajar, s-a 
născut, cealaltă soție a lui Avraam (Pacea #e asupra sa!), Sarah, a devenit geloasă 
şi i-a cerut lui Avraam (Pacea #e asupra sa!) să o țină atât pe Hajar, cât şi pe #ul ei 
cât mai departe de ea. Allah Preaînaltul l-a inspirat pe Avraam (Pacea #e asupra 
sa!) să îi ducă la Mecca. El (Pacea #e asupra sa!) i-a lăsat pe cei doi acolo, mergând 
să îi viziteze din când în când. Odată, Avraam (Pacea #e asupra sa!) a stat departe 
de ei pentru o perioadă mai lungă de timp, iar atunci când a revenit, l-a găsit pe 
Ismail (Pacea #e asupra sa!) trăgând cu arcul lângă izvorul ZamZam. Atunci când 
l-a văzut, l-a îmbrățișat așa cum numai un tată și-ar îmbrățișa #ul și i-a spus: „O, 
Ismail, Allah mi-a cerut să construiesc aici o Casă.” Împreună, ei au înălțat pereții 
Casei lui Allah. Ismail (Pacea #e asupra sa!) aduna pietrele, iar Avraam (Pacea 
#e asupra sa!) le așeza la locul lor. În timp ce înălța pereții, Avraam (Pacea #e 
asupra sa!) a pus o piatră pe care să stea, rugându-se apoi împreună cu #ul său 
astfel: „O, Allah, acceptă de la noi aceasta, deoarece Tu ești Cel care aude toate şi 
Atoatevăzătorul.” 

► Ka’bah este simbolul tuturor musulmanilor, spre care întreaga 
comunitate îşi îndreaptă faţa în timpul Rugăciunilor zilnice.
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Musulmanii din întreaga lume își îndreaptă fața spre Ka
,
bah în timpul 

rugăciunilor lor. Aceasta este prima Casă a lui Allah, după cum El, Preaînaltul, 
spune în Coranul cel Nobil:

(Cea dintâi Casă [de închinare] ridicată pentru oameni este aceea din 
Bakka(1), cea binecuvântată şi călăuzire pentru toate lumile.) [Traducerea Sensurilor 

Nobilului Coran, 3:96]

Ka’bah este simbolul unității musulmanilor, spre care se îndreaptă cu trupul şi 
cu inima.. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

([…] ori încotro vă veți întoarce, acolo este Fața lui Allah, căci Allah 
este Wāsi, [Cel cu Har Nemărginit] [şi El este] ,Alīm [Atoatecunoscător].) 
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:115]

Atunci când musulmanii înconjoară Casa nu se închină la ea, pentru că ei Îl 
adoră numai pe Allah. El, Preaînaltul, spune în Coranul cel Nobil:

(Deci [după toate aceste binecuvântări] să Îl adore [pe Allah] pe Domnul 
acestei Case [Moscheea cea Sfântă din Mecca], ~ Care i-a hrănit pe ei împotriva 
foamei şi le-a oferit lor siguranţă împotriva fricii.) [Traducerea Sensurilor Nobilului 

Coran, 106: 3- 4].

2.  Piatra Neagră

După ce Avraam (Pacea #e asupra sa!) 
a terminat de clădit Ka’bah, a observat că 
îi lipsea o piatră (pentru a o completa), 
așa că i-a cerut lui Ismail (Pacea #e asupra 
sa!) să caute una. Însă, până când el s-a 
întors, tatăl său deja pusese o piatră în 
locul gol. De aceea, Ismail (Pacea #e 
asupra sa!) l-a întrebat: „O, tată, de unde 
ai luat această piatră?” El (Pacea #e 
asupra sa!) i-a răspuns: „(Îngerul) Gavriil 
mi-a adus-o din Paradis.” Astfel, ei au 
reușit să termine construcția sanctuarului 
Ka’bah. 

(1)  Unul dintre numele sanctuarului de la Mecca.

► Piatra Neagră
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Atunci când piatra a fost coborâtă din Paradis, era mai albă ca laptele. Profetul 
(S) a spus:

„Piatra Neagră era mai albă ca laptele, atunci când a fost coborâtă din Paradis, 
dar s-a înnegrit din cauza păcatelor #ilor lui Adam.” (At-Tirmidhi)

Piatra Neagră este situată în colțul de Sud al sanctuarului Ka’bah, lângă ușă. 
Ea este situată la aproximativ 1.10 metri deasupra pământului şi este așezată într-
unul dintre pereții sanctuarului Ka’bah.  Cei care înconjoară Ka’bah, trebuie să se 
asigure că au Piatra Neagră în partea stângă. 

3.  Locul lui Avraam

Profetul Mohammed (S) a spus:

„Ar-Rukn al-Yamani (colțul yemenit) 
şi Maqām Ibrāhīm (locul lui Avraam) 
sunt două pietre prețioase din Jannah 
(Grădinile Paradisului), a căror lumină a 
fost stinsă de Allah, pentru că, dacă nu le-
ar # stins-o, ele ar # luminat tot ceea ce se 
a(ă între Est şi Vest.” (Ahmad) 

Locul lui Avraam reprezintă piatra pe 
care el (Pacea #e asupra sa!) a stat atunci când a construit Ka’bah. Fiul său, Ismail 
(Pacea #e asupra sa!), l-a ajutat la construirea Sfântului Sanctuar, dându-i tatălui 
său pietrele. 

În timp ce Profetul Avraam (Pacea #e asupra sa!) așeza piatră după piatră, 
urmele picioarelor sale s-au imprimat în cea pe care se sprijinea pentru a termina 
construcția. Atât el, cât şi #ul său, se rugau la Allah Preaînaltul: „O, Allah, acceptă 

spus:

 yemenit) 

► Locul lui Avraam – una dintre minunile Profetului 
Avraam (Pacea #e asupra Sa!) este aceea că piatra a 
rezistat şi a rămas întreagă, chiar dacă s-a înmuiat 
şi picioarele s-au scufundat în ea. Până astăzi, se pot 
vedea încă urmele picioarelor lui Avraam (Pacea #e 
asupra sa!)
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de la noi aceasta, deoarece tu ești Cel care aude toate şi Atoatevăzătorul.” 

Urmele picioarelor Profetului Avraam (Pacea #e asupra sa!) sunt vizibile până 
în zilele noastre. În prezent, acestea sunt închise într-o cupolă. Allah Preaînaltul 
le-a cerut musulmanilor care fac hajj să se roage în spatele acestui loc, spunând:

 (Și am făcut Noi Casa ca loc de revenire pentru oameni şi refugiu şi [am 
zis]: «Țineți locul lui Avraam ca loc de rugăciune!» şi am încheiat cu Avraam şi 
Ismail legământ [cerându-le]: «Curățați Casa Mea pentru cei care o înconjoară 
şi cei care se retrag pioși în Ea şi cei care fac rugăciunea şi se prosternează!») 
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:125]

4.  Izvorul ZamZam

Avraam (Pacea #e asupra sa!) i-a dus pe Hajar şi pe #ul lor, Ismail (Pacea #e 
asupra sa!), într-un loc a(at aproape de Ka’bah; el (Pacea #e asupra sa!) i-a lăsat 
sub un copac, în locul unde 
astăzi se a(ă izvorul ZamZam. 
Nimeni nu locuia în Mecca în 
acea perioadă şi, cu toate acestea, 
Avraam (Pacea #e asupra sa!) 
a decis să îi lase acolo, lăsând 
cu ei câteva curmale şi un mic 
burduf cu apă. Apoi a pornit 
spre casă. Mama lui Ismail l-a 
urmat spunând:  „O, Avraam! 
Unde pleci? Aici nu se a(ă nicio 
persoană, nici nimic de care să 
ne putem bucura.” Ea i-a repetat 
acest lucru de mai multe ori, 
însă el nu i-a răspuns. Apoi, l-a 
întrebat: „Allah ți-a poruncit 
să faci aceasta?” El (Pacea #e 
asupra sa!) i-a răspuns: „Da.”, la 
care ea a spus: „Atunci El nu ne 
va neglija!” 

► Izvorul ZamZam este situat la o distanță de 21 de metri de 
Ka

,
bah. Acesta a fost săpat direct cu mâna şi are o adâncime de 

aproximativ 30 de metri, cu un diametru interior cuprins între 1.08 
şi 2.66 metri.
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Avraam (Pacea #e asupra sa!) a continuat să meargă până a ajuns într-un loc de 
unde ei nu îl mai puteau vedea, s-a îndreptat cu fața spre Ka’bah, a ridicat mâinile 
și L-a implorat pe Allah Preaînaltul, spunând:

(Domnul nostru, eu am așezat o parte din urmașii mei într-o vale fără 
verdeață, în apropiere de Casa Ta cea Sfântă. Doamne, pentru a împlini ei 
rugăciunea [as-salāh]! Şi fă inimile unor oameni să încline cu dragoste către 
ei şi dă-le lor din roade spre viețuire, poate că ei vor ' mulțumitori.) [Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 14:37]

Hajar a continuat să îl alăpteze pe Ismail (Pacea #e asupra sa!) şi să bea din apa 
pe care o aveau. Atunci când apa s-a terminat, ea şi #ul său au început să sufere 
de sete. Hajar își privea copilul cum se stinge, plângând. A găsit că dealul Safā 
era cel mai aproape de ea. A urcat pe el și a privit împrejur, sperând că va putea 
vedea pe cineva, însă nu era nimeni. Apoi a coborât și, atunci când a ajuns în 
vale, și-a ridicat veșmântul şi a început să fugă, până când a ajuns la un alt deal, 
Marwah. S-a uitat atent împrejur, sperând să vadă pe cineva, însă nu era nimeni. 
Ea a repetat acest lucru de șapte ori.

Ibn 
,
Abbas (Allah să #e mulțumit de el!) a relatat că Profetul Mohammed (S) 

a spus:

 „«Aceasta este originea tradiției Sā‘i (a merge şi a alerga) între dealurile Safā 
şi Marwah. Când a ajuns la Marwah (pentru ultima oară), a auzit un zgomot. 
Atunci a spus: «Sst (taci)!», referindu-se la ea însăși. Apoi a ascultat cu atenție 
şi a auzit din nou acea voce. Ea a spus: «Te-am auzit (oricine-ai #), însă ai tu 
oare vreun sprijin pentru mine?» Deodată, a văzut un înger (Pacea #e asupra 
sa!) în locul fântânei ZamZam, săpând în pământ cu călcâiul – sau cu aripa sa – 
până când apa a țâșnit din acel loc. Ea a început să facă un fel de bazin în jurul 
izvorului, folosindu-şi mâinile în acest scop. Şi-a umplut apoi burduful, iar apa 
a continuat să curgă până când a luat din ea.» Profetul (S) a adăugat: «Fie ca 
Allah să trimită binecuvântarea Sa asupra mamei lui Ismail! Dacă ar # lăsat ea apa 
ZamZam-ului să curgă (sau a spus: «Dacă nu ar # strâns apa») fără a încerca să 
o controleze atunci când își umplea burduful, atunci ZamZam-ul ar # fost o apă 
curgătoare.»” (Al-Bukhari)
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5.   As-Safa şi Al-Marwa

Aceste locuri reprezintă cele două dealuri între care mama lui Ismail (Pacea 
#e asupra sa!) a alergat și pe care a urcat, în timp ce căuta provizii şi apă. În 
timpul pelerinajului (hajj), oamenii parcurg distanța dintre aceste două locuri 
mergând și alergând, urmând tradiția (Sunnah) Profetului Mohammed (S).

6.   Al-Jamarat

Acestea sunt locurile în care Satana (Șeitan) s-a apropiat de Avraam 
(Pacea #e asupra sa!), atunci când acesta i-a lăsat pe soția şi pe #ul său în 
Mecca, pentru a-l determina să ezite şi să nu facă ceea ce Allah Preaînaltul 
i-a poruncit. Avraam (Pacea #e asupra sa!) a luat câteva pietricele şi le-a 
aruncat înspre Satana. În timpul hajj-ului, musulmanii aruncă cu pietricele 
în direcția acestor stâlpi, urmând Sunnah părintelui lor, Avraam (Pacea #e 
asupra sa!). Ei îl declară, astfel, pe Satana drept inamicul lor, căruia trebuie 
să îi reziste, indiferent de tentații, urmând Poruncile lui Allah Preaînaltul şi 
oprindu-se de la cele interzise.

► Distanţa dintre Safa şi 
Marwa este de aproximativ 
450 de metri, iar musulmanii 
parcurg aceasta de şapte 
ori. Astfel, distanţa pe care 
musulmanii o parcurg este de 
aproximativ 3.15 kilometri.
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7.   Sărbătorile musulmanilor (Al-‘Aid)

Musulmanii au două sărbători pe an: ‘Aid al-Fitr, care se celebrează 
la sfârșitul lunii Ramadan, semni#când #nalul perioadei de post, şi ‘Aid 
al-Adha, numit astfel deoarece musulmanii caută apropierea de Allah 
Preaînaltul prin sacri#carea unor animale, urmând exemplul părintelui 
nostru, Avraam (Pacea #e asupra sa!). El 
(Pacea #e asupra sa!) a văzut într-un vis că 
își sacri#ca #ul, pe Ismail (Pacea #e asupra 
sa!), iar visele Profeților se îndeplinesc 
întotdeauna. 

► Sunt trei Jamarāt în Mina: Jamarāt al-Aqabah, Jamarāt al-Wusta şi Jamarāt as-Sughra. Distanța dintre Jamarāt 
as-Sughra şi Jamarāt al-Wusta este de 150 de metri, iar distanța dintre Jamarāt al-Aqabah şi Jamarāt al-Wusta 
este de 225 metri.

► Acesta este un cuvânt scris în limba arabă, care înseamnă că 
îţi urez fericire atât în acest an, cât şi în anul care vine. Pentru 
scrierea lui, s-a utilizat caligra#a cunoscută sub numele de Tagra, 
folosită de către Otomani ca pecete, în timpul califatelor.
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Când era pe punctul de a-şi sacri#ca #ul, Allah Cel Atotputernic i-a spus:

(Şi Noi i-am dat bună veste despre un +ăcău blând. ~ Şi când ['ul său] 
a ajuns la vârsta la care putea lucra împreună cu el, a zis: «O, 'ul meu! 
Am văzut în vis că te voi jert'. Vezi cum ți se pare?» I-a răspuns: «O, 
tată! Fă după cum ți se poruncește, căci mă vei a+a pe mine – dacă va voi 
Allah – printre cei răbdători!» ~ Şi când s-au supus amândoi şi l-a întins 
pe el pe o tâmplă, ~ Am strigat Noi la el: «O, Avraam! ~ Tu ai împlinit 
vedenia! Astfel îi răsplătim Noi pe cei care săvârșesc bine!») [Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 37:101 -105]

8.   Moscheea Profetului (Al-Masjid An-Nabawi)

Aceasta este a doua moschee ca importanță în islam, după Moscheea 
din Mecca. Profetul Mohammed (S) a fost îngropat în casa lui, care era 
adiacentă moscheii, așa cum orice Profet trebuie îngropat în locul în care a 
murit. Astfel, este recomandat ca Profetul (S) să #e salutat de către cel care 
trece pe lângă mormântul său.

► Moscheea Profetului din Medina poate găzdui aproximativ două milioane de persoane în același timp. 
Musulmanii se roagă în Moscheea Profetului pentru a obține răsplata măreață promisă de Allah Preaînaltul 
celor care se roagă în interiorul acesteia.
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9.  Peștera Hirā’

La un moment dat, Profetul 
Mohammed (S) obișnuia să 
petreacă multe nopți în această 
peșteră. Îngerul Gavriil (Pacea 
#e asupra Sa!) i-a adus Profetului 
(S) prima Revelație în momentul 
în care acesta se a(a în peștera 
Hirā’. Musulmanii nu trebuie să 
viziteze acest loc, urmând exemplul 
Profetului (S), care, după ce a 
primit Revelația, nu s-a mai întors 
niciodată acolo.

10.   Domul Stâncii

Această stâncă este una dintre 
rocile adiacente Moscheii Al-Aqsa și măsoară aproximativ 18 metri înălțime 
şi 13 metri lățime. În prezent, ea este adăpostită sub un dom, cunoscut sub 
numele de „Domul Stâncii.” Acesta a fost construit de califul Omeiad, 

,
Abd 

al-Malik ibn Marwan și este adesea confundat cu Moscheea Al-Aqsa.

11.   Moscheea Al-Aqsa (Al-Masjid Al-Aqsa)

Moscheea Al-Aqsa este situată 
pe un pământ sfânt, ales de 
către Allah Preaînaltul încă de la 
începutul lumii. Acest loc a fost 
oferit pentru ca credincioșii să 
Îl slăvească pe Allah Preaînaltul. 
Moscheea Al-Aqsa este al doilea 
loc de rugăciune care a fost stabilit 
pe Pământ. Abu Dharr (Allah să 
#e mulțumit de el!) a relatat:

► Muntele An-Nūr, care găzduiește peștera Hirā’, unde 
îngerul Gavriil (Pacea #e asupra sa!) i-a adus prima 
Revelație Divină Profetului Mohammed (S). Muntele An-
Nūr este unul dintre munții a(ați în Mecca (Farn) şi este 
menționat şi în Biblie.

► Domul Stâncii a fost construit pentru a acoperi stânca de 
pe care Profetul Mohammed (S) s-a ridicat la Cer.
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„L-am întrebat pe Profetul lui Allah (S): «O, Mesager al lui Allah, care 
este prima moschee care a fost în#ințată pe Pământ?» El (S) a spus: «Masjid 
Al-Haram.» Apoi l-am întrebat: «Care este următoarea?» El (S) mi-a spus: 
«Masjid Al-Aqsa.» Apoi l-am întrebat: «Care este perioada care s-a scurs 
între construirea acestor două locuri?» El (S) mi-a răspuns: «Patruzeci de 
ani, însă oriunde te a(i atunci când sosește timpul rugăciunii, roagă-te acolo, 
pentru că aceea este o moschee.»” (Muslim)

Atunci când Profetul Adam (Pacea #e asupra sa!) a construit Ka
,
bah 

pentru prima dată, Allah Preaînaltul i-a poruncit să meargă în locul unde 
este situată astăzi Moscheea Al-Aqsa. El, Preaînaltul, i-a cerut să construiască 
această moschee şi să Îl adore pe Allah acolo. Acesta a fost cel mai vechi loc 
de rugăciune construit în acel ținut.

După moartea Profetului Adam, Profetul Solomon (Pacea #e asupra lor!) 
a reconstruit moscheea şi a extins-o. Profetul Mohammed (S) a spus cu 
privire la aceasta:

„Atunci când Solomon, #ul lui David, a terminat de construit Bait-ul-
Maqdis (Moscheea Al-Aqsa), a cerut de la Allah trei lucruri: o judecată care 
să #e în armonie cu Judecata Lui, o stăpânire pe care nimeni după el să nu o 
mai aibă și ca oricine vine la această moschee cu intenția de a se ruga în ea 
să plece liber de păcat, așa cum era atunci când mama lui l-a adus pe lume. 

► Moscheea Al-Aqsa
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Profetul (S) a adăugat:  «Două dintre aceste cereri i-au fost acordate și sper 
ca a treia să îi #e acordată, de asemenea.»” (Ibn Majah)

Aceasta este prima qiblah (direcție de rugăciune) dintre cele două spre 
care s-a îndreptat Profetul Mohammed (S) în rugăciunile lui şi musulmanii 
făceau același lucru, înainte ca Allah Preaînaltul să le poruncească să se 
îndrepte spre Ka

,
bah. În timpul Călătoriei Nocturne, Profetul (S) s-a oprit 

la moscheea Al-Aqsa, de unde a purces apoi către Ceruri. În timpul acestei 
călătorii, Profetul Mohammed (S) i-a condus pe ceilalți Profeți (Pacea #e 
asupra lor!) în rugăciune. Locul moscheii Al-Aqsa este al treilea loc Haram 
(loc sacru), după Mecca şi Medina.
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Islamul şi averea

În islam, toată bogăția Îi aparține lui Allah Preaînaltul, iar El a încredințat-o 
oamenilor. Aceasta este o responsabilitate, iar ei trebuie să o câștige în mod 
legal şi să o cheltuiască într-un fel care este permis, așa cum sunt cheltuielile 
cuiva pentru sine și pentru cei de care este responsabil, fără a face excese sau 
risipă. Mesagerul lui Allah, Mohammed (S), a spus: 

„Fiul lui Adam nu va # lăsat să plece din fața Domnului său în Ziua 
Judecății până când nu va # întrebat despre patru lucruri: timpul său şi 
cum l-a petrecut, tinerețea sa şi felul în care s-a folosit de ea, averea sa şi 
felul în care a obținut-o şi a cheltuit-o şi dacă a acționat în conformitate cu 
cunoștințele acumulate.” (At-Tirmidhi) 

Averea trebuie folosită în moduri bune. Allah Preaînaltul spune în Coranul 
cel Nobil:

(Cuvioșia nu stă în a vă întoarce fețele spre Răsărit sau spre Apus, 
ci cuvioșia este a crede în Allah şi în Ziua de Apoi, în îngeri, în Carte 
şi în Profeți, a da din avere – în po'da iubirii pentru ea – rudelor, 
orfanilor, sărmanilor, călătorului, cerșetorului şi pentru răscumpărarea 
robilor, a împlini rugăciunea [as-salāh], a da dania [az-zakāh],  a-şi 
ține legământul dacă s-a legat, a ' răbdător la nenorocire, la rău şi  în 
momentele de primejdie. Aceștia sunt cei drepți, aceștia sunt  cei evlavioși 
[al-mu’taqun]!) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:177]
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.Islamul şi femeile

În islam, femeile şi bărbații se deosebesc unii de ceilalți și #ecare dintre 
ei are roluri diferite. În islam, a onora şi a respecta femeia este un semn al 
unui caracter bun şi sănătos şi al unei naturi umane veritabile. Mesagerul lui 
Allah, Mohammed (S) a spus:

„Cei mai buni dintre voi sunt cei care sunt cei mai buni cu soțiile lor (...)” 
(At-Tirmidhi)

Femeia este, de asemenea, prima persoană cu care bărbatul trebuie să #e 
drept, cu care trebuie să mențină legăturile şi pe care trebuie să o trateze 
bine. Atunci când un bărbat l-a întrebat pe Mesagerul lui Allah (S) față de 
cine trebuie să arate cel mai bun comportament, Profetul (S) i-a răspuns:

„«Mama ta.» Omul a întrebat: «Și apoi cine?» Mesagerul lui Allah (S) i-a 
spus: «Mama ta.» Omul a întrebat iar: «Și apoi cine?» Profetul (S) i-a spus: 
«Mama ta.» Omul a întrebat iar: «Și apoi cine?» Profetul (S) i-a spus: «Tatăl 
tău.»” (Al-Bukhari şi Muslim)

Mesagerul lui Allah (S) a mai spus:

„Femeile sunt jumătatea geamănă a bărbaților.” (Abu Dawud)

● Femeile sunt egale cu bărbații în ceea ce privește umanitatea lor. Ele nu 
sunt nici sursa păcatului și nici motivul pentru care Adam (Pacea #e asupra 
sa!) a fost alungat din Al-

,
Adn (Grădinile Paradisului).

● Femeile sunt egale cu bărbații 
în ceea ce privește individualitatea 
lor. Ele nu își pierd nici numele 
lor, nici pe cel al familiei lor atunci 
când se căsătoresc. Identitatea lor 
nu se estompează şi nici nu se 
contopește cu cea a soților.

● Femeile sunt egale cu bărbații 
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în ceea ce privește răsplata şi pedeapsa pentru faptele lor, atât în această viață, 
cât şi în Viața de Apoi.

● Femeile sunt egale cu bărbații în ceea ce privește păstrarea onoarei şi a castității.

● Femeile sunt egale cu bărbații în ceea ce privește dreptul lor la moștenire.

● Femeile sunt egale cu bărbații în ceea ce privește averea lor, în sensul că 
o pot cheltui după bunul plac.

● Femeile sunt egale cu bărbații în ceea ce privește obligația de a purta pe 
umerii lor responsabilitatea reformelor sociale.

● Femeile sunt egale cu bărbații în ceea ce privește dreptul de a primi o 
educație solidă.

● Femeile sunt egale cu bărbații în ceea ce privește dreptul de a primi o 
bună creștere, o instruire corespunzătoare şi o îngrijire atentă. Islamul asigură 
că, atunci când sunt puse în aplicare aceste drepturi ale femeilor, ele sunt 
plasate într-o poziție mai înaltă.

● Femeia are dreptul de a primi de la soțul ei tot ceea ce are nevoie și mai 
mult decât atât. Dacă nu este căsătorită, atunci va primi cele necesare de la 
tatăl sau fratele ei, iar dacă nu are frați, atunci va primi cele necesare de la 
rudele sale de parte bărbătească cele mai apropiate.

● Femeia are dreptul de a-şi păstra toți banii. Ea nu este obligată să cheltuie 
pentru întreținerea familiei.

● Femeile au dreptul de a le # satisfăcute nevoile sexuale de către soții lor.

● Femeia are dreptul de a obține custodia copiilor ei în cazul unui divorț, 
cu excepția cazului în care ea nu este capabilă să îi crească, din motive valide. 

● Femeile au dreptul să se recăsătorească dacă divorțează sau rămân văduve.

Profetul lui Allah (S) a spus:

„Cel care are trei #ice sau trei surori sau două #ice sau două surori și le 
tratează bine, având teamă de Allah în ceea ce le privește, va intra în Paradis.”  
(At-Tirmidhi)
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Perspectiva islamului asupra relațiilor de natură sexuală

Islamul consideră relațiile sexuale ca #ind nevoi umane esențiale, 
care nu trebuie suprimate, ci mai degrabă îndeplinite într-un mod 
adecvat. Acestea nu trebuie privite cu dispreț şi nici nu sunt ceva 
de la care persoanele ar trebui să se abțină. 

Islamul a stabilit reguli precise prin care această nevoie este 
controlată şi prin care poate # satisfăcută. Nevoile sexuale nu trebuie 
satisfăcute într-un mod animalic, necontrolat și desfrânat, ci în 
cadrul căsătoriei. 

Scopul suprem al căsătoriei este acela de a le oferi ambilor 
soți stabilitate emoțională şi psihologică. Allah Preaînaltul 
spune:

([…] ele vă sunt veșmânt vouă, iar voi le sunteți 
veșmânt lor […])  [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:187]

Islamul protejează individul şi societatea prin 
interzicerea a tot ceea ce excită dorința sexuală, de teamă 
că o persoană poate comite adulter sau viol. Toate acestea 
pot conduce la înmulțirea numărului de copii ilegitimi, 
ce nu vor avea părinți care să îi crească moralmente. Aceștia vor 
deveni membri ai societății care vor nutri animozitate față de ceilalți. 
De asemenea, bolile se vor răspândi în întreaga societate. Allah 
Preaînaltul spune:

 (Şi nu vă apropiați de preacurvie, căci ea este o josnicie! Şi 
rău drum este ea!)  [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 17:32]
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Islamul şi nemusulmanii

Islamul protejează viața, averea şi onoarea nemusulmanilor care au un 
pact cu o națiune islamică. Aceștia nu trebuie să #e asupriți şi nici nu 
trebuie să le #e încălcate drepturile sau să #e tratați cu răutate.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

(Allah nu vă interzice să vă purtați drept şi cu bunătate cu 
aceia [necredincioșii] care nici nu au luptat împotriva voastră, 
din pricina religiei, şi nici nu v-au alungat din casele voastre. 
Cu adevărat, Allah îi iubește pe cei drepți [cei care se poartă 
cu dreptate].)   [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 60:8]

Mesagerul lui Allah, Mohammed (S), a spus:

„Dacă cineva îl nedreptățește pe cel cu care are o 
înțelegere, îl privează de drepturile sale, îl împovărează 
cu mai mult decât poate suporta sau ia ceva de la el fără 
consimțământul său, voi interveni pentru el (pentru cel 
nedreptățit) în Ziua Judecății.” (Abu Dawud) 

Și, de asemenea:

 „Oricine ucide un mu’ahid (nemusulmanii care trăiesc sau 
intră într-o țară musulmană), care are protecția lui Allah și a 
Mesagerului Său (S), nu va mirosi parfumul Paradisului, cu 
toate că parfumul lui se simte de la o distanță de șaptezeci de ani.” 
(Ibn Majah)

Mesagerul lui Allah (S) a mai spus:

„Allah mi-a revelat că trebuie să #ți umili, astfel încât niciunul dintre 
voi nu va asupri pe altcineva și niciunul dintre voi nu va desconsidera pe 
altcineva.” (Abu Dawud)

pact cu o națiune islamică. Aceștia nu trebuie să #e asupriți şi nici nu 
trebuie să le #e încălcate drepturile sau să #e tratați cu răutate.

Allah nu vă interzice să vă purtați drept şi cu bunătate cu 
aceia [necredincioșii] care nici nu au luptat împotriva voastră, 

pricina religiei, şi nici nu v-au alungat din casele voastre. 
Cu adevărat, Allah îi iubește pe cei drepți [cei care se poartă 

cu mai mult decât poate suporta sau ia ceva de la el fără 
consimțământul său, voi interveni pentru el (pentru cel 

 „Oricine ucide un mu’ahid (nemusulmanii care trăiesc sau 
intră într-o țară musulmană), care are protecția lui Allah și a 

nu va mirosi parfumul Paradisului, cu 
toate că parfumul lui se simte de la o distanță de șaptezeci de ani.” 
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Islamul şi alte religii Divine

Islamul a făcut obligatoriu pentru toți credincioșii să creadă în toate 
Mesajele Divine trimise înainte, ca şi în toți Profeții şi Mesagerii (Pacea #e 
asupra lor!). Musulmanii trebuie să îi iubească şi să îi respecte te toți.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

(Aceasta este dovada pe care am dat-o Noi lui Avraam împotriva 
neamului său. Noi îi ridicăm cu trepte pe cei pe care voim. Domnul Tău 
este Hakīm [Prea Înțelept], ,Alīm [Atoatecunoscător]. ~ Şi Noi i-am 
dăruit lui pe Isaac şi pe Iacob şi pe amândoi i-am călăuzit - Şi pe Noe 
l-am călăuzit Noi încă şi mai înainte - şi printre urmașii săi sunt David, 
Solomon, Iov, Iosif, Moise şi Aaron - şi astfel îi răsplătim Noi pe cei care 
fac bine -; ~ Şi Zaharia, Ioan, Isus şi Elie - toți 'ind printre cei cuvioși! ~ 
Şi Ismail, Eliseu, Iona şi Lot - pe toți i-am preaales Noi deasupra tuturor 
lumilor [semințiilor]! ~ Şi am ales Noi dintre părinții lor şi dintre urmașii 
lor şi dintre frații lor şi i-am călăuzit Noi pe un drum drept.) [Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 6:83- 87]

●  Ce spune Coranul despre Moise (Pacea lui Allah 'e asupra sa!)

Allah Preaînaltul spune:

(Şi pomenește-l în Carte pe Moise! El a fost ales şi a fost un Trimis şi 
un Profet.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 19:51]

De asemenea, Allah Cel Milostiv a spus:

(A grăit Allah: «O, Moise! Te-am ales dintre toți oamenii pentru 
mesajele Mele şi pentru cuvintele Mele! Deci primește ceea ce-ți dau şi 'i 
dintre cei mulțumitori!») [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 7:144]

De asemenea, găsim în Coranul cel Nobil:

(Apoi, Noi i-am dat lui Moise Cartea, împlinind binecuvântarea, ca 
răsplată pentru acela care a făcut bine, ca o înfățișare amănunțită a tuturor 
lucrurilor, drept călăuză şi îndurare. Poate că ei vor crede în întâlnirea cu 
Domnul lor!) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 6:154]
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Mai spune Allah Preaslăvitul în Coranul cel Nobil:

  (Noi l-am trimis pe Moise cu semnele Noastre, [zicându-i]: «Scoate 
neamul tău din întuneric la lumină şi adu-le lor aminte de zilele lui Allah!» 
Întru aceasta sunt semne pentru toți cei răbdători şi mulțumitori.) 

[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 14:5]

●  Ce spune Coranul despre Isus şi despre mama sa, Maria (Pacea lui 
Allah 'e asupra lor!) 

Allah Preaînaltul spune:

 (Îngerii au zis: «O, Maria! Allah te-a ales şi te-a făcut curată. El te-a 
ales peste femeile lumilor!) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 3:42]

De asemenea, Allah Preaslăvitul mai spune:

(Înaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam, pe care El l-a făcut 
din lut şi apoi i-a zis lui «Fii» şi el a fost.) [Traducerea Sensurilor Nobilului 

Coran, 3:59]

În Coranul cel Nobil, mai găsim scris:

(O, voi oameni ai Scripturii! Nu exagerați în privința religiei voastre 
şi nu spuneți despre Allah decât adevărul! Mesia Isus, 'ul Mariei, este 
Trimisul lui Allah, cuvântul Său pe care El l-a transmis Mariei şi un duh 
de la El. Credeți, așadar, în Allah şi în trimișii Săi. Şi nu spuneți «Trei!» 
Opriți-vă de la aceasta şi va ' mai bine pentru voi. Allah nu este decât un 
Dumnezeu Unic. Slavă Lui! Să aibă El un copil? Ale Lui [Allah] sunt cele 
din ceruri şi de pre Pământ şi Allah este cel mai bun Wakil [Ocrotitor].) 
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 4:171]
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Musulmanii îl iubesc pe Isa (Isus) şi pe mama sa 
(Pacea fie asupra lor!)

Isus (Pacea #e asupra sa!) a fost menționat explicit în Coranul cel Nobil în 
șaisprezece ocazii diferite. Într-una dintre ele, Allah Preaînaltul spune:

(Şi când Allah va zice: «Isus, 'u al Mariei, adu-ți aminte de harul Meu 
asupra ta şi asupra mamei tale, când Eu te-am întărit cu Duhul Sfânt, să 
vorbești oamenilor din leagăn şi când vei ' bărbat în toată 'rea! Eu te-am 
învățat scrierea, înțelepciunea, Tora şi Evanghelia. Iar când tu ai plăsmuit 
din lut chipul unei păsări, cu voia Mea, şi ai su+at asupra ei, s-a făcut 
pasăre, cu Voia Mea. Şi i-ai tămăduit, cu Îngăduința Mea, pe cel orb şi pe 
cel lepros! Şi ai făcut morții să vină la viață, cu îngăduința Mea. Şi i-am 
respins pe 'ii lui Israel de la tine, când tu le-ai adus semnele învederate. 
Iar aceia dintre ei care nu au crezut au zis: Aceasta nu este decât vrăjitorie 
limpede!») [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:110]

Pe de altă parte, Profetul Mohammed (S) a fost menționat explicit în 
Nobilul Coran de patru ori, în timp ce Maria (Pacea #e asupra sa!), mama 
lui Isus (Pacea #e asupra sa!) a fost menționată de opt ori şi o întreagă Surah 
(capitol) îi poartă numele.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

(Niciun su+et nu va putea muri fără de voia lui Allah, după sorocul 
scris. Cel care vrea răsplata în această lume, Noi i-o vom da în ea, iar cel 
care vrea răsplata în Lumea de Apoi, Noi i-o vom da în ea şi Noi îi vom 
răsplăti pe cei mulțumitori.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 3:145]

Ca familie, ei au fost menționați în Coranul cel Nobil de trei ori şi au 
avut privilegiul ca o întreagă Surah (capitol din Coranul cel Nobil) să le 
poarte numele (’Al-

,
Imrān), aceasta #ind imprimată în mintea şi inimile 

credincioșilor pentru totdeauna.
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.Islamul şi Jihad-ul

Unul dintre termenii cel mai greșit înțeleși în islam este jihad. Din păcate, 
cuvântul „jihad” a fost utilizat de multe ori greșit şi, din această cauză, multe 
persoane l-au asociat cu războiul şi terorismul. Lingvistic, cuvântul „jihad” 

înseamnă a depune eforturi în anumite chestiuni. În general, înseamnă 
a rezista şi a se opune dorințelor rele, opresiunilor și 
persecuțiilor sau a înfrunta un tiran. 

De asemenea, jihad-ul poate însemna efort militar. 
Acesta este văzut ca o ultimă încercare de a pune capăt 

încălcării drepturilor altora sau oricărui alt tip de agresiune. 
Chiar şi în timp de război, musulmanilor li se cere să mențină 

moralitatea. Actele de tortură sunt strict interzise. A răni 
civili,  femei, copii sau bătrâni în timpul războaielor este, de 

asemenea, strict interzis.

Mesagerul lui Allah (S) a spus:

„Luptați în numele lui Allah şi pentru cauza lui 
Allah... Nu încălcați tratatele, nu mutilați cadavrele 

şi nu ucideți copiii.”  (Muslim)

Mai mult, islamul interzice distrugerea sau profanarea 
locurilor de adorare, rănirea sau uciderea animalelor şi 

tăierea copacilor. 

În timpul unei bătălii dintre musulmani şi nemusulmani, Abu 
Bakr (Allah să #e mulțumit de el!), primul calif al islamului, 
i-a sfătuit pe comandanții săi, spunându-le:

„Vă poruncesc să îndepliniți zece lucruri. Învățați-le pe de 
rost! Nu trădați încrederea acordată! Nu furați din prada de război şi nu 
încălcați tratatele! Nu mutilați cadavrele şi nu ucideți femeile! Nu ucideți 
copiii şi bătrânii! Nu dezrădăcinați sau ardeți palmierii! Nu doborâți un pom 
fructifer şi nu sacri#cați oile, vacile sau cămilele, cu excepția cazului în care 
ele vă sunt necesare pentru consum. Veți intra în contact cu persoane retrase 
în mănăstiri, pe acelea lăsați-le, la fel ca şi ceea ce ele adoră!” (At-Tabari, vol. 3)
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În ceea ce privește războaiele începute pentru a spori posesiunile lumești, 
pentru a demonstra puterea militară sau pentru a căuta răzbunare, acestea 
sunt total interzise în islam. Profetul Mohammed (S) a spus:

„Mujahid(1) este acea persoană care se străduiește (poartă un jihad) împotriva 
propriului sine.” (At-Tirmidhi)

Alte forme de jihad includ:

● transmiterea mesajului islamului nemusulmanilor cu răbdare și 
toleranță. 

Allah Preaînaltul spune:

(Nu da ascultare necredincioșilor şi luptă împotriva lor cu el [Coranul], 
în luptă neslăbită!) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 25:52]

● a porunci ceea ce este permis şi a opri de la ceea ce nu este permis. 
Aceasta este Calea tuturor Profeților şi Mesagerilor (Pacea #e asupra lor!), 
ca şi a tuturor celor care i-au urmat pe ei întru adevăr. Profetul Mohammed 
(S) a spus:

„Nu a fost trimis niciun Profet înaintea mea fără ca el să aibă discipoli 
şi companioni din mijlocul poporului său, care l-au urmat și au ascultat de 
poruncile lui. După aceștia, a venit o generație de oameni care au pretins ceea 
ce nu au practicat și au practicat ceea ce nu li s-a poruncit să practice. Și acela 
care s-a străduit (a luptat) împotriva lor cu mâna sa este un credincios; și acela 
care s-a străduit împotriva lor cu inima sa este un credincios; şi acela care s-a 
străduit împotriva lor cu limba sa este un credincios; și dincolo de aceasta nu 
există niciun bob de credință.” (Muslim).

●  a # bun cu oamenii şi a îi face fericiți, precum şi a-și păstra răbdarea față 
de ei este o formă de jihad. Profetul (S) a spus:

„Acela care are grijă de o văduvă sau de un nevoiaș este asemenea unui 
mujahid care luptă pe Calea lui Allah sau asemenea celui care postește în 
timpul zilei şi se roagă toată noaptea.” (Al-Bukhari).

(1)   Acest termen este utilizat pentru a descrie persoana care ia parte la jihad.
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●  a îi învăța pe ceilalți ceva bene#c este, de asemenea, o formă de jihad.

Profetul Mohammed (S) a spus:

„Oricine vine la această moschee a mea (din Medina) şi vine numai cu un 
scop bun, precum a învăța sau a-i învăța pe alții, va avea același statut ca un 
mujahid care luptă pentru cauza lui Allah.” (Ibn Majah)

●  a spune adevărul este o formă de jihad.

Mesagerul lui Allah (S) a spus, atunci când a fost întrebat care este cea 
mai bună formă de jihad:

„A spune adevărul în fața unui conducător tiran.”  (An-Nasa’i)

●  a asculta de părinți este o formă de jihad.

Trimisul lui Allah (S) i-a spus unui bărbat care l-a informat că dorește să 
participe în lupta împotriva inamicilor:

„«Părinții tăi trăiesc?» El a răspuns: «Da.» Atunci, Profetul Mohammed 
(S) i-a spus: «Atunci jihad-ul tău este cu ei (adică să aibă grijă de ei).»” 
(Muslim)

●  a face hajj şi 
,
umrah (pelerinajul mare şi pelerinajul mic) este o formă 

de jihad.

Profetul Mohammed (S) a răspuns, atunci când a fost întrebat dacă 
jihad-ul este obligatoriu pentru femei:

„Da, ele au obligația de a lua parte la un jihad în care nu se dă nicio luptă: 
hajj şi 

,
umrah.” (Ibn Majah)

Toate faptele bune sunt forme de jihad. Musulmanul trebuie să se 
străduiască întotdeauna pentru a # o persoană mai bună.
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Islamul este Religia păcii

Islamul înseamnă a te supune lui Allah Preaînaltul, a urma Poruncile Sale 
şi a nu adora pe nimeni altcineva în afară de El. Nu există nimic bun în afară 
de ceea ce islamul a poruncit să #e făcut şi nimic rău în afară de ceea ce el 
a interzis. Practica islamului garantează oamenilor o viață trăită în pace şi 
siguranță, în lumina unui sistem care garantează drepturile tuturor. Allah 
Preaînaltul a spus în Coranul cel Nobil:

 „Spune: (Veniți să vă recit ceea ce Domnul vostru v-a oprit [cu adevărat]: 
Să nu-I asociați Lui nimic; să 'ți buni cu părinții; să nu-i omorâți pe copiii 
voștri de teama sărăciei, căci Noi vă vom da cele de trai, atât vouă cât şi lor; 
nu vă apropiați de cele rușinoase, nici cele care se văd, nici cele care sunt 
ascunse; nu ucideți su+etul pe care l-a oprit Allah, decât pe drept!» Acestea 
vi le-a poruncit [Allah]; poate că voi veți pricepe! ~ «Şi să nu vă apropiați de 
averea orfanului, decât cu ceea ce ați putea s-o faceți şi mai bună, până când 
el nu ajunge la maturitate; şi împliniți măsurarea şi cântărirea cu dreptate! 
Căci Noi nu impunem unui su+et decât atât cât poate el. Iar când spuneți 
[ceva], 'ți drepți, chiar când este vorba de o rudă apropiată şi țineți-vă 
legământul față de Allah!» Acestea vi le-a poruncit [Allah], poate că voi vă 
aduceți aminte!) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 6:151- 152]

De asemenea, Allah Cel Atotputernic spune:

(Allah poruncește dreptatea, plinirea faptei bune şi dărnicia față de 
rude şi El oprește de la desfrâu, faptă urâtă şi nelegiuire. El vă îndeamnă, 
pentru ca voi să vă aduceți aminte.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 16:90]

Astfel, islamul este o credință cuprinzătoare a păcii, în toate sensurile 
acestui cuvânt. Aceasta se aplică tuturor musulmanilor, după cum spune 
Allah Preaînaltul:

(Iar aceia care îi vor necăji pe drept-credincioși şi pe drept-credincioase, 
fără ca ei să ' agonisit [ceva pentru care să merite aceasta], aceia vor avea parte 
de ponegrire şi de păcat învederat.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 33:58]

Profetul Mohammed (S) a spus:

„Musulmanul este acea persoană de a cărui limbă şi mână musulmanii se 
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a(ă în siguranță, iar muhajir (emigrantul) este cel care a părăsit faptele pe care 
Allah le-a interzis.” (Al-Bukhari şi Muslim)

De asemenea, Mesagerul lui Allah (S) a spus:

„(…) Credinciosul este acela căruia oamenii îi încredințează sângele și 
averea lor.” (At-Tirmidhi)

În plus, islamul asigură pacea la nivel internațional, care este stabilită prin 
relațiile de prietenie ce sunt întemeiate pe securitatea, stabilitatea şi bazele 
islamului. Mai mult decât atât, societatea musulmană nu comite nedreptăți 
împotriva celorlalte societăți, în special cele care sunt sincere în credință, și nu 
nutrește dușmănie față de adepții acestora. Allah Preaînaltul spune:

(O, voi cei care credeți! Intrați în islam pe deplin şi nu urmați pașii lui 
Șeitan, căci el vă este dușman învederat.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:208]

Islamul poruncește dreptatea şi interzice asuprirea chiar şi a celor care au 
arătat dușmănie față de musulmani. Allah Preaînaltul spune:

(O, voi, cei care credeți! Fiți statornici față de Allah şi martori drepți! Să 
nu vă împingă ura împotriva unui neam să nu 'ți drepți! Fiți drepți, căci 
aceasta este mai aproape de evlavie! Şi  'ți cu frică de Allah, căci Allah este 
Bineștiutor a ceea ce faceți voi!) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:8]

As-Salām, Făcătorul de Pace este unul dintre Numele lui Allah Preaînaltul:

(El este Allah, afară de care nu este alt Dumnezeu, Al-Malik (Suveranul), 
Al-Quddūs (Cel Sfânt, Cel Preaînalt), As-Salām (Făcătorul de pace), Al-
Mu’mīn (Dătătorul de siguranță), Al-Muhaymin (Cel care veghează asupra 
creației Sale), Al-‘Azīz (Invincibilul, Cel Atotputernic), Al-Jabbār (Cel care 
va domina întotdeauna şi în Fața Căruia toate creaturile se supun), Al-
Mutakabbir (Cel Preamărit, Suveranul, Grandiosul). Slava şi Măreția sunt 
ale lui Allah, Care este mai presus de ceea ce ei Îi asociază ca parteneri 
Lui.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 59:23]

Dar As-Salām este unul dintre numele Paradisului. Allah Preaînaltul spune 
în Coranul cel Nobil: 

(Ei vor avea Casa Păcii la Domnul lor. Şi El este Ocrotitorul lor pentru 
ceea ce fac.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 6:127]
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As-Salām este salutul cu care vor # întâmpinați oamenii Paradisului. Allah 
Preamilostivul spune:

(Salutul lor în ziua când Îl vor întâlni va ' «Pace!», iar El le-a pregătit 
lor o răsplată generoasă.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 33:44]

As-Salām este, de asemenea, modul în care musulmanii se salută între 
ei, atunci când spun: „As-salām aleikum!” Este o expresie care aduce cu 
sine calm, liniște şi ușurință atât celui care salută, cât şi celui care este 
salutat. Aceasta se datorează expresiei de siguranță şi securitate din 
salutul pe care Profetul Mohammed (S) l-a stabilit ca o formă 
de perfecționare a acțiunilor și a credinței unei persoane:

„(Jur) Pe Cel în Mâinile Căruia se a(ă su(etul meu! Nu 
veți intra în Paradis până când nu veți crede, şi nu veți 
crede până când nu vă veți iubi unii pe alții. Să vă spun 
un lucru pe care dacă îl veți face vă veți iubi unii pe alții? 
Răspândiți salām (salutul de pace) printre voi.” (Muslim)

Trimisul lui Allah (S) a stabilit că salutul de pace este 
una dintre cele mai bune fapte, deoarece acesta apropie 
inimile şi le îmbunează, atunci când este oferit sau auzit. 
De asemenea, înlătură diferențele şi ura dintre oameni. 

Atunci când Profetul Mohammed (S) a fost întrebat care 
parte din islam este cea mai bună, el (S) a răspuns:

„A-i hrăni pe oameni şi a oferi salutul celui pe care îl cunoști și celui 
pe care nu îl cunoști.” (Al-Bukhari şi Muslim)

Așadar, islamul a adus reglementări şi legi legate de război, căsătorie, 
economie, politică, adorare etc. Acestea au fost aduse pentru o societate 
ideală şi virtuoasă și pentru a reglementa relația musulmanilor cu Domnul 
lor, cu societatea și cu lumea înconjurătoare. Întreaga umanitate nu este în 
măsură să producă ceva asemănător cu islamul. O credință atât de perfectă 
și de cuprinzătoare merită să #e îmbrățișată, făcută cunoscută și altora și 
respectată.
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Islamul şi societatea

Islamul interzice poluarea mediului înconjurător și prevede protejarea 
acestuia prin următoarele mijloace:

●  islamul încurajează sădirea plantelor şi a copacilor roditori.

Profetul islamului, Mohammed (S), a spus:

„Nu este musulman care să planteze un copac sau o sămânță și din care 
mănâncă vreo pasăre sau vreun om sau vreun animal, fără ca aceasta să #e 
considerată o caritate pentru el.” (Al-Bukhari şi Muslim)

●  islamul încurajează îndepărtarea a tot ceea ce poate provoca daune.

Mesagerul lui Allah (S) a spus:

„(…) îndepărtarea oricărui obiect dăunător de pe un drum este caritate.” 
(Al-Bukhari şi Muslim)

●  islamul încurajează ținerea în carantină a celor care suferă de anumite 
boli și epidemii, pentru a evita ca acestea să se răspândească și pentru a proteja 
viețile celorlalți.

Profetul Mohammed (S) a spus:

„Dacă auziți că o epidemie s-a declanșat într-un anumit loc, nu mergeți 
acolo şi dacă aceasta se declanșează într-un loc în care vă a(ați, nu părăsiți acel 
loc.” (Al-Bukhari şi Muslim)

●  islamul interzice uciderea fără motiv a păsărilor şi animalelor.

Profetul Mohammed (S) a spus:

„Oricine ucide o pasăre mică fără niciun motiv, aceasta Îi va spune lui Allah în 
Ziua Judecății: «O, Doamne, cutare m-a ucis fără niciun motiv (...)»” (An-Nasa’i)

●  islamul interzice poluarea mediului înconjurător prin orice mijloc.

Mesagerul lui Allah, Mohammed (S), a spus:

„«Evitați două obiceiuri care vă pot aduce blestemul!» Companionii au 
întrebat: «Care sunt acele două lucruri care pot aduce blestemul?» Profetul 
(S) le-a răspuns: «A te ușura în locuri pe unde oamenii merg sau în locuri în 
care ei se adăpostesc și se odihnesc.»” (Muslim).
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Islamul şi curăţenia

Islamul este o religie a curățeniei. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

(O, 'i ai lui Adam! Luați-vă gătelile voastre la toate locurile de 
rugăciune! Mâncați şi beți, însă nu întreceți măsura, 'indcă El nu-i iubește 
pe cei care întrec măsura.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 7:31]

Islamul este o religie a purității. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

([…] Allah îi iubește pe cei care se căiesc și îi iubește pe cei care se 
curăţesc.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:222] 

Puritatea este o condiție pentru ca rugăciunea să #e acceptată, iar aceasta 
reprezintă un act de adorare pe care musulmanii îl efectuează de cel puțin 
cinci ori pe zi. De asemenea, islamul impune puri#carea printr-o baie generală 
(ghusl) după ejaculare sau după actul sexual și încurajează același lucru 
înainte de a # realizate acele acte de adorare care sunt simboluri evidente ale 
islamului, așa cum sunt rugăciunea de vineri sau pelerinajul mic sau mare 
(hajj şi ,umrah), care se efectuează la Mecca.

► „Curtea leilor”, a(ată în interiorul palatului Alhambra, construit pe teritoriul de azi al Spaniei cunoscut sub 
numele de Andaluzia, condusă în vechime de către musulmani.
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Allah Preaînaltul spune în Coranul Cel Nobil:

(O, voi cei care credeți! Atunci când vă pregătiți pentru rugăciune [as-
salāh], spălați-vă fețele voastre şi mâinile voastre până la coate, treceți-vă 
mâinile voastre ude peste capetele voastre şi [spălați-vă] picioarele voastre 
până la glezne! Dacă sunteți spurcați (junub), atunci curățați-vă [printr-o 
îmbăiere]! Dacă sunteți bolnavi sau în călătorie, sau unul dintre voi vine de 
la locul unde şi-a făcut nevoile, sau ați atins muierile şi nu găsiți apă, atunci 
luați voi țărână măruntă şi curată şi ștergeți-vă fețele şi mâinile voastre cu 
ea! Allah nu voiește să vă facă vouă greutăți, ci dorește să vă curăţească şi să 
desăvârșească binefacerea Sa. Poate că voi veți ' mulțumitori!) [Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 5:6]

Islamul îi încurajează pe oameni să se spele înainte și după masă. Profetul 
(S) a spus:

„Mâncarea este binecuvântată atunci când cineva face abluțiunea înainte și 
după ea.” (Ibn Hajjar)

De asemenea, islamul îi încurajează pe oameni să își mențină gura şi dinții 
curați. Mesagerul lui Allah (S) a spus:

„Dacă nu aș # considerat că este prea greu pentru adepții mei sau pentru 
oameni, le-aș # poruncit să își curețe dinții cu siwak înainte de #ecare 
rugăciune.” (Al-Bukhari) 

În plus, se încurajează curățarea și puri#carea acelor zone ale trupului care 
pot deveni medii propice pentru germeni şi murdărie. Profetul Mohammed 
(S) a spus:

„Sunt cinci acte care fac parte din natura umană înnăscută: circumcizia, 
îndepărtarea părului pubian, îndepărtarea părului de la subsuoară, scurtarea 
mustății şi tăierea unghiilor.” (Al-Bukhari)
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Islamul şi ştiinţa

Islamul este religia care îi încurajează pe toți oamenii să își mărească nivelul 
de cunoștințe. Aceasta discreditează şi avertizează împotriva ignoranței. Allah 
Preaînaltul spune în Coranul Cel Nobil:

([…] Allah îi va ridica în rang pe aceia dintre voi care cred şi pe cei 
cărora li s-a dat știința. Şi Allah este Bineștiutor a ceea ce faceți voi!) 
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 58:11]

Islamul privește străduința de a căuta cunoștințe, de a învăța şi a-i învăța pe 
ceilalți, ca pe o modalitate de a ajunge în Jannah. Mesagerul lui Allah (S) a spus:

„Oricui urmează o cale prin care caută știința, Allah îi va ușura calea spre 
Jannah (Paradis) (...)” (At-Tirmidhi)

De asemenea, islamul a interzis ascunderea cunoașterii, dat #ind că este o 
obligație pentru #ecare persoană să o caute. Mesagerul lui Allah (S) a spus:

„Oricine este întrebat despre unele cunoștințe pe care le deține, iar el le 
ascunde, va # într-un frâu de foc în Ziua Judecății.” (At-Tirmidhi) 

Islamul îi privește pe învățați cu multă 
considerație şi cere ca aceștia să #e 
tratați cu respectul cuvenit. Mesagerul 
lui Allah (S) a spus:

„Nu este dintre noi cel care nu îi 
respectă pe vârstnici, nu arată milă față 
de tineri şi nu oferă ceea ce se cuvine 
învățaților.” (Al-Bukhari)

Profetul Mohammed (S) ne-a 
informat cu privire la statutul învățaților, 
spunând:

„Superioritatea învățatului față de 
adorator este asemenea superiorității mele 
față de ultimul dintre voi.” (At-Tirmidhi)

Efectele Civilizaţiei Efectele 
► Această imagine arată un aspect al tehnologiei 
moderne. Aceasta nu ar # avansat așa cum a făcut-o 
dacă nu ar # existat cultura islamică.
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►Această #gură înfățișează un model al 
sistemului solar din secolul al doisprezecelea, 
situat la Bagdad.

Efectele civilizației islamice asupra științei moderne

Cineva care contemplă motivul pentru care știința şi tehnologia modernă 
au cunoscut un salt așa de mare şi au avansat atât de mult va constata cu 
siguranță faptul că aceasta se datorează Civilizației islamice, care a transmis şi 
a introdus un mare volum de cunoștințe şi a produs numeroși învățați.

C. H. Haskins(1) a spus:

„Lucrul principal care trebuie amintit este acela că arabii 
din Spania au fost principala sursă de cunoaștere nouă în 
Europa de Vest.”

Ei sunt cei care au amplasat fundamentele de la care 
civilizația modernă a avansat. Oricine aruncă o privire 
pe Dicționarul termenilor tehnici pentru aerospaţiu(2)  
va conchide cu siguranță că șaizeci la sută dintre stelele 
cunoscute au primit nume care provin din limba arabă.

Cărțile şi lucrările învățaților 
musulmani timpurii au constituit 

resursele principale de care au 
bene#ciat occidentalii, mai ales 
europenii, care au utilizat toate 
aceste lucrări în perioada Renașterii, 

multe dintre acestea #ind folosite în 
universitățile europene.

Marchizul de Du|erin şi Ava a spus:

„Europa este îndatorată într-o mare măsură 
științei, artei şi literaturii islamice, care au scos-o 

din întunericul Evului Mediu.(3)” 

(1)   Haskins, Charles Homer, 18701937-, istoric american, o autoritate în ceea ce privește istoria medievală.
(2)   William A. Hellen, Dicționarul termenilor tehnici pentru aerospaţiu, prima ediție.
(3)   Discursuri în India,  Londra, 1890, p. 24.
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J. H. Denison a spus:

„În secolele al cincilea şi al șaselea, lumea civilizată se a(a pe marginea 
haosului. Vechile culturi emoționale care au făcut ca civilizația să #e posibilă, 
pentru că au oferit oamenilor un sentiment de unitate şi de respect față de 
conducătorii lor, au fost distruse şi nimic adecvat nu a fost găsit pentru a le 
înlocui. Se părea că marea civilizație, care avusese nevoie de patru mii de ani 
pentru a se dezvolta, era pe punctul de a 
se dezintegra şi că întreaga omenire era pe 
punctul de a se întoarce la barbarism, unde 
#ecare trib şi sectă era împotriva celeilalte, 
legea şi ordinea erau necunoscute iar 
vechile sancțiuni tribale își pierduseră 
puterea. Noile sancțiuni introduse de 
creștinătate nu făceau decât să mărească 
gradul de dezintegrare şi distrugere în loc 
să aducă unitate și ordine. Era o perioadă 
sumbră. Civilizația, asemenea unui copac 
gigant, al cărui frunziș a acoperit lumea şi 
ale cărui ramuri au dat naștere unor fructe de aur, reprezentate de știință, artă 

►Astrolabul: o unealtă deosebit de importantă pentru 
navigaţie inventată de către musulmani. 

►Cunoștințele științi#ce care au apărut prima dată în India, China şi lumea elenă au fost aduse de 
către învățații musulmani, #ind apoi traduse, ra#nate, sintetizate şi răspândite în diferite centre de 
învățare în lumea islamică, iar de aici s-au răspândit în întreaga Europă de Vest. În plus, musulmanii au 

în#ințat câteva discipline fără precedent. 
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şi literatură, începuse să se clatine, putrezind la rădăcină. Exista oare o altă 
cultură emoțională care să poată aduce din nou omenirea pe calea unității şi 
să reușească să salveze civilizația? Printre acești oameni s-a născut acel bărbat, 
Mohammed (S), care avea să unească întreaga lume, de la est la sud…”(1) 

Musulmanii au avansat în toate domeniile tehnologice, științi#ce şi intelectuale. 
Vom menționa în continuare câțiva învățați musulmani remarcabili din diferite 
domenii.

● Al-Khawarizmi (780 - 850 e.n.) a fost un mare învățat în domeniile 
matematicii, algebrei, logaritmilor şi geometriei. A fost probabil unul dintre 
cei mai mari matematicieni care a trăit vreodată. De fapt, a fost creatorul 
mai multor ramuri şi concepte de bază ale matematicii. De asemenea, a fost 
fondatorul algebrei.

● Al-Biruni (973 - 1050 e.n.) a fost un mare învățat în diferite domenii. 
A scris lucruri despre subiecte variind de la astronomie la matematică, de la 
geogra#e matematică la mecanică, farmacologie şi istorie. Al-Biruni a discutat 
teoria conform căreia Pământul se rotește în jurul axei sale cu șase sute de ani 
înainte ca Galileo Galilei să facă acest lucru.

Orientalistul german, E. Sachaou, a spus despre Al-Biruni:

„A fost cel mai mare intelectual pe care omenirea l-a cunoscut.”

Ca musulmani, însă, a#rmăm că intelectualul cel mai mare pe care omenirea 
l-a cunoscut a fost Profetul Mohammed (S).

În domeniile medicinei și farmaciei, învățații musulmani au lăsat în urma 
lor o mulțime de cunoștințe care au ajutat la dezvoltarea medicinei moderne 
din zilele noastre. Printre aceștia, se numără următorii învățați:

●  Ibn Rushd (Averoe, cca. 1126 - 1198 e.n.), care a fost un #losof şi #zician 
spaniol, un maestru al #loso#ei şi Legislației islamice, precum și al matematicii 
şi medicinei. 

●  Ibn An-Na's (1213 - 1288 e.n.) a fost un medic faimos, mai ales pentru 
că a fost prima persoană care a descris circulația pulmonară a sângelui. El a 
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descoperit circulația sângelui cu câteva sute de ani înainte ca englezul Harvey 
şi spaniolul Michael Servetus să facă acest lucru. 

●  Ammar ibn Ali al-Mosili ibn Isa al-Kahhal a fost deosebit de iscusit în 
domeniul o}almologiei. El a inventat instrumente de specialitate utilizate în 
operații, așa cum este „seringa pentru injecție”, un ac gol.

●  Al-Hasan ibn al-Haitham (965 - 1040 e.n.) a fost un mare matematician. 
A fost un pionier în domeniul opticii, ingineriei şi astronomiei. Potrivit lui 
Giambattista della Porta, Al-Hasan a fost primul care a explicat aparenta 
creștere a lunii şi a soarelui, atunci când se a(ă aproape de orizont. Tratatul 
său de șapte volume despre optică, Kitab al-Manadhir (Cartea opticii), este 
probabil cea mai veche carte care folosește metode științi#ce. El a folosit 
rezultatele experimentelor sale pentru a testa teoriile.

●  Al-Mansuri şi Abu Bakr ar-Razi au fost niște medici inovatori şi abili. Ei 
au adus o contribuție fundamentală în domeniile medicinei şi #loso#ei. 

●  Muwa_aq al-Baghdadi şi Abu al-Qasim az-Zahrawi au fost renumiți în 
domeniul practicii dentare. Ei au scris cărți cu referire la acest subiect, folosind 
imagini grăitoare cu obiectele utilizate în operațiile chirurgicale, speci#când şi 
modalitățile prin care acestea pot # folosite. 

► Anatomia ochiului – imagine preluată din cartea 
unui vechi medic musulman

► Procesul unei extracții medicinale – imagine 
preluată din cartea unui farmacist musulman
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În domeniul geogra#ei şi geologiei ar putea 
# menționați mulți învățați de seamă, printre 
care se numără:

●  Sharif al-Idrisi (1100 - 1165 e.n.), care 
a fost geograf, cartograf şi explorator. El a fost 
renumit pentru excelentele hărți ale lumii pe 
care le-a realizat. De asemenea, el a inventat 
instrumente pentru navigare.

Astfel, putem observa că există mulți 
învățați musulmani care au participat la 
progresul civilizației. Cei care vor să cunoască 
mai multe, pot citi acele cărți care discută pe 
larg acest subiect. De multe ori, cărți de știință 
ale musulmanilor au fost plagiate şi atribuite 
pe nedrept altora. 

Maiorul Arthur Glyn Leonard a spus: 

„Nu ar trebui oare să recunoaștem noi, 
cei care considerăm acum că ne a(ăm 
pe cele mai înalte trepte atinse vreodată 
de civilizație şi cultură, că, dacă nu ar # 
existat cultura, civilizația și splendorile 
intelectuale și sociale ale arabilor, precum 
şi soliditatea sistemului lor, Europa ar # 
continuat să #e scufundată în întunericul 
ignoranței până astăzi?”(1) 

►Circulația sângelui şi organele interne ale 
corpului uman. Este o imagine preluată dintr-o 
carte a unui vechi doctor musulman.

► Harta lumii – imagine preluată din cartea unui 
geograf musulman.

(1)   Islamul – Valoarea sa morală şi spirituală, Londra, 1927, pp.20 - 21. 
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Idealurile Civilizaţiei Islamice

●  Căutarea cunoașterii este o îndatorire religioasă, iar islamul îi încurajează 
pe musulmani să o îndeplinească.

● Învățații musulmani din trecut își foloseau cunoștințele pentru a întări 
credința oamenilor, spre deosebire de învățații zilelor noastre, care își folosesc 
știința pentru a slăbi credința oamenilor.

● Învățații musulmani din trecut își foloseau cunoștințele pentru a îi ajuta 
pe oameni, spre deosebire de majoritatea învățaților din ziua de azi, care își 
folosesc știința pentru #nalități abuzive şi egoiste. 

Oamenii de știință ai zilelor noastre au inventat bomba de hidrogen și 
bomba atomică, precum şi alte arme de distrugere în masă, după care au 
interzis ca alții să dețină astfel de arme, pentru a putea controla şi exploata 
bogățiile acestei lumi.

● Învățații musulmani din trecut împărtășeau cunoștințele pe care le 
dețineau, pentru ca oamenii să poată bene#cia de acestea, spre deosebire de 
alții care păstrează cunoștințele acumulate doar pentru ei sau pentru propriile 
țări, împiedicându-i pe ceilalți să bene#cieze de pe urma lor.

● Învățații musulmani din trecut își doreau să obțină Mila şi Răsplata 
lui Allah Preaînaltul, spre deosebire de învățații zilelor noastre, care fac tot 
posibilul să obțină bene#cii materiale de pe urma descoperirilor lor.
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Faptele științi'ce din versetele  Nobilului Coran

Allah Preaînaltul spune:

(Cu adevărat, în crearea Cerurilor şi a Pământului, în schimbarea nopții 
şi zilei, în corăbiile care plutesc pe mări cu ceea ce folosește oamenilor, în 
apa pogorâtă de Allah din cer,  cu care a înviat Pământul, după ce a fost 
mort, şi a răspândit pe el vietățile,  în schimbarea vânturilor şi nourilor 
supuși dintre cer şi Pământ sunt cu adevărat semne pentru niște oameni 
care pricep.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:164] 

► Galaxia şi sistemul solar

Nobilul Coran a fost revelat Profetului Mohammed (S), care nu ştia nici să 
scrie şi nici să citească. De asemenea majoritatea oamenilor din comunitatea sa 
era analfabetă. Aşadar, cum ar # putut un astfel de om să realizeze o asemenea 
Scriptură, care ia uimit chiar şi pe cei mai elocvenţi oameni?

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

(Spune [o, Mohammed]: «De s-ar aduna oamenii şi djinnii ca să facă 
[ceva] ca acest Coran, ei nu vor ' în stare să facă [ceva] asemenea lui, chiar 
dacă își vor ' unul altuia ajutor!»”.) [88 - 17].
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 ► Allah Preaînaltul i-a provocat pe oameni să creeze ceva asemănător Coranului.
 Țineți cont de faptul că cea mai scurtă sură din Coran, Al-Kawthar, conține numai zece cuvinte!

Profetul Mohammed (S) şi mulţi dintre companionii lui erau neştiutori, 
iar el (S) le recita versete din Nobilul Coran care vorbeau despre fapte 
ştiinţi#ce pe care ştiinţa modernă le-a descoperit la mai bine de 1400 de ani de 
la revelarea Nobilului Coran, cu ajutorul echipamentelor avansate.

{omas Carlyle a spus:

”Un om fals a pus bazele unei religii? Cum, când un om fals nu poate construi 
nici măcar o casă din cărămizi? Dacă acesta nu ştie cum să facă acest lucru, însă 
urmează adevăratele proprietăţi ale mortarului, lutului ars şi a altor lucruri  
folosite pentru construcţia unei case, nu va reuşi să construiască o casă, ci o 
grămadă de gunoi. Aceasta nu va reuşi să supravieţuiască timp de douăsprezece 
secole şi să susţină o sută optzeci de milioane de oameni;construcţia  va cădea 
de îndată.”(1)

 

(1)  Eroii, faptele de adorare ale eroilor şi faptele eroice de-a lungul istoriei. 
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Coranul şi începuturile lumii

Allah Preaînaltul spune în Coranul Cel Nobil:

(Allah creează făptura, apoi o face din nou, apoi la El veți ' aduși 
înapoi.)  [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 30:11]

Allah Preaînaltul precizează 
în mod clar în acest verset că El 
este Cel care a dat viață tuturor 
creaturilor din acest Univers și 
le-a creat din nimic. Acest lucru 
este precizat în Coranul cel 
Nobil, care este Revelația Divină 
de la Allah Preaînaltul. El, Cel 
Atotputernic, descrie începuturile 
Universului spunând:

([El este] Făcătorul desăvârșit al 
Cerurilor şi al Pământului şi dacă 
hotărăște un lucru, El spune doar: 
«Fii» şi acesta este!) [Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 2:117]

Allah Preaînaltul ne arată în acest verset că Universul a fost creat din nimic, 
iar tot ceea ce a avut loc înainte de crearea sa aparține cunoașterii lumii 
nevăzute, care Îi aparține numai lui Allah Preaînaltul. Intelectul uman este 
incapabil să realizeze şi să înțeleagă natura primei creații, pentru că Allah 
Preaînaltul nu ne-a dat nici-o informație în legătură cu aceasta. Omul poate 
produce numai ipoteze şi teorii cu privire la sistemele ecologice.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

(Eu nu i-am luat ca martori la crearea Cerurilor şi a Pământului şi nici 
la crearea lor înșiși, căci eu nu i-am luat pe cei care te cheamă la rătăcire ca 
ajutor!) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 18:51]

Și spune, de asemenea:

► Imaginea unei stele care s-a format din materie interstelară
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(Oare nu văd cei care nu 
cred că cerurile şi Pământul au 
fost împreună şi că Noi le-am 
despărțit şi din apă am făcut 
tot ce este lucru viu? Şi oare tot 
nu cred ei?) [Traducerea Sensurilor 

Nobilului Coran, 21:30]

Acest verset face referire în 
mod incontestabil la faptul că 
Allah Preaînaltul a creat Universul 
dintr-o singură entitate, iar El este Cel cu Putere peste toate. Apoi, Allah Cel 
Atotputernic i-a poruncit acestei „entități” să se divizeze, iar aceasta s-a supus, 
transformându-se într-un nor de fum. Din acest nor de fum, Allah Preaînaltul 
a creat Cerurile şi Pământul. Acest lucru este menționat în Cuvintele lui Allah 
Cel Milostiv, care spune:

(Spune [o, Mohammed]: «Oare voi nu credeți în Acela care a creat 
Pământul în două zile şi Îi faceți Lui semeni?» Acesta este Stăpânul 
lumilor! ~ Şi El a pus deasupra lui [a Pământului] munți neclintiți şi L-a 
binecuvântat şi a orânduit pe el toate cele necesare pentru hrană, până la 
patru zile ca răspuns pentru aceia care întreabă. ~ Apoi s-a întors către cer 
- care era un fum - şi i-a zis lui şi Pământului: «Veniți amândouă, de voie 
sau fără de voie!» Şi au răspuns ele: «Venim, supunându-ne de bunăvoie!» 
~ Şi le-a hotărât El să 'e șapte ceruri, în două zile, şi a orânduit 'ecărui cer 
menirea sa. Şi am împodobit Noi cerul cel mai de jos cu candele, şi strajă. 

► Figura ilustrează expansiunea Universului

► Această imagine arată expansiunea Universului
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Aceasta este orânduiala Al-,Azīz [Invincibilul, Cel Atotputernic], Al-,Alīm 
[Atoatecunoscător].) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 41:9- 12]

Astro#zicienii moderni a#rmă faptul că întregul Univers provine dintr-o 
entitate unică, rezultatul a ceea ce este astăzi cunoscut sub numele de „Big 
Bang”.(1)  

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

(Apoi s-a întors către cer - care era un fum - şi i-a zis lui şi Pământului: 
«Veniți amândouă, de voie sau fără de voie!» Şi au răspuns ele: «Venim, 
supunându-ne de bunăvoie!») [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 41:11]

Acest verset a#rmă faptul că, în faza lui incipientă, cerul era ca un fum; 
lucru a#rmat, de asemenea, de știința modernă.

James H. Jeans spune:

„Am constatat că, așa cum a presupus mai întâi Newton, o masă haotică 
de gaz de densitate aproximativ uniformă şi de mari dimensiuni ar # dinamic 
instabilă; nucleele ar avea tendința de a se forma în ea, iar în jurul ei întreaga 
materie s-ar condensa în cele din urmă.”(2) 

(1)  (1931) Un Univers omogen de masă constantă şi rază tot mai mare care reprezintă viteza radială a nebuloasei extragalactice. 
Anunțurile lunare ale Societății Astronomice Regale 91:483490-, Astronomie şi Cosmologie, Sir James H. Jeans, p. 15.

(2)  Astronomie şi cosmologie , Sir James H. Jeans, p. 15.

►Această imagine înfățișează urma reală a exploziei unei stele pe cer.
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Ce spune Nobilul Coran despre expansiunea Universului 

Allah Preaînaltul spune în Coranul Cel Nobil:

 (Iar cerul l-am înălțat cu puterea Noastră şi Noi îl lărgim.) [Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 51:47]

De asemenea, găsim în Coranul cel Nobil:

(În Ziua aceea vom închide Noi cerul, așa cum se închid sulurile 
cu scripturi. Așa cum am făcut Noi prima făptură, o vom face din nou. 
Aceasta este o promisiune pe care Noi am făcut-o şi pe care o îndeplinim.) 
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 21:104]

Și, de asemenea:

(În ziua în care pământul va ' schimbat cu un altul, ca şi cerurile, şi ei 
[oamenii] se vor înfățișa dinaintea lui Allah Al-Wahid [Unul], Al-Qahhār 
[Biruitorul].) [14:48]

Aceste versete con#rmă faptul că Universul în care trăim se a(ă într-o 
continuă expansiune. Dacă ne întoarcem în timp, vom descoperi că întregul 
Univers a apărut dintr-un atom primordial sau un ou cosmic. Apoi, acesta 
a explodat la Porunca lui Allah Preaînaltul, transformându-se într-un nor 
de fum din care s-au format Cerurile şi Pământul. Universul se extinde în 
mod continuu în spaţiu şi într-un #nal se va opri, la Porunca lui Allah, Cel 
Atotputernic. În continuare, acesta se va prăbuşi şi se va transforma din nou 
într-un atom primordial. Explozia şi formarea lui vor avea loc încă o dată, şi 
un alt Cer, altul decât al nostru, şi un alt Pământ, altul decât al nostru, vor # 
formate. Atunci, viaţa lumească va ajunge la un sfârșit şi va începe Viața de 
Apoi. Toate aceste etape sunt menționate în Nobilul Coran. Putem constata 
că acest fapt, descoperit de ştiinţa modernă abia în ultima perioadă, a fost 
menţionat în Coranul cel Nobil, care a fost revelat acum mai bine de 1400 de 
ani! Numai acest lucru singur poate arăta faptul că Nobilul Coran nu poate # 
decât Cuvântul lui Allah Preaînaltul şi că Mohammed (S) a primit revelaţia 
Divină şi ia învăţat pe oameni aceste lucruri în vremuri în care nimeni nu 
cunoștea asemenea date. Acestea au fost descoperite de om numai după multe 
secole.
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Astronomii au descoperit că Universul se a(ă într-o continuă mișcare 
şi că se extinde. Acest lucru a fost descoperit prin studierea galaxiilor şi a 
corpurilor cerești îndepărtate. Astronomul american Vesto M. Slipher, care a 
studiat spectrul galaxiilor, a observat că liniile spectrale ale câtorva sisteme din 
apropiere au fost deplasate spre lungimi de undă mai mari. Această schimbare 
a lungimilor de undă a arătat că majoritatea galaxiilor s-a îndepărtat de Calea 
Lactee cu câteva sute de km/s!(1) 

Astronautul american Edwin Hubble a con#rmat că Universul se a(ă într-o 
continuă expansiune și, cu cât mai mare este distanța dintre Galaxii, cu atât 
mai mare este viteza recesiunii; iar viteza recesiunii este proporțională cu 
distanța sa.(2) 

Așadar, observăm că învățații din domeniul astronomiei au a#rmat că 
Universul se a(ă într-o continuă expansiune. Aceasta va continua până când 
gravitatea își va pierde puterea de atracție, iar planetele se vor răspândi în 
Univers, lucru care va conduce la sfârșitul lumii.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

(Când Cerul va ' despicat în două, ~ Şi când stelele vor cădea şi se vor 
împrăștia.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 82:1 - 2]

► Figura arată că distanțele dintre Galaxii se a(ă într-o continuă 
creștere, demonstrând, astfel, că întregul Univers se a(ă în expansiune.

(1)  V. Slipher, lucrare prezentată la Societatea Americană de Astronomie.

(2)  Edwin Hubble (1929), O relație între distanța şi viteza radială din nebuloasa extra-galactică, Proc. Nat. Acad. Sci. 15, pp. 
168–173.
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Ce spune Nobilul Coran despre corpurile cerești

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

(Allah este Cel care a înălțat Cerurile fără stâlpi pe care să-i vedeți, 
iar apoi s-a înălțat deasupra Tronului şi a supus soarele şi luna, 'ecare 
urmându-şi cursul său până la un termen hotărât. El orânduiește lucrul 
şi tâlcuiește semnele în amănunțime, poate că voi veți ' încrezători în 
întâlnirea cu Domnul vostru.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 13:2]

Studiile moderne de astăzi ale Universului arată faptul că întreaga materie, 
ca şi componentele acesteia şi corpurile cerești, conțin o mare energie. Allah 
Preaînaltul le poate distruge şi le poate recrea. Oamenii de știință au descoperit 
diferite forme de energie puternică și, de asemenea, că acestea plutesc între cer 
şi pe Pământ. Aceste energii sunt:

● Energia nucleară puternică: această energie menține particulele 
subatomice împreună, printre care se numără protonii, electronii şi neutronii.

● Energia nucleară slabă: această energie nucleară determină anumite 
forme de descompunere radioactivă.(1)

● Energia electromagnetică: aceasta este energia care leagă atomii în 
interiorul  materiei şi care oferă #ecăruia trăsături speci#ce.

● Gravitația: aceasta este cea mai slabă formă de energie pe care o 
cunoaștem, dar, pe termen lung, este o formă fundamentală de energie, 
deoarece menține toate corpurile cerești la locul lor.(2)

Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran:

(El este acela care a creat noaptea şi ziua, soarele şi luna; şi 'ecare 
plutește pe cercul său.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 21:33]

Și, de asemenea:

(Iar Soarele aleargă către un sălaș al lui. Aceasta este rânduiala Al-,Azīz 
[Invincibilul, Cel Atotputernic], Al-,Alīm [Atoatecunoscător]! ~ Iar pentru 

(1)  Oricare dintre clasele de particule, cum ar # particulele foton, pion sau alfa, care are spinul zero sau integral, se supune 
normelor statistice și permite ca un număr nelimitat de particule identice să ocupe aceeași stare cuantică.

(2)  Dr. Zaghlul an-Naggar, As-Samā’ (Cerul).
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Lună am orânduit Noi faze, până ce ea devine ca un ciorchine bătrân de 
palmier. ~ Nici Soarele nu se cuvine să ajungă Luna, nici noaptea nu poate 
să o ia înaintea zilei şi toate plutesc pe orbite [proprii].) [Traducerea Sensurilor 

Nobilului Coran, 36:38 - 40]

În aceste versete, Allah Preaînaltul spune că Soarele călătorește către 
o direcție speci#că. Înainte se credea că Soarele este staționar. Astrologii şi 
astronomii de astăzi au a#rmat că Soarele se mișcă într-o anumită direcție. 
Toate planetele din acest sistem solar se mișcă, la fel ca sateliții. Orbita 
Pământului este concentrică față de orbitele planetelor.

Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran:

(Pe cerul care conține hubuk!) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 51:7]

Cuvântul din limba arabă „hubuk” (cărări) are mai multe sensuri:

● Perfecțiunea în creație: Astronomii au calculat că sunt două sute de 
miliarde de galaxii în Univers (cunoscute de om) şi în jur de șaptezeci de 

► Galaxia Whirlpool (cunoscută şi sub numele de Messier 51, M51 sau NGC 5194), este reprezentată de o 
spirală deosebit de mare, situată la o distanță de aproximativ 23 de milioane de ani lumină în constelație.
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miliarde de trilioane de stele.(1) Fiecare galaxie variază în mărime, formă, 
densitate, viteza cu care se mișcă pe axa sa, distanța ei față de noi, distanța 
uneia față de cealaltă, etapele prin care trece, numărul de stele şi viața #ecăreia 
dintre stele.

● De asemenea, se referă la un lucru care este perfect combinat şi integrat. 
Acest număr  uluitor de galaxii şi stele din partea cunoscută a Universului 
reprezintă numai 10% din întregul Univers. Trebuie să existe o putere care 
să le țină împreună, altfel s-ar prăbuși şi ar # un haos total. Allah Preaînaltul, 
Care este departe de orice imperfecțiune, spune:

(Allah ține Cerurile şi Pământul ca să nu se prăbușească [ține aștrii să nu 
se prăbușească și să nu dispară]. Iar dacă s-ar prăbuși, nimeni, după El, nu 
le-ar mai putea ține! El este Halīm [Răbdător], Ghafūr [Atoateiertător].) 
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 35:41]

● Se referă la orbita pe care plutește #ecare corp ceresc. Printre lucrurile 
care au uimit oamenii de știință este şi numărul vast al galaxiilor a(ate în 
partea cunoscută a Universului. Acest lucru dovedește faptul că Universul se 
mișcă într-un sistem perfect. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

 (El este Cel care a făcut Soarele ca o lumină strălucitoare şi Luna ca o 
lumină [re+ectată] şi El i-a orânduit treptele, pentru ca voi să cunoașteți 
numărul anilor şi socotirea [vremii]. Nu le-a făcut Allah pe acestea decât 
pentru [un scop] adevărat. El deslușește semnele pentru oamenii care 
pricep.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 10:5]

Distincția perfectă făcută între lumina degajată de un corp luminos, 
aprins şi lumina Soarelui re(ectată de un corp întunecat, rece (de exemplu, 
Luna), care este apoi re(ectată într-o manieră constantă (pe Pământ), a fost 
menționată în Coran acum mai bine de 1400 de ani! Acest lucru dovedește 
faptul că Nobilul Coran este Revelația Divină trimisă de Allah Preaînaltul, 
care este Cunoscătorul a ceea ce El a creat.

(1)  Pentru mai multe informații, accesați link-ul următor: http://www.esa.int/esaSC/SEM75BS1VED_ extreme_0.html 
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Ce spune Nobilul Coran despre presiunea atmosferică

Allah Preaînaltul spune în Coranul Cel Nobil:

(De voiește Allah să călăuzească pe cineva, atunci îi deschide 
pieptul pentru islam, iar dacă voiește să ducă pe cineva la rătăcire, 

atunci îi face pieptul îngust şi închis, ca şi cum s-ar căzni să se 
urce în cer. Astfel trimite Allah osânda asupra acelora care nu 
cred.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 6:125]

Astfel, cu cât cineva urcă mai mult în atmosferă, cu atât mai 
greu îi este să respire. Acest lucru se datorează reducerii presiunii 

şi nivelului scăzut de oxigen, aspect ce nu poate # dovedit decât 
dacă o persoană urcă la înălțimi foarte mari, fapt pentru care a 

fost descoperit abia după ce oamenii au învățat cum să zboare şi să 
ajungă la înălțimi. 

Atunci când o persoană urcă mai sus de opt kilometri deasupra nivelului 
mării întâmpină probleme respiratorii din cauza lipsei de oxigen şi a presiunii 
scăzute a aerului. O problemă des întâlnită este hipoxia, care constă în scăderea 
cantității de oxigen în țesuturi. O altă problemă des întâlnită este disbarismul, 
care prezintă un complex de simptome ce rezultă din expunerea la presiuni 

extrem de scăzute sau 
schimbări rapide de 
presiune(1).  Aceste două 
probleme pot interfera 
cu funcţiile normale ale 
corpului; astfel, di#cultatea 
respiraţiei la altitudini mai 
mari poate # explicată 
ca #ind pur şi simplu o 
măsură luată de organism 
pentru a se proteja.

► Astronauţii poartă un costum protector special care le 
permite să respire atunci când se a(ă la înălțimi mari
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(1)  A se vedea Manualul Merk, a 18-a ediție, cu referire la „răul de înălțime”. 
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Ce spune Nobilul Coran despre spațiul cosmic

Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran:

(Şi de le-am deschide o poartă din cer şi ei 
ar continua să urce pe ea. ~ Ei tot ar zice: «Ci 
ochii noștri au fost închiși, or mai degrabă 
suntem un neam de [oameni] fermecați!») 
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 15:14 - 15]

Similitudinea este uluitoare, deoarece prezintă 
un fapt universal pe care oamenii îl ignorau 
înainte şi care a fost descoperit în epoca 
explorării spațiului, în anii ’60. Întregul Univers 
este înghițit de întuneric. Lumina vizibilă de pe 
Pământ se poate observa de la o distanță de 
două sute de km. și, dincolo de aceasta, Soarele 
apare ca un disc albastru. Întunericul se găsește 
în toate direcțiile, datorită rarității vaporilor de apă şi a particulelor de praf. 
Allah Preaînaltul este departe de orice imperfecțiune. El este Cel care ne-a 
informat în legătură cu această realitate.

►Figura ilustrează grosimea stratului atmosferei, în partea opusă față de Soare, o grosime de aproximativ 
două sute de kilometri. Se poate observa că restul Pământului este cufundat în întuneric.

► Figura reprezintă Soarele în timpul unei 
eclipse și demonstrează faptul că Universul 
se a(ă în întuneric.
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Ce spune Nobilul Coran despre atom

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

(Tu nu vei ' în nici o împrejurare, nu vei recita 
nici un fragment din Coran şi voi nu veți împlini 
nici o faptă fără ca Noi să 'm martori în clipa când 
o săvârșiți. Domnului tău nu-i va scăpa nici cât 
greutatea unui 'r de colb - nici de pe pământ, nici din 
cer - nici cât [o greutate] mai mică [decât aceasta] şi nici mai mare, fără ca acestea 
să ['e înscrise] într-o carte limpede.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 10:61]

În acest frumos verset, Allah Preaînaltul clari#că faptul că nu este nimic 
ascuns pentru El în acest Univers, nici chiar cel mai mărunt lucru. Se credea că 
atomul este cea mai mică entitate din Univers. După ce a fost divizat în mai multe 
particule mai mici, s-a descoperit că acestea au proprietăți electrice pozitive, 
cum sunt protonii, şi proprietăți electrice negative, cum sunt electronii.

În 1939, oamenii de știință germani, Hahn şi Strassmann, de la Universitatea 
din Berlin, au divizat un atom de uraniu. Prin cercetări suplimentare, ar putea # 
descoperite particule și mai mici decât atât. 

Știința modernă a atins un nivel înalt de dezvoltare tehnică şi progres științi#c 
în diferite domenii ale vieții. Viitorul așteaptă continuarea dezvoltării și acest 
proces va persista până în Ziua Judecății. Eforturile colective ale omenirii în 
ceea ce privește știința nu vor # niciodată nici măcar aproape de Cunoașterea şi 
Capacitatea lui Allah Cel Atotputernic.

El, Preaînaltul, spune în Coranul cel Nobil:

([…] Iar vouă nu v-a fost dată decât puțină știință […])   [Traducerea Sensurilor 

Nobilului Coran, 17:85]

Cunoașterea şi Capacitatea lui Allah Preaînaltul sunt nelimitate şi de neegalat. 
În acest verset, Allah Preaînaltul ne-a explicat acest lucru în cel mai simplu mod 
cu putință, pentru ca mintea noastră să #e capabilă să recunoască şi să priceapă 
diferența uriașă dintre cunoașterea noastră şi a Lui. Slavă lui Allah!
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Ce spune Nobilul Coran despre fazele embrionare

Cu privire la etapele prin care trece fetusul, Allah Preaînaltul spune în 
Coranul cel Glorios:

(Noi l-am creat pe om din apa aleasă [venită] din lut. ~ Apoi l-am făcut 
Noi o picătură într-un loc sigur, ~ Apoi am făcut din picătură un cheag şi 
am făcut din cheag o bucată de carne şi am făcut din bucata de carne oase 
şi am îmbrăcat oasele cu carne. Apoi l-am scos la iveală ca o altă făptură. 
Binecuvântat 'e Allah, Cel mai Bun dintre creatori!) [Traducerea Sensurilor 

Nobilului Coran, 23:12 - 14]

Etapele prin care trece omul sunt următoarele:

● Facerea din lut: Adam (Pacea #e asupra sa!), părintele omenirii, a fost 
creat din lut. Acest verset nu este de acord cu teoria evoluției, pe care știința 
o contrazice, ci indică faptul că oamenii sunt creații distincte. Oamenii nu au 
evoluat din alte specii.

● Sperma amestecată: în acest stadiu, (uidul bărbătesc şi cel femeiesc se 
amestecă în pântecele mamei, iar ovulul poate # fertilizat sau poate muri, prin 
Voința lui Allah. Dacă ovulul este fertilizat, începe prima etapă a creației. Allah 
Preaînaltul spune în Nobilul Coran:

 (Cu adevărat, Noi l-am creat pe om dintr-o nutfah [picături amestecate 
de la ambele sexe, a+ate în interiorul pântecelui] amestecată. Prin aceasta, 
am vrut să îl încercăm [prin poruncile şi interzicerile pe care Noi le-am 

 ►Începutul dezvoltării embrionare.



78

Cheia pentru înţelegerea islamului

trimis stabilit pentru el]: astfel, Noi l-am făcut pe el cu auz [capabil să audă 
versetele Noastre] şi cu vedere [capabil să vadă semnele şi dovezile Noastre].) 
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 76:2]

.

Dacă spermatozoidul nu fecundează ovulul, ambele sunt îndepărtate din 
pântec, dar dacă fecundează ovulul şi creează un zigot, acesta se va agăța de o parte 
a uterului sub formă de blastulă. Dacă Allah Cel Atotputernic voiește, acesta se va 
agăța de pântec şi atunci va avansa la etapa de 

,
alaqah (lipitoare, ceva suspendat).

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

(O, voi oameni! Dacă sunteți în îndoială cu privire la Înviere, Noi doară 
v-am creat din țărână, apoi dintr-o picătură, apoi dintr-un cheag de sânge 
[ca o lipitoare], apoi dintr-o bucată de carne, cu formă, după ce a fost fără 
formă [plăsmuită şi neplăsmuită], pentru ca să vă arătăm vouă [puterea 
Noastră]. Şi Noi lăsăm să sălășluiască în pântece ceea ce voim Noi până la 
un timp hotărât; apoi vă scoatem pe voi ca prunci, pentru ca apoi să ajungeți 
voi la vârsta bărbăției. Şi unii dintre voi mor [tineri], iar alții sunt lăsați 
[să trăiască] până la cea mai neputincioasă vârstă, pentru ca să nu mai știe 
nimic după ce au știut. Tu vezi pământul fără viață, iar dacă Noi pogorâm 
apa asupra lui, el se mișcă, se um+ă şi lasă să răsară [plante] din 'ecare soi 
minunat.)  [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 22:5]

► Diagrama ilustrează fertilizarea, procesiunea de evenimente care începe atunci când 
spermatozoizii ating membrana plasmatică  a ovocitului secundar şi se termină cu amestecul 
cromozomilor materni şi paterni în metafaza primei diviziuni mitotice a zigotului. Ovocitul 

secundar este înconjurat de mai mulți spermatozoizi, iar doi dintre ei au penetrat corona radiata. 
(imagine preluată din cartea dr. Keith Moore, Dezvoltarea omului, pag. 34, ediția a 7-a).
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● Lipitoare / ceva suspendat: embrionul este descris astfel, deoarece este 
suspendat de pântec la fel ca o lipitoare, care se hrănește cu sânge de la alte 
creaturi.

● Substanța mestecată: este numită astfel deoarece embrionul are un aspect 
similar cu acela al unei substanțe mestecate.

► Vedere laterală a embrionului (la 24/25 de zile). Aici se pot observa asemănările dintre 
embrionul uman în stadiul de „,alaqah” şi lipitoare. (imagine preluată din cartea

 dr. Keith Moore – Dezvoltarea omului, pag. 71 – ediția a 7-a).
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►  Diagrama prezintă sistemul cardiovascular al embrionului la aproximativ 21 de zile, văzut 
din partea stângă. Observați etapa tranzitorie a vaselor simetrice împerecheate (Keith Moore). 

Aspectul exterior al embrionului şi al sacilor săi fac ca acesta să arate ca un cheag de sânge, 
datorită prezenței unei cantități de sânge relativ mare în embrion.

► Secțiune a unui embrion implantat (aproximativ 21 zile). În această diagramă, putem 
vedea suspendarea unui embrion în stadiul de „

,
alaqah” în pântecele mamei.
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► fotogra#a macro de la embrionul uman etapa a 13-4 ½ săptămâni. 
(Keith Moore) Dimensiune reală 4,5 mm.

Gum

 ►Embrionul se a(ă în aceeaşi 
stare cu cea a unei substanţe 

mestecate, pentru că somitele din 
partea posterioară a embrionului 
seamănă cu urmele lăsate pe dinţi 

de substanţa mestecată.
►Priviți la asemănările dintre o bucată de gumă mestecată și 

fotogra#a reală a unui embrion. Cum este posibil ca un om care nu știa 
să scrie și să citească să dea detalii atât de explicite despre embrion? 

Într-adevăr, nu poate # decât o revelație de la Allah Preaînaltul!
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● Formarea oaselor

● Acoperirea oaselor cu carne

● Dezvoltarea embrionului în diferite etape, în care are loc dezvoltarea 
proporționată a corpului şi insu(area vieții în el.

Embrionul uman trece printr-un număr de etape în trei întunecimi, după 
cum spune Allah Preaînaltul în Nobilul Coran:

(El v-a creat pe voi [toți] dintr-un singur su+et. Apoi a făcut din el pe soția 
sa. Şi v-a trimis vouă opt su+ete de vite. El vă creează în pântecele mamelor 
voastre, făptură după făptură, în trei întunecimi. Acesta este Allah, Stăpânul 
vostru! A Lui este împărăția! Nu există altă divinitate afară de El! Cum de vă 
abateți?) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 39:6]

Acest verset spune că embrionul este acoperit de trei învelișuri, menționate 
ca întunecimi. Apa, aerul, lumina şi căldura nu le pot penetra şi nici nu pot # 
văzute cu ochiul liber.

Dr. Maurice Bucaille(1) a spus:

„Interpreții moderni ai Coranului 
văd în acest verset cele trei straturi 
anatomice care protejează copilul în 
perioada de gestație; peretele abdominal, 
uterul în sine, şi cele ce se a(ă în 
jurul fătului (placenta, membranele 
embrionare, (uidul amniotic).(2)”

De asemenea, embrionul este situat 
într-un loc sigur. Allah Preaînaltul 
spune:

(Oare nu v-am creat Noi pe 
voi [o, necredincioșilor] dintr-o apă disprețuită [materialul seminal]? ~ Apoi, 
Noi am așezat-o într-un loc sigur [pântecele], ~ Pentru o perioadă [aceea a sarcinii, 
al cărei timp poate ' determinat şi cunoscut doar de Allah] determinată [şi 
cunoscută].) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 77:20- 22]
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(1)  A fost șeful clinicii chirurgicale la Universitatea din Paris.

(2)  Biblia, Coranul şi știința

►Figura reprezintă o secţiune sagitală a uterului unei gravide 
a(ate în patru săptămâni, care arată legăturile existente între 

membranele fetale şi embrioni.
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Doctor Gary Miller(1) a spus:

„Un reporter l-a întrebat pe profesorul Keith Moore(2): «Nu credeți că este 
posibil ca arabii să # știut despre aceste lucruri – descrierea embrionului, 
forma lui şi etapele dezvoltării sale? Poate că încă nu existau oameni de știință, 
dar oamenii ar # putut face câteva disecții primitive pe cont propriu – poate 
au tăiat oamenii şi au examinat aceste lucruri.» Profesorul i-a arătat imediat 
(reporterului) că a omis un lucru foarte important. Toate părțile embrionului 
care au fost arătate şi prezentate în #lm, erau poze făcute prin microscop. El a 
spus: «Nu contează dacă cineva a încercat să descopere embriologia acum 14 
secole, oricum nu ar # putut să vadă!» Toate descrierile din Coran ale aspectului 
embrionului aparțin unui organism prea mic pentru a putea # observat cu 
ochiul liber. Prin urmare, ar # fost nevoie de un microscop pentru a # văzut. 
Având în vedere că acest aparat a fost inventat abia acum mai puțin de două 
sute de ani, doctorul Moore a spus ironic: «Poate acum 14 secole, cineva avea în 
secret un microscop şi a făcut această descoperire, fără nicio greșeală. Apoi, i-a 
spus cumva lui Mohammed şi l-a convins să pună această informație în cartea 
sa. Apoi a distrus echipamentul şi a ținut secretul pentru totdeauna. Credeți 
acest lucru? Adevărul este că nu ar trebui dacă nu aduceți o dovadă, pentru că 
aceasta este o teorie ridicolă.» 

Atunci când a fost întrebat: «Cum explicați această informație din Coran?» 
Doctorul Moore a răspuns: «Nu poate # decât o Revelație Divină!»”

Doctor Gerald C. Goeringer(3) a spus:

„În cele mai multe cazuri, dacă nu în toate, această descriere anticipează cu 
multe secole înregistrarea diferitelor etape ale dezvoltării embrionului uman şi 
ale fătului înregistrate în literatura de specialitate tradițională.”

(1)  
,
Abd al-Ahad

 ,
Omar este un musulman canadian. Este de remarcat faptul că este un fost teolog creștin şi ministru care 

s-a convertit la islam.

(2)  Este un embriolog de renume mondial, #ind profesor emerit de anatomie și biologie celulară la Universitatea din Toronto, 
Canada. Acolo, el a fost decan asociat al Facultăţii de Medicină, departamentul de Ştiinţe de bază  și, timp de opt ani, a 
fost președintele Departamentului de Anatomie.

(3)  Dr. Gerald C. Goeringer este director de curs şi profesor asociat de embriologie medicală la departamentul de Biologie 
Celulară, Școala de Medicină, Universitatea Georgetown, Washington, DC, Statele Unite ale Americii.
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Lucrurile menţionate în Nobilul Coran despre oceane

Ce spune Nobilul Coran despre barierele dintre mări

Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran:

(El este Cel care a lăsat să curgă liber cele două mări - aceasta plăcută şi 
dulce şi aceasta sărată şi amară - şi a făcut între ele un perete şi un baraj de 
netrecut.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 25:53]

Faptul că apele oceanelor nu se amestecă a fost descoperit recent de 
oceanogra#. Acest lucru se datorează forței #zice care se numește „tensiunea 
de suprafață”; astfel, apele mărilor care se învecinează nu se amestecă. Acest 
lucru este cauzat de diferența de densitate a apelor, tensiunea de suprafață 
împiedicându-le să se amestece, ca şi cum ar # un perete subțire între ele. Apa 
râului Amazon se varsă în Oceanul Atlantic, însă își păstrează proprietățile 
chiar şi după ce pătrunde 200 de metri în ocean.

► Există trei regimuri principale de salinitate în canalele costiere:
strati#cate, parțial amestecate și complet amestecate.
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Ce spune Nobilul Coran despre întunecimile mărilor şi valurile interne

Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran:

(Sau [ele sunt] ca întunecimile dintr-o mare adâncă, fără fund, pe care 
o învăluie valurile, iar peste ele alte valuri şi deasupra lor norii. Întunecimi 
unele deasupra altora. Dacă [cineva] scoate mâna, aproape că nici nu o vede. 
Iar acela căruia Allah nu-i dă  lumină nu va avea nicio lumină.) [Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 24:40]

Este binecunoscut şi a#rmat științi#c faptul că în adâncurile extreme nu este 
lumină, ci numai întuneric. Acest lucru este cauzat de faptul că razele Soarelui 
nu pot pătrunde atât de adânc, dat #ind că adâncimea oceanelor variază de la 
câteva sute de metri până la 11.034 de metri. Întunericul din apele oceanelor 
și mărilor se poate observa începând de la o adâncime de aproximativ 200 de 
metri. La această adâncime, nu există aproape deloc lumină. La peste 1000 de 
metri, nu mai există lumină deloc. Prin urmare, majoritatea razelor solare sunt 
absorbite de apă la 100 de metri. Această parte este cunoscută drept partea 
luminoasă. Dincolo de aceasta, 1% din razele solare sunt vizibile la 150 de metri 
şi 0.01% la 200 de metri. 

► Această diagramă prezintă adâncimea la care lumina poate pătrunde în apa limpede a oceanului. Deoarece lumina 
roșie este absorbită puternic, aceasta are cea mai mică adâncime de penetrare, iar lumina albastră are cea mai profundă 

adâncime de penetrare. (Optica Aplicată, volumul 20 (177) Smith, R.C. și K.S. Baker, 1981. A se vedea, de asemenea:
http://daac.gsfc.nasa.gov/oceancolor/scifocus/oceanColor/oceanblue.shtml).
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Stratul de ozon din atmosferă re(ectă majoritatea razelor ultra-violete, în 
timp ce norii re(ectă 30% şi absorb 19% dintre acestea. Numai 51% dintre aceste 
raze ajung până la mare. Între 3% şi 30% din lumina Soarelui este re(ectată de 
suprafața mării. Apoi, aproape toate celelalte culori ale spectrului luminii sunt 
absorbite una după alta în primii 200 de metri, cu excepția luminii albastre(1). 

Ce spune Nobilul Coran despre valurile interne

Oamenii de știință au descoperit 
recent existența valurilor interne, 
care „se produc la nivelul limitelor 
suprafețelor prezente între straturi 
cu diferite densități”(2).  

Valurile interne acoperă apele 
adânci ale mărilor și oceanelor din 
cauza faptului că au o densitate 
mai mare decât apele de deasupra 
lor. Acestea se comportă la fel ca 
valurile de la suprafață și se sparg, 
la fel ca ele. Valurile interne nu pot 
# văzute cu ochiul liber, dar pot 
# detectate studiind variațiile de 
temperatură sau salinitate într-un 
punct ales.

►Valurile interne la nivelul limitelor suprafețelor prezente 
între două straturi de apă cu diferite densități. Una dintre ele 
este densă (cea inferioară), iar cealaltă parte este mai puțin 

densă (cea superioară). (Oceanogra#e, Gross, p. 204)

►Valurile interne și nivelurile de 
amestecare ale oceanului (Oceanogra#e, 
Chris Garrett. A se vedea, de asemenea:

http://www.nature.com/nature/journal/
v422/n6931/full/422477a.html.

(1)  Oceanele, Elder și Pernetta, p. 27 

(2)  Oceanogra#e, Gross, p. 205.
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De exemplu, apa Mării Mediterane este caldă, sărată şi mai puțin densă, 
în comparație cu apa oceanului Atlantic. Atunci când apa Mării Mediterane 
pătrunde în Atlantic prin strâmtoarea Gibraltar, intră câteva sute de km în 
Atlantic la o adâncime de aproape 1000 m., păstrându-și propria temperatură, 
salinitate şi densitate. Apa Mării Mediterane se stabilizează la această adâncime. 
Chiar dacă sunt valuri mari, curenți puternici şi maree în aceste mări, ele nu se 
amestecă și nici nu depășesc această barieră.

Această informație a fost cunoscută abia recent, prin tehnologia avansată şi 
echipamentele disponibile pentru a putea vedea acest lucru. Profetul (S) a trăit 
în deșert, departe de ocean şi nu a călătorit peste niciun ocean. Faptul că Nobilul 
Coran menționează acest fenomen indică veridicitatea acestuia.

► Masele semni#cative de apă din oceanele adânci se diferențiază prin temperatura și salinitatea 
lor. Aceste proprietăți determină densitățile lor relative care, la rândul lor, determină circulația 

termohalină a oceanelor. NADW = apa adâncă a Atlanticului de Nord. AABW =apa de la fund a 
Antarcticului. Modi#cată de la #gura Dr. Steve Hovan, Universitatea Indiana, Pennsylvania.
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Ce spune Nobilul Coran despre formarea norilor şi a ploii

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

 „El este cel care trimite vânturile ca vestire a îndurării Sale. Apoi, după ce 
ele ridică nouri grei, îi mânăm Noi spre tărâm mort, şi pogorâm peste el apa 
şi scoatem cu ea tot felul de roade. Astfel îi vom scoate Noi şi pe morți; poate 
că vă va ' aminte!”  [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 7:57]

Și spune, de asemenea:

(Şi Noi trimitem vânturile mănoase şi trimitem apă din cer pe care v-o dăm 
de băut, însă voi nu o puteți strânge.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 15:22]

Știința modernă a con#rmat ceea ce este menționat în acest verset din Nobilul 
Coran. Vântul duce particulele de apă bogate în sare sus în atmosferă; aceste 
particule, care sunt numite „aerosoli”, funcționează ca niște colectori de apă şi 
formează picăturile de ploaie prin colectarea vaporilor de apă din jurul lor. Norii 
sunt formați din vapori de apă care se condensează în jurul cristalelor de sare 
sau al particulelor de praf din aer. Din cauza faptului că picăturile de apă din 

acești nori sunt foarte mici 
(cu un diametru de între 
0.01 şi 0.02 mm), norii 
sunt suspendați în aer şi 
împrăștiați pe cer(1). De 
aceea, cerul este acoperit 
cu nori. Particulele de apă 
care înconjoară cristalele 
de sare şi particulele de 
praf se măresc şi formează 
picăturile de ploaie; astfel, 
picăturile care devin mai 
grele decât aerul părăsesc 
norul, căzând sub formă de 
ploaie.► Imagine a atmosferei, incluzând norii şi vânturile

(1) A se vedea: Științele Pământului, Tarbuck, Edward J., Lutgens, Frederick J, pp. 509 - 525. A se vedea, de asemenea, 
Meteorologia muntelui, Whiteman, David C., pp. 100 - 116.
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Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran:

(Nu ai văzut tu că Allah mână norii, apoi îi împreună pe ei, apoi îi face 
grămadă şi apoi vezi tu ploaia ivindu-se din ei? Şi El face să coboare din cer, 
din munții lui, grindină şi lovește cu ea pe cine voiește El şi o îndepărtează de 
la cine voiește El. Iar scăpărarea fulgerului Său aproape că răpește vederea.) 
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 24:43]

Norii de ploaie sunt formați şi modelați în conformitate cu niște sisteme şi 
etape bine de#nite. Etapele de formare ale norului cumulonimbus, un tip de nor 
de ploaie, sunt:

●  Prima etapă: norii sunt transportați de vânt.

● A doua etapă: împreunarea: apoi, norii mici (nori cumulus) care sunt 
purtați de vânt se unesc, formând un nor mai mare.

► Un nor cumulonimbus. Imaginea a fost realizată de satelitul NASA. Este ca şi cum o 
mână invizibilă ar împinge norii cumulus spre locul de convergență
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● A treia etapă: stivuirea: când norii mici se unesc, curenții de aer din 
norul mai mare se intensi#că. Curenții de aer de lângă centrul norului sunt 
mai puternici decât cei formați în apropierea marginilor lui.  Acești curenți 
fac ca structura norului să crească vertical, iar norii se unesc unul deasupra 
celuilalt. Această creștere verticală cauzează alungirea norului către zonele mai 
reci ale atmosferei, acolo unde se formează picăturile de apă și grindină și încep 
să crească din ce în ce mai mari. Când aceste picături de apă și de grindină 
devin prea grele pentru a putea # suportate de curenți, încep să cadă din nor sub 
formă de ploaie, grindină, etc.

Norii se încarcă cu electricitate atunci când grindina se precipită printr-o 
regiune a norilor formată din gheață și picături de apă rece. Când picăturile de 
apă intră în contact cu grindina, acestea îngheață și eliberează căldură latentă. 
Aceasta menține temperatura grindinei mai ridicată decât cea a cristalelor de 
gheață din jur. În momentul în care grindina intră în contact cu un cristal de 
gheață, are loc un fenomen important: electronii se mișcă în direcția materiei 
mai calde și astfel grindina se încarcă cu electricitate negativă. Același lucru 
se întâmplă atunci când picăturile de apă rece intră în contact cu grindina și 
se desprind cristale mici de gheață încărcate cu electricitate pozitivă. Aceste 
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(1)  A se vedea: Atmosfera, Anthes, Richard A.; John J. Cahir; Alistair B. Fraser, şi Hans A. Panofsky, p. 269. De asemenea, 
a se vedea: Elementele meteorologiei, Miller și �ompson, pp. 141 - 142. De asemenea, a se vedea: Științele Pământului 
astăzi, Murphy, Brendan, Nance, Damian. p. 346.

►Imaginea reprezintă un fulger rami#cat:  (a) Sarcina negativă care se concentrează în partea de jos a norului 
devine su#cient de puternică cât să depășească rezistența aerului și dezvoltă un „conducător” îndreptat spre 
pământ.  (b) Un (ux ascendent de sarcini pozitive se concentrează în punctele ridicate de pe teren.  (c) Fluxul 
descendent al sarcinilor negative se întâlnește cu (uxul ascendent al sarcinilor pozitive şi o puternică descărcare 
electrică, cunoscută sub numele de mișcare de recul, transportă sarcinile pozitive în nor.

particule mai ușoare încărcate pozitiv sunt transportate către partea superioară 
a norului prin curenți de aer. Grindina, încărcată cu electricitate negativă, se 
deplasează spre partea inferioară a norului, încărcând-o cu energie negativă 
și descărcând electricitatea sub formă de fulger. Constatăm astfel că factorul 
major în producerea fulgerului este grindina(1). 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

(Şi-L preamărește tunetul aducându-I laudă, şi îngerii, cu teamă de El. 
Şi El trimite trăsnetele cu care lovește pe cine voiește, pe când ei se ceartă 
asupra lui Allah, în vreme ce El este de temut pentru puterea Sa.)[Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 13:13]
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Ce spune Nobilul Coran despre animale

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

(Aveți voi o pildă şi la vite. Noi vă dăm să beți din ceea ce se a+ă în burțile 
lor, între murdărie şi sânge: un lapte curat, ce place celor care-l beau.) 
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 16:66]

Maurice Bucaille a spus:

„Dintr-un punct de vedere științi#c, trebuie să apelăm la noțiuni #ziologice 
pentru a înțelege semni#cația acestui verset. Substanțele care asigură nutriția 
generală a organismului provin din transformările chimice care apar de-a lungul 
tubului digestiv. Aceste substanțe provin din conținutul intestinului. La sosirea 
în intestin, în etapa corespunzătoare a transformării chimice, trec prin peretele 
acestuia şi se îndreaptă către circulația sistemică. Această trecere se efectuează 
prin două moduri: direct, prin ceea ce numim vasele limfatice, sau indirect, 
prin circulația portală. Aceasta le duce mai întâi la #cat, unde sunt supuse unor 
modi#cări, şi de aici se alătură circulației sistemice. În acest fel, totul trece prin 
sistemul circulator.

Elementele constitutive ale laptelui sunt secretate de glandele mamare. Acestea 
sunt hrănite, ca să spunem așa, cu ceea ce rezultă din digerarea mâncării, care 
este adusă prin (uxul sanguin. Prin urmare, sângele joacă rolul de colector şi 
conductor a ceea ce a fost extras din alimente şi  aduce hrana glandelor mamare, 
producătoare de lapte, așa cum o face pentru oricare alt organ.

Acest proces iniţial care pune totul în mişcare este cel care aduce împreună 
conţinutul intestinului şi cel al sângelui la nivelul peretelui intestinal. Acest 
concept foarte precis este rezultatul descoperirilor făcute în chimia şi #ziologia 
sistemului digestiv. Acesta era complet necunoscut în epoca Profetului 
Mohammed (S) şi a fost înţeles abia recent. Consider că existenţa în Coran 
a versetului care se referă la acest concept nu poate # explicat de oameni în 
contextul în care a fost formulat.”(1) 

(1)  Biblia, Coranul şi știința.
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Ce spune Nobilul Coran despre munţi

Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran:

(Oare nu am făcut Noi Pământul un pat ~ Şi munții ca țăruși?) [Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 78:6 - 7]

Oamenii de știință explică importanța munților, care sunt asemenea unor 
țăruși ce stabilizează Pământul, spunând:

„Munții au rădăcini subterane. Aceste rădăcini sunt adânc în#pte în pământ 
și, astfel, munții au forma unui țăruș. Crusta Pământului are o adâncime de 
36 de km., acest lucru #ind cunoscut cu ajutorul unui seismograf. Tot prin 
acest aparat cunoaștem faptul că #ecare munte are o rădăcină subterană, care 
stabilizează scoarța Pământului cu straturile inferioare şi împiedică Pământul 
să se cutremure. De aceea, muntele este asemănător cu un țăruș, care ține mai 
multe bucăți de lemn împreună.”(1)

► Izostazia: masele montane fac ca pendulul să devieze de la poziția verticală, dar nu atât de mult cât ne-am 
putea aștepta să se întâmple. În diagramă, poziția verticală este indicată prin litera (a). Dacă muntele ar 
# pur şi simplu o greutate odihnindu-se pe o crustă uniformă, atunci pendulul ar devia până în punctul 
reprezentat cu litera (c). Cu toate acestea, din cauza faptului că muntele are o „rădăcină” adâncă formată din 
roci relativ nedense, devierea pe care o putem observa este cea însemnată cu litera (b). Poza este preluată din 
cartea Construind planeta Pământ, Cattermole, p.35.

(1)  Pământul,  Press și Siever, p. 435. Științele Pământului, Tarbuck şi Lutgens, p. 157. Conceptul geologic de munți în Coran, 
El-Naggar, p. 5, Științele Pământului astăzi, Murphy, Brendan, Nance, Damian. p. 107.
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 Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

(El a așezat pe Pământ munți statornici, ca să nu se clatine cu voi, râuri şi 
drumuri, poate că voi veți ' călăuziți.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 16:15]

Știința modernă atestă faptul 
că munții sunt repartizați în mod 
uniform şi perfect pe Pământ, pe 
care îl stabilizează, în special acei 
munți pe care geologii îi numesc 
„catene muntoase asimetrice” şi 
care se găsesc pe #ecare continent(1).  
Prin urmare, cum ar # putut un 
om care nu știa să scrie și nici să 
citească, a cărui națiune era în 
mare parte analfabetă, să știe aceste 
lucruri?

► Imaginea arată „rădăcina” muntelui. Unele dintre acestea pot ajunge până la 60 kilometri în interiorul 
Pământului.
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(1)  Conceptul geologic de munți în Coran, El-Naggar, p.5, Lanțuri muntoase din lumea științei Pământului.
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Apa şi viaţa

Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran:

(Oare nu văd cei care nu cred că cerurile şi Pământul au fost împreună şi 
că Noi le-am despărțit şi din apă am făcut tot ce este lucru viu? Şi oare tot nu 
cred ei? ) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 21:30]

Știința modernă a#rmă în mod clar faptul că apa este componenta de bază 
a vieții, din care este construită celula. Chimiștii au demonstrat că apa este o 
substanță necesară şi activă, folosită în schimbările şi reacțiile care au loc în 
interiorul corpului. Din acest motiv, este singurul lichid de care are nevoie #ecare 
lucru viu, indiferent cât este de mare sau mic, începând cu micro-organismele şi 
ajungând până la cele mai mari animale care trăiesc pe Pământ.

Astăzi, aproximativ 71% din suprafața Pământului este acoperită cu apă, 
restul de 29% #ind uscat.

Oamenii, animalele şi 
plantele sunt alcătuite în 
mare parte din apă. Analizele 
științi#ce au dovedit că 
organismul unui om adult cu 
vârsta de 15 ani sau mai mult, 
conține aproximativ 71% apă. 
Cel al unui copil conține 93% 
apă. Acest lucru indică faptul 
că prin corpul uman curge 
80% apă, iar restul este sânge, 
în timp ce animalele și plantele 
sunt alcătuite din 90% apă.
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Cine sunt cei care arată dușmănie față de islam?

Dacă privim la religiile lumii, ne dăm seama că islamul este o religie urâtă 
de mulți oameni. Care este motivul pentru această dușmănie declarată? Dacă 
îi cercetăm amănunțit pe cei care își manifestă deschis adversitatea lor față de 
islam, îi putem include într-una din următoarele categorii:

1. Politeiștii şi ignoranții, întrucât islamul este religia adevărului, care nu 
permite adorarea și supunerea în fața altcuiva, cu excepția lui Allah Preaînaltul.

Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran:

(Spune [o, Mohammed]: «Îmi porunciți, voi, neștiutorilor, să ador pe 
altcineva afară de Allah?») [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 39:64]

2. Cei ale căror dispoziții naturale ('trah) au fost alterate, întrucât islamul 
este o religie care este de acord cu dispoziția naturală a oamenilor.

Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran:

(Ridică-ți fața ta spre religia cea adevărată! Această [religie] este 'rea 
[creată de] Allah, după care El i-a creat pe oameni. Nu există schimbare în 
creația lui Allah. Aceasta este religia cea dreaptă, dar cei mai mulți oameni 
nu știu.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 30:30]

3. Oamenii nedrepți, întrucât islamul este religia dreptății.

Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran:

(Allah poruncește dreptatea, plinirea faptei bune şi dărnicia față de rude 
şi El oprește de la desfrâu, faptă urâtă şi nelegiuire. El vă îndeamnă pentru ca 
voi să vă aduceți aminte.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 16:90]

4. Cei care caută să răspândească răul şi fărădelegea, întrucât islamul este 
religia dreptății şi a reformei.

Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran:

(Aceia care petrec noaptea prosternându-se şi în picioare [rugându-se] 
dinaintea Domnului lor.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 25:64]

5. Cei care încalcă legea, întrucât islamul este religia păcii.

Allah Preaînaltul spune:
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(Luptați pe Calea lui Allah împotriva acelora care se luptă cu voi, dar nu 
începeți voi lupta, căci Allah nu-i iubește pe cei care încep lupte!) [Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 2:190]

6. Fanaticii şi extremiștii, întrucât islamul este o religie moderată.

Allah Preaînaltul spune:

(Astfel Noi am făcut din voi o comunitate cumpătată, pentru ca să 'ți 
martori în legătură cu oamenii şi pentru ca Profetul să 'e martor în legătură 

cu voi [...]) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:143]

7. Cei care au dorințe desfrânate, întrucât islamul este o religie a castității.

Allah Preaînaltul spune:

(Şi nu vă apropiați de preacurvie, căci ea este o 
josnicie! Şi rău drum este ea!) [Traducerea Sensurilor 

Nobilului Coran, 17:32]

8. Cei care doresc viața lumească, întrucât islamul este 
o religie a sprijinului reciproc şi a milei, care luptă 

împotriva exploatării nevoilor și a slăbiciunilor 
oamenilor.

Allah Preaînaltul spune:

(Nu vă luați unii altora averile pe nedrept şi nu-i 
ademeniți cu ele pe judecători, ca să mâncați o parte 

din averile oamenilor pe nedrept şi cu bună știință.) 
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:188]

9. Cei care disprețuiesc umanitatea, o înjosesc şi se 
consideră pe ei înșiși un neam ales, întrucât islamul este o religie 

a egalității, care luptă împotriva tuturor formelor de rasism şi prejudecăți.

Allah Preaînaltul spune:

(O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat şi o muiere şi v-am 
făcut pe voi popoare şi triburi, pentru ca să vă cunoașteți. Cel mai cinstit 
dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre voi. Cu adevărat, Allah este 
,Alīm [Atoatecunoscător],  Khabīr [Atoateștiutor].) [Traducerea Sensurilor Nobilului 

Coran, 49:13]
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Dragi cititori, odată ajunși aici, cred că multe dintre noțiunile pe care 
le-ați întâlnit în mass-media despre islam au început deja să se năruie 
şi adevărul despre această religie este din ce în ce mai evident. Haideți să 
notăm în continuare calitățile esențiale ale islamului:

1. Islamul este religia adevărului, care nu permite adorarea și supunerea în 
fața altcuiva, cu excepția lui Allah Preaînaltul. El, Atotputernicul, spune în 

Nobilul Coran:

(Spune [o, Mohammed]: «Îmi porunciți, voi, neștiutorilor, 
să ador pe altcineva afară de Allah?») [Traducerea Sensurilor 

Nobilului Coran, 39:64]

2. Islamul este religia păcii, care denunță orice fel de 
nedreptate şi asuprire. Allah Preaînaltul spune:

(Allah nu vă interzice să vă purtați drept şi cu 
bunătate cu aceia [necredincioșii] care nici nu au 

luptat împotriva voastră, din pricina religiei, şi nici 
nu v-au alungat din casele voastre. Cu adevărat, 
Allah îi iubește pe cei drepți [cei care se poartă cu 
dreptate].) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 60:8]

3. Islamul este religia care încurajează educația şi 
răspândirea cunoașterii. Allah Preaînaltul spune:

([...] «Oare sunt egali cei care știu cu aceia care nu știu?» 
Însă numai aceia care au minte, trag învățăminte.) 

[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 39:9]

4. Islamul este religia curățeniei şi a purității. Allah Preaînaltul 
spune:

([...] căci Allah îi iubește pe cei care se căiesc şi îi iubește pe cei 
care se curăţesc.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:222]

5. Islamul este religia dreptății şi a bunului comportament. Allah Preaînaltul 
spune:

(Allah poruncește dreptatea, plinirea faptei bune şi dărnicia față de rude 
şi El oprește de la desfrâu, faptă urâtă şi nelegiuire. El vă îndeamnă pentru ca 
voi să vă aduceți aminte.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 16:90]
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6. Islamul este religia despovărării. Allah Preaînaltul spune:

([...] Allah vă voiește ușurarea, nu vă voiește împovărarea […]) [Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 2:185]

7. Islamul este religia milei. Profetul Mohamed (S) a spus: 

”Cel Milostiv arată milă celor care sunt milostivi. Așadar, arătați milă celor de 
pe Pământ, pentru ca să primiți milă din partea Celui a(at deasupra Cerurilor.”  
(At-Tirmidhi)

8. Islamul este religia dreptății absolute. Allah Preaînalttul spune:

([...] Fiți statornici față de Allah şi martori drepți! Să nu vă împingă ura 
împotriva unui neam să nu 'ți drepți! [...])  [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 

5:8]

9. Islamul este religia care invită la cooperarea în a face bine. Allah Preaînaltul 
spune:

([...] Întrajutorați-vă în plinirea faptelor bune şi în evlavie, dar nu vă 
ajutați la păcat şi la nedreptate! [...]) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:2]

10. Islamul nu este o religie pentru un anume grup, rasă sau etnie, ci este 
pentru toată omenirea. Allah Preaînaltul spune:

([...] Așa va face Allah semnele sale limpezi, pentru ca voi să 'ți bine 
călăuziți.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 3:103]

11. Islamul este Religia care șterge toate păcatele. Allah Preaînaltul spune:

([...] Allah iartă toate păcatele. El este Al-Ghafūr [Atoateiertătorul], 
Ar-Rahīm [Prea Îndurătorul].) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 39:53]
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Calitățile distinctive şi privilegiile islamului

Deoarece islamul este ultima religie, are calități şi privilegii care o fac 
potrivită pentru toate timpurile şi locurile:

● Islamul este ultima religie Divină revelată omului.

● Islamul recunoaște Revelațiile Divine anterioare. Pe de altă parte, evreii 
nu îl recunosc pe Isus (Pacea #e asupra sa!) Iar creștinii nu îl recunosc pe 
Mohammed (S), dar musulmanii îi recunosc pe Moise, Isus și toți ceilalți 
profeți (Pacea #e asupra lor!).

● În islam, oamenii au o relație cu Domnul lor în toate aspectele şi 
circumstanțele.

● Islamul este singura religie care nu a fost denaturată sau modi#cată.

Harry G. Dorman a spus:

„Aceasta (Coranul) este Revelația literală a lui Dumnezeu, dictată lui 
Mohammed de către Gavriil, perfectă în #ecare literă. Este un miracol etern 
care dă mărturie despre el însuși și despre Mohammed, Profetul lui Dumnezeu. 
Calitatea ei miraculoasă se a(ă parțial în stilul său, atât de perfect și măreț încât 
nici omul şi nici djinnii nu ar putea produce un singur capitol care să se poată 
compara cu cel mai mic capitol al ei, şi parțial în conținutul învățăturilor sale, 
al profețiilor despre viitor și al informațiilor incredibil de precise pe care un 
analfabet precum Mohammed nu ar # putut vreodată să le colecteze singur.”(1) 

● Islamul este religia care cuprinde toate aspectele materiale şi spirituale ale 
vieții. Nu neglijează nici cel mai mic lucru din viața unui musulman. 

‘Abd ar-Rahman ibn Zaid a relatat că Salman (Allah să #e mulțumit de el!) a 
spus:

„Mesagerul lui Allah (S) ne-a interzis să ne îndreptăm către qiblah în timp 
ce urinăm sau defecăm, să ne curățăm cu mâna dreaptă, să folosim mai puțin 
de trei pietre atunci când ne curățăm, sau să folosim un os sau bălegar pentru a 
ne curăța.”  (Muslim)

(1)  Pentru înțelegerea islamului, p. 3
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W. {omas Arnold a spus:

„Simțul dreptății este unul dintre cele mai frumoase idealuri ale Islamului, 
pentru că, pe măsură ce citesc din Coran, găsesc acele principii dinamice ale 
vieții, nu etici mistice, ci practice și potrivite pentru desfășurarea vieții de zi cu 
zi a întregii lumi.”

● Islamul satisface nevoile spirituale şi pe cele ale corpului uman, în mod 
echilibrat.

Prințul Charles a spus:

„Islamul ne poate învăța astăzi o modalitate de a înțelege şi de a trăi în lumea 
în care creștinismul în sine este mai sărac, pentru că a pierdut-o. Islamul refuză 
să separe omul de natură, religia de știință, spiritul de materie.”

● Islamul  nu intră în con(ict cu intelectul uman sau cu predispozițiile sale 
naturale. 

● Islamul este religia pentru întreaga omenire, indiferent de educație, timp 
sau loc. Acest lucru este în contrast cu religiile anterioare care au fost trimise 
pentru anumite popoare, la un moment dat. De exemplu, dacă un om dorește 
să devină evreu, el trebuie să se nască evreu. Isus (Pacea #e asupra sa!) a spus 

► Această copie a Nobilului Coran a fost scrisă cu aur lichid pe un papirus, fapt 
care demonstrează că musulmanii se preocupă de conservarea Nobilului Coran.
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despre creștinism: „Am fost trimis la oile pierdute ale #ilor lui Israel.” Islamul 
este o religie universală, care se potrivește tuturor oamenilor din toate timpurile, 
indiferent de rasă sau limbă.

Acesta este Cuvântul lui Allah:

(Şi Noi nu te-am trimis decât ca vestitor şi prevenitor pentru toată lumea, 
însă cei mai mulți dintre oameni nu știu.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 

34:28]

În acest verset, Allah Preaînaltul îi poruncește Profetului Său (S) să cheme 
deschis la islam, așa că el (S) i-a chemat pe oamenii săi să Îl adore numai pe 
Allah şi să lase deoparte toți idolii falși. Mohammed (S) a fost rănit de oamenii 
săi, dar a rămas neclintit şi îndurător. A trimis scrisori regilor din timpul său și 
i-a invitat la islam. Printre cei cărora le-a scris s-au numărat împăratul Romei, 
cel al Persiei și regele Abisiniei. Dacă Mesajul Profetului (S) nu ar # fost unul 
universal, el nu i-ar # chemat pe conducătorii diferitelor regate din jurul Arabiei 
să accepte islamul. Acest lucru ar # putut deschide mai mult de un front cu 
adversarii care erau superiori din punct de vedere numeric și mai bine echipați 
militar. De ce ar # îndrăznit să facă așa ceva dacă nu ar # fost un Mesaj Divin de 
la Allah Preaînaltul, Care ia poruncit să îl transmită întregii omeniri?

► Traducere: În numele lui Allah, Preamilostivul, 
Prea Îndurătorul. De la Mohammed, Mesagerul 
lui Allah, către Negus, regele Abisiniei. Pacea 
#e asupra celui care urmează Călăuzirea. Sunt 
recunoscător în fața lui Allah, nu există altă 
divinitate în afară de El, şi mărturisesc că Isus, 
#ul Mariei, nu este altceva decât un spirit creat 
de Allah și Cuvântul Său (El a spus «Fii!» şi Isus 
a fost), pe care L-a insu/at Mariei, Fecioara cea 
pură, cea curată, şi astfel ea a rămas însărcinată 
cu Isus. Allah l-a creat pe el la fel cum l-a creat 
pe Adam cu Mâinile Sale. Te chem să Îl adori 
numai pe Allah, Unul, şi să nu Îi asociezi Lui 
niciun partener, şi (te chem) să I te supui numai 
Lui și să mă urmezi și să crezi în mine şi în ceea 
ce mi-a fost revelat, pentru că eu sunt Mesagerul 
lui Allah. Te invit pe tine şi pe poporul tău la 
Allah Preaînaltul. Mărturisesc că am transmis 
mesajul. Te invit să mă asculți şi să îmi urmezi 
sfatul. Pacea #e asupra celui care urmează 
Călăuzirea.
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►Traducere: În numele lui Allah, Preamilostivul, 
Prea Îndurătorul. De la Mohammed, Mesagerul lui 
Allah, către Muqawqas, conducătorul creștinilor 
din Egipt. Pacea #e asupra celui care urmează 
Călăuzirea! Te chem la islam. Acceptă islamul şi te 
vei a/a în siguranță. Allah îți va oferi răsplată dublă 
pentru aceasta. Dacă abandonezi Mesajul lui Allah, 
vei purta păcatul tuturor celor care te urmează. 

►Traducere: În numele lui Allah, Preamilostivul, 
Prea Îndurătorul. De la Mohammed, Mesagerul 
lui Allah, către Heraclius, împăratul Romei. 
Pacea #e asupra celui care urmează Călăuzirea. 
Te chem la islam. Acceptă islamul şi te vei a/a în 
siguranță. Allah îți va oferi răsplată dublă pentru 
aceasta. Dacă abandonezi Mesajul lui Allah, vei 
purta păcatul tuturor celor care te urmează.

Mesagerul lui Allah (S) a spus:

„Această chestiune (islamul) va deveni aparentă ca noaptea şi ziua. Fiecare 

persoană dintr-un oraş sau dintr-o zonă deşertică va ajunge să cunoască 

această religie  (...)” (Ahmad)

(Spune [o, Mohammed]: «O, voi oameni ai Scripturii, veniți la un cuvânt 
comun între noi şi voi: să nu-L adorăm decât pe Allah, să nu-L asociem cu 
nimic, să nu ne luăm unii pe alții drept dumnezei, în afară de Allah. Apoi, 
dacă ei vă vor întoarce spatele, spuneți-[le]: Mărturisiți [cel puțin] că noi 
suntem supuși.») [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 3:64]

 (Spune [o, Mohammed]: «O, voi oameni ai Scripturii, veniți la un cuvânt 
comun între noi şi voi: să nu-L adorăm decât pe Allah, să nu-L asociem cu 
nimic, să nu ne luăm unii pe alții drept dumnezei, în afară de Allah. Apoi, 
dacă ei vă vor întoarce spatele, spuneți-[le]: Mărturisiți [cel puțin] că noi 
suntem supuși.») [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 3:64] (Heraclius a fost împăratul 

Imperiului Bizantin [610 - 641], care a cucerit Siria, Palestina şi Egiptul, care se a/au sub dominația 

Imperiului Persan [613 - 628])
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Concluzii

Religia Divină, islamul, este completă în toate aspectele. Aceasta este 
constituția pentru o viață împlinită în această lume şi una veșnică în Paradis. 
Puteți găsi nerespectări ale codului moral sau greșeli în comportamentul 
musulmanilor, între ei sau față de alții, dar trebuie să știți că acestea nu au nimic 
de a face cu islamul.

Acestea se datorează ignoranței lor față de religie sau credinței lor slabe, 
care îi conduce la ceea ce puteți vedea. Prin urmare, nu judecați islamul în 
conformitate cu ceea ce fac unii dintre adepții acestuia. Această mică publicație 
ar trebui să #e privită ca o cheie pentru a începe căutarea Adevărului. Cu toate 
acestea, pentru a studia în continuare islamul trebuie să:

1. îndepărtați orice prejudecată;

2. aveți o dorință reală de a ajunge la 
adevăr şi nu căutați defecte sau erori;

3. gândiți independent şi nu urmați 
orbește alte persoane.

Allah Preaînaltul spune în Nobilul 
Coran:

(Şi când li se zice lor: «Urmați 
ceea ce a trimis Allah!», atunci zic 
ei: «Ba noi urmăm cele cu care i-am 
găsit pe părinții noștri!» Chiar dacă-i 
cheamă Șeitan la pedeapsa văpăii?!) 
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 31:21].
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Cum poate cineva să devină musulman?

Pentru a deveni musulman nu este nevoie de  ritualuri religioase speci#ce 
sau taxe, nici de anumite locuri special desemnate sau compania altor persoane. 
Aceasta pentru că, în islam, o persoană este în relație directă cu Domnul său, 
fără niciun intermediar.

Pur și simplu, crezând și declarând că nu există altă divinitate demnă de 
adorare în afară de Allah şi că Mohammed este Supusul, Robul şi Mesagerul Său, 
oricine poate deveni musulman. În momentul în care a făcut această declarație 
sincer, toate păcatele pe care le-a făcut până în acel moment îi sunt iertate.

Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran:

(Afară de acela care se căiește, crede şi săvârșește fapte bune; acestora le va 
schimba Allah faptele rele cu fapte bune, căci Allah este Ghafūr [Atoateiertător], 
Rahīm [Prea Îndurător].) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 25:70]

Astfel, omul începe o nouă viață ca musulman care se supune Voinței lui 
Allah Preaînaltul.

În ceea ce-i privește pe nemusulmanii care au acceptat islamul, aceștia 
au o răsplată dublă, pentru că ei au crezut în mesagerii lor și au crezut și în 
Mohammed (S). Allah Preaînaltul spune:

(Aceia cărora Noi le-am dat Cartea mai înainte de el, aceia cred în el; ~ 
Şi când li se recită lor zic ei: «Noi credem în el. Acesta este Adevărul de la 
Domnul nostru. Şi noi am fost supuși [lui Allah] înainte de [venirea] lui»; ~ 

Aceștia vor ' dăruiți cu răsplată de două ori, pentru 
că ei sunt statornici şi pentru că ei resping fapta 

rea prin fapta bună şi fac milostenie din cele 
cu care i-am înzestrat.) [Traducerea Sensurilor 

Nobilului Coran, 28:52 - 54]

În plus, Allah Preaînaltul șterge toate păcatele 
de dinainte de acceptarea islamului. Profetul 

Mohammed (S) a spus:

 „(...) Islamul șterge toate păcatele comise înainte 
de el (...)”  (Muslim)
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Versete coranice care re+ectă valorile morale

(Care dau milostenii atât atunci când au parte de belşug, cât şi atunci când 
sunt la necaz, care-şi stăpânesc mânia şi care iartă oamenilor, căci Allah îi iubeşte 
pe cei care împlinesc fapte bune.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 3:134]

(Fii cu iertare, porunceşte ceea ce este bun şi îndepărtează-te de neştiutori!) 
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 7:199]

(Şi Domnul tău a orânduit să nu-L adoraţi decât pe El şi să vă purtaţi 
frumos cu părinţii voştri, iar dacă bătrâneţile îi ajung pe unul dintre ei sau pe 
amândoi lângă tine, nu le ziceţi lor: «Of!» şi nu-i certa pe ei, ci spune-le lor vorbe 
cuviincioase. ~ Şi din îndurare coboară pentru ei aripa smereniei şi îndurării 
şi spune: «Domnul meu! Fii Îndurător cu ei, căci ei m-au crescut [când am fost 
mic]!») [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 17:23 - 24]

(Şi nu ţine mâna înlănţuită în jurul gâtului tău, dar nici nu o întinde de tot, 
ca să rămâi ocărât şi întristat.) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 17:29]

(Ei au răspuns: «O, Moise, noi nu vom intra în niciun caz, câtă vreme ei sunt 
acolo! Du-te tu şi Domnul tău şi luptaţi! Noi vom şedea aici!» ~ El a zis: «Domnul 
meu! Eu nu am putere decât asupra mea şi a fratelui meu, deci desparte-ne pe 
noi de acest neam de nelegiuiţi!» ~ Allah i-a răspuns: «[Ţara] asta le va ' oprită 
vreme de patruzeci de ani, în care vor rătăci prin lume. Nu-ţi face griji pentru 
neamul acesta de nelegiuiţi!» ~ Istoriseşte-le lor povestea celor doi 'i ai lui 
Adam, aşa cum a fost ea cu adevărat! Când au adus ei ofrandă, cea adusă de unul 
dintre ei a fost primită, iar cea adusă de celălalt nu a fost primită Şi a zis [acesta 
din urmă]: «Voi să te omor!» i-a răspuns [primul]: «Dară Allah primeşte jertfă 
numai de la cei cucernici! ~ De vei întinde tu mâna spre mine ca să mă omori, eu 
nu voi întinde mâna spre tine ca să te omor, căci eu am frică de Allah, Stăpânul 
lumilor!») [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:24 - 28]

(Vor pierde cei care tăgăduiesc întâlnirea cu Allah. Iar când Ceasul le va veni 
deodată, vor zice ei: «Vai de noi, pentru ceea ce am nesocotit în ea!» Şi vor purta 
poverile [pentru păcatele] lor în spinările lor. Şi ce poveri [grele] vor purta ei!) 
[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 6:31]

(Nu te întoarce de la oameni şi nu păşi pe Pământ cu semeţie, căci Allah nu-l 
iubeşte pe cel trufaş şi mândru!) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 31:18]

(O, voi, cei care credeţi! Dacă vine la voi un nelegiuit cu o veste, chibzuiţi cu 
[mare] băgare de seamă, ca să nu pricinuiţi rău unui neam, din neştiinţă, şi să nu 
vă căiţi pentru ceea ce aţi făcut!) [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 49:6]

(Şi cheltuiți [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 ' dintre cei drepţi [cel care face fapte bune]!») [Traducerea 

Sensurilor Nobilului Coran, 63:10]
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Allah 
Preaînaltul spune 

în Coranul Cel Nobil:

(Spune: «O, voi oameni ai 
Scripturii, veniți la un cuvânt comun 
între noi şi voi: să nu-L adorăm decât 

pe Allah, să nu-L asociem cu nimic, să nu 
ne luăm unii pe alții drept dumnezei, în 
afară de Allah. Apoi dacă ei vor întoarce 

spatele, spuneți-[le]: Mărturisiți [cel 
puțin] că noi suntem supuși!») 

[Traducerea Sensurilor 
Nobilului Coran, 3:64]
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