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CÂTEVA DOVEZI DESPRE ADEVĂRUL
ISLAMULUI

(1) Miracolele ştiintifice în Sfântul
Coran
Coranul este Cuvântul lui Allah Preaînaltul, pe care l-a revelat Profetului
Sau Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) prin
intermediul îngerului Gavril. A fost memorat de Muhammed, care la rândul
său i-a învăţat pe companionilor săi. Ei, în schimb,
îl memorau şi îl scriau. Mai mult, Profetul
Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui!) recapitula Coranul cu îngerul Gavril o
dată în fiecare an, şi de două ori în ultimul său an de
viaţă. Încă de când a fost revelat şi pâna în ziua de
astăzi, vor fi întotdeauna un număr mare de oameni
care să memoreze Coranul cel Sfânt literă cu literă.
Unii dintre ei, sunt capabili să memoreze tot
Coranul pâna la vârsta de 10 ani. Nici măcar o
singura litera nu a fost schimbată de-a lungul
timpului.
Coranul, care a fost revelat acum 14 secole, conţine fapte şi lucruri care
nu au fost descoperite decât de curând. Acest lucru demostrează, fară nici o
îndoiala, că Nobilul Coran este Cuvântul lui Allah Preaînaltul pe care l-a trimis
Profetul Său (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). De asemenea,
mai demostrează, că Profetul este cu adevărat trimis al lui Allah Preaînaltul.
Este incredibil ca cineva sa susţină, acum 14 secole, existenţa anumitor lucruri
care nu au fost descoperite şi ştiute decât de curând. Iată câteva exemple:

CAPITOLUL I
CÂTEVA DOVEZI DESPRE ADEVARUL
ISLAMULUI

Allah Preaînaltul l-a înzestrat pe ultimul său profet (pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) cu numeroase miracole şi dovezi
pentru a le demonstra oamenilor că el este un profet adevărat trimis de Allah
Preaînaltul. De asemenea, l-a trimis cu ultima sa carte, Sfântul Coran, cu
numeroase miracole care să dovedească ca aceasta este într-adevăr Cuvântul
lui Allah Preaînaltul, care nu a fost modificat în nici un fel de mâna omului.
Acest capitol va discuta câteva dintre dovezile Islamului.
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A. Dezvoltarea embrionului în Coranul cel Sfânt
În Sfântul Coran, Allah Preaînaltul spune despre fazele dezvoltării
embrionare:
“Noi l-am creat pe om din apa aleasă venită din lut,/
Apoi l-am făcut Noi o picătură într-un singur loc,/ Apoi
am fcut din picătură un cheag, şi am facut din cheag o
bucată de carne şi am făcut din bucată de carne oase şi
am îmbrăcat oasele cu carne. Apoi l-am scos la iveală
ca o altă făptură. Binecuvântat fie Allah Preaînaltul,
făcătorul Cel Bun!" (Sura Al-Mu'minun: 12-14).
În limba arabă, cuvântul alaqah are trei înţelesuri: 1-lipitoare, 2-lucru
suspendat, 3-cheag de sânge.
Comparând o lipitoare cu un embrion în stadiul de alaqah, veţi găsi
numeroase asemănări între cele două. De asemenea, embrionul în acest stadiu
se hrăneşte din sângele mamei, aşa cum şi lipitoarea se hrăneste din sângele
altora.
Al doilea înteles al cuvântului alaqah este "lucru suspendat", aşa cum veţi
vedea si în figura 2 si 3, suspendarea embrionului, în stadiul de alaqah în
pântecele mamei.

1

2

FUNDATIA TAIBA

Ghid ilustrativ pentru mai buna întelegere a islamului

Vilozitate
tertiala

2: In aceasta
fotagrafie se vede
embrionul in timpului
stadiului alaqah

Spatiu

3
3: Repreinta embrionul la 15 zile
in stadiul de alaqh, marimea sa
este de 0,6 mm

Al treilea înţeles al aceluiaşi cuvânt este "cheag de sânge". Vom vedea
că aparenţa externă a embrionului în stadiul de alaqah este extrem de
asemănatoare cu cel al unui cheag de sânge. De asemenea, în timpul acestui
stadiu, sângele din embrion nu circula pâna la sfârşitul celei de a treia
săptămâni. Embrionul, în acest stadiu seamana cu un cheag de sânge.
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vilozitati tertiale
vene cardinale
anterioare
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Sangele
matern
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4: Schema sistemului tuburi
cardiace
cardiovascular al
embrionului in studiul
alaqah. Aspectul extern al
embrionul este de 0,6 mm
asemanator cu o picatura vene
viteline
de sange
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5:Fotografia embrionului in
ziua 28 in studiul de
mudghah. Embrionul din
acest studiu este apparent
similar cu substanta
rumegata/mestecata.
Pentru ca somitele din
partea posterioara a
embrionului seamana
cumva cu urmele lasate de
dinti pe substanta
rumegata.
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A. Embrion

6

6:Fotografiile compara embrionul
in stadiul de mudghah cu o
bucata de guma mestecata. Noi
gasim asemanri intre ele.

al treilea arc
bronhial

arcul
mandibular

arcul
hioid

Coada

A. Desen al embrionului in studiul
nudghah. Putem vedea somitele
din partea embrionului ce arata
asemenea urmelor de dinti.
B. Fotografie a unei bucati de
guma mestecata.

Marimea reala

B. Caucuc
(Guma)

26±zi
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Deci, cele trei înţelesuri ale cuvântului alaqah corespund celor trei
descrieri al embrionului în stadiul de alaqah.
Următorul stadiu mentionat în verset este cel de mudgah. În limba araba,
mudgah înseamna "o substanţă mestecată". Dacă cineva ar lua o bucată de
guma şi ar mesteca-o şi apoi ar compara-o cu embrionul în stadiul de mudgah ar
observa ca cele doua seamana foarte mult.
Cum putea Profetul Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui!) să fi ştiut acest lucru acum 14 secole, când oamenii de ştiinţă au
descoperit abia de curând, folosindu-se de aparatura de specialitate şi
microscopuri foarte puternice care nu existau în acel timp? Hamm şi
Leeuwenhoek au fost primii oameni de ştiinţă care au observat celulele
spermatozoidului, folosind un microscop în anul 1677 (la mai mult de 1000 de
ani dupaProfet). Ei credeau, în mod eronat, că spermatozoizii contineau o
fiinţă completă dar în miniatură care începea să crească în momentul în care
ajungea în pântecele mamei.
Profesorul Emeritus Keith L. Moore este unul dintre cei mai cunoscuţi
oameni de ştiinţă din întreaga lume în domeniul anatomiei şi embriologiei şi
autorul cărţii "Dezvoltarea umana", care a fost tradusă în 8 limbi. Această carte
este o lucrare ştiinţifică şi a fost aleasă de un comitet special din Statele Unite
ca fiind cea mai bună carte scrisă vreodată în domeniu.
În 1981, în timpul celei de a 7-a Conferinţe Medicale din Danemarca şi
Arabia Saudita, profesorul Moore a spus: "Mi-a facut o mare placere să pot să
clarific pasaje din Coranul cel Sfânt care se referă la corpul uman, îmi este
foarte clar că acestea au fost revelate de Allah Preaînaltul, pentru că aproape
toate aceste cunoştinţe nu au fost descoperite decât cu câteva secole în urmă.
Acest lucru demostrează că Muhammed a fost cu adevărat, trimisul lui Allah
Preaînaltul."
Ca urmare, profesorul Moore a fost întrebat: "Acest lucru înseamnă că
credeţi că Sfântul Coranul este Cuvântul lui Allah Preaînaltul?" La care a
replicat: "Nu am nici o dificultate în a crede acest lucru."
În timpul unei conferinţe, profesorul Moore a replicat: "...deoarece
dezvoltarea embrionului este foarte complexă datorită procesului continuu de
schimbari este necesar să se promoveze un nou sistem de clasificări folosind
termeni din Sfântul Coran şi din Sunnah (traditia Profetului). Acest sistem este
simplu, clar si se conformeaza perfect cunostintelor despre embriologie.
Studiile intensive ale Sfântului Coran si Traditiei Profetului în ultimii 4 ani au
dezvaluit un sistem de clasificare a embrionilor umani care a reusit sa
uimeasca înca de când a fost descoperit.
Exista foarte putine cunostinte cu privire la stadiile si clasificarea
embrionilor pâna în secolul 12. Din acest motiv, descrierea embrionului uman
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în Coran nu se putea baza pe cunostinte stiintifice. Singura concluzie
plauzibila este ca a fost revelat Profetului (pacea si binecuvantarea lui Allah fie
asupra lui!) de catre Allah Preaînaltul. Muhammed nu ar fi putut sa fi stiut
atâtea detalii pentru ca era analfabet fara nici o pregatire stiintifica.
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B. Muntii în Coranul cel Sfânt
Cartea intitulata "Pamîntul" constituie baza de studiu în numeroase
universitati din toata lumea. Unul dintre cei doi autori este profesorul
Emeritus Frank Press. El a fost consilierul stiintific al fostului presedinte
american Jimmy Carter.
Iata cum Coranul descrie muntii. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel
Sfant:
“Oare nu am facut Noi pamîntul un pat,/ Si muntii ca
tarusii? " (Sura An-Naba':6-7).
7: Muntii au
radacini
sub
pamant

7

Sediment

Ocean

Ocean

Scoarta continentala

Strat

8

Insulele Britanice

N. Germaniei

Alpii

Europa

Platforma Rusa

8: Muntii asemena tarilor, au radacini adanc incastrate in pamant

Caucaz
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Distanta muntelui
Eroziune
Depunere

Nivelul marii

Strat

9: O alta ilustrata care ne arata ca muntii sunt asemenea unui “tarus”

Stiinta moderna a pamîntului a demonstrat ca muntii sunt îngropati in
pamînt si dimensiunea lor poate sa ajunga de câteva ori dimensiunea
muntilor de la suprafata pamîntului. Deci, cel mai potrivit cuvânt pentru a
descrie muntii pe baza acestei informatii este cuvantul "tarus", pentru ca
majoritatea formei "tarusului" este ascuns în pamânt.
Istoria stiintei spune ca teoria muntilor care sunt îngropati în pamînt a
fost descoperita în 1865 de catre astronomul Sir George Airy.
Muntii au un rol foarte important în stabilizarea scoartei terestre. Ei
împiedica cutremurarea pamîntului. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel
Sfant:
"El a asezat pe pamînt muntii statornici, ca sa nu se
clatine cu voi, râuri si drumuri, poate ca voi veti fi
calauzitori." (Sura An-Nahl:15).
Teoria moderna a straturilor tectonice spune ca muntii au rolul de a
stabiliza pamîntul. Aceasta teorie referitoare la rolul pamantului a fost
descoperita si publicata abia in anul 1960.
Ar fi putut cineva de pe vremea Profetului (pacea si binecuvantarea
lui Allah fie asupra lui!) sa spuna despre
adevarata forma a muntilor? Ar fi putut
cineva sa afirme ca acei munti pe care îi
vedem sunt îngropati în pamînt si
dimensiunea lor este mai mare de câteva
ori, asa cum oamenii de stiinta
comtemporani afirma?
Geologia moderna confirmă
adevarul spus în Coran.
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Radacina muntelui
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C. Originea universului în Coranul cel Sfânt
Cosmologia modernă afirma, în mod foarte clar, ca la un moment dat,
întreg universul nu era decât un nor de fum (cu o mare densitate, opac si
format din gaze fierbinti). Acesta este unul dintre principiile incontestabile
ale cosmologiei contemporane. Oamenii de stiinţă pot să observe acum
formarea unor noi stele din ramasitele "fumului". Allah Preaînaltul spune în
Coranul cel Sfant:
“Apoi s-a întors către cer - care era un fum..." (Sura
Fussilat: 11).
Deoarece pamîntul si cerurile de deasupra (Soarele, Luna, stelele,
planetele, galaxiile) s-au formate din acelaşi "fum", putem trage concluzia
ca pamîntul si cerul erau o singură entitate. Şi din acest "fum" omogen, s-au
separat. Allah Preaînaltul spune:
“Oare nu văd cei care nu cred că cerurile si pămîntul au
fost împreuna şi că Noi le-am despărţit..." (Sura Al'Anbiya:30).
Doctor Alfred Kroner, unul dintre cel mai de seama geologi din
întreaga lume, a spus: "Gândindu-ma de unde vine Muhammed... gasesc ca
este aproape imposibil ca el să fi ştiut lucruri cum ar fi originea universului,
deoarece oamenii de stiinţă de abia acum le-au descoperit cu ajutorul unor
echipamente foarte performante şi metode tehnice." El a mai spus: "cineva
care nu ştia nimic despre fizica nucleară acum 14 secole, nu avea de unde sa
stie, din propria lui minte, ca cerul şi pamîntul au avut aceiaşi origine.”

10

10: Fromarea unei noi
stele. In afara unui nor
de gaz si praf
nebuloasa reprezinta
una din resturile
,,fumului” aflat la
originea intregului
univers
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10. Nebuloasa Laguna - un nor de gaz si praf cu un diametru de peste 60 ani
lumina. A fost tulburat de radiatiile Ultraviolete din partea steleleor fierbinti care sau format pe cer în cantitate are.

D. Creierul mare în Coranul cel Sfânt
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt despre unul dintre
necredinciosii care i-a interzis Profetului Muhammed (pacea si
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) sa-si faca rugaciunea la Kaaba:
“Dar nu! Daca nu va înceta, Noi îl vom apuca de smocul
de par, / De smocul mincinos si pacatos." (Sura Al'Alaq: 15-16).
De ce a descris Coranul "smocul de par" (partea frontala a capului) ca
fiind mincinos si pacatos? De ce e scris in Coran ca acea persoana era
mincinoasa si pacatoasa? Care este legatura dintre "smocul de par"
,minciuna si pacat?
Daca am studia partea din fata a capului, vom gasi aria prefrontala a
cerebelului. Ce spune psihologia despre aceasta zona? Cartea intitulata
"Lucruri esentiale în anatomie si psihologie" spune: "Motivatia si facerea
unui plan si initiativa miscarilor se desfasoara în portiunea anterioara a
lobului frontal, în aria prefrontala." De asemenea, mai gasim în aceasta
carte: "În relatia miscarii si motivatiei, aria prefrontala este considerata a fi
si centrul functional al agresiunii."

FUNDATIA TAIBA

Ghid ilustrativ pentru mai buna întelegere a islamului

12
Aria
Premotorie

Cortex
motor
primar

Fisura
centrala

Cortexul
primar
sanestezic

10

Aria
olfaciva

CAPITOLUL I
CÂTEVA DOVEZI DESPRE ADEVARUL
ISLAMULUI

Aria
sonestezica
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Cortex
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12. Regiunile functionale din cortexul cerebral ale hemisferei stagi. Aria
prefrantata este localizata in partea frontala a cortexului cerebral.

Deci, aria cerebelului este responsabila cu planificarea, motivarea
comportamentul bun sau rau, si, de asemenea, mai este responsabila cu
minciunile si adevarul. Deci, putem sa spunem ca partea frontala a capului este
"responsabila" cu minciunile si pacatele, asa cum si Coranul o spune.
Oamenii de stiinta au descoperit acest lucru în urma cu 60 de ani, potrivit
spuselor profesorului Keith L. Moore.

E. Râurile si marile în Coranul cel Sfânt
Stiinta moderna a descoperit ca, în locul de întâlnire a doua mari,
diferite exista o "bariera" între ele. Aceasta bariera desparte cele doua mari
si fiecare mare are propria sa temperatura, salinitate si densitate. De
exemplu, Marea Mediterana are apa calda, sarata, si este mai putin densa,
comparativ cu apa Oceanului Atlantic. Când apa Marii Mediterane intra în
Oceanul Atlantic prin strâmtoarea Gibraltar, înaintând câteva sute de
kilometri pâna la adâncimea de 1000 de metri, îsi pastreaza apa ei calda,
sarata si densitatea ei scazuta.
Chiar daca sunt mari largi si curenti puternici, cele doua mari nu se
amesteca si nu depasesc aceasta bariera.
Coranul cel Sfânt mentioneaza despre aceasta bariera:
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“El a slobozit cele doua mari ca sa se întâlneasca,/ Dar
între ele este o stavila pe care ele nu o pot trece." (Sura
Ar-Rahman: 19-20).
Oceanu Atlantic

Marea Mediterana

Apa Oceanului Atlantic

Apa Marii Mediterane

Salinitate sub 36.0%

Stramtoarea
Gibraltaltar

Salinitate
peste 36.5%
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Adamncimea (metri)

13

13. Apa Marii Mediterane intra in Atlantic prin stramtoraraea Ghibraltar avand
urmatoarele proprietati, calda, salina si mai densa pentru ca stavila poate face
diferanta dintre ele.

Dar, Coranul mai mentioneaza despre un alt fenomen : separarea apei
dulci de apa sarata, si mentioneaza existenta unei "portiuni interzise",
asemeni unei bariere, Dumnezeu a spus in Coran:
“El este Cel care a lasat sa curga liber cele doua mariaceasta placuta si dulce si aceasta sarata si amara si a
facut între ele un perete si un baraj de netrecut." (Sura
Al-Furqan:53).
De ce oare în Coran s-a amintit de o portiune (bariera) când s-a vorbit
despre separarea apei dulci de apa sarata, si nu e mentionat nimic despre
aceasta când a venit vorba despre separarea celor doua mari?
Stiinta moderna a descoperit ca în estuare, când apa dulce se întâlneste
14

Estuar
Zona de separare
(Departitura)

Rau

Apa sarata
(Marea)

Amestec pe verticala

14. Sectiune longitudinala prin care se pune in evidenta salinitatea in estuar.
Putem vedea zona de separare(despartitura) intre apa dulce si apa sarata.
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cu apa sarata situatia este oarecum diferita ca atunci când cele doua mari se
întalnesc. S-a descoperit ca ceea ce separa apa dulce de apa sarata în estuare
este o portiune cu densitate diferita fata de cele doua.
Aceasta informatie nu a fost descoperita decât recent, folosind aparatura
performanta pentru masurarea salinitatii, temperaturii, densitatii etc. Ochiul
uman nu poate sa perceapa diferenta atunci când cele doua ape se întâlnesc,
marile par pentru noi ca o singura apa. De aceea, ochiul uman nu poate vedea
diferenta separarii apei în estuare în trei tipuri de apa: dulce, sarata si zona de
separare(destărţitură).

F. Adâncimea marilor si valurile din interiorul
acestora în Coranul cel Sfânt
Allah Preainaltul spune in Coranul cel Sfânt:
“Sau (ele sunt) ca adâncimile dintr-o mare adânca, fara
fund, pe care o învaluie valurile, iar peste ele alte valuri
si deasupra lor nori. Adâncimi unele deasupra altora.
Daca cineva scoate mana, aproape ca nici nu o vede. "
(Sura An-Nur:40).
Acest verset descrie despre întunericurile marilor si oceanelor,
spunand ca daca un vreunul ar dorit sa-si vada mana nu ar putea.
Întunericul de pe fundul marilor si oceanelor se gaseste de la 200 de metri

15
15. Între 3 si 30% din lumina solara este reflectata pe suprafata marii. Aşadar
aproape toate cel1 7 culori ale spectrului solar sunt absorbite una dupa alta.
In primii 200 de m, exceptand albastrul deschis
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Suprafata valutilor

16

Valuri dense
Valuri interne
Apa mai
putin densa
Perspectiva

16. Valuri interne formate prin amestecul a doua straturi de apa cu densitati
diferite (una este densa, cealalta mai putin densa, cea de deasupra)

acoperite de valuri, si deasupra acestora alte valuri. Este foarte clar ca al
doilea set de valuri sunt cele de la suprafata, pentru ca versetul mentioneaza
ca deasupra acestora sunt norii. Dar ce stim despre primul set de valuri?
Oamenii de stiinta au descoperit de curând ca exista niste valuri interne
care "se produc datorita interconexiunii densitatii între straturile cu densitate
diferita". Valurile interioare acopera apele din adancimi pentru că au o
densitate mai mare decat cele de deasupra. Valurile din interior actioneaza
în acelasi mod ca si cele de la suprafata si se si sparg ca acestea. Valurile
interne nu pot fi vazute cu ochiul liber, dar pot fi detectate studiindu-le
schimbarea de temperatura sau salinitate într-un anumit loc.
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in jos. La aceasta adâncime, aproape ca nu mai este lumina. Dupa
adancimea de 1000 de metri, nu mai este lumina. Oamenii nu pot sa se
scufunde mai mult de 400 de metri fara ajutor din partea submarinelor sau
cu un echipament special.
Mai putem întelege din urmatoarea fraza a versetului: "... dintr-o
mare adânca fara fund, pe care o învaluie valurile, iar peste ele alte
valuri si deasupra lor nori..." în adâncurile marilor si oceanelor sunt
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G. Norii în Coranul cel Sfânt
Oamenii de stiinta au studiat îndelungat norii si au ajuns la concluzia
ca norii de ploaie sunt formatii si au o forma specifica în functie de tipul de
vânt si nori.
Un tip de nor de ploaie este norul cumulos. Meteorologii l-au studiat
si au vazut cum se formeaza si cum se produce ploaia, tunetul si fulgerul.
Ei au aflat ca norul cumulos se formeaza astfel:
A.Norii sunt împinsi de vânt. Norii cumulus încep sa se formeze cand
vântul împinge norii mai mici într-o zona unde se concentreaza norii. (fig
17 si 18)
17
17. Fotografie din
satelin in care
observa mişcarea
norilor spre ariile
convergente B,C si
D. Liniile indica
directia vantului.
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18. Norii cumulus mici miscandu-se spre yona convergenta a orzontului,
unde noi putem vedea un intins nor cumulos.
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B. Alipirea norilor mai mici cu cei mai mari formand un întreg.
19. A. Parti
mici de nori

C. Adunarea. Când norii mai mici se unesc, norul cumulos începe sa se
marească. Centrul lui este mai greu decât marginile norului. Aceste ridicaturi
fac ca norul sa "creasca" vertical. Aceasta crestere face ca norul sa se
alungeasca si sa ajunga într-o regiune mai rece a atmosferei, unde se formeaza
picaturile de apa si grindina si începe sa creasca din ce în ce mai mare. Apoi,
aceste picaturi de apa si grindina devin din ce in ce mai grele si nu mai au
stabilitate si încep sa cada producand ploaia si grindina.
20
Cristale de gheata

20. Nor cumulonimbrus de
formare
Picaturi de apa

Allah Preainaltul spune în Coranul cel Sfant:
"Nu ai vazut ca Allah Preaînaltul mîna norii, apoi îi
impreuna pe ei, apoi îi face gramada si apoi vezi ploaia
ivindu-se din ei..." (Sura An-Nur:43).
Meteorologii au descoperit, de curând, detaliile cu privire la formarea
norului, structura si cum functioneaza, folosind echipament de înalta
tehnologie cum ar fi satelitii, calculatoarele, baloanele si alte echipamente
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Inaltime (km)
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21. Nor cumuloimbus

de studiere a vantului si directiile lui, masurarea umiditatii si variatiile ei,
determinarea nivelului presiunii atmosferice.
Urmatorul verset, dupa mentionarea vantului si ploii, aminteste si de
tunete si fulgere:
"Nu ai vazut ca Allah mâna norii, apoi îi împreuna pe
ei, apoi îi face gramada si apoi vezi ploaia ivindu-se din
ei. Si El face sa coboare din cer, din muntii Lui,
grindina si loveste cu ea pe cine voieste El si o
îndeparteaza de la cine voieste El. Iar scapararea
fulgerului Sau aproape ca rapeste vederea." (Sura AnNur:43).
Meteorologii spun ca acesti nori cumulos care produc grindina pot
ajunge pâna la înaltimi foarte mari, asa cum se spune si în Sfântul Coran.
Acest versetul a dat naştere la o întrebare. De ce se face referire la
"Fulgerul Sau" când de fapt este vorba despre grindina? Acest lucru
înseamna ca grindina este factorul major în producerea fulgerului? Fulgerul
apare în norii cumulos încarcati cu electricitate negativa, în structurile lor
superioare si cu electricitate pozitiva, în structurile lor inferioare sau între
baza norilor si pamîntul încarcat cu energie electrica pozitiva. Grindina
încarcata cu energie electrica pozitiva din straturile superioare ale norilor
cumulos si boabele de grindina încarcate cu energie electrica negativa
existenta în straturile inferioare ale acelorasi nori reprezinta cauza
fulgerului, fie ca el se produce in interiorul norilor, fie ca se produce între
nori si pamînt.
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H. Comentarii ale oamenilor de stiinta cu privire la
miracolele stiintifice in Coranul cel Sfânt
Următoarele fraze sunt cateva comentarii ale oamenilor de ştiinţă cu
privire la miracolele ştiinţifice din Sfantul Coran.
Toate aceste comentarii au fost selectate din caseta video denumită
,,Acesta este adevărul”. În această înregstreare video îi putem auzi si vedea pe
oamenii de ştiinţă care au făcut aceste afirmaţii(comentarii)(vă rugăm vizitaţi
www.islam-guide.com/truth dacă doriţi o copie a acestei înregistrări sau dacă
doriţi doar să o vedeţi si auziţi online comentariile).
1. Doctorul T.V.N.Persaud este profesor de anatomie, pediatrie,
obstetrica si ginecologie la Universitatea din Manitoba, Canada.16 ani a fost
preşedintele Facultăţii de Anatomie, el este foarte cunoscut în domeniul său.
Este autorul a 22 de carti si a publicat mai mult de 181 de articole stiintifice. În
anul 1991, a fost premiat de catre Asociatia Canadiana de Anatomie. Când a
fost întrebat de miracolele stiintifice din Sfâtul Coran, pe care le-a studiat, a
spus urmatoarele: "Calea mi-a fost explicata de catre Muhammed care era un
om obisnuit. Nu stia sa citeasca, si nu stia sa scrie. Si vorbim de acum 14 secole
in urma. Un om analfabet facea astfel de precizari si declaratii care erau extrem
de precise despre stiinta umana. Si eu personal nu vad cum ar putea sa fi fost
doar o sansa. Sunt prea multe coincidente si asa cum a spus si dr. Moore, nu am
nici o dificultate în a crede ca aceasta este o revelatie divina."
Profesorul Persaud a inclus chiar si câteva versete din Sfântul Coran si
câteva relatari ale Profetului în cartile sale.
2. Dr. Joe Leigh Simpson este preşedintele Departamentului de
obstretică umană si moleculară la colegiul de medicină Baylor, Houston,
Texas, SUA. A fost profesor de obstretică si ginecologie si preşedinte al
aceluiasi departament din cadrul Universităţi Tenessee, Menphis, SUA. A fost
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Aceasta informatie a fost descoperita de
curând. Pâna în anul 1600, în meteorologie
dominau ideile lui Aristotel. De exemplu, el
afirma ca in atmosfere exista 2 tipuri de aer:
unul uscat si unul umed. El mai spunea ca
tunetul este zgomotul produs de coleziunea
dintre aerul uscat si norii invecinati si fulgerul
este produs de arderea aerului uscat si a scânteii
mici de foc. Acestea erau si ideile dominante in
perioada revelarii Coranului, acum 14 secole.
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de asemean presedintele Societaţi Americane de Fertilitate, a primit
numeroase premii, inclusiv premiul Asociaţiei Profesorilor de obstretică si
ginecologie, premiul de recunoastere publica.
Profesor Simpson a studiat 2 hadithuri ale Profetului Muhammad(s.a.s.)
,,Făptura fiecaruia dintre voi se plămădeste în pantecele mamei sale
după 40 de zile.”
, , C a n d t re c p a t r u z e c i s i d o u ă z i l e d e l a f o r m a re
picăturii(amestecate), Allah trimite un înger care îi dă formă, auz, văz,
piele, carne si oase.”
El a studiat aceste doua hadithuri si a fost impresionat de
acurateţea(precizia) lor. În timpul conferinţei el a declarat:,, Aşadar aceste
două hadithuri pe care le-am menţionat confirmă ceea ce susţin si embriologii,
si anume ca embrionul incepe să se formeze aceste simţuri şi organe înainte de
40 de zile.
Repet din nou că aceste hadithuri nu au fost relatate pe baza informaţiilor
ştiinţifice existente in acele timpuri.
Deci nu cred că există un conflict între religie si genetică, de fapt religia
poate ghida ştiinţa.
3. Dr. E.Marshall Johnson este profesor de anatomie si dezvoltare
biologica la universitatea Jefferson din Philadelphia, Statele Unite. Este
autorul a mai mult de 200 de publicatii. În timpul celei de a 7-a conferinte
medicale tinuta în Danemarca si Arabia Saudita, Profesorul Johnson a spus:
"Sfântul Coranul nu descrie numai dezvoltarea formelor externe, dar
subliniază stadiile interne ale embrionului, crearea si dezvoltarea lui, precum
si evenimente majore care sunt recunoscute de stiinta contemporana."
De asemenea, el a mai spus: "Ca om de stiinta, trebuie sa am de-a face
numai cu lucrurile pe care le vad. Pot întelege embriologia si dezvoltarea
biologica. Pot intelege cuvintele care sunt traduse din Coranul cel Sfant. Asa
cum am dat exemplul anterior, daca era sa traiesc în acea era, stiind ceea ce stiu
în ziua de astazi, nu as fi putut să fiu în stare sa descriu ceea ce este descris in
Coran. Nu pot sa refuz în nici un fel sa cred ca Muhammed ar fi putut sa
primeasca aceste informatii decât din alta parte.
Timp de 22 de ani a fost profesor de anatomie, şeful Facultăţii de
anatomie si directorul Institutul Daniel Baugh. A fost de asemenea
preşedintele Societăţii de Teratologie (disciplină care studiază malformaţiile,
viciile de conformaţie, si anomaliile de structură ale vieţuitoarelor şi cauzele
lor).
Deci nu văd nimic aici care să fie în conflict cu ideea de intervenţie
divină care l-a făcut pe el capabil să scrie.
(Notă: Profetul Muhammad(s.a.s) a fost analfabet. Nu ştia să scrie şi să
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citească, dar a dictat Quran-ul companionilor săi şi le-a ordonat unora dintre ei
să îl scrie)
4. Dr. William W. Hay este un cunoscut om de stiinta. Este profesor de
stiinte geologice la universitatea din Colorado, Boulder, USA. A fost decan la
;coala Rosentiel, de ştiinţe ale atmosferei şi oceanologiei, Universitatea
Miami, Florida, Miami, USA.Dupa o discutie cu profesorul Hay despre
descoperirile recente despre mari mentionate în Coran, a spus: " Gasesc foarte
interesant ca acest tip de informatii se regasesc si în Coran si nu am nici cea mai
mica idee de unde provin, dar este foarte interesant ca ele exista si lumea de
abia acum incepe sa le descopere." Si când a fost întrebat despre sursa Sfântului
Coran, a replicat: "Ei bine, cred ca trebuie sa existe o sursa divina.”
5. Dr. Gerald C. Goeringer este director si profesor asociat în
departamentul de embriologie de la universitatea Georgetown, Washington. In
timpul celei de a 8-a conferinte medicale tinuta în Riyadh, Arabia Saudita,
Profesorul Goeringer a facut urmatoarea declaratie: "În câteva ayet-uri
(versete coranice) sunt cuprinse descrierea dezvoltarii umane din momentul
unirii gametilor pâna la organogeneza. Nu exista, în trecut, o clasificare atât de
clara si exacta a terminologiei si descrierii dezvoltarii umane. In majoritatea
cazurilor, aceasta descriere a fost facuta acum cateva secole, cu mult mai
inainte decat înregistrarile diferitelor stadii de dezvoltare embrionara din
literatura specifica traditionala.
6. Dr. Yoshihide Kozai este Profesor Doctor Docent la universitatea din
Tokyo si director la observatorul astronomic din Tokyo. El a spus: "Am fost
foarte impresionat de gasirea dovezilor astronomice din Sfântul Coran. În timp
astronomii contemporani au studiat atât de putin din acest univers.
Ne-am
concentrat efortul în a întelege asa de putin din acest univers imens. Pentru ca
folosind telescoapele, putem vedea doar o parte mica din spatiu fara sa ne
gandim la tot universul. Deci, citind Coranul si raspunzând la întrebare, cred ca
pot sa-mi gasesc drumul în investigarea universului."
7. Prof. Tejatat Tejasen este presedintele departamentului de anatomie
la universitatea Chiang Mai din Tailanda. În timpul celei de a 8-a conferinte
medicale tinuta la Riyadh, Arabia Saudita, profesorul Tajasen s-a ridicat si a
afirmat:
"În ultimii trei ani, am devenit interesat de Coran...Din învataturile mele
si din ceea ce am auzit la aceasta conferinta cred ca tot ceea ce a fost relevat în
Sfântul Coran acum 14 secole trebuie sa fie adevarul, asa cum este demonstrat
si de stiinta. Deoarece Profetul (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra
lui!) nu ştia nici sa scrie si nici sa citesca, trebuie sa fi fost un trimis care a spus
acest adevar care a fost revelat de un creator. Acest creator trebuie sa fie Allah
Preaînaltul. Cred ca acum este timpul sa spun "La ilahe illallah - Nu exista nici
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un Dumnezeu în afara de Allah, Muhammeden rasulullah - Si ca Muhammed
este trimisul Lui." În ultimul rând vreau sa felicit pentru marele succes al
acestei conferinte... Am avut de câstigat nu numai din punct de vedere stiintific
si religios dar am avut ocazia sa întâlnesc mari oameni de stiinta si sa-mi fac noi
prieteni printre participanti. Lucrul cel mai important pe care l-am câstigat aici,
a fost ca am avut ocazia sa spun "La ilahe illallah, Muhammeden rasulullah" si
sa devin musulman."
Dupa aceste exemple despre miracolele stiintifice scrise în Sfântul
Coran si dupa comentariile acestor oameni de stiinta haideti sa ne punem
câteva întrebari:
z Poate sa fie o coincidenta faptul ca toate aceste descoperiri recente
din diferite domenii sa fie mentionate în Coranul cel Sfânt care a fost revelat în
urma cu 14 secole?
z Poate acest Coran sa fi fost scris de Muhammed (pacea si
binecuvantarea lui Allah fie asupra lui!) sau de vreo alta persoana?
Singurul raspuns poate sa fie ca acest Coran este Cuvantul lui Allah
Preaînaltul, revelat de El.
(Pentru mai multe informaţii, articole online, cărţi sau casete video
despre miracolele ştiinţifice din Sfantul Coran vă rugăm vizitaţi www.islamguide.com/science sau www.islamulazi.ro)

(2): Marea provocare de a produce un singur capitol
asemanator celor din Coran
Allah Preainaltul a spus:
“Iar daca va îndoiti de cele pe care le-am trimis
Robului Nostru (Muhammed), aduceti o sura asemenea
lui si chemati martorii vostri cei afara de Allah
Preaînaltul, daca sunteti iubitori de adevar (sinceri)!/ Si
daca nu o faceti- si nu o veti face!- atunci feriti-va de
Focul care mistuie oamenii si pietrele, pregatite pentru
necredinciosi!/ Deci vesteste celor care cred si plinesc
fapte bune ca ei vor avea gradini pe sub care curg
pâraie!..." (Sura Al-Baqara:23-25).
Înca de la începutul revelatiei Coranului acum 14 secole, nimeni nu a
fost capabil sa reproduca un singur capitol din tot Coranul în stil, frumusete,
elocventa, splendoare, adevaruri, veridicitatea profetiei etc. De asemenea,
putem observa ca cel mai mic capitol din Coran (Capitolul Al-Kawthar) este
de numai 10 cuvinte, si cu toate acestea nimeni nu a fost capabil să scrie un
alt capitol (asemenea acestuia) nici atunci si nici acum. Câtiva dintre
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necredinciosii arabi care erau dusmanii lui Muhammed (pacea si
binecuvantarea lui Allah fie asupra lui!) au încercat sa demostreze ca
Profetul nu era trimis adevarat, dar nu au reusit. Aceasta înfrângere a avut
loc chiar daca Coranul a fost revelat in limba lor materna si în dialectul lor
si cu toate ca în acea vreme, arabii erau poeti iscusiti care compuneau
poezii foarte frumoase, care sunt apreciate si în ziua de astăzi.

(3): Profetii biblice despre venirea Profetului
Muhammed (pacea si binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui!)
Profetiile biblice despre venirea Profetului
(pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra
lui!) Sunt dovezi ale adevarului Islamului
pentru oamenii care cred in Biblie.
În Deuteronom 18, Dumnezeu i-a spus
lui Moise:
“Le voi ridica din mijlocul fratilor
lor un prooroc ca tine, voi pune
cuvintele Mele în gura si el le va
spune tot ce-i voi porunci Eu./ Si daca cineva nu va
asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el in Numele
Meu, Eu îi voi cere socoteala." (Deuterom:18-19).
Din aceste versete, tragem concluzia ca profetul din aceste profetii
trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:
1.Trebuie sa fie ca Moise.(va fi la fel ca Moise)
2.Va veni din poporul fratilor lui Israel, adica Ismaielitii.
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3.Dumnezeu va pune cuvintele Lui în gura acestui profet si el va declara
ceea ce Dumnezeu îi va porunci.
Haideti sa analizam în detaliu aceste caracteristici.
1.Trebuie sa fie asa cum era Moise.
Nu erau 2 profeti care sa semene la fel de mult asa cum semanau Moise si
Muhammed (pacea si binecuvantarea lui Allah Preainaltul fie asupra lor!). La
amândoi li s-a oferit un set de legi si coduri despre viata. Amândoi au câstigat în
luptele lor împotriva dusmanului prin cai miraculoase. Amândoi au fost
acceptati ca profeti si mari conducatori. Amândoi au emigrat din cauza
conspiratiilor de asasinare împotriva lor. Analogiile dintre Moise si
Muhammed (pacea si binecuvantarea lui Allah Preainaltul fie asupra lor!)
povestesc nu numai despre asemanarile de mai sus dintre cei doi, dar si de unele
cruciale. Acestea includ nasterea naturala, viata de familie, moartea naturala a
celor doi, nu cum a murit Isus. Mai mult decât atât, Isus era privit de catre
discipolii lui, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, si nu ca pe un profet al Lui, pe când
Moise si Muhammed (pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra lor!) Erau
priviti de oamenii din jurul lor ca niste profeti ai lui Dumnezeu. Deci, aceasta
profetie se refera la Muhammed (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra
lui!) si nu la Isus, pentru ca Muhammed (pacea si binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui!) se aseamana mai mult cu Moise decât cu Isus.
De asemenea, cineva ar putea observa din Evanghelia lui Ioan ca evreii
asteptau adeverirea celor 3 profetii distincte: 1) Venirea lui Isus, 2) Venirea lui
Elijah (Ilie) si 3) Venirea profetului. "Iata marturisirea facuta de Ioan, când
iudeii din Ierusalim au trimis pe niste preoti si Leviti sa-l întrebe: "Tu
cine esti?" / El a marturisit ca nu el este Hristosul. / Si ei l-au întrebat:
"Dar cine esti? Esti Ilie?" Si el a zis: "Nu sunt!" " Esti proorocul?" "Nu
sunt!" "Esti proorocul?" si el a raspuns: "Nu!". (Ioan 1:19-21). Daca e sa
ne uitam la Biblie cu referire la acest pasaj, vom gasi în subsolul paginii
cuvântul "Prooroc, profet" care este de fapt profetia din Deuterom 18:15
"Domnul, Dumnezeul tau, îti va ridica din mijlocul tau, dintre fratii tai, un
prooroc ca mine: sa ascultati de el!" si Deuterom 18:18 "Le voi ridica din
mijlocul fratilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui si el
le va spune tot ce-i voi porunci Eu." Tragem concluzia din acestea ca Isus
Christos nu este profetul mentionat in Deuterom 18:18.
2. Va veni din neamul fratilor lui Israel.
Ibrahim avea 2 baieti, Ismail si Isaac. Ismail a devenit bunicul natiunii
arabe si Isaac a devenit bunicul natiunii israelite. Profetul a spus ca nu va veni
din poporul lui Israel, ci din poporul fratilor lui Israel, adica Ismaelitii.
Muhammed (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!), un descendent
al lui Ismael, este într-adevar un profet.
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(4): Versetele Coranice ce descriu evenimente care au
fost descoperite mai tarziu
Un astfel de exemplu sunt evenimentele mentionate în Coranul cel Sfânt
cu privire la victoria romanilor asupra persanilor la 9 ani dupa ce romanii au
fost învinsi de persani.
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:
“Romanii au fost înfrânti,/ În pamîntul cel mai
îndepartat; însa dupa înfrângerea lor, vor învinge ei,/ In
câtiva ani. La Allah Preainaltul a fost hotarîrea si mai
înainte si dupa aceea ...." (Sura Ar-Rum:2-4).
Haideti sa vedem ce are istoria de spus în legatura cu aceste razboaie. O
carte intitulata "Istoria statului Bizantin" spune ca armata romanilor a fost
înfrînta în Antiochia în anul 613, si ca rezultat, persanii au înaintat rapid catre
toate granitele. În acel timp, era greu de imaginat ca romanii vor fi invinsi de
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De asemenea, Isaiah 42:1-13, vorbeste despre un slujitor al lui
Dumnezeu, "alesul" Lui sau "mesagerul" Lui care va aduce cu el legea: "El nu
va slabi, nici nu se va lasa, pana nu va aseza dreptatea pe pamînt; si
ostroavele vor nadajdui în legea Lui." (Isaia 42:4). Versetul 11 din acest
capitol, leaga venirea mesagerului cu un descendent al lui Kedar. Cine este
Kedar? Potrivit Genezei 25:13 ("Iata numele fiilor lui Ismael, dupa numele lor,
dupa neamurile lor: Nebaiot, întâiul nascut al lui Ismael, Chedar, Adbeel,
Mibsan."), Kedar este al doilea fiu al lui Ismael, neam din care se trage si
Profetul Muhammed (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!).
3. Dumnezeu va pune cuvintele Lui în gura profetului Sau
Cuvintele Domnului (Sfântul Coran) au fost puse cu adevarat în gura
Profetului Muhammed (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). Allah
Preaînaltul l-a trimis pe îngerul Gavril pentru a-l învata pe profet Cuvintele Lui
si i-a cerut sa le spuna oamenilor asa cum le-a auzit. Deci, acele cuvinte nu sunt
ale profetului. Nu sunt produsul propriei lui gândiri, ci au fost puse de îngerul
Gavril in gura lui, prin voia lui Allah Preainaltul. În timpul vietii Profetului
(pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) si sub supravegherea sa,
aceste cuvinte au fost memorate si scrise de companionii lui.
Putem observa ca Dumnezeu a spus în profetia din Deuterom 18:19 "Si
daca cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el in Numele
Meu, Eu îi voi cere socoteala." Acest lucru înseamna ca oricine crede în Biblie
trebuie sa creada tot ceea ce spune acest profet si acest profet este Muhammed
(pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!).
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persani, dar Coranul a spus ca vor fi victoriosi în urmatorii ani. În 622, 9 ani
mai târziu, dupa ce romanii au fost învinsi, cele 2 forte (romane si persane) s-au
întâlnit pe pamînt armean si rezultatul a fost victoria decisiva a romanilor
asupra persanilor, pentru prima data dupa înfrangerea romanilor în 613.
Profetia s-a adeverit asa cum Allah Preaînaltul a spus în Coran.
Mai sunt, de asemenea, multe versete în Coran sau în spusele Profetului
(pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) care sa mentioneze
evenimente viitoare.

(5): Miracolele Profetului Muhammed (pacea si
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)
Numeroase miracole au fost facute de Profetul Muhammed (pacea si
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) cu ajutorul lui Allah Preaînaltul.
Aceste miracole au fost vazute si de mulţi oameni. De exemplu:
z Atunci când necredinciosii din Mekka l-au rugat pe Profet sa le arate
un miracol, el a despicat luna.
zO altă minune a fost revărsarea/curgerea apei printre degetele
profetului Muhammed(s.a.s.) într-un moment in care companionilor le era
sete si nu exista decat puţină apă într-un vas. Ei au venit la el şi i-au spus că nu
au apă pentru abluţtiune şi nici de băut, decît puţin într-un vas. Aşa că
Muhammad(s.a.s.)şi-a aşezat mainile în vas şi apa a început să ţaşnească
printre degetele sale si astfel au avut apă de băut si pentru abluţiune. Erau 150
de companioni.
Mai sunt de asemenea numeroase miracole care au fost facute de Profet
(pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) sau care i s-au intamplat.

(6): Un scurt rezumat al vietii Profetului (pacea si
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)
Daca am sta sa comparam viata Profetului (pacea si binecuvântarea lui
Allah fie asupra lui!) înainte de a primi revelatia ca profet si viata de dupa
aceasta, am concluziona ca nu este acceptata ipoteza conform careia Profetul
si-a sustinut profetia de dragul câstigului material, sau a faimei si a puterii.
z Înainte de misiunea de profet, Muhammed (pacea si binecuvântarea lui
Allah fie asupra lui!) nu avea nici o dificultate financiara. Ca un comerciant de
succes, el avea un venit convenabil. Odata cu primirea misiunii de profet,
situatia financiara a lui a început sa aiba de suferit. Pentru a clarifica aceasta
problema, voi mentiona câteva din aceste aspecte:
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z Aa’isha, sotia Profetului, a spus: "O, nepotul meu, au trecut luni în care
nu s-a aprins focul (pentru a face mâncare) în casa Profetului." Si nepotul a
întrebat-o: "Si cu ce v-ati hranit?" A spus: "Cu apa si curmale si Profetul avea
niste vecini ansari care aveau camile si primea lapte de la ele.”
zSahl ibn Sa'ad, unul dintre companionii Profetului (pacea si
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Profetul lui Allah Preaînaltul
nu a mâncat o pâine facuta dintr-o faina buna din ziua în care a fost trimis ca
profet si pâna în ziua în care a murit.”
zAa’isha, sotia Profetului, a spus: "Salteaua pe care obisnuia sa doarma
Profetul(s.a.s.) era facuta dintr-o bucata de piele umpluta cu fibre de palmier.”
zAmr ibn Al-Haritha, unul dintre companionii Profetului(s.a.s.), a spus
ca după moartea Profetului nu au rămas bani si nici altceva doar măgarul lui de
călarie, armele sale si o bucată de pămant pe care a dat-o de pomană.
Este posibil ca Muhammed (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra
lui!) sa-si fi proclamat profetia pentru a obtine statut, maretie, si putere?
Dorinta de a obtine un statut mai înalt si putere este asociata de obicei cu o
mâncare si îmbracaminte buna, case mari, etc. Avea Muhammed (pacea si
binecuvantarea lui Allah fie asupra lui!) toate acestea?
Câteva detalii din viata Profetul (pacea si binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui!) te-ar putea ajuta în acesta privinta.
În ciuda responsabilitatii ca profet, profesor, conducator si judecator,
Muhammed obisnuia sa mulga capra, sa-si aranjeze hainele, sa-si repare
pantofii, sa ajute la treburile casei si sa-i viziteze pe cei bolnavi. De asemenea,
si-a ajutat companionii la saparea unui sant în jurul orasului. Întreaga sa viata a
fost un model de simplitate si modestie.
Discipolii Profetului (Allah Preaînaltul sa fie multumit de ei!) îl iubeau,
îl respectau si aveau încredere în el. Dar, cu toate acestea, el a continuat sa
sublinieze ca adorarea trebuie sa fie numai pentru Dumenzeu, si nu pentru el
personal. Anas, unul dintre companionii Profetului, spunea ca nu exista o alta
persoana pe care s-o iubeasca asa de mult ca pe el, dar atunci când profetul se
apropia de el, nu se ridica stiind ca acest lucru nu îi place Profetului, asa cum
fac alti oameni în fata unor personalitati.
În perioada în care Islamul nu avea nici o perspectivă de reusită/victorie,
la începutul unei lungi si dureroase ere de tortură, suferinţă si persecuţii
împotriva profetului Muhammad(s.a.s.) şi a disciopilor săi, trimisul lui Allah a
primit o ofertă interesantă. Un delegat din parte necredinciosilor, Otba, a venit
la Profet si i-a spus: "Daca vrei bani, vom strânge asa de multi bani, ca vei
deveni cel mai bogat dintre noi toti. Daca vrei sa fii conducatorul nostru, o poti
face, si noi nu vom mai putea sa luam o decizie fara acordul tau. Daca vrei sa fii
regele nostru, te vom încorona ..." I s-a pus doar o singura conditie pentru a
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avea parte de toate acestea si anume sa renunte la propaganda pentru Islam pe
care o facea pâna acum. Oare nu era aceasta oferta una foarte tentanta pentru
cel care îsi dorea o viata îmbelsugata si linistita? A ezitat Muhammed (pacea si
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) când i s-a facut acesta oferta? A
refuzat-o crezând ca va avea parte de o alta si mai buna? Iata care a fost
raspunsul lui:
“În numele lui Allah, Cel Milostiv, Cel Îndurator/
(Aceasta este) o Revelatie de la Cel Milostiv si Îndurator/
O carte ale carei versete sunt talcuite, un Coran arab,
pentru un neam de oameni care stiu." (Sura Fussilat:2-4).
O alta ocazie a fost raspunsul la pledoaria unchiului sau care i-a cerut sa
nu mai propovaduiasca Islamul: "O, unchiule! Jur în numele lui Allah
Preaînaltul ca daca mi-ar pune soarele în mâna dreapta si luna în mâna
stânga ca sa renunt la acest lucru nu o voi face decât daca Allah Preaînaltul
îl va face triumfator sau voi muri eu.”
Profetul (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) si mai multi
dintre companionii sai nu au fost numai persecutati de necredinciosi timp de 13
ani, dar chiar necredincioşii au încercat de cateva ori să-i omoare. Au incercat
sa-l omoare aruncând un bolovan mare asupra lui. Alta data au încercat sa-l
omoare, otravindu-i mâncarea. Ce l-a determinat sa aibe o viata plina de
suferinta si sacrificii chiar si atunci când a iesit triumfator asupra dusmanilor?
Cum se explica umilinta si nobletea pe care a demostrat-o în momentele sale
de glorie când sustinea ca succesul este numai cu ajutorul lui Allah Preaînaltul
si nu datorita lui? Sunt acestea caracteristicile unui om avid de putere sau
egoist?

(7):Fenomenala ascensiune a Islamului
La finalul acestui capitol, putem trage concluziile în ceea ce priveste
adevarul despre Islam. Este un lucru stiut, ca în toata lumea, Islamul are o
raspîndire din ce in ce mai mare. Urmatoarele relatari sunt dovada acestui
lucru:
"Islamul este religia cu raspîndirea cea mai mare în America, reprezinta
un ghid si un stâlp de rezistenta pentru multi oameni..." (Los Angeles Times).
"Musulmanii reprezinta grupul cu cresterea cea mai mare pe întreg
globul..." (USA Today).
Acest fenomen indica faptul ca Islamul este religia adevarata de la
Dumnezeu. Este nerezonabil sa gândim ca atâtia americani si oameni din
diferite ţări s-au convertit la Islam fara sa se fi gândit în prealabil, fara sa fi
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meditat si înainte de a ajunge la concluzia că Islamul este adevarata religie.
Aceste convertiri au fost facute în diferite tari, clase si rase. Printre acestia se
numara oameni de stiinta, filozofi, jurnalisti, politicieni, actori si sportivi.
Punctele mentionate în acest capitol constituie doar câteva dintre cele
care sustin credinta ca Nobilul Coran este Cuvântul lui Dumnezeu si ca Islamul
este adevarata religie de la Dumnezeu.
CAPITOLUL I
CÂTEVA DOVEZI DESPRE ADEVARUL
ISLAMULUI
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CÂTEVA BENEFICII ALE ISLAMULUI
Islamul aduce multe beneficii atât pentru societate cât si pentru individ.
Acest capitol mentioneaza câteva beneficii câstigate de individ.

CAPITOLUL II
CÂTEVA BENEFICII ALE ISLAMULUI

(1): Usa catre Paradisul etern
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:
"Deci vesteste celor care cred si plinesc fapte bune ca ei
vor avea gradini sub care curg pâraie!..." (Sura AlBaqara: 25).
Si tot Allah Preaînaltul mai spune:
"Grabiti-va, întrecându-va, catre iertarea Domnului
vostru si catre o Gradina într-atât de larga, precum
largimea cerului si a pamîntului, care a fost pregatita
pentru cei care au crezut în Allah si trimisii Sai..." (Sura
Al-Hadid: 21).
Profetul Muhammed (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a
spus ca cel care are rangul cel mai mic in Paradis va detine cat de 10 ori aceasta
lume.De asemenea, Profetul (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)
a mai spus: "O bucata de marimea unui picior din Paradis este mai buna
decât toata lumea aceasta si ceea ce este în ea." , "În paradis sunt lucruri
nemaivazute de ochi, sau auzite de ureche sau gândite de o minte umana."
Daca intri în Paradis, vei avea parte de o viata fericita fara de boala, durere,
tristete sau moarte. Allah Preaînaltul va fi multumit de tine si vei sălaşului
acolo vesnic. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:
"Însa pe aceia care cred si savârsesc fapte bune îi vom
conduce în gradini pe sub care curg pâraie..." (Sura AnNisa:57).

(2): Salvarea din Iad
Allah Preaînaltul spune:
"De la aceia care nu cred si mor necredinciosi nu se va
primi niciodata de la vreunul dintre ei nici chiar întreg
pamîntul în aur, chiar daca ei ar voi sa se rascumpere cu
el. Aceia vor avea parte de pedeapsa dureroasa si ei nu vor
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(3): Fericirea adevarata si pacea interioara
Adevarata fericire si pace poate fi găsită doar daca
aplici poruncile Stapanul si Creatorul acestui univers.
Allah Preaînaltul spune în Sfântul Coran:
"Pe cei care cred si ale caror inimi
sunt linistite întru pomenirea lui Allah
Preaînaltul, caci prin pomenirea lui Allah
Preaînaltul se linistesc inimile." (sura
Ar-Rad:28).
Pe de alta parte, cel care se întoarce de la Coran
va avea parte de o viata grea în aceasta lume. Allah
Preaînaltul spune:
“Însa acela care se va îndeparta de la
Pomenirea Mea va avea parte de o viata grea si
în ziua Învierii îl vom aduce pe el orb la adunare."
(Sura Ta-Ha:124).
Aceast lucru ar putea explica de ce unii oameni se sinucid chiar si atunci
când au foarte multi bani. De exemplu, uitati-va la Cat Stevens (Yusuf Islam),
un fost cântaret de muzica pop, foarte cunoscut în lumea întreaga, care câstiga
uneori peste 150.000 $ pe noapte, dupa convertire sa la Islam, a gasit adevarata
fericire si pace sufleteasca pe care nu o gasise nicidecum în starea materiala
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avea pe nimeni sa-i stie." (Sura Al-'Imran:91).
Deci, doar în aceasta viaţă avem şansa unică de a câstiga Paradisul si
sa scapam de focul Iadului, pentru ca daca cineva moare necredincios, nu va
avea alta sansa sa se întoarca în aceasta lume pentru a deveni credincios. Asa
cum spune si Allah Preaînaltul în Coran despre ceea ce o sa se întâmple cu cei
care nu cred în Ziua Judecatii:
"Si de i-ai vedea stând la marginea Focului, cum zic ei:
<O, de ne-am întoarce noi pe pamînt, n-am mai socoti
semnele Domnului nostru mincinoase si am fi în rândul
celor credinciosi.>" (Sura Al-'An'am:27).
Dar nu vor avea parte de o a doua sansa.
Profetul Muhammed (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)
a spus: "Cel mai fericit om din lume dintre cei osandiţi la foc(Iad) în Ziua
Judecăţi va fi scufundat în foc o singură dată, apoi el va fi întrebat: Fiu al
lui Adam, ai aflat/descoperit tu ceva bun? Ai avut parte de o întamplare
binecuvântată?" Si el va spune: "Nu, pe Allah, o, stăpane!”
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buna de dinainte.
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(4): Iertare pentru toate pacatele anterioare
Atunci când cineva se converteste la Islam, Dumnezeu îi iarta toate
pacatele anterioare si toate faptele rele.
Un om, pe nume Amr a venit la Profet (pacea si binecuvântarea lui
Allah fie asupra lui!) si i-a spus: "Da-mi mâna ta dreapta pentru a-ti
marturisi loialitatea." Profetul (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra
lui!) i-a întins mâna sa dreapta .Atunci Amr si-a retras mâna. Profetul a spus:
"Ce s-a întâmplat cu tine, o, Amr?" El a replicat: "Inteţionam sa pun o
conditie." Profetul l-a întrebat: "Si care era conditia ta?" Amr a spus: "Ca
Allah Preaînaltul să-mi ierte toate pacatele." Atunci Profetul (pacea si
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Nu stiai ca Allah
Preaînaltul iarta toate pacatele anterioare celui care se converteste la
Islam?"
Dupa ce s-a convertit la Islam, o persoana poate fi rasplatita pentru
faptele sale bune sau rele, potrivit spuselor Profetului: "Daca cineva
intentioneaza sa faca o fapta buna dar nu o face, va fi rasplatit pentru
aceasta. Si daca o va face, va fi rasplatit de la 10 la 700 de ori sau chiar mai
mult. Daca cineva intentioneaza sa faca o fapta rea dar nu o face, va fi
rasplatit cu o fapta buna. Si daca o va face, va fi pedepsit pentru acea
fapta, sau Allah Preaînaltul îi va sterge pacatul.”
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INFORMATII GENERALE DESPRE ISLAM

Ce este Islamul?
Religia Islamica reprezinta acceptarea si ascultarea învataturilor lui Allah
Preaînaltul, Cel care a revelat ultimului Sau Profet Muhammed (pacea si
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!).
Câteva credinte fundamentale ale Islamului

1) Credinta în Dumnezeu

CAPITOLUL III
INFORMATII GENERALE DEPTRE
ISLAMI

Musulmanii cred în Unicul, incomparabilul Allah Preaînaltul, Cel care
nu are parteneri, si care este singurul demn de adorat. El este Dumnezeu
adevarat, si toti ceilalti zei sunt falsi. Ale Lui sunt cele mai frumoase nume si
cele mai sublime calitati. El nu are partasi si nimeni nu este egal cu El. În
Coran, Allah Preaînaltul spune despre El:
“<El este Allah Preaînaltul, Cel Unic!/ Allah Preaînaltul
este Stapînul!/ El nu zamisleste si nu este nascut/ si El nu
are pe nimeni egal!> "
(Sura Al-Ikhlas: 1-4).
Nimeni nu merita a fi adorat si
invocat în afara Lui.
Allah Preaînaltul este Creatorul si
Sustinatorul a tot ceea ce exista pe acest
pamînt. El nu are nevoie de nici una
dintre creaturile Sale, ci creaturile Sale
sunt cele care au nevoie de El si depind
Capitolul 112 din Coran
de El. El este Atoateuzitorul,
Atotvazatorul si Atotstiutorul. El stie toate lucrurile, atât cele care se vad cât si
cele care nu se vad. El stie tot ceea ce s-a întâmplat, tot ceea ce se va întâmpla.
Nimic din aceasta lume nu poate sa fie decât cu voia Lui. Tot ceea ce Îsi
doreste, are loc cu voia Lui. El este deasupra tuturor celorlalti. Are putere
asupra tuturor si este capabil sa faca orice. Este Cel mai Îndurator si Cel mai
Milostiv.
Într-o relatare a Profetului (pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra
lui!) se spune ca "Allah Preaînaltul este mai Milostiv cu creaturile Sale, decât
o mama cu copilul ei."Allah este departe de nedreptate si tiranie.

CAPITOLUL III
INFORMATII GENERALE DEPTRE
ISLAMI

FUNDATIA TAIBA

Ghid ilustrativ pentru mai buna întelegere a islamului

32

Este Cel mai Întelept în actiunile Sale. Daca cineva îl roaga pe Allah
Preaînaltul ceva direct, fara intermediari, ruga lui va fi auzita de Allah
Preaînaltul.
Dumnezeu nu este Isus si Isus nu este Dumnezeu. Chiar si Isus respinge
acest lucru. Allah Preaînaltul spune în Coran:
"Necredinciosii sunt aceia care spun: <Dumnezeu este
Mesia, fiul Mariei!> Doar a zis Mesia: <O, fii ai lui Israel,
adorati-l pe Allah, Domnul meu si Domnul vostru!> Pe cel
care aseaza langa Allah pe altcineva, Allah îl va opri de la
Rai, iar adapostul lui va fi Focul si cei nelegiuiti nu vor
afla ajutor." (Sura Al-Maida:72).
Allah Preaînaltul nu este trinitate, caci El spune în Coranul cel Sfânt:
"Necredinciosii sunt aceia care spun:
,,Dumenzeu este al treilea din trei, caci nu exista
Dumnezeu în afara de Allah Cel Unic si de nu vor înceta
sa vorbeasca astfel, îi va atinge pe cei dintre necredinciosi,
pedeapsa dureroasa./ Si, oare, nu vin ei sa se caiasca la
Allah si sa-i ceara Lui iertare? Allah Preaînaltul doar este
Iertator si Îndurator./ Mesia, fiul Mariei, nu este decât un
trimis, asemenea celor de dinaintea de el..." (Sura AlMaida: 73-75).
Islamul respinge ideea ca Dumnezeu s-a odihnit în a saptea zi de la
crearea lumii, ca s-a luptat cu unul din îngerii Sai, ca a devenit invidios si a
conspirat împotriva omenirii, sau ca este reîncarnarea unei fiinte umane.
Islamul respinge, de asemenea ideea ca o fiinta umana ar poseda atribute
specifice doar lui Allah . Toate acestea sunt considerate blasfemie. Allah este
cel Maret. Este departe de orice imperfectiune. El nu oboseste niciodata. El nu
va atipi niciodata si nici nu va dormi.
Cuvântul din limba araba "Allah" înseamna "Dumnezeu" (Unicul şi
Adevăratul creator). Acest cuvânt este numele lui Dumnezeu, care este folosit
de vorbitorii limbii arabe, atât cei musulmani cât si cei crestini. Acest cuvânt
nu poate fi folosit decât pentru a-L numi pe Unicul Allah. Cuvântul "Allah"
apare în Sfântul Coran de 2700 de ori. În ebraica limba înrudita cu araba si
limba poporului lui Isus, Dumnezeu este numit tot cu numele de Allah.
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2) Credinta în îngeri
Musulmanii cred în existenta îngerilor. Acestia îl adora pe Allah Unicul,
se supun Lui si fac tot ceea ce le-a poruncit. Printre acesti ingeri este si Jibril
(Gavril), cel care a transmis Coranul Profetului Muhammed (pacea si
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!).

3) Credinta în cartile revelate
Musulmanii cred ca Allah Preaînaltul este Cel care a revelat cartile
Profetilor Sai ca dovada pentru omenire si îndrumare pentru ei. Printre aceste
carti este si Coranul cel Sfant care a fost revelat Profetului Muhammed (pacea
si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). Allah Preaînaltul a garantat
protejarea Coranului intact, de la orice distrugere si modificare.
"Într-adevar, Noi am pogorât Coranul si Noi îi vom fi
pazitori." (Sura Al-Hijr:9)

4) Credinta în profetii si trimisii lui Allah

5) Credinta în Ziua Judecatii
Musulmanii cred în Ziua Judecatii când toti oamenii vor fi reînviati în
fata lui Allah Preaînaltul pentru judecata conform credintei si faptelor lor.

CAPITOLUL III
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Musulmanii cred în profetii si mesagerii lui Allah Preaînaltul, începând
cu Adam, continuând cu Noe, Abraham, Ismail, Isaac, Iacob, Moise si Isus
(pace asupra lor!). Dar ultimul mesaj al lui Allah Preaînaltul pentru omenire, o
reconfirmare a mesajului etern, a fost revelat Profetului Muhammed (pacea si
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). Musulmanii cred ca Muhammed este
ultimul trimis al lui Allah Preaînaltul, caci El spune:
“Muhammed nu este tata nici unuia dintre barbatii
vostri, ci el este Trimisul lui Allah Preaînaltul si
încheietorul profetilor, si Allah Preaînaltul este
Atoatestiutor." (Sura Al-'Ahzab:40).
Musulmanii cred ca toti profetii si trimisii sunt fiinte umane create si nu
au nici o calitate divina.
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6) Credinta în "Destin"
Musulmanii cred în "Al-Qadar" care înseamnă destin,predestinare
divină, dar credinţa în destin nu înseamnă că rasa umană nu are liberul arbitru.
Musulmanii cred ca Allah Preaînaltul le-a dat oamenilor libertatea de voinţă.
Aceasta înseamna ca ei pot alege între bine si rău şi că ei vor fi responsabili
pentru alegerile lor.
Credinta în destin include si credinta în 4 lucruri:
1.Allah este Atoatestiutor. El stie ce se întâmpla si ce se va întâmpla.
2.Allah este Cunoscatorul trecutului, prezentului si viitorului.
3.Daca Allah Preaînaltul vrea sa se întâmple ceva, se întâmpla si daca
El nu vrea ca ceva sa se întâmple ceva, nu se întâmpla.
4. Allah Preaînaltul este Creatorul tuturor lucrurilor.

Exista o altă sursă sacră în afara Coranul?
Da. Sunna (traditia profetului), ceea ce a spus, a facut sau a aprobat
profetul este a doua sursa sacra a Islamului. Sunna este alcatuita din hadisuri,
care au fost transmise de catre Profet iar credinta în sunna este o baza a
credintei în Islam.
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Exemple de hadisuri spuse de Profet (pacea si
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)
z"Credinciosii care sunt milosi, buni si isi arata dragostea unul
pentru celalalt sunt asemenea unui trup; daca acesta sufera, intregul
trup imparte insomnia si febra.”
z"Cel mai bun dintre credinciosii este cel cu cel mai bun
comportament. Şi cel mai bun dintre ei sunt cei care sunt cei mai buni
cu sotiile lor.”
z"Nimeni nu este credincios cu adevarat dacă nu doreste pentru
fratele său ce doreşte pentru el însuşi.”
z"Celui milostiv i se arata milostenia din partea lui Allah, Cel
Milostiv. Aratati-va milostivi fata de altii pe pamant si Allah Preainaltul
va fi milostiv cu voi ”
z"Zâmbetul adresat fratelui tau este milostenie.”
z"Vorba buna este milostenie.”
z"Cel care crede în Allah Preaînaltul si în Ziua de Apoi trebuie sa
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fie bun cu vecinul lui."
z"Dumnezeu nu te va judeca dupa înfăţişarea sau avutia ta, dar
El se va uita la inimile si la fapte voastre.”
z”Un om care mergea pe o poteca şi îi era foarte sete, ajungând la
o fântîna, a coborat, si-a luat apa si a baut. Apoi a vazut un câine care
îsi scosese limba afara de sete, încercând sa manînce noroi pentru a-si
potoli setea. Atunci, omul a spus: "Acest câine a simtit aceeasi sete pe
care o simteam si eu mai înainte." Asa ca a coborât din nou în fântîna
si a adus apa pentru câine. Asa ca Allah Preaînaltul l-a iertat pentru
pacatele lui si a fost multumit de el. Profetul a fost intrebat: "O, Profet
al lui Allah, vom fi rasplatiti daca suntem buni cu animalele?"El a
spus: "Exista o rasplata pentru fiecare binefacere aratata fiecarui
animal sau fiinta umana.”
zOricine crede în Allah şi în ultima zi(Ziua Judecăţi) ar trebui să
fie bun cu vecinul său.
zPlăteşte-l pe muncitor înainte de a se usca sudoarea.

Ziua Judecatii în Islam ?
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Asemenea crestinilor, musulmanii cred ca aceasta viata este o perioada
de pregatire pentru urmatoarea experienta. Aceasta viata este un test pentru
fiecare persoană pentru viata de dupa moarte. Aceasta zi va veni si tot
universul va fi distrus si toti cei morti vor fi înviati pentru judecata. Aceasta zi
va fi ziua Judecatii. În această zi va începe o viaţă care nu are sfarşit niciodată.
În acea zi, toti oamenii vor fi rasplatiti de Allah Preaînaltul în functie de faptele
si crezurile lor. Aceia care vor muri, crezând ca "Nu exista alt Dumnezeu în
afara de Allah Preaînaltul, si ca Muhammed este Trimisul Sau" vor fi
rasplatiti cu Paradisul în care vor salasui vesnic, caci Allah Preaînaltul spune:
"Iar acei care au crezut si au savarsit fapte bune, aceia
sunt oaspetii Raiului si ei în el vor ramîne vesnic." (Sura
Al-Baqara:82).
Dar cei care vor muri fără să creadă ca Profetul Muhammed (pacea si
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) este Trimisul Lui, vor pierde Paradisul
si vor fi oaspetii Iadului, caci Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:
"Acela care doreste alta religie decât Islamul, nu-i va fi
acceptata, si el se va afla în Lumea de Apoi printre cei
pierduti." (Sura 'Al-'Imran:85).
Si tot El mai spune:
"De la aceia care nu cred si mor necredinciosi nu se va
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primi niciodata de la vreunul dintre ei nici chiar întreg
pamîntul în aur, chiar daca ei vor sa se rascumpere cu el.
Aceia vor avea parte de pedeapsa dureroasa si ei nu vor
avea pe nimeni sa-i ajute." (Sura 'Al-'Imran:91).
Cineva poate sa se întrebe: "Cred ca Islamul este o religie toleranta, dar
daca este sa ma convertesc la Islam, familia si rudele mele, ma vor persecuta si
vor râde de mine. Deci, daca nu o sa ma convertesc la Islam, voi mai intra în Rai
si voi fi salvat de Iad?"
Raspunsul este ca Allah Preaînaltul spune în urmatorul verset:
"Acela care doreste alta religie decat Islamul, nu-i va fi
acceptata, si el se va afla în Lumea de Apoi printre cei
pierduti." (Sura 'Al-'Imran:85).
Dupa ce Allah Preaînaltul l-a trimis pe Profetul Sau sa cheme oamenii la
religia adevarata, nu li se va mai accepta aderarea la o alta religie decat Islamul.
Allah Preaînaltul este Creatorul si Sustinatorul. El a creat pentru noi tot ce
exista pe pâmînt. Toate binecuvântarile si lucrurile bune le avem de la El. Deci,
dupa toate acestea, daca cineva refuza sa creada în Allah Preaînaltul, sau ca
Profetul Muhammed (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) este
profetul Sau, va fi pedepsit prin salasluirea vesnic în infern.
De fapt, cauza principala a crearii noastre a fost sa-l adoram pe Allah
Unicul asa cum si Allah Preaînaltul a spus în Sfantul Coran:
"Eu nu i-am creat pe djini si pe oameni decât pentru ca ei
sa Ma adore." (Sura Adh-Dhariyat:56).
Acesta viata pe care o traim acum este una foarte scurta. Necredinciosii,
în Ziua Judecatii, vor crede ca au trait în acesta viata doar o zi sau o parte din zi,
asa cum spune si Allah Preaînaltul:
"El va zice: <Câti ani ati ramas voi pe pamânt?> / Vor
raspunde ei: <Am ramas o zi sau o parte dintr-o zi.>"
(Sura Al-Mu'minun:112-113).
Si tot El a mai spus:
"Oare credeti ca v-am creat pe voi fara rost si ca nu va
veti întoarce la Noi? / Preaînalt este Allah, Stapînul
adevarat! Nu este dumnezeu în afara de El, Stapînul
Tronului sublim." (Sura Al-Mu'minun: 115-116).
Viata de apoi este viata adevarata. Nu este doar spirituala, dar si fizica.
Noi vom trăi acolo cu sufletele si trupurile noastre. Comparand viaţa din
aceasta lume cu Viaţa de Apoi Profetul Muhammad(s.a.s.) a spus:
,,Valoarea acestei lumi în comparaţie cu Viaţa de Apoi este asemenea
unui deget scufundat in mare, cand tu îl introduci în apa mării si apoi îl scoţi.”
Aceasta este valoare acestei lumi comparată cu Viaţa de Apoi, ea este
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asemămănătoare cu cateva picături de apă comparate cu marea.

Cum poate cineva sa devina musulman?

,,Nu exista un alt Dumnezeu decat Allah si Muhammad este trimisul lui”
Shada scrisa deasupra intrarii
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Foarte simplu, doar spunând: "Eshedu en la ilahe illa Allah, we eshedu
enne Muhammeden rasullullah." Ceea ce înseamna: "Marturisesc ca nu exista
un alt Dumnezeu în afara de Allah, si ca Muhammed este trimisul Sau.”
Prima parte a marturisirii de credinta: "Nu exista un alt dumnezeu în
afara de Allah" înseamna ca nimeni nu merita adorat decât Allah si El nu are
parteneri si nici fiu. Pentru a fi musulman cineva ar trebui să creadă în Sfantul
Coran, revelat de Allah, să creadă că Ziua Judecăţii (Ziua Învierii) este reală şi
va veni aşa cum Allah ne-a prevestit/făgăduit în Coran:
zAcceptarea Islamului ca religie a sa şi adorarea doar a lui Allah
Preaînaltul sunt alte 2 condiţi pentru a fi ,musulman
z Sa creada ca Nobilul Coran este Cuvântul lui Allah Preaînaltul care l-a
revelat Profetului Muhammed(pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra
lui!).
z Sa creada în Ziua Judecatii si sa fie sigur ca aceasta va veni, asa cum
Allah Preaînaltul a promis în Sfântul Coran.
z Sa accepte Islamul ca pe propria religie.
zSa nu creada decât în Allah Preaînaltul.
Profetul (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Allah
se bucura asa de mult de cainta unuia dintre creaturile Sale, atunci când
acesta se intoarce spre El, asa cum se bucura si un om, atunci când îsi
regaseste camila încarcata cu provizii care disparuse si îl lasase singur în
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desert, fara nici o speranta. El ajunge lânga un copac, unde se rezema,
asteptandu-si parca moartea, fara nici o speranta în gasirea camilei. Întrun moment de disperare, aceasta apare din senin. Aşadar el o apucă de
căpăstru si plagand de bucurie spune: "O Doamne, Tu eşti servitorul meu
si Eu sunt stapînul tău." Greşeala lui provine din intensitatea bucuriei

Despre Coran
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Coranul este ultimul cuvant revelat de Allah, sursă primară în materie de
credinţă şi practică pentru toţi musulmanii. În el
FUNDATIA TAIBA
sunt tratate aspectele care-i preocupă pe
oameni: înţelepciune, dogmă, tranzacţii,
legislaţie, adorare, etc, dar tema
fundamentală este relatia între Allah si
creaturile sale. În acelasi timp, asigura
îndrumare si învataturi detaliate pentru a
crea o societate dreapta, oameni cu un comportament corect si un sistem
economic echitabil
Menţionam că Sfantul Coran a fost revelat Profetului Muhammad(s.a.s)
doar în limba arabă. Deci, orice alta traducere a Coranului nu este o alta
versiune a acestuia, ci este doar o traducere a sensurilor sale. Coranul exista si
va exista doar în limba araba în care a fost revelat.

Cine este profetul Muhammed (pacea si
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)?
Muhammed (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) s-a nascut
în Mekka în anul 570. Tatăl său a murit înainte de naşterea sa şi mama cand el
avea 6 ani, profetul a fost crescut de unchiul sau, care era unul dintre cei mai
respectati oameni din tribul Qurais. Era analfabet si asa a ramas pâna cand a
murit. Oamenii din tribul lui erau ignoranti, nestiind nimic despre stiinta si
multi dintre ei erau analfabeti. O data cu maturizarea lui, a devenit cunoscut
pentru corectitudinea, cinstea, generozitatea si sinceritatea lui. Era atât de
cinstit încât a fost numit "Cel Cinstit." Muhammed (pacea si binecuvântarea
lui Allah fie asupra lui!) era foarte credincios si a urât înca de mic idolatria
poporului sau.
La vârsta de 40 de ani, a primit prima revelatie de la Allah Preaînaltul
prin intermediul îngerului Jibril. Revelatia a continuat timp de 23 de ani, ceea
ce reprezinta astazi Coranul cel Sfânt.
În momentul în care a început sa recite din Coran si sa îndrume spre
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Moscheea Profetului Muhammad*s.a.s.(, Medina, Arabia Saudita

Modul în care Islamul a influentat
dezvoltarea stiintei
Islamul îl îndruma pe om sa-si foloseasca puterea mintii. Dupa câtiva ani
de la raspîndirea Islamului,marile civilizatii si centre de cultura au început sa
înfloreasca. Sinteza ideilor estice si vestice, amestecandu-le pe cele vechi cu
unele noi, a adus mari avantaje în medicina, fizica, anatomie, astronomie,
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religia adevarului, el si un mic grup de credinciosi au fost persecutati de cei
necredinciosi. Aceste persecutii au fost asa de dure, ca în anul 622, Allah
Preaînaltul le-a poruncit sa emigreze. Emigrarea din Mekka spre Medina, un
oras la 260 de km distanta, marcheaza începutul calendarului musulman.
Dupa mai multi ani, Muhammed (pacea si binecuvântarea lui Allah fie
asupra lui!) si adeptii sai s-au întors la Mekka, unde i-au iertat pe cei
necredinciosi. Înainte de moartea profetului, la vârsta de 63 de ani, o mare
parte a Peninsulei Arabe devenise musulmana la un secol de la moartea sa,
Islamul s-a raspândit pana in Spania la vest si pâna în China la est. Printre
motivele raspândirii rapide a Islamului sunt : pacea, dreptatea si claritatea
doctrinelor sale. Islamul îndruma spre credinta în Allah Unicul, Singurul care
merita adorat.
Profetul Muhammed (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)
era un exemplu perfect de onestitate, corectitudine, milostenie, generozitate şi
curaj;a fost numit ,,Cel Demn de încredere”. Cu toate ca era un om, era aparat
de toate relele diavolului si tot ceea ce facea era de dragul lui Allah Preaînaltul.
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geografie, arhitectura, arta
si literatura. Multe
sisteme cruciale, cum ar fi algebra, numerele arabe
si conceptul de zero (vital pentru avansarea
matematicii) au fost tramsmise Europei
medievale de catre lumea musulmana.
Instrumente sofisticate au facut posibile
expediti de cercetare,
d e e x e m p l u
astrolobul, cvadrantul
şi hărţile, au fost
create de musulmani.
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ASTROLOB un foarte
important instrument
ştiintific descoperit
de musulmani şi de
asemena utilizat de
orietali

Medicii musulmani au acordat o mare importanta chirurgiei si au
creat multe instrumente chirurgicale precum cele pe care vedem
in acest manuscris
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Ce cred musulmanii despre Isus?
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Musulmanii îl respecta şi venerează pe Isus (pace asupra lui!). Ei îl
considera unul dintre cei mai mari mesageri ai lui Allah Preaînaltul. Coranul
confirma nasterea lui miraculoasa în capitolul "Mariyam". Coranul descrie
nasterea lui Isus astfel:
"Adu-ti aminte când îngerii au spus: <O, Maria! Allah îti
vesteste un copil ce vine cu un cuvânt din partea Lui:
numele lui este Al-Masih, Isa, fiul Mariei, maret în
aceasta lume ca si în lumea de Apoi si unul dintre cei mai
apropiati de Allah./ El le va vorbi oamenilor înca din
leagan, la fel si când va fi barbat între doua vârste, si va fi
dintre cei evlaviosi.>/ Ea a zis: <Doamne, cum sa am un
copil fara sa ma fi atins un barbat?> I-a raspuns El:
<Întocmai asa!>. Allah creaza ceea ce voieste El. Cand El
hotaraste un lucru, El spune doar <Fii> si el este de
îndata." (sura 'Al-'Imran:46-47).
Isus s-a nascut în mod miraculos, la porunca lui Allah Preaînaltul, asa
cum si Adam a fost creat din pamînt. Allah a spus:
Înaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam, pe care
El l-a facut din lut si apoi i-a zis lui <Fii> si el a fost." (Sura
'Al-'Imran:59).
În timpul misiunii sale profetice, Isus a facut multe minuni. Allah
Preaînaltul ne spune despre Isus:
"Si el va fi trimis la fiii lui Israel si le va zice: <Eu vin la voi
cu semn de la Domnul vostru! Eu plamadesc pentru voi
din lut ca un chip de pasare si suflu asupra sa si se va face o
pasare vie, cu voia lui Allah. Si-i voi tamadui pe orb si pe
lepros, si-i voi învia pe morti, cu voia lui Allah. Eu va voi
spune ceea ce mâncati si ceea ce pastrati în casele
voastre..." (Sura 'Al-'Imran:49).
Musulmanii cred ca Isus (pacea asupra lui!) nu a fost crucificat.
Duşmanii lui Isus au plănuit să îl crucifice, dar Allah l-a salvat şi l-a ridicat la
El. Dusmanii lui Isus au arestat un alt om si l-au crucificat, crezând ca era Isus.
Allah Preaînaltul spune în Coran:
"Si din pricina vorbelor lor: <Noi l-am omorat pe Mesia
Isus, fiul Mariei, trimisul lui Allah!>, în vreme ce ei nu lau omorât, nici nu l-au rastignit pe cruce, ci a fost facut
cineva sa semene cu el!" (Sura An-Nisa:157).
Nici Muhammed (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) si
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nici Isus nu au venit sa schimbe doctrinele de baza ale credintei în Unicitatea lui
Allah Preaînaltul, ci au venit sa-l confirme si sa-l reînnoiasca.

Al AKSA (Moscheea
Îndepartata) din
Ierusalim
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Ce spune Islamul despre terorism?
Islamul este o religie a milosteniei, care nu permite terorismul. În Coran,
Allah Preaînaltul spune:
“Allah nu va opreste sa faceti bine acelora care nu au
luptat împotriva voastra, din pricina religiei, si nu v-au
alungat din caminele voastre, ba din contra, sa fiti foarte
buni si drepti, caci Allah îi iubeste pe cei drepti." (Sura
Al-Mumtahana:8).
Profetul Muhammed (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)
obisnuia sa le amintesca soldatilor sai sa nu ucida femei si copii si îi sfatuia "sa
nu tradeze, sa nu fie excesivi, si sa nu ucida noi-nascuti."
De asemenea, el mai spunea: "Oricine ucide un om care avea un pact
cu musulmanii nu va mirosi parfumul Paradisului, cu toate ca parfumul
lui se va simti de la o distanta de 40 de ani."
La fel, Profetul a oprit de la utilizarea pedepsei cu focul. Crima este
considerată al doilea păcat major şi Profetul(s.a.s.) ne-a avertizat că in ziua
judecăţi primele cazuri care vor fi judecate între oameni vor fi acelea de vărsare
de sange.
Musulmanii sunt de asemenea încurajati sa fie blânzi cu animalele si le
este interzis sa le ucida. Odata, Profetul a spus: "O femeie a fost pedepsita
pentru ca a închis o pisica pâna ce aceasta a murit de foame. Pentru
aceasta fapta a ajuns în Iad. În timp ce era închisa femeia nu i-a dat pisicii
sa mânînce si sa bea si nici nu a lasat-o sa mearga sa-si caute singura."
Tot Profetul a mai spus ca un om a fost rasplatit pentru ca i-a dat de baut
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unui câine caruia îi era foarte sete, asa ca Allah Preaînaltul l-a iertat pentru
pacatele sale. Profetul a fost întrebat: "O, Profet al lui Allah, vom fi rasplatiti
daca suntem buni cu animalele?" Si el a spus: "Exista o rasplata pentru
binefacerea arata fiecarui animal sau fiinta umana."
Pe de alta parte, când un animal este sacrificat pentru mâncare, Profetul
ne sfatuieste sa facem aceasta într-o maniera cat se poate de usoara. El a spus:
"Când un animal este sacrificat, trebuie sa fie facut în cel mai usor mod.
Cel care îl taie trebuie sa-si ascuta cutitul pentru ca animalul sa nu
sufere.''
Privind acestea precum si alte legi islamice, incitarea la acte de
terorism, distrugerea cladirilor şi proprietăţilor, bombardarea si mutilarea
oamenilor nevinovati sunt acte detestabile si neacceptate de Islam si
musulmani. Musulmanii urmeaza o religie a pacii, milosteniei, iertarii si toate
acestea nu au de-a face cu evenimentele violente care sunt asociate cu
musulmanii. Daca un musulman face aceste acte atunci se face vinovat de
violarea legilor islamice.

Drepturile omului si dreptatea în Islam
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Islamul oferă multe drepturi individului. Iata câteva dintre ele:
zViata si proprietatea tuturor indivizilor este sacra si inviolabila, fie el
musulman sau nu.
zIslamul protejează de asemenea onoarea. Deci, insultarea altor
oameni, sau gluma pe seama lor nu este permisa. Profetul Muhammed (pacea
si binecuvantarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Cu adevarat, sângele,
proprietatea si onoarea sunt inviolabile.”
zRasismul nu este permis in islam, pentru ca Sfântul Coranul vorbeste
despre egalitatea dintre oameni în acest mod :
“O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un barbat si o
muiere si v-am facut pe voi popoare si triburi, pentru ca
voi sa va cunoasteti. Cel mai cinsit dintre voi la Allah este
cel mai evlavios dintre voi. Allah este Atoatestiutor si
Binestiutor." (sura Al-Hujurat:13).
zIslamul respinge cu siguranţă ideea favorizarii unor cetateni sau
natiuni datorita puterii sau banilor. Allah Preaînaltul i-a creat pe oameni egali,
ei se deosebesc doar prin credinta si piosenie. Profetul Muhammed (pacea si
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "O, voi oameni! Allah este
Unic si Adam (tatal oamenirii) este acelasi. Un arab nu este mai bun decât un
ne-arab si un ne-arab nu este mai bun decât un arab, asa cum si un om alb nu
este mai bun decât un om negru si invers decât prin piosenie."
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Una dintre problemele majore ale omenirii din zilele de a azi este
rasismul.Omul a inventat naveta spatiala care l- a ajutat sa ajunga pe luna
dar nu a reusit sa-i opreasca pe oameni sa se urasca si sa se omoare între ei.
Înca de pe vremea Profetului (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra
lui!), Islamul a dat un exemplu bun în combaterea rasismului. Pelerinajul
anual (hajj) spre Mekka demostreaza o fratie între toate rasele si natiunile,
atunci când aproape 2 milioane de oameni musulmani, de pe tot globul se
întâlnesc pentru a face pelerinajul. Islamul este religia dreptatii.
Allah Preaînaltul spune:
"Allah va porunceste sa dati înapoi stapînilor lor lucrurile
încredintate, iar daca judecati între oameni, sa judecati cu dreptate!"
(Sura An-Nisa:58).
Si tot El mai spune:
"...si împacati-le pe ele cu
dreptate si fiti nepartinitori, fiindca
Allah îi iubeste pe cei drepti." (Sura
Al-Hujurat:9).
Trebuie sa fim drepti chiar si cu
cei pe care îi urâm, pentru ca Allah
Preaînaltul spune:
"Sa nu va împinga ura
împotriva unui neam sa fiti
nedrepti! Fiti drepti, caci aceasta
este mai aproape de evlavie!" (Sura
Al-Ma'ida:8).
Profetul Muhammed (pacea si binecuvântarea
lui Allah fie asupra lui!) a spus: "O, oameni buni! Aveti grija de nedreptate!
Pentru ca nedreptatea vă va întuneca în Ziua Judecăţii”. şi cei care au fost
privaţi de anumite drepturi(pe care ei chiar le pot pretinde) în această viaţă le
vor primi în Ziua Judecăţii. Aşa cum şi Profetul(s.a.s.) a spus: ,,În ziua
Judecăţii drepturile vor fi date celor care li se cuvine .”

Care este statului femeii în Islam?
Islamul vede femeia, fie ca este casatorita sau nu, cu drepturi depline,
inclusiv dreptul de a poseda proprietati si de a scoate câstig din ele. Are dreptul
de a vinde si a cumpara aceste propritati fara acordul sotului, a face cadouri,
sau a da milostenie, si sa îsi cheltuiasca banii asa cum îsi doreste. O suma de
bani este data miresei de catre mire pentru folosul ei personal, si poate sa îsi
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pastreze propriul nume de familie chiar si dupa
casatorie.
Islamul îl încurajeaza pe barbat sa îsi
trateze sotia cu respect, pentru ca Profetul
Muhammed (pacea si binecuvântarea lui Allah
fie asupra lui!) a spus: "Cel mai bun dintre voi
este cel care este cel mai bun cu sotia sa."
În Islam, mamele au un loc foarte
important. Islamul ne recomanda sa le tratam cât mai
bine. Odata, un om a venit la Profetul Muhammed (pacea si binecuvântarea lui
Allah fie asupra lui!) si i-a spus: "O, mesager al lui Allah! Care persoana este
mai demna de respect?" Profetul a spus: "Mama ta!" "Si apoi cine?", a întrebat
omul. A spus: "Mama ta!" "Apoi?" "Mama ta si apoi tatal tau!”

Famila în Islam
Familia, care este unitatea de baza a civilizatiei trece acum la nivel
mondial prin faza de dezintegrare. Sistemul familial islamic aduce drepturile
sotului, sotiei si ale copiilor într-un echilibru perfect. Determina un
comportament deschis, generozitate si dragoste într-un sistem familial
organizat. Pacea si securitatea oferite de o familie stabila are o importanta
deosebita si este esentiala pentru cresterea spirituala a membrilor sai.

În lumea islamica, se gasesc cu greu "case de batrâni". Efortul de a-i
ajuta pe parintii tai într-un moment dificil din viata lor este considerat o onoare
si o binecuvântare. În Islam nu este de ajuns ca noi sa ne rugam pentru parintii
nostri, ci trebuie sa fim foarte întelegatori, sa ne amintim ca si noi când am
fost copii neajutorati ei s-au sacrificat pentru noi. Mamele sunt respectate în
mod particular. Când parintii nostri ajung la o anumita vârsta, trebuie sa-i
tratam cu respect si compasiune.
În Islam, ajutorul acordat parintilor este o îndatorire importanta, a doua
dupa rugaciune. Nu este frumos sa îti arati iritarea fata de ei, când, fie cu voia
sau fara voia lor, devin dificili la batrînete.Allah Preaînaltul spune:
“Si Domnul tau a orânduit sa nu-L adorati decât pe El
si sa va purtati frumos cu parintii vostri, iar daca

CAPITOLUL III
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Cum tratează musulmanii persoanele de vârsta a
treia?
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batrînetile îi ajung pe unul dintre ei sau pe amândoi
lânga tine, nu le zice lor "Of!" si nu-i certa pe ei, ci
spune-le lor vorbe cuviincioase./ Si din Îndurare
coboara pentru ei aripa smereniei si îndurarii si spune:
<Doamne, fii îndurator cu ei, caci ei m-au crescut când
am fost mic.>" (Sura Al-'Isra:23-24)

Care sunt cei cinci stâlpi de baza ai Islamului?
Cei cinci stâlpi de baza ai Islamului reprezinta temelia vietii unui
musulman. Acestea sunt: declaratia de credinta, rugaciunea, dania, postul în
luna Ramadan si pelerinajul la casa sfânta din Mekka (o data în viata daca este
cu putinta).

CAPITOLUL III
INFORMATII GENERALE DEPTRE
ISLAMI

1) Declaratia de credinta
Rostirea cu convingere a expresiei: "Eshedu en la ilahe illa Allah, we
eshedu enne Muhammeden rasullullah." Ceea ce înseamna: "Marturisesc ca
nu exista un alt dumnezeu în afara de Allah, si ca Muhammed este trimisul
Sau."
Prima parte a marturisirii de credinta: "Nu exista un alt Dumnezeu în
afara de Allah" înseamna ca nimeni nu merita adorat decât Allah Preaînaltul si
El nu are parteneri si nici fiu. Declaratia de credinta se numeste "Sahada", o
simpla formula prin care oricine poate sa se converteasca la Islam si care
reprezinta cel mai important stâlp al credintei.

2) Rugaciunea
Musulmanii fac zilnic 5 rugăciuni.
Rugaciunea se face de cinci ori pe zi. Fiecare rugaciune nu dureaza mai
mult de câteva minute. Rugaciunea în Islam reprezinta legatura directa între
Allah Preaînaltul si oameni. Nu exista intermediari între Allah si slujitorii Sai.
În rugaciune, o persoana simte o fericire interioara, pace si confort, si ca
Allah este multumit de el.
Profetul (pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Bilal,
chema la rugaciune ca sa ni se linisteasca sufletele." Bilal a fost unul dintre
companionii Profetului care avea sarcina de a-i chema pe oameni la rugaciune.
Rugaciunile se fac dimineata, înainte de rasaritul soarelui, la prânz,
dupa-amiaza, seara si noaptea. Un musulman poate sa se roage în orice loc, fie
pe câmp, în birou, fabrica, moschee sau la el acasa.

FUNDATIA TAIBA

Ghid ilustrativ pentru mai buna întelegere a islamului

47

3) Dania
Sensul cuvantului "zakat" este"purificare" si "crestere, spor." Sa îti dai
dania înseamna sa dai un anumit procent unor
categorii de oameni defavorizati. Dacă un
musulman este în posesia unei valori ce este
echivalentul a 85 de grame de aur, va achita din
aceasta 2,5%, cu conditia sa treaca un an lunar de
la detinerea acelei sume iar la data implinirii unui
an sa detina dota care determina plata zekatului,
adica echivalentul a 85 g de aur.
Posesiuniile noastre vor fi "purificate" daca dam o parte din ele,
sarmanilor, celor care au nevoie, orfanilor si calatorilor.
O persoana poate sa dea si milostenie benevola , sadaqa , atât cât
doreste.

4) Postul obligatoriu din luna Ramadan

5) Pelerinajul la Mekka
Pelerinajul anual la Mekka este obligatoriu o data în viata pentru cei care
au posibilitatea fizica si financiara. În jur de 2 milioane de oameni se duc la
Mekka în fiecare an de pe întreg globul. Cu toate ca Mekka este întotdeauna
plina de vizitatori, pelerinajul anual se face în a douasprazecea luna a
calendarului islamic. Barbatii care fac acest ritual au o îmbracaminte speciala:
ihram.
Ritualul pelerinajului include rotirea în jurul Kaabei de 7 ori apoi
parcurgerea distantei dintre Safa si Marwa tot de 7 ori, asa cum si Hager a facut
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În fiecare an, în luna Ramadan, musulmanii postesc
de la rasaritul soarelui si pâna la apusul lui, abtinându-se de
la mâncare, bautura si relatii conjugale. Postul este benefic
pentru sanatate; el este si o metoda de purificare
spirituala. Prin oprirea de la confortul acestei lumi, chiar si
pentru putin timp, o persoana care tine post simte ea
însasi ce inseamna foamea şi setea însa învata sa îsi
îmbunatateasca
si comportamentul renuntand la
minciuna , nervozitate etc.Îl apropie mai mult de Allah si
religia sa.
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Pelerini rugandu-se în moscheea, Haram, Mecca. În aceasa moschee
este Kaaba(Piatra neagra din imagine)
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când a cautat apa. Apoi pelerinii stau pe muntele Arafat rugându-se la Allah
Preaînaltul pentru iertarea pacatelor.
Sfârsitul pelerinajului este marcat de sarbatorirea bayramului, aiyd ul
adha , în limba araba înseamna sarbatoarea jertfei, zi în care musulmanii
fac rugaciunea de sarbatoare si apoi sacrifica un animal de regula un
berbec.

