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DEDICAŢIE 
 
Doamne, de fiecare dată când am reflectat asupra creării cerurilor şi a 
pământului, mintea mi-a rătăcit  prin împărăţia Ta  şi am repetat cu 
sfioşenie: Laudă Celui Atotputernic! Laudă Stăpânului Împărăţiei! Laudă 
Celui Veşnic Viu! Laudă Aceluia care face făpturile să moară, fără ca El să 
moară! Celui   Slăvit şi Sfânt! Stăpânul îngerilor  şi al Duhului sfânt! 
De fiecare dată când am adâncit studiul Coranului cel Sfânt  şi al creaţiilor, 
de la grăuntele de praf şi până la galaxie, am repetat cu credinţă: Laudă 
Aceluia care a înălţat cerurile fără stâlpi care să se vadă şi a întins pământul 
peste un foc ascuns şi a împărţit cele spre vieţuire, fără să uite din harul Său 
nici o celulă! 
De fiecare dată când am descoperit conţinuturile ştiinţifice ascunse în 
Revelaţia Ta, am  repetat cu convingere: Laudă Aceluia care a făcut 
Universul, spunând: Fii! Şi a fost o masă gazoasă, pe care a  rupt-o în bucăţi 
şi a întins-o şi i-a dat  formă în decursul miliardelor de ani. Apoi, au urmat 
stelele şi planetele şi a fost Universul. În cele din urmă, s-a ivit pe pământ 
viaţa…Într-un  corp  în al cărui miez se află un foc nestins şi lava ce 
tâşneşte, şi în afara căruia se află grădini  înfloritoare şi râuri curgătoare… 
Doamne, condeiul meu nu poate ajunge la elocvenţa cuvântului şi la 
spontaneitatea cererii de iertare, pe care    le-ai încredinţat limbii unui rob, 
care se căieşte asemenea mie, aşa încât cuvintele lui exprimă şi gândurile 
mele: 
“O,Tu, Acela care vezi cum ţânţarul întinde aripile sale 
În întunericul nopţii de smoală 
Şi vede cum rădăcinile lor se prind în pieptul lui 
Şi creierul în oscioarele acelea uscate, 
Dăruieşte-mi mie căinţa care să şteargă 
Tot ceea ce eu am săvârşit mai înainte!…” 
Dar cât de departe sunt aceste cuvinte şi altele de cuvintele alesului Tău  
iubit,  Pacea şi binecuvântarea  asupra lui! 
Cu ele deschid această carte, nădăjduind în iertarea Ta  şi în îndurarea Ta: 
“Caut adăpost la iertarea Ta [pentru a mă apăra], de  pedeapsa  Ta  şi caut 
adăpost  la mulţumirea Ta [pentru a mă apăra], de mânia Ta  şi  caut adăpost 
la Tine, de Tine! Eu nu voi ajunge să-Ţi aduc Ţie laudă, căci Tu eşti aşa 
după cum Tu singur Ţi-ai adus laudă!”                                                              
                                                                Adnan Aş-Şharif 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„El a creat cerurile şi pământul cu adevăr! El este mai înalt decât ceea ce Îi 
asociază Lui!” (An-Nahl: 3). 
 
„Cele şapte ceruri nu sunt lângă Scaun decât ca un inel aruncat într-un 
deşert, iar Tronul faţă de Scaun este ca deşertul faţă de acest inel”. 
                                                        (Hadis Nobil) 
 
„De ce există această ordine în natură? Universul pare că a fost calculat cu o 
exactitate infinită. Ea este cea care a permis apariţia materiei organizate, 
apoi a vieţii şi, în cele din urmă, a raţiunii. Dacă legile fizicii, care au 
guvernat apariţia Universului, nu ar fi avut exactitatea pe care au avut-o, nu 
am fi putut vorbi acum aici. Dacă legile atracţiei gravitaţionale, vitezei 
luminii şi alte legi ale fizicii ar fi fost la început diferite, chiar şi într-o 
măsură neînsemnată, de cele de acum, Universul nu ar fi putut să fie aşa cum 
este astăzi sau probabil că nu ar fi existat niciodată. Această organizare 
uimitor de precisă poate să fie rezultatul hazardului? Sau este rezultatul unei 
cauze primordiale, al inteligenţei unui organizator care a precedat 
existenţa?” 
Grichka Bogdanov, Fizician astronom 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCERE 
 

PRINCIPII CORANICE DE INTERPRETARE 
 
Laudă Lui Allah, care ne-a dăruit nouă binecuvântarea credinţei şi a sănătăţii 
şi ne-a uşurat nouă să studiem numeroase din versetele Sale, rezultatul fiind 
această carte dedicată ştiinţelor despre pământ, la care s-au referit zeci de 
versete coranice, înainte ca omenirea să fi cunoscut ceva demn de luat în 
seamă despre aceste domenii ale ştiinţelor. 
Ştiinţele despre pământ sunt geologia, adică, ştiinţa formării straturilor 
pământului, ştiinţa despre atmosferă şi meteorologia, ştiinţele despre ape şi 
mediu. La acestea, am adăugat şi un capitol despre ştiinţa comportamentului 
animalelor şi alte diverse ştiinţe. Scopul pe care l-am urmărit prin această 
lucrare, ca şi prin lucrările anterioare - „Psihologia în Coran”, „Medicina în 
Coran”, „Astronomia în Coran” - este acela de a demonstra miracolul 
ştiinţific coranic într-un mod metodic şi simplu, în lumina constantelor 
ştiinţifice descoperite de om recent şi istoria descoperirii de către el a acestor 
constante, în speranţa că vom oferi, prin această încercare modestă, unele 
dovezi ştiinţifice care să-l determine pe musulmanul neinformat să treacă de 
la credinţa din instinct la credinţa prin convingere cu ajutorul dovezilor, 
astfel încât să fie capabil să dea răspunsuri ştiinţifice ferme oricui ar încerca 
să atace Islamul. În această carte, am adoptat câteva principii coranice de 
interpretare, pe care le putem rezuma astfel: 
1. Principiul ştiinţei şi evlaviei: Rostirea de cuvinte împotriva lui Allah, fără 
de ştiinţă, este interzisă prin textul revelaţiei: „Spune: „Domnul meu a oprit 
ticăloşiile  atât pe cele văzute, cât şi pe cele nevăzute , precum şi păcatul, 
nedreptăţirea [altora] sau   să-I faceţi lui Allah asociaţi, de vreme ce El nu a 
trimis o astfel de poruncă, sau să spuneţi despre Allah ceea ce nu ştiţi”       
(Al-`A`raf: 33). Coranul nu este de folos decât împreună cu ştiinţa, aşa după 
cum s-a transmis că a spus Trimisul cel generos: „Şi, oare, este Coranul de 
folos, fără de ştiinţă?” Tocmai de aceea, primul verset al revelaţiei, a fost un 
îndemn la ştiinţă: „Citeşte! În numele Domnului tău care a creat” (Al-`Alaq: 
1), iar sporirea ei, este un alt îndemn: “Şi spune: Doamne, sporeşte-mi mie 



ştiinţa!” (Ta-Ha: 114). Iar, prin ştiinţă, avem în vedere ştiinţele coranice, aşa 
cum sunt ştiinţa interpretării, revelaţia, relatările Profetului, jurisprudenţa şi 
limba arabă, alături de specializarea într-un anumit domeniu al ştiinţelor 
materiale sau umane la care s-au referit versetele Coranului Sfânt. 
Stăpânul nu îl învaţă Coranul decât pe acela care vrea să ştie şi este evlavios 
şi cu frică de Allah: “Cel Milostiv/ L-a învăţat [pe om] Coranul” (Ar-
Rahman: 1-2); “Şi fiţi cu frică de Allah şi Allah vă învaţă” (Al-Baqara: 282). 
Omul nu va şti nimic demn de menţionat din versetele lui Allah, oricâtă 
ştiinţă ar avea el, decât dacă ştiinţa lui este însoţită de evlavie şi frică de 
Allah, ale căror condiţii sunt reunite în următorul verset sfânt: “Cuvioşia nu 
stă în a vă întoarce feţele spre Răsărit sau spre Apus, ci, cuvios este acela 
care crede în Allah şi în Ziua de Apoi, în îngeri, în Carte (Cărţi) şi în profeţi, 
dă din avere, în pofida iubirii pentru ea  rudelor, orfanilor, sărmanilor, 
călătorului, cerşetorilor şi pentru răscumpărarea robilor, îşi împlineşte 
Rugăciunea, dă Dania, cei care-şi ţin legământul, dacă s-au legat, cei care 
sunt răbdători la nenorocire, la rău şi în momentele de primejdie. Aceştia 
sunt cei evlavioşi cu adevărat, aceştia sunt cei cu frică!”               (Al-
Baqara: 177).   
2. Principiul versetelor asemănătoare sau perechi: Interpretarea Coranului 
prin Coran este cel mai înalt şi corect grad de comentare. Versetele Cărţii 
Sfinte sunt explicate de Coran unul cu ajutorul altuia, în conformitate cu 
spusele lui Allah Preaînaltul: „Allah a trimis vestea cea mai frumoasă, ca o 
Carte în care unele versete se aseamănă şi se repetă. Pieile acelora care se 
tem de Domnul lor, se înfioară la auzul ei; apoi, se liniştesc pieile şi inimile 
lor la pomenirea lui Allah. Aceasta este călăuzirea lui Allah; El ocârmuieşte 
cu ea pe cine voieşte. Iar, acela, pe care Allah îl duce în rătăcire, nu va avea 
nici un ocârmuitor”                     (Az-Zumar: 23); „El este Acela care ţi-a 
pogorât Cartea. În ea, sunt versete desluşite şi ele sunt temeiurile Cărţii şi 
altele nedesluşite”   (Al-`Imran: 7). 
De aceea, am încercat să adunăm versetele asemănătoare sau versetele 
perechi pe parcursul acestui studiu şi să extragem din ele şi sensurile 
cuvintelor. 
3. Principiul Tradiţiei (hadis) nobile: M-am bazat pe hadisurile nobile 
autentice pentru comentare, respectând cuvintele lui Allah Preaînaltul: „Iar 
ţie ţi-am pogorât Noi Coranul, pentru ca tu să le tâlcuieşti oamenilor desluşit 
ceea ce a fost pogorât pentru ei, - poate că ei vor chibzui!” (An-Nahl: 44), 
ştiut fiind că, probabil, Trimisul cel generos nu ne-a explicat toate versetele 
sfinte - Şi Allah ştie cel mai bine! - respectând spusele Sale: „Apoi, Noi 
suntem datori cu tâlcuirea lui” (Al-Qiyama: 19); „El nu este decât îndemnare 
pentru lumi!/ Şi voi veţi cunoaşte vestea lui, după un timp!” (Sad: 87-88). 



Coranul cel Sfânt rămâne balanţa exactă în privinţa autenticităţii tradiţiilor 
nobile, aşa după cum s-a relatat că însuşi Trimisul cel nobil a spus: „Voi veţi 
avea păreri diferite, după mine, şi ceea ce mi-a fost atribuit, comparaţi-l cu 
Cartea lui Allah, şi astfel veţi şti că ceea ce se potriveşte cu ea este de la 
mine, iar ceea ce vine în contradicţie cu ea nu este de la mine” (Transmis de 
Ibn Abbas, Musnad-ul imamului           Ar-Rabi`), „Comparaţi Tradiţia 
(hadis) cu Cartea lui Allah. Dacă se potriveşte cu ea, înseamnă că este a mea 
şi că eu am spus-o” (Kanz    al-`ummal, vol.I, p.179); „Deasupra fiecărui 
lucru adevărat se află o realitate şi deasupra fiecărui lucru corect se află o 
lumină. Luaţi-l pe acela care se potriveşte cu Cartea lui Allah şi lăsaţi-l pe 
acela care nu se potriveşte cu Cartea lui Allah!” (Bihar al-anwar, vol.II, 
p.165). 
4. Principiul constantelor ştiinţifice: În sfârşit, noi nu ne vom referi în 
decursul studierii versetelor sfinte sau tradiţiilor nobile decât la adevărurile 
ştiinţifice ferme, asupra cărora nu există discuţii şi care au devenit norme şi 
legi adoptate de ştiinţă. Noi adaptăm teoriile ştiinţifice care sunt sprijinite în 
mod clar de versetele ştiinţifice şi respingem teoriile ştiinţifice care vin în 
contradicţie flagrantă cu versetele sfinte, după ce le discutăm, fireşte. 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL  I 
 

“ Şi oare nu am făcut Noi pământul un pat ” (An-Naba': 6) 
 

REFERIRI ALE VERSETELOR SFINTE LA 
GEOLOGIE 

 
“Spune: Umblaţi pe pământ şi vedeţi cum Allah a început creaţia!”(Al-
Ankabut: 20). 
 
“Fii dintre cei care învaţă sau fii învăţat sau ascultător sau iubitor şi nu fi al 
cincilea, căci vei pieri ”. 
                                                           (Hadis nobil ) 
“Eu cred că Universul este un mesaj scris într-un cod secret, un cod cosmic, 
iar misiunea omului de ştiinţă este să-i descifreze simbolurile” 
                                                           Heintz Pagel                                                                     



                                                      Fizician contemporan 
 
                                   
                              

1.APARIŢIA  PĂMÂNTULUI 
 
“Oare nu au văzut aceia care nu cred că cerurile şi pământul au fost cusute şi 
că Noi  le-am descusut?  ” 
 
Marea explozie  
Majoritatea cercetătorilor din domeniul cosmologiei au fost de acord asupra 
faptului că cerurile şi  pământul alcătuiau iniţial , adică în urmă cu circa 16 
miliarde de ani, o singură masă, cu o temperatură şi o presiune uriaşe, care a 
cunoscut o explozie puternică , în urma căreia el s-a fărâmiţat şi bucăţi din el 
s-au risipit şi continuă să se îndepărteze unele de altele până astăzi, iar în 
decursul miliardelor de ani acele bucăţi s-au răcit şi din ele s-au format norii 
cosmici sau nebuloasele, din care   s-au născut ulterior stelele şi planetele. 
Aceasta este, pe scurt, teoria exploziei pe care a formulat-o savantul George 
Gamow în prima jumătate a secolului XX şi care a devenit astăzi un adevăr 
ştiinţific  fundamental în explicarea apariţiei universului, mai ales  după ce a 
fost sprijinită de descoperirea expansiunii cosmosului şi de descoperirea 
radiaţiei fosilizate.  
Cât despre  pământ, el a  apărut  cu circa 4 miliarde şi jumătate de ani în 
urmă într-un nor cosmic, care s-a separat de masa iniţială şi,  după aceea s-a 
preschimbat într-o galaxie numită “Calea Lactee”, din care face parte şi 
sistemul nostru  solar şi care conţine o sută de miliarde de stele şi planete, 
între care cerul şi  pământul, ştiut fiind că din masa  iniţială s-au format 
ulterior miliarde de galaxii, fiecare dintre ele cuprinzând între zeci de 
milioane şi mii de miliarde de stele şi planete. 
 
Comentariu : 
Domnul a grăit în revelaţia Sa perfectă: ”Fiecare profeţie are un timp al său 
şi [în curând] le veţi cunoaşte ”(Al An'am: 67). În cea de a doua jumătate a 
secolului XX, s-a confirmat ştirea Coranului care afirmă că cerurile şi 
pământul au fost “cusute”, adică au format o singură masă, şi că după aceea 
Creatorul le-a descusut, adică le-a separat. Dacă un cercetător ar continua 
studiul în legătură cu convingerea acelora care au descoperit pentru prima 
dată această axiomă ştiinţifică, le-ar deveni clar că ei au fost dintre aceia 
care erau lipsiţi de credinţă  şi slavă Aceluia  ale Cărui cuvinte nu se 
schimbă ! 



Ar putea cineva să se întrebe cum se împacă vorbele lui Allah PreaÎnaltul: 
”Oare nu au văzut aceia care nu cred că cerurile şi  pământul au fost cusute 
şi că Noi le-am descusut? ” cu vorbele Sale: ”Eu nu i-am luat ca martori la 
facerea cerului şi a pământului şi nici la facerea lor înşişi, căci, Eu, nu i-am 
luat ca ajutor pe cei care amăgesc la rătăcire!” (Al-Kahf: 51). Răspunsul este 
că propoziţia “Eu nu i-am luat ca martori”  înseamnă “nu i-am luat ca 
parteneri”. Acest sens este impus de contextul coranic, din următoarele 
versete: ”Eu nu i-am luat ca martori la facerea cerului şi a  pământului şi nici 
la facerea lor înşişi , căci, Eu, nu  i-am luat pe cei care amăgesc la rătăcire, 
ca ajutor!/ Şi, într-o zi, va zice El: “Chemaţi-i voi pe aceia care au pretins că 
sunt asociaţii Mei!” (Al-Kahf:51-52); 
“Iar, dacă vă îndoiţi de cele pe care Le-am trimis Robului Nostru, aduceţi o 
sură asemenea ei şi chemaţi martorii voştri, cei afară de Allah, [adică 
partenerii voştri], dacă sunteţi iubitori de adevăr! (Al - Bakara: 23). 
 
 
 

2. VÂRSTA  PĂMÂNTULUI ŞI FORMAREA LUI 
 

“Şi  pământul,  după aceea , l-a întins” (An-Nazi'at : 30). 
“Şi pe pământ şi pe ceea ce l-a făcut întins” 

(Aş-sams: 6). 
“Şi  la pământ, cum este el întins?” (Al-Ghaşiya: 20). 

 
1. Când  şi cum s-a  format  pământul? 
 
Studiile geologice apreciază că pământul s-a format în urmă cu aproximativ 
4 miliarde şi jumătate de ani, adică la 10 miliarde de ani  după formarea 
Universului şi  după apariţia a numeroase galaxii şi stele.  Aceasta pentru că 
cea mai îndepărtată stea de noi - Al - Cazar - se află la o distanţă de 13 
miliarde de ani lumină, adică lumina sa a avut nevoie de 13 miliarde de ani 
ca să ajungă la noi şi acest lucru înseamnă că ea există de atunci. Anul 
lumină este egal cu aproximativ zece miliarde de kilometri, mai exact nouă 
mii patru sute şaizeci de kilometri. Următoarele versete coranice fac referire 
la faptul că pământul s-a format după numeroase alte stele: “Sunteţi voi mai 
greu de făcut sau cerul pe care L-a înălţat El?/ El a ridicat bolta lui şi l-a 
orânduit pe deplin,/ El a făcut întunecată noaptea lui şi a scos la iveală ziua 
lui/ Şi pământul, după aceea, l-a întins.”         (An-Nazi'at : 27-30). 
În ceea ce priveşte apariţia pământului, studiile geologice indică faptul că el 
s-a  format din mici corpuri cereşti numite planetoide, care  s-au atras şi s-au 



ciocnit, iar apoi s-au unit datorită forţei gravitaţionale care leagă corpurile cu 
volum şi cu greutate mare. Aceste planetoide, la rândul lor, îşi au originea în 
masa primordială din care s-a format Universul. Numeroasele deschizături 
de pe suprafaţa globului  pământesc şi focul şi lava care ard în interiorul lui 
sunt dovezi ştiinţifice care sprijină această teorie ştiinţifică referitoare la 
formarea  pământului. 
 
2. Formarea  pământului  
 
Pământul este sferoid aplatizat şi nu este perfect sferic, aşa cum ne apare 
după ce a fost fotografiat  din sateliţi, începând din anul 1958. Datorită rotirii 
în jurul axei proprii pământul se umflă foarte mult la ecuator  şi se 
aplatizează în zona polilor. Circumferinţa pământului la ecuator este de 12 
756 kilometri. Diferenţa mică, de numai 43 kilometri, dintre cele două 
diametre ale  pământului îl face să pară sferic, când,   în realitate, el este 
sferoid, aplatizat. Învăţaţii greci antici Pitagora, Aristotel, Ptolameu au 
afirmat că pământul este sferic. Faptul că el este sferoid a fost stabilit pe 
baza calculelor de către savantul Newton, în secolul XVII (1687), care a 
constatat că diametrul pământului la ecuator este mai mare cu 1/231 decât 
diametrul său dintre Polul Nord şi Polul Sud. Coranul cel Sfânt a indicat, în 
mod categoric, că pământul are o formă sferoidă aplatizată, prin cuvintele “l-
a întins”, “l-a făcut întins”, “întins” şi “înfăşoară”. În aceasta constă 
miracolul ştiinţific al Coranului, care este una din dovezile categorice ale 
faptului că el a fost revelat de Stăpânul lumilor.   
 
3. STRATURILE  PĂMÂNTULUI 
 
“Allah este Cel care a creat şapte ceruri şi tot atâtea  pământuri” 
Orice lucru care se înalţă deasupra altui lucru este pentru acesta din urmă 
cer, acoperiş sau plafon. Prin analogie cu acest sens lingvistic general al 
cuvântului cer, fiecare strat din învelişul atmosferic care înconjoară 
pământul, este, faţă de el, un cer şi la fel sunt şi stelele şi planetele  şi, având 
în vedere că pământul este alcătuit din straturi, fiecare din aceste straturi este 
cer pentru ceea ce se  află dedesubtul său.  
Următoarele versete sfinte se referă la straturile  pământului şi la învelişul 
atmosferic al pământului şi stabilesc numărul lor la şapte: “Allah este Cel 
care a creat şapte ceruri şi tot atâtea  pământuri. Între ele, coboară porunca 
[Sa], ca să ştiţi că Allah este cu putere peste toate şi că Allah cuprinde toate 
lucrurile cu ştiinţa Sa ”(At-Talaq: 12); “Apoi, S-a întors către cer care era un 
fum  şi i-a zis lui şi  pământului: “Veniţi amândoi de voie sau fără de voie” 



Şi au răspuns ei: “Venim,  supunându-ne de bună voie!”/ Şi le-a hotărât El să 
fie şapte ceruri, în două zile, şi a orânduit fiecărui cer menirea sa. Şi am 
împodobit Noi cerul cel mai de jos cu candele, în chip de strajă. Aceasta este 
orânduiala Celui Puternic şi Atoateştiutor” (Fussilat:11-12). 
 Savanţii  din domeniul cosmosului au descoperit în a doua  jumătate a 
secolului XX că învelişul atmosferic este alcătuit din şapte straturi  sau 
ceruri,  aşa cum vom arăta în mod detaliat  într-un capitol următor. În ceea 
ce priveşte  pământul, există opinii diferite în privinţa numărului straturilor 
lui, probabil pentru că pătrunderea în straturile  pământului este foarte 
limitată şi extrem de dificilă. În cea mai documentată sursă ştiinţifică, 
Enciclopedia Astronomică Larousse, găsim următoarea prezentare: 
  Pământul se împarte în trei straturi principale, fiecare dintre ele conţinând, 
la rândul său, alte câteva straturi mai mici: 
1 - Scoarţa terestră, care se întinde între 5-10 kilometri sub nivelul oceanelor 
şi între 30-40 de kilometri sub nivelul continentelor, este alcătuită din trei 
straturi mai mici: 
- Stratul superior, alcătuit din materiale sedimentare 
- Stratul mijlociu, alcătuit  din rocile granit  
- Stratul inferior, alcătuit  din roci de bazalt 
2 - Învelişul, care se împarte în două secţiuni : 
a - Învelişul superior, alcătuit din trei straturi: 
-  Stratul dur, numit litosferă, care se întinde de la adâncimea de 60 de km  
până la adâncimea de 100 km în interiorul pământului.  
- Stratul vâscos, numit astenosferă, care se  întinde de la adâncimea de 100 
de km  până la adâncimea de 200 km în interiorul pământului. 
 - Stratul gros, care se întinde de la adâncimea de 200 de km  până la 
adâncimea de 700 km în interiorul pământului.  
 b - Învelişul inferior, care se întinde de la adâncimea de 700 de km  până la 
adâncimea de 2900 km şi este alcătuit dintr-un strat cu densitate înaltă de 
metale şi roci.  
3 - Nucleul, alcătuit din cea mai mare parte din fier şi puţin nichel, se  
întinde  până în centrul  pământului, adică de la 2900 de  kilometri până la 
6370 de  kilometri  şi  savanţii  presupun (accentuăm cuvântul “presupun”), 
că el se compune din două straturi: 
- Nucleul exterior, un strat despre care se presupune că este lichid,  care se  
întinde  între  2900 de km şi 5100 de km. 
- Nucleul inferior sau sâmburele, un strat despre care se presupune că este 
solid, care se  întinde între 5100 de km şi 6370 de km, adică până în centrul  
pământului. 
 



Comentariu  
Coranul este întotdeauna balanţa şi cuvântul hotărâtor în legătură cu 
certitudinea oricărei ştiinţe, atunci când există un text care se referă direct la 
ştiinţa respectivă. Geologii nu au ajuns, încă, la concluzii unitare în privinţa 
numărului straturilor pământului. Dacă unele surse menţionează nouă 
straturi, iar altele doar cinci sau şase straturi, mai devreme sau mai târziu, 
geologii se vor convinge că pământul este alcătuit din şapte straturi, aşa cum 
afirmă Coranul cel Sfânt - cuvântul hotărâtor în privinţa corectitudinii 
ştiinţelor - fie că este vorba de  ştiinţele umane , fie că este vorba de  ştiinţele 
materiale  sau naturale, ştiut fiind că pătrunderea omului în interiorul cerului 
şi al pământului va continua să rămână limitată, oricâtă ştiinţă ar avea.  Până 
în momentul de  faţă, omul nu a reuşit să pătrundă decât la ceva mai mult de 
zece kilometri în interiorul pământului şi să exploreze câteva miliarde de 
kilometri din ceruri. Fără explorarea deplină a cerului şi a pământului, va 
continua să rămână o barieră de foc şi aramă, aşa    cum a glăsuit Allah 
PreaÎnaltul : 
“O, neam al djinnilor şi al oamenilor! Dacă voi puteţi trece dincolo de 
hotarele cerului şi ale pământului, treceţi!/ Dar, voi nu veţi putea trece, decât 
cu ajutorul unei puteri!/ Aşadar, pe care dintre binefacerile Domnului vostru 
le tăgăduiţi?/ Se vor trimite asupra voastră flăcări de foc şi aramă şi nu  veţi   
fi voi ajutaţi “(Ar-Rahman : 33-35). 
 
 
4. PĂMÂNTUL CU CRĂPĂTURI 
 
Pământul crăpat şi plăcile tectonice 
 
În anul 1912, savantul german Alfred Wegener a lansat în lucrarea sa 
intitulată “Originea continentelor şi a oceanelor”, teoria  pământului crăpat, 
iar în anul 1969, geofizicianul american Morgan a lansat teoria plăcilor sau 
bucăţilor de pământ, conform căreia  pământul nu este fix şi solid, aşa cum 
socotesc numeroşi geologi, ci este un ansamblu de bucăţi şi plăci uriaşe, 
fiecare dintre ele cu grosimea de circa 100  kilometri. Aceste  bucăţi sau 
plăci sunt  alcătuite din scoarţa terestră subţire şi dintr-o parte solidă situată 
dedesubtul scoarţei terestre - litosfera  şi se sprijină pe un strat elastic de roci 
- astenosfera. O dată cu descoperirea dovezilor  ştiinţifice ale existenţei unor 
crăpături  sau fisuri în toate straturile pământului şi nu doar în scoarţa sa  
exterioară, teoria crăpăturilor sau fisurilor pământului a devenit o constantă 
ştiinţifică de bază acceptată astăzi de majoritatea geologilor. Uscatul 
globului terestru a reprezentat, cu aproximativ 250 de milioane de ani în 



urmă, un singur bloc, numit  continentul gigantic, înconjurat de un singur 
ocean, dar datorită presiunii uriaşe din interiorul  său şi a altor factori 
geologici s-a scindat cu circa 200 de milioane de ani în urmă, în trei  bucăţi: 
una alcătuită din America de Nord, Europa şi Asia, numită Eurasia, o a doua  
alcătuită din America de Sud, Africa şi India, numită zona de mijloc, şi o a 
treia  alcătuită din Australia şi  continentul îngheţat din sud, numită 
Gondwana. În urmă cu aproximativ şaizeci şi cinci milioane de ani, America 
de Sud s-a separat de Africa, America de Nord s-a separat de Europa, India 
s-a îndreptat către Asia şi s-a lipit de ea, iar Australia s-a separat de 
continentul îngheţat din sud şi astfel continentele au căpătat forma cu care le 
cunoaştem astăzi. Studiile geologilor au demonstrat că scoarţa  pământului şi 
o parte din  învelişul  său sunt străbătute de falii, care au fost împărţite în 
şase secţiuni principale numite plăci tectonice: placa americană, placa 
africană, placa asiatică, placa europeană, placa australiano-indiană şi placa 
arabă. Pe ele se sprijină continentele, oceanele  şi mările. 
 Pământul prezintă, astfel, crăpături în toate straturile sale. La adâncimea de 
60-65 kilometri, se află discontinuitatea Moho, descoperită în anul 1909 de 
savantul iugoslav Mohorovici; la adâncimea de 700 de  kilometri,  se  află 
discontinuitatea Repiti; la  adâncimea de 2900  de  kilometri  se  află 
discontinuitatea Gutenberg, numită astfel  după savantul care a descoperit-o 
în anul 1913; iar la adâncimea de 5100  kilometri,  se  află discontinuitatea 
Lehman. În apropierea faliilor principale, se produc, în fiecare zi, noi falii 
parţiale, iar în jurul acestora se conturează si se distribuie cutremurele şi 
vulcanii. Este suficient să menţionăm că seismologia şi vulcanologia se 
bazează pe studiul geografiei faliilor tectonice şi al distribuţiei lor pe 
straturile  pământului.  
Teoria lui Vipner a dat  răspuns următoarelor întrebări pe care savanţii şi le-
au pus de mai multe secole: 
- De ce liniile litoralului continentelor au crestături asemănătoare,  încât  
dacă s-ar apropia unele de altele, malurile lor s-ar îmbina şi-ar forma un 
singur ansamblu? 
Răspunsul lor este că ele sunt părţi ale unui singur continent uriaş.   
- De ce aceleaşi specii de plante şi animale se află în diferite zone ale  
continentelor? 
Răspunsul este că ele s-au dispersat o dată cu îndepărtarea  continentelor 
unul de altul. 
- De ce găsim fosile specifice zonelor ecuatoriale în regiuni cu climat foarte 
rece? 



Răspunsul este că ele au fost transportate o dată cu  continentele, atunci  
când   acestea  s-au deplasat dintr-o zonă climatică în alta. Astfel,  
continentul America s-a deplasat din sudul ecuatorului la Nord de el. 
În plus, teoria a dat răspuns şi la întrebările referitoare la procesul de 
formare al uriaşelor lanţuri muntoase, precum Himalaya şi Anzii. 
Pământul se  află  într-o stare de crăpare permanentă.  Savanţii apreciază că 
peste 50 de milioane de ani el ar putea avea următoarea formă: Oceanul 
Atlantic se va extinde pe seama Oceanului Indian, iar  continentul Australia 
se va deplasa spre Nord , însă, va evita o ciocnire violentă cu Asia. De-a 
lungul litoralului estic al Africii, o mare zonă se va desprinde de Africa. Cele  
două Americi se vor separa complet una de cealaltă şi nu va mai fi nevoie de 
canalul Panama. În mod asemănător, Asia se va separa de Africa  şi nu va 
mai fi nevoie de canalul Suez, iar Marea Roşie va deveni un nou ocean. 
Dar unde se vor sfârşi toate acestea ? Nimeni nu ştie acest lucru, în afară de  
Allah  Preaînaltul, căci El este cu putere peste toate - Slavă Lui ! 
Comentariu: 
Geologii nu au constatat că pământul prezintă falii decât în a doua jumătate a 
secolului XX, în vreme ce  Coranul cel Sfânt  a afirmat această constantă 
ştiinţifică principală din domeniul geologiei cu cincisprezece secole în urmă. 
Oare este suficient, la sfârşitul  secolului XX ca vorbele lui Allah PreaÎnaltul 
“[Jur] pe pământul cu crăpături ”(At-Tariq:12), să fie explicate prin crăpărea 
pământului pentru a lăsa plantele să răsară, aşa cum continuăm să citim în 
cele mai multe comentarii? Şi oare această explicaţie se mai potriveşte cu 
măreţia acestui verset de jurământ, după ce  ştiinţa şi-a plecat capul în semn 
de supunere în faţa conţinuturilor sale? 
Cuvintele lui Allah PreaÎnaltul “[Jur] pe pământul cu  crăpături ” (At-
Tariq:12)” reprezintă un miracol  ştiinţific  coranic pe care avem datoria să-l 
facem cunoscut, să-l publicăm, să-l introducem în lucrările de istorie a 
ştiinţelor după care predăm copiilor noştri, astfel  încât să înţeleagă măreţia 
Coranului cel Sfânt şi faptul că el este din punct de vedere strict  ştiinţific 
Cuvântul lui Allah. Oare nu este păcat să le predăm studenţilor noştri istoria 
descoperirii din domeniul ştiinţelor naturale şi ei să se întreacă în memorarea 
numelor lui Copernic, Galilei, Keppler, Mendel, Wegener, Freud, Einstein, 
Hubbel, Gamow şi ale multor altora, uitând să le arătăm lor şi să arătăm 
lumii cum Coranul cel Sfânt şi Tradiţia nobilă i-au precedat, prin referirile 
lor la aceste constante ştiinţifice care sunt astăzi reguli şi legi în numeroase 
domenii ale  ştiinţelor materiale? Această lucrare reprezintă o încercare 
modestă de a îndrepta o eroare intenţionată sau  neintenţionată  dar,  Allah  
Preaînaltul ştie ce se  află ascuns în suflete.                                                                  
     



                                                                    
5. ” IAR PĂMÂNTUL, L-AM ÎNTINS NOI “ 
 
Deplasarea continentelor 
 
Şase versete se referă la întinderea pământului, atrăgând atenţia 
cercetătorului asupra importanţei acestui adevăr ştiinţific din domeniul 
geologiei pe care omul nu l-a cunoscut decât cu un sfert de secol în urmă : 
“ El este Cel care a întins pământul şi a aşezat pe el munţi si râuri. Şi din 
toate rodurile a făcut pe el câte o pereche, El lasă ca noaptea să acopere şi să 
ascundă ziua. În acestea sunt semne pentru cei care cugetă” (Ar-Ra'd : 3). 
“ Iar pământul l-am întins Noi şi am aruncat pe el munţi neclintiţi şi am lăsat 
să crească de toate, cu măsură cumpănită” (Al-Hijr: 19). 
“ Iar  pământul l-am întins Noi şi am aruncat pe el munţi neclintiţi şi am 
lăsat să crească pe el din fiecare soi minunat ”(Qaf: 7). 
“ Şi pământul, după aceea,  l-a întins” (An-Nazi'at: 30). 
“ Şi pe  pământ şi pe ceea ce l-a făcut întins”                           
                                                              ( Aş-sams: 6). 
“ Şi la pământ, cum este el întins ?” (Al-Ghaşiya: 20). 
Din teoria faliilor tectonice elaborată de savanţii Placet (1658), Taylor 
(1910) şi îndeosebi Wegener (1918), adoptată de majoritatea  geologilor în a 
doua jumătate a secolului XX ca un adevăr ştiinţific ferm, a derivat ideea 
deplasării continentelor şi a plăcilor tectonice mişcătoare,  după care 
continentele globului  pământesc, cu uscatul  şi oceanele lor, se urcă pe nişte  
plăci mari din scoarţa  terestră aflate în  mişcare permanentă, îndepărtându-
se şi ciocnindu-se, astfel încât pământul se extinde în  unele zone ale sale sau 
se întrepătrunde în  alte zone, acolo unde se scufundă unele cu altele. Acest 
lucru se produce de sute de milioane de ani  şi până astăzi foarte lent. Ca 
urmare a crăpării   pământului, întinderii lui, s-a separat blocul african de 
blocul            sud-american şi între ele a apărut Oceanul Atlantic, care 
continuă să se extindă în fiecare an cu aproximativ 1-5 centimetri, iar după 
îndepărtarea blocului african de blocul arab a rezultat Marea Roşie, care 
continuă să se lărgească şi astăzi; astfel Peninsula Arabă se  îndepărtează de 
Africa şi se apropie de Iran, în  fiecare an, cu aproximativ 1-5 centimetri. De 
zeci de ani, privirile geologilor sunt   aţintite asupra zonei Djibuti din Africa 
- ţară arabă situată între Somalia şi Etiopia, la ieşirea din Marea Roşie,  
întrucât savanţii se  aşteaptă să ia naştere un nou ocean, care va avea lăţimea 
Oceanului Atlantic în  următoarele două sute de milioane de ani. Aceasta din 
cauza faliei care se întinde de la Golful Tojora, care are ieşire la Golful 
Aden, până în centrul podişurilor stâncoase  şi al deşerturilor nisipoase din 



interiorul continentului Africa, numite “Jubbat al-Kharab”. Motivul acestei 
evoluţii constă în  curentele uriaşe de lichide şi  de gaze cu temperatură şi 
presiuni ridicate, care urcă vertical din centrul pământului spre suprafaţa lui, 
crăpându-l, apoi se răcesc şi revin în  interiorul lui, pentru a-şi relua din nou 
mişcarea în  sus  şi aşa mai departe. Savanţii compară Pământul cu un vas 
plin de apă pe un foc permanent şi aşa cum apa fiartă din straturile de jos se 
ridică la suprafaţă pentru  a se răci şi apoi se lasă din nou la fund, tot la fel  şi 
straturile din interiorul  pământului se află într-o mişcare permanentă. De 
asemenea, geologii compară blocurile  pământului cu  nişte  scânduri de 
lemn care plutesc pe faţa mării,  îndepărtându-se sau apropiindu-se unele de 
altele  şi chiar suprapunându-se unele peste altele  şi au denumit această 
mişcare “tangoul  pământului”. 
 
Comentariu: 
Crăparea  pământului  şi  întinderea lui sunt astăzi constante ştiinţifice 
fundamentale acceptate în explicarea originii continentelor, mărilor, 
munţilor, valurilor şi cutremurelor, în formarea lor şi în  răspândirea 
vieţuitoarelor. Expansiunea Universului este şi ea o constantă ştiinţifică 
fundamentală, acceptată în explicarea originii planetelor, stelelor şi 
galaxiilor. Dar Coranul cel Sfânt s-a referit la aceste constante ştiinţifice, 
căci Allah Preaînaltul a grăit : “Iar cerul l-am înălţat cu puterea Noastră şi 
Noi îl lărgim” (Adh-Dhariyat: 47); “Şi pe pământul cu crăpături”(At-Tariq: 
12). Cu toate acestea, unii cercetători entuziaşti ai Islamului ne oferă, din 
când în când, articole şi titluri dăunătoare, fără intenţie de bună seamă, aşa 
cum sunt: “Conceptele coranice nu sunt  ştiinţe, iar Coranul cel Sfânt nu e o 
lucrare de ştiinţă“, “Avertizăm asupra amestecului Coranului în   ştiinţele 
naturale, precum fizica, astronomia şi altele”, „Coranul este doar o carte de 
religie şi călăuzire”. Dar ce înseamnă pentru ei  ştiinţa? Probabil vor să 
spună că Sfântul Coran nu este o lucrare de  ştiinţă detaliată,  după care să se 
poată preda  aşa cum se predă după lucrările de geologie sau despre Univers, 
dar aceasta nu trebuie să ne împiedice să-i explicăm musulmanului obişnuit 
conţinuturile ştiinţifice ale versetelor sfinte ale lui Allah. Pe de altă parte, 
datoria şi probitatea ştiinţifică impun ca lucrările despre ştiinţele naturale 
care consacră în paginile lor paragrafe speciale istoriei descoperirilor 
ştiinţifice să menţioneze faptul că Sfântul Coran a fost primul care a vorbit 
despre expansiunea Universului şi crăpăturile pământului. Iar dacă cele mai 
multe surse ştiinţifice au omis să facă astfel de precizări până în momentul 
de faţă, acest lucru este din cauza noastră, fiindcă nu am comunicat 
comunităţilor ştiinţifice şi nu   le-am informat despre aceste constante 
ştiinţifice coranice miraculoase din domeniile ştiinţelor materiale. Aceasta 



reprezintă o neglijenţă din partea celor care se ocupă de propovăduirea 
Islamului  şi-i rugăm  să fie atenţi  la aceste aspecte.    
 
 
6. CUTREMURELE 
 
“Oare nu văd ei că Noi venim [cu porunca Noastră] pe pământ şi că Noi îl 
restrângem dintre marginile sale?” 
Următoarele versete se referă la cutremure: 
“Spune : El este în stare să trimită împotriva voastră pedeapsă, fie de 
deasupra voastră, fie de sub picioarele voastre” (Al-An'am: 65). 
“Sunteţi voi siguri că El nu va face să se scufunde cu voi o  bucată de 
uscat?” (Al- Isra': 68). 
 “Oare nu văd ei că Noi venim [cu porunca Noastră] pe pământ şi că Noi îl 
restrângem dintre marginile sale? Allah judecă şi nimeni nu poate împiedica 
judecata Sa şi El este repede la socotire” ( Ar-Ra'd:41). Marginile unui lucru 
sunt părţile lui şi, ţinând cont că pământul este oval, marginea lui este 
scoarţa terestră exterioară.  
“Dar, oare, nu  văd ei că Noi venim pe pământ, pe care  îl   îngustăm din 
toate părţile? Şi, oare, ei vor fi biruitori?” 
“Sunteţi siguri că Cel din cer nu va lăsa să vă înghită pământul, când iată că 
el se zgâlţâie?!”(Al- Mulk: 16). 
Cutremurele sunt provocate de scufundările unor părţi din  scoarţa terestră 
care urmează faliile, astfel încât acestea coboară spre interiorul  pământului. 
Lumea a fost martoră la dispariţia unor sate şi oraşe întregi de pe faţa 
pământului. Datorită cutremurelor, Domnul restrânge  pământul dinspre 
marginile sale, scufundă o parte din el şi trimite spaima printre oameni şi 
comunităţile care au dreptate să spună: 
“… iată că el se zgâlţâie!”(Al- Mulk: 16).                 
Cutremurele sunt rezultatul presiunii termice uriaşe din interiorul  
pământului, care găseşte orificii de evacuare prin  crăpăturile existente în 
straturile lui. Domnul s-a referit prin  cuvântul “se zgâlţâie”, la scurgerea 
lavei din  interiorul  pământului, ceea ce provoacă erupţii de vulcani şi 
cutremure .    
Domnul a ales cuvântul “se zgâlţâie” pentru că el descrie în modul cel mai 
sugestiv, succint, corect şi profund scurgerea şi rotirea lavei din interiorul 
părţii lichide a pământului, fenomen cunoscut geologilor astăzi. Aceasta 
pentru că în interiorul pământului este un lichid aprins şi rece la suprafaţă, 
semănând cu un cuptor. Interesant este că Ibn Abbas a afirmat că în 
următorul verset al lui Allah  Preaînaltul, prin cuvântul “cuptorul” se are în 



vedere pământul: “Iar, când a venit porunca Noastră şi s-a învolburat 
cuptorul, am spus Noi: “Adu pe el, din fiecare [seminţie], câte doi soţi şi 
familia ta  afară de cei împotriva cărora hotărârea a fost luată” (Hud: 40). 
Slavă Aceluia care a răspuns chemării Trimisului Său, care   L-a implorat 
pentru Ibn Abbas, cu vorbele devenite celebre: “Doamne, învăţă-l pe el 
tălmăcirea (Coranului) şi fă-l pe el învăţat într-ale religiei”. 
“Printre ei se află acela, pe care Noi l-am făcut să-l înghită pământul” (Al-
Ankabut :40). Pe lângă rolul lor în echilibrul mediului, cutremurele sunt, 
însă, şi un semn de la Allah cu care îi înspăimântă pe oameni, pentru ca ei să 
revină şi, de asemenea, reprezintă o pedeapsă pentru comunităţi şi pentru 
indivizi. Următoarele exemple de cutremure ne dau o imagine despre 
“groaza cea mare” şi despre cutremurul din Ceasul de Apoi.  
 Pământul este expus în fiecare an la un million de cutremure, dintre care 
cam o sută sunt puternice, iar câteva sunt devastatoare. Dintre toate 
dezastrele naturale, doar cutremurele ucid, în câteva secunde  sau minute, 
sute de mii de fiinţe: 
În anul 1556, un cutremur devastator a lovit Nordul Chinei provocând, în 
câteva zeci de secunde, 430.000 de victime. La 20 decembrie 1703, au murit,  
într-un cutremur ce s-a produs la Tokio, 200.000 de persoane. În anul 1755, 
un cutremur a distrus oraşul Lisabona, capitala Portugaliei, provocând 
moartea a 600.000 de persoane, iar oamenii au simţit  pământul  zgâlţâindu-
se sub picioarele lor pe o suprafaţă de milioane de  kilometri  pătraţi. În anul 
1988, un cutremur a secerat 150.000 de vieţi în Armenia.  
  Cutremurele sunt uneori însoţite de erupţii ale vulcanilor. Cea mai 
puternică dintre cele care au fost înregistrate până astăzi a avut loc la 27 iulie 
1883, când a erupt vulcanul Krakatoa,  din Oceanul Indian. Explozia s-a 
auzit  până la distanţa  de 5000  de  kilometri  şi a fost înregistrată de 
aparatele de supraveghere din întreaga lume. În  câteva secunde, o insulă cu 
un volum de 20  kilometri  cubi s-a transformat în  bucăţi pe care explozia 
le-a risipit pe o suprafaţă de un milion de  kilometri  pătraţi. Coloanele de 
fum şi cenuşă s-au ridicat în văzduh  până la înălţimea de 35 kilometri  şi au 
întunecat cerul pe o suprafaţă de sute de kilometri pătraţi, voalând lumina 
soarelui timp de doi ani, iar valurile mării au atins înălţimea de 30 de metri 
şi au înecat 36.000 de locuitori ai insulelor Jawa şi Sumatra. 
 
“Să fie blestemat omul! Cât de necredincios este el!” ('Abasa: 17). De 
fiecare dată când am verificat datele statistice referitoare la dezastrele 
naturale, cum sunt cutremurele, vulcanii, ciclonii, epidemiile şi altele care 
seceră mii de vieţi an de an şi costă milioane şi milioane de dolari, de fiecare 



dată când reflectez la nedreptatea omului şi la îndepărtarea lui de  
învăţăturile Creatorului, mă trezesc repetând: 
“Şi nu-l va nedreptăţi Domnul tău  pe nici unul !”         (Al-Kahf: 49); 
“Dacă neamurile acestor cetăţi ar fi crezut şi ar fi avut frică, atunci  Noi le-
am fi dăruit binecuvântări din cer şi de pre  pământ. Însă ei i-au socotit 
mincinoşi şi, din această pricină, Noi i-am apucat pentru ceea ce au agonisit” 
(Al-A'raf: 96). 
“Dacă ne-am fi îndurat de ei şi am fi îndepărtat răul de la ei, s-ar fi îndârjit în 
nelegiuirea lor şi ar fi rătăcit [mai departe în ea]/ I-am apucat Noi cu 
pedeapsă, însă ei nu s-au supus Domnului lor şi nu s-au rugat [Lui] cu 
umilinţă”                     (Al-Mu'minun: 75-76).                                                 



Fig. 1: Norul cosmic din aceastã imagine este lucrul cel mai îndepãrtat din 
Univers pe care omul a reu it pânã astãzi sã-l observe i sã-l fotografieze. El se 
aflã la o distan ã de 13 miliarde de ani luminã de noi, adicã el existã de 13 
miliarde de ani i lumina lui a durat în toatã aceastã perioadã pânã ce a ajuns la 
noi. Filozoful contemporan Jean Jieton a comentat aceastã imagine unicã în 
felul urmãtor: „Sunt extrem de impresionat în fa a acestui tablou care poartã 
amintirea marii explozii de la începutul timpului. Într-o bunã zi, omul va 
fotografia rãmã i e cosmice care dureazã de 15 miliarde de ani-luminã i 
atunci va contempla marea explozie i poate cã va zãri i mâna Creatorului în 
lumina aceea..” 
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„Noi le vom arãta semnele Noastre în zãrile îndepãrtate i în 
sufletele lor în i i, astfel încât sã le fie limpede cã el 

[Coranul  este Adevãrul” (Al-Fussilat: 53).
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Fig. 2: Cum s-a format universul?: Cu aproximativ 16 miliarde de ani în 
urmã, cerurile i pãmântul formau o singurã masã care a explodat i 
pãr i din ea s-au risipit pretutindeni (imaginea de sus). Cu peste 4 
miliarde de ani în urmã, într-un nor venit din masa ini ialã s-a format 
Calea Lactee (imaginea de jos) i a apãrut sistemul solar (punctul din 
interiorul micului pãtrat).
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„Oare nu vãd aceia care nu cred, cã cerurile i pãmântul au 
fost împreunã i cã Noi le-am despãr it?” (Al-Anbiya': 30).
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Fig. 3: Cum s-a format pãmântul?: Din ciocnirea planetoizilor i 
strângerea lor  într-o singurã masã cu 4 miliarde de ani i ceva în urmã, 
în interiorul norului din care este compusã Calea Lactee. Totul este 
adunat într-o masã primarã care con inea cerurile i pãmântul, înainte 
ca Domnul sã le despartã.
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„ i pãmântul, dupã aceea, l-a întins” (An-Nazi'at: 30)Ş

 
 
 



Fig. 4: Marea falie din Djibuti (Africa) în mijlocul lavei vulcanice 
consideratã a fi de datã recentã. În partea de sus a fotografiei, se 
observã lacul Assal, situat la altitudinea de 150 metri fa ã de suprafa a 
mãrii. Cercetãtorii se a teaptã ca în decursul a sute de milioane de ani sã 
se formeze aici o nouã mare.
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„ i pe pãmântul cu crãpãturi” (At-Tariq: 12).Ş

 
 
 



Fig. 5: Pãmântul, a a cum i l-a imaginat savantul Wegener (1912): cu 
trei sute de milioane de ani în urmã (imaginea de sus); cu douã sute 
patruzeci de milioane de ani în urmã (imaginea de la mijloc); cu un 
milion de ani în urmã (imaginea de jos), cunoscut fiind astãzi cã, faliile 
pãmântului, prezintã un fapt tiin ific acceptat în geologie.
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Formarea continentelor i a oceanelor.
„Iar pãmântul, l-am întins Noi” (Al-Hijr: 19)

ş

 
 
 
 



Fig. 6: Schi ã ilustrativã a plãcilor tectonice pe care sunt a ezate 
continentele i oceanele (sãge ile indicã îndepãrtarea i apropierea 
plãcilor tectonice unele de altele).
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Plãcile tectonice
„El este Cel care a întins pãmântul i a a ezat pe el mun i i 

râuri” (Ar-Ra'd: 3)
ş ş ţ ş

 
 
 



Fig. 7: Schi ã ilustrativã a unei plãci tectonice, care eviden iazã faptul cã 
interiorul pãmântului, alcãtuit din curen i calzi i lavã încinsã care se 
zgâl âie, adicã se scurge, se învârte i produce crãpãturi în scoar a 
terestrã, îndepãrtând continentele, lãrgind oceanele i înãl ând mun ii.
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„ i pe pãmânt i pe ceea ce l-a fãcut întins” (A -Sams: 6)Ş ş ş

 
 
 



Fig. 8: Râuri de lavã vulcanicã ce izbucnesc din interiorul pãmântului 
care se zgâl âie, curgând în uvoaie învolburate.ţ ş

„Sunte i voi siguri cã Cel din cer nu va lãsa sã vã înghitã 
pãmântul, când iatã cã el se cutremurã?” (Al-Mulk: 16).
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CAPITOLUL  II 
 

“ŞI MUNŢII CA ŢĂRUŞI” 
 

REFERIRI  ŞTIINŢIFICE LA  ŞTIINŢA MUNŢILOR 
ÎN VERSETELE SFINTE 

 
“Spune: “Oare sunt egali aceia care ştiu cu aceia care nu ştiu?” (Az-Zumar: 
9). 
 
“Oamenii se împart în două categorii: ştiutorii  şi căutătorii de ştiinţă. Afară 
de aceştia, nu este decât o gloată de sălbatici, spre care Allah nu se 
îndreaptă.” 
                                                                 (Hadis nobil) 
 
“Ştiinţa,  dacă este puţină, îndepărtează de Dumnezeu, dar,  dacă este multă, 
apropie de El.” 
                                                                (Louis Pasteur) 
 
 
 
1. CUM S-AU ÎNĂLŢAT  MUNŢII 
 
 “ Şi la  munţi,  cum sunt ei  ridicaţi ” (Al-Ghaşiya:19).  
 
Datorită presiunii uriaşe şi altor factori geologici din interiorul şi din 
exteriorul  pământului,  s-au format plăcile şi blocurile de pământ,  alcătuite 
din  scoarţa  pământului şi o parte din învelişul lui, pe care se sprijină  astăzi  
continentele şi oceanele.  
Aceste  plăci tectonice sunt pentru straturile pământului de sub ele ca nişte 
scânduri de lemn care plutesc pe suprafaţa apei,   îndepărtându-se foarte 
încet unele de altele. Aşa au apărut şi  continentele, mările şi oceanele şi s-a  
întins şi  pământul, continuând şi în prezent aceste fenomene. Alte plăci 
tectonice se apropie unele de altele, apoi se ciocnesc, iar blocul mai greu se 
scufundă treptat sub cel mai uşor, ridicându-l, aşa cum ridică ranga un bloc 
greu de piatră. În felul acesta s-au ridicat şi s-au înălţat foarte lent şi  munţii, 
în decursul a milioane de ani. Lanţul Munţilor Himalaya s-a ridicat ca 
urmare a ciocnirii blocului tectonic indian cu blocul asiatic,  lanţul  munţilor 
Alpi ca urmare a ciocnirii dintre blocul african şi blocul european, lanţul  



munţilor Anzi din America de Sud ca urmare a ciocnirii dintre blocul 
american şi blocul  african.  
Studiul fosilelor demonstrează existenţa unor resturi de fiinţe în cele mai 
multe masive muntoase, ceea ce dovedeşte că, în vremuri de mult apuse,  
suprafeţele actuale s-au aflat sub  suprafaţa apei. 
 
 
2. CUM S-AU FORMAT  MUNŢII 
 
“Şi am aruncat pe el  munţi  neclintiţi, Şi am lăsat să crească pe el de toate, 
cu măsură cumpănită “ 
Munţii de bazalt şi de granit s-au format foarte lent,  cu peste trei milioane 
de ani în urmă, datorită “aruncării”, adică datorită lavei aruncate din 
măruntaiele pământului, care s-a răcit şi s-a acumulat în decursul a milioane 
de ani, iar apoi s-a ridicat deasupra suprafeţei mării, datorită ciocnirii şi 
întrepătrunderii plăcilor tectonice, aşa cum, am explicat în comentariul 
ştiinţific la versetul sfânt: “Şi la munţi,  cum sunt  ei  ridicaţi”(Al-
Ghaşiya:19).  
 Cât despre munţii de gresie sau de calcar, şi ei s-au format tot datorită 
“aruncării”, adică din materialele calcaroase şi alte resturi de  pământ şi roci 
purtate de ploi şi de râuri şi aruncate în  mări şi oceane, pe lângă materialele 
calcaroase din recifii de corali. Toţi  munţii, fie că este vorba de cei 
vulcanici, de cei calcaroşi  sau de cei alcătuiţi din ambele tipuri de roci, s-au 
format sub  suprafaţa apei, în fundul oceanelor şi  al mărilor, datorită 
“aruncării” de la  suprafaţa  pământului  sau din interiorul lui. Observăm, în 
versetele următoare, miracolul  ştiinţific  conţinut de  cuvântul “a arunca”,  
prin care se sugerează, în mod uimitor, procesul de formare al  munţilor,  aşa 
cum l-a descoperit geologia recent: 
 “ Iar pământul l-am întins Noi şi am aruncat pe el munţi neclintiţi şi am 
lăsat să crească de toate, cu măsură cumpănită” (Al-Hijr: 19)”. 
“ El a aşezat pe pământ munţi statornici, ca să nu se clatine cu voi, râuri şi 
drumuri, poate că voi veţi fi călăuziţi” (An- Nahl: 15). 
“El a creat cerurile fără stâlpi pe care voi să-i puteţi vedea şi a aruncat 
[înfigând] în pământ,  munţi  trainici, pentru ca el să nu se clatine cu voi ” 
(Luqman: 10). 
 
 
 
3. ECHILIBRUL  PĂMÂNTULUI 
 



“Şi  munţii ca ţăruşi”         
 
S-a relatat că Trimisul cel generos a zis: “ Când Allah a creat  pământul, el a 
început să se balanseze şi l-a fixat pe el cu  munţii.” 
 Cuvântul rawasi, tradus de cele mai multe ori prin “munţi”, derivat de la 
verbul rasa  “a fixa”, apare în opt versete sfinte.  Dacă va reflecta îndelung 
asupra lor, probabil că orice geolog va cădea cu  faţa la  pământ, smerit, 
confirmând adevărul  cuvintelor lui  Allah.  Ştiinţa nu a descoperit decât 
recent informaţiile conţinute în ele. Iată aceste versete: 
1.“El este Cel care a  întins  pământul şi a aşezat  pe el  munţi  şi râuri ” (Ar-
Ra'd: 3). 
2.“Iar pământul l-am întins Noi şi am aruncat pe el munţi neclintiţi şi am 
lăsat să crească de toate, cu măsură cumpănită”  (Al-Hijr: 19)”.  
3.“ El a aşezat pe pământ  munţi statornici, ca să nu se clatine cu voi, râuri şi 
drumuri, poate că voi veţi fi  călăuziţi” (An- Nahl: 15). 
4.”Nu este El Cel care a făcut  pământul loc de repaus, a pus în mijlocul lui 
râuri, i-a făcut  munţi  neclătinători şi a pus o stavilă între cele două mări ? 
Este un alt Dumnezeu alături de  Allah ? Nu, însă cei mai mulţi dintre ei nu 
ştiu!” (An-Naml: 61). 
5. “El a creat cerurile  fără stâlpi pe care voi să-i puteţi vedea şi a aruncat 
[înfigând] în  pământ  munţi  trainici, pentru ca el să nu se clatine cu voi şi a 
risipit pe el tot felul de vietăţi. Şi am coborât Noi din cer ploaia şi am făcut 
să crească pe el plante folositoare de tot felul” (Luqman: 10). 
6.”Şi El a pus deasupra lui [a pământului] munţi neclintiţi şi l-a binecuvântat 
şi a orânduit pe el toate cele necesare pentru hrană în patru zile egale, pentru 
cei care întreabă”. (Fussilat: 10). 
7.”Şi nu am făcut pe el  munţi trainici, semeţi şi nu v-am dat vouă să beţi apă 
dulce?” (Al-Nursalat: 27). 
8.”Şi a întărit  munţii lui.”(An-Nazi'at: 32) 
 
Comentariu  ştiinţific 
Datorită rotaţiei pământului în jurul axei sale, se produce forţa centrifugă, 
care aruncă în afară ceea ce se află pe suprafaţa pământului. La rândul său, 
forţa gravitaţională atrage ceea ce se află pe pământ, spre centrul său. 
Datorită faptului că forţa centrifugă este egală cu forţa gravitaţională, 
pământul nu se înclină şi nu se perturbă, în ciuda rotirii sale. Dar pentru ca 
forţa centrifugă să fie egală cu forţa gravitaţională, este nevoie ca scoarţa 
terestră să fie echilibrată în toate componentele sale, iar munţii joacă un rol 
însemnat în acest echilibru, datorită rădăcinilor lor, care pătrund adânc în 
straturile pământului. Munţii sunt pentru pământ ceea ce este ancora pentru 



vapor şi ceea ce sunt ţăruşii pentru cort. Ei sunt asemenea aisbergului care 
pluteşte pe mare; se afundă şi se ridică pe pământ, fără ca noi să ne dăm 
seama, asemenea aisbergului care se înalţă şi se cufundă în apele oceanului. 
Acest rol, pe care munţii îl au în menţinerea echilibrului pământului, nu a 
fost descoperit de ştiinţă, decât în secolul XIX, de către savanţii Eurie (1854)  
şi Duitton (1889). 
Îi întrebăm pe aceia care au îndoială în privinţa Coranului cel Sfânt  şi a 
Trimisului cel generos: Cine l-a învăţat pe Profet ştiinţa despre munţi şi în ce 
lucrare a cercetătorilor din antichitate există informaţii despre munţi, despre 
felul în care s-au format şi s-au înălţat, despre rolul lor în împiedicarea 
tulburării sau balansării pământului, în pofida rotirii în jurul axei sale? 
Acestea sunt fapte care nu au devenit cunoscute decât în secolele XIX  şi 
XX şi care nu au fost cunoscute cu cincisprezece veacuri în urmă, decât de 
către Creatorul munţilor - Allah Preaslăvitul şi Preaînaltul. 
În  sfârşit , probitatea  ştiinţifică ne obligă să menţionăm faptul că Ali ben 
Abi Talib - Pacea asupra lui! a comentat într-o manieră  ştiinţifică uluitoare 
ceea ce se menţionează în  Coranul cel Sfânt şi în Tradiţia Nobilă despre 
rolul munţilor în asigurarea echilibrului pământului. Astfel, în predica lui 
citim: “şi a fixat prin stânci legănarea  pământului”; în predica 89 citim: “şi a 
echilibrat cu ajutorul munţilor rocile lui”; în predica 204 citim: "şi i-a făcut 
pe ei reazem pentru pământ şi i-a sprijinit pe ei cu ţăruşi şi a liniştit mişcarea 
lui" . 
 
4- FOLOASELE MUNŢILOR 
 
"Şi munţii i-a fixat,...”                  
 
Munţii reprezintă factorul principal în acumularea apei dulci  şi în fixarea 
solului. Dacă nu ar fi munţii, cea mai mare parte a apei căzute din cer s-ar 
scurge în mare fără să se adune în pământ şi ar purta solul cu ea. Acest 
adevăr ştiinţific pare astăzi axiomatic, dar ştiinţa nu l-a cunoscut decât în 
urmă cu ceva mai bine de o sută de ani. Cei mai mulţi hidrologi credeau 
până la mijlocul secolului XIX că sursele apelor dulci şi izvoarele subterane 
se află în apa de mare, care s-ar infiltra în straturile pământului, unde s-ar 
purifica de sarea din ea şi apoi ar izbucni sub forma râurilor, pentru a se 
întoarce din nou în mare. Dar Revelaţia a arătat că sursa apei dulci se află în 
cer şi nu în mare, după cum a arătat care este rolul munţilor înalţi în 
acumularea apei şi în formarea râurilor cu apă dulce: "Şi Noi trimitem 
vânturile care fecundează şi trimitem apă din cer, pe care v-o dăm de băut, 
însă voi nu o puteţi strânge "(Al-Hijr: 22). Sursele apelor Nilului nu au fost 



cunoscute în secolul XIX (1862), când descoperitorii Speke si Grant au 
confirmat că apele Nilului Alb provin din impactul dintre vaporii de apă, 
care se ridică din Oceanul Indian şi munţii înalţi din Kenya, unde se 
condensează la impactul cu vârfurile reci ale munţilor şi se transformă în 
cascadele ce constituie izvoarele acestui afluent al Nilului. Aproximativ 
asemănător stau lucrurile şi în cazul fluviului Congo. Constatăm legătura 
dintre munţii înalţi şi apele dulci şi în cuvintele lui Allah Preaînaltul: "Şi nu 
am făcut pe el munţi trainici, semeţi şi nu       v-am dat vouă să beţi apă 
dulce?”(Al-Mursalat :27). Munţii joacă rolul unui filtru pentru zăpezile care 
le acoperă vârfurile şi apele care cad peste ei, întrucât apa se scurge foarte 
încet către straturile lor interioare si pământul din vecinătatea lor, unde se 
acumulează apele freatice. Dacă nu ar exista munţii, cea mai mare parte a 
apei căzute din cer s-ar scurge în mare, adeverindu-se cuvintele lui Allah 
Preaînaltul: "Şi Noi am pogorât apă din cer cu măsură. Apoi, Noi am făcut 
să stea în pământ, cu toate că avem puterea să o facem să dispară "     (Al-
Mu`minun: 18). 
 
Munţii bogaţi care se reînnoiesc 
 
 "În munţi sunt dâre albe şi roşii, cu felurite culori, şi stânci foarte negre?!" 
(Fatir: 27). 
Ne-am oprit îndelung asupra cuvântului judad "dâre", pe care cele mai multe 
comentarii ale Coranului l-au explicat ca însemnând "cărări" şi prin aceasta 
s-a limitat sensul versetului sfânt la următoarele: "A creat munţii pe care 
sunt dâre de diferite culori". Dar se ştie că acest cuvânt are mai multe 
sensuri, aşa după cum aflăm din „Lisan            al-Arab”: judad este plural de 
judda, cu sensul de "cărări". Dar judad este  şi  plural de jadda, cu sensul de 
lucru care se reînnoieşte. Iar jadd înseamnă "bogat", ca în ruga Trimisului 
cel generos : "Doamne, nu poate nimeni împiedica ceea ce ai dat şi nu poate 
nimeni să dea ceea ce ai oprit, şi nu este de folos măreţia celor măreţi, în faţa 
Ta!". Un alt sens al cuvântului judad, în afară de "cărări ", este acela de 
"lucruri bogate, care se reînnoiesc". 
Pornind de la  aceasta, constatăm  dar -  Allah ştie cel mai bine ! - că versetul 
lui Allah Preaînaltul “A creat munţii pe care sunt dâre de diferite culori” are 
şi un alt sens, adică Domnul a făcut ca unii munţi  să se reînnoiască şi să 
dispună de bogăţii. Oare a descoperit stiinţa despre munţi ceva de acest fel? 
Explorarea Polului Sud a început în anul 1820 şi s-a descoperit că este vorba 
de un continent acoperit de zăpezi îngheţate care se ridică până la înălţimea 
de 1500 metri şi că acest munte uriaş de gheaţă care se reînnoieşte de 



milioane de ani reprezintă 90% din rezervele de apă dulce pe care Creatorul 
le-a depus în pământ. 
Munţii care conţin fier, cupru, aur, pietre preţioase, marmură de diverse 
culori sunt, de asemenea, o sursă de bogăţie, care doar rareori se epuizează. 
Dimpotrivă, această bogăţie se reînnoieşte încet, cu trecerea timpului, în 
ciuda ameninţării cu epuizarea venită din partea omului şi a factorilor 
naturali, aşa cum sunt  aerul, soarele şi apa, şi aceasta pentru că munţii au 
rădăcini adânci în straturile pământului şi, pe măsură ce vârfurile şi 
platourile lor se uzează, se ridică rădăcinile din adâncul  pământului şi 
reînnoiesc ceea ce au consumat omul şi natura. Munţii Apalaşi din America 
de Nord, de pildă, în ciuda vârstei lor estimate la mii de milioane de ani şi a 
factorilor de eroziune, continuă să fie semeţi  şi înalţi însă ei nu mai au 
rădăcini în adâncul pământului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig. 9: Schi a de mai sus demonstreazã cã pãmântul cu crãpãturi este 
alcãtuit din plãci tectonice care se apropie sau se îndepãrteazã unele de 
altele. Când douã plãci se apropie i se ciocnesc, cea mai grea dintre ele 
se scufundã sub cea mai u oarã i o ridicã sus. În felul acesta, s-au 
înãl at unele masive muntoase, a a cum sunt Alpii, Himalaya sau Anzii.

ţ

ş
ş ş

ţ ş

„ i la mun i, cum sunt ei ridica i” (Al-Gha iya: 19).Ş ţ ţ ş

 
 
 
 
 



Fig. 10: O fotografie splendidã luatã de scufundãtorii de pe batiscaful 
Calypso, specializat în cercetarea mãrilor. În ea se vede fundul 
Oceanului Atlantic cu numeroasele crãpãturi peste care s-au depus i   
s-au rãcit tonele de lavã vulcanicã aruncate din adâncul pãmântului, din 
ele formându-se mun i i insule vulcanice.
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„El a a ezat pe pãmânt mun i statornici, ca sã nu se clatine 
cu voi” (An-Nahl: 15)
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Fig. 11: O fotografie splendidã a erup iei vulcanului de pe muntele 
Tolbatchik din fosta Uniune Sovieticã, produsã la 6 iulie 1975, când lava 
aruncatã a atins viteza de 50 kilometri pe orã.
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„Spune: „El este în stare sã trimitã împotriva voastrã 
pedeapsã, fie de deasupra voastrã, fie de sub picioarele 

voastre” (Al-An'am: 65).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL  III 
 

"Şi am durat deasupra voastră şapte [ceruri] întărite" 
 

REFERIRI ŞTIINŢIFICE ALE VERSETELOR SFINTE 
LA  ÎNVELIŞUL  ATMOSFERIC   AL  PĂMÂNTULUI 

 
"Noi le vom arăta semnele Noastre [în cele mai îndepărtate] zări [ale 
pământului] şi în sufletele lor înşişi, astfel încât să le fie limpede că, el 
[Coranul], este Adevărul. Oare nu este de ajuns că Domnul tău este Martor 
la toate?"(Fussilat: 53). 
“Am fost o comoară ascunsă si am voit să fiu cunoscut  şi, de aceea, am 
creat făpturile pe el, ca să Mă cunoască “ 
                                                            (Hadis sacru) 
“De ce a fost creat Universul? Ce L-a determinat pe Creator să creeze 
Universul pe care îl cunoaştem?  
Ce a fost înainte de existenţa Universului? 
Lumea perfecţiunii şi a temporalităţii... lumea armoniei absolute... 
Doar principiul primordial era acolo, în inexistenţă... O forţă nelimitată, fără 
început sau sfârşit ... 
Apoi, într-o clipă măreaţă, Creatorul a decis să facă o oglindă a existenţei 
Sale şi a fost Universul ... Oare aşa să fi fost începutul? Probabil că ştiinţa nu 
o va spune direct, însă ştiinţa în tăcerea ei s-ar putea să fie o dovadă a 
simţămintelor noastre interioare". 
      Jean Guyton 
                                          filozof contemporan 
 
ÎNVELIŞUL  ATMOSFERIC   AL   PĂMÂNTULUI 
ÎN  CORANUL   CEL   SFÂNT 
  
Învelişul atmosferic al pământului este un scut protector care înconjoară 
pământul din toate părţile. Alături de soare, de apă, de plante, de 
particularităţile astronomice şi geologice ale pământului, este unul din 
factorii principali care a făcut posibilă viaţa pe suprafaţa planetei pământ, 
spre deosebire de celelalte plante din sistemul solar. Studiul ştiinţific despre 
învelişul atmosferic a început în cea de a doua jumătate a secolului XVll  şi 
omul continuă să mai descopere şi astăzi informaţii despre acest scut 
protector care a contribuit la transformarea pământului într-un "pat", "loc de 
odihnă" şi "aşternut" pentru fiinţele care trăiesc pe faţa lui. 



Coranul cel Sfânt s-a referit la învelişul atmosferic în numeroase versete, 
numindu-l "un acoperiş ridicat", "un acoperiş bine păzit", "cerul cel mai de 
jos", “şapte ceruri întărite", "şapte ceruri", "şapte straturi", "şapte ceruri unul 
peste altul", “cerul cu revenirea ploii", "cerul bine  întocmit" - aşa cum 
constatăm din versetele următoare: 
"El este Acela care a creat pentru voi toate câte sunt pe pământ, apoi, s-a 
înălţat în cer şi a tocmit cele şapte ceruri şi El este Atoateştiutor"(Al-Baqara: 
29). 
"Şi Noi am făcut cerul ca un acoperiş bine păzit şi totuşi ei sunt fără băgare 
de seamă la minunile Lui"                           (Al - `Anbiya` : 32). 
"Deasupra voastră, am făcut Noi şapte straturi. Şi Noi nu suntem cu 
nebăgare de seamă faţă de creaţii"                       (Al-Mu`minun: 17). 
"Apoi, s-a întors către cer - care era un fum - şi i-a zis lui şi pământului: 
Veniţi amândoi, de voie  sau  fără de voie!” Şi au răspuns ei: “Venim, 
supunându-ne de bunăvoie !"/ Şi le-a hotărât El să fie şapte ceruri, în două 
zile, şi a orânduit fiecărui cer menirea sa. Şi am împodobit Noi cerul cel mai 
jos cu candele, în chip de strajă. Aceasta este orânduiala Celui Puternic şi 
Atoateştiutor" (Fussilat: 11-12). 
"Allah este Cel care a creat şapte ceruri şi tot atâtea pământuri. Între ele 
coboară porunca [Sa], pentru ca să ştiţi că Allah este cu putere peste toate şi 
că Allah cuprinde toate lucrurile cu ştiinţa [Sa]"(At -Talaq: 12). 
"Acela care a creat şapte ceruri unul peste altul, fără să vezi nici o 
nepotrivire în creaţia Celui Milostiv. Întoarce-ţi privirea! Oare vezi tu vreo 
crăpătură ?"( Al-Mulk: 3). 
“Oare nu aţi văzut voi cum a creat Allah şapte ceruri, unul peste altul?” 
(Nuh: 15). 
"Oare nu se uită ei spre cerul de deasupra lor cum l-am înălţat Noi şi l-am 
înfrumuseţat şi cum nu are el nici un fel de crăpături ?"   (Qaf: 6). 
"Pe cerul cel bine întocmit !"(Adh-Dhariyat: 7 ). 
"Pe cerul cel cu revenirea [ploii]" (At-Tariq : 11). 
În versetele enumerate cunoscătorul învelişului atmosferic al pământului 
găseşte principiile de bază ale acestei ştiinţe, aşa cum a descoperit-o omul cu 
numai puţin timp în urmă.     
Cât despre musulmanul neinformat în privinţa detaliilor stiinţifice ale 
structurii învelişului atmosferic, aceste lucruri nu-i vor deveni vizibile decât 
dacă, printr-un studiu ştiinţific simplu al informaţiilor cuprinse în fiecare 
verset şi în lumina istoriei descoperirii lor de către om, i se va arăta 
miracolul ştiinţific coranic, prin intermediul căruia vom găsi dovada 
indiscutabilă a existenţei Creatorului şi a faptului că Sfântul Coran 
reprezintă Cuvântul lui Allah Preaînaltul. Prin  aceasta dovedim de 



asemenea stupiditatea  logicii  acelora  care  se  îndoiesc  de Allah, de 
Coranul  cel Sfânt  şi de ştiinţa lui,  fără să se  bazeze  pe vreo dovadă. De 
asemenea, îl transferăm pe musulman  de la credinţa instinctivă la credinţa 
statornică bazată pe ştiinţă, căci orice credinţă adevărată este în opinia 
noastră şi mai ales în secolul XX rezultatul  unui  studiu  ştiinţific  al 
versetelor  lui  Allah, înainte  de a fi o chestiune afectiv - emoţională. Nu 
există angajare faţă de  învăţăturile  Islamului fără o credinţă adevărată şi nu 
există credinţă adevărată fără un argument categoric, iar argumentele 
categorice sunt constantele ştiinţifice coranice, adeverind spusele lui Allah 
Preaînaltul: "Şi cei cărora  li s-a dat ştiinta văd  că  ceea ce ţi s-a timis de 
către  Domnul  tău,  este Adevărul  care călăuzeşte  către  calea  Celui  
Puternic  şi Celui Vrednic  de Laudă" (Saba: 6); "Aceasta este o vestire 
pentru  oameni, pentru  ca să fie preveniţi  prin ea şi  pentru  ca să ştie  că El  
este un Dumnezeu  Unic şi să ia aminte  cei înzestraţi  cu  judecată !" 
(Ibrahim : 52  ). Şi s-a relatat  că Trimisul  cel generos  a  spus: “Şi oare este 
Coranul  de folos,  fără de  ştiinţă?”. 
 
 
1- "OARE  NU  AŢI  VĂZUT  CUM  A  CREAT  ALLAH 
ŞAPTE  CERURI  UNUL  PESTE  ALTUL?" 
 
Istoria  descoperirii informaţiilor despre  învelişul  atmosferic  al pământului 
 
Până în secolul  XVII, cunoştintele omenirii despre  învelişul  atmosferic al  
pământului  erau  neînsemnate. Ele  se  limitau  la ceea  ce  le   parvenise  de 
la  Aristotel  şi de  la  învăţaţii  din  Grecia  antică. Aceştia  îşi închipuiau  că 
Universul  este alcătuit  din  patru  straturi:  stratul  pământului  solid,  stratul  
apei, stratul  aerului  şi stratul focului.  Ceea ce depăşea  aceste  straturi  era,  
pentru  Aristotel  şi  adepţii lui,  o lume  alcătuită din  elementul  ceresc  pe 
care  l-au  numit  eter. 
Prospectarea primului  strat  al  învelişului  atmosferic  a început în anul 
1644, când savantul italian Torricelli a descoperit  principiul  barometrului, 
care a dovedit  că aerul  are  greutate. Apoi, în anul 1777, Lavoisier a 
descoperit că aerul este un amestec gazos, alcătuit din  oxigen în procent de 
21%, azot în procent de 78% şi gaze  rare în procent  de 1%. 
 În secolele XVIII, XIX şi XX, odată cu descoperirea  aerostatului, avionului  
şi  a sateliţilor  artificiali, omul a aflat multe lucruri sigure despre diversele 
straturi ale  învelişului  atmosferic  care  înconjoară pământul  şi pe care 
savanţii l-au  împărţit  în  cinci  zone  cu şapte  straturi, dispuse  de jos în sus 
astfel: 



1 - Zona troposferei, adică în care  se produc schimbările. Aceasta este  bolta  
albastră  a cerului, care se înalţă imediat  deasupra  noastră şi prin  care  se  
zăresc  stelele şi  celelalte  corpuri  cereşti.  Coranul  cel Sfânt  a numit-o  
"cerul cel mai de jos ": "Şi am împodobit  Noi cerul cel mai de jos cu 
candele, în chip de strajă. Aceasta  este orânduiala Celui Puternic  şi 
Atoateştiutor"(Fussilat: 12); "Oare  nu se uită ei spre cerul de deasupra lor 
cum  l-am  înălţat  Noi şi l-am înfrumuseţat Noi şi cum nu are el nici un fel 
de  crăpături?" (Oaf :6); "Noi am împodobit cerul  cel mai  apropiat  cu 
podoaba stelelor "(As-Saffat:6). Această zonă este compusă în  cea mai mare 
parte din aerul care alcătuieşte un strat ce se ridică până la  înălţimea de 15 
kilometri  în zona  ecuatorului  şi 8  kilometri la  poli. 
2 - Zona stratosferei, adică  sfera  straturilor  care  se întind  de la  15 
kilometri până la 50 de kilometri deasupra suprafeţei mării. În această zonă 
există stratul de ozon - un  gaz  alcătuit  din trei  atomi  de oxigen. Acest 
strat a fost descoperit în secolul XX de savanţii Fabry (1931), Chapman  şi 
alţii şi a fost  fotografiat  de sateliţii artificiali  cu câţiva  ani  în urmă, care  
au găsit  în el  o mare  gaură,  în  regiunea  Polului  Sud,  datorată poluării 
mediului, aşa cum  vom  explica  mai jos. 
3 - Zona mezosferei, ce se întinde între 50-80 kilometri deasupra  suprafeţei  
mării. În ultima ei secţiune se află  primele  straturi  ionizate,  numite 
ştiinţific stratul D sau stratul Kennely - Heaviside, după numele  savanţilor  
care l-au  descoperit.   
4 - Zona termosferei, adică sfera  caldă, care  se  întinde  între  80 - 500 
kilometri deasupra suprafeţei mării. În ea există două straturi  de gaze 
ionizate: stratul F1, la înălţimea de 200 kilometri de deasupra  suprafeţei 
mării şi stratul F2, la înălţimea de 300 kilometri deasupra  suprafeţei mării, 
numite şi straturile Appleton, după numele descoperitorului  lor,  care a  
obţinut  premiul  Nobel pentru  fizică  datorită acestei descoperiri în anul 
1947. 
5 - Zona exosferei , adică sfera  exterioară,  care  se întinde la înălţimea de 
peste 500 kilometri deasupra suprafeţei mării, până la câteva mii de 
kilometri, neavând limite precise cu spaţiul exterior. Sateliţii artificiali au 
descoperit recent în această zonă două straturi: un  strat inferior compus din 
heliu şi numit heliosferă, descoperit de  sateliţii artificiali Echo l si Explorer 
VII, în anii 1961 şi 1963, şi  un strat  superior  compus din hidrogen, numit 
protonsferă, care se întinde până la înălţimea de 70000 kilometri deasupra 
suprafeţei mării, înainte  de a se topi în ceea ce se numeşte vidul cosmic, 
existent între corpurile  cereşti şi care nu este un vid total, aşa după cum s-a 
considerat până de curând. 



Aşadar, constatăm că omul a văzut deasupra sa în decursul ultimului secol 
şapte ceruri unul peste altul, aşa după cum se menţionează în ultima dintre 
sursele ştiinţifice, respectiv: 
1 - Stratul de aer care se întinde  de la suprafaţa  mării până la înălţimea de 
15 kilometri . 
2 - Stratul de ozon existent  la înălţimea de 24 kilometri deasupra suprafeţei 
mării. 
3 - Primul strat ionizat, sau stratul D, existent la înălţimea de 90 kilometri 
faţă de suprafaţa mării. 
4 - Cel de al doilea strat ionizat sau stratul F1, existent  la înălţimea de 200 
kilometri faţă de nivelul mării. 
5 - Stratul ionizat F2, situat la înălţimea de 300 kilometri faţă de nivelul 
suprafeţei mării. 
6 - Stratul de heliu, situat la înălţimea de peste 500 kilometri faţă de 
suprafaţa mării. 
7 - Stratul de hidrogen, care se întinde departe în spaţiul extraterestru, la 
peste 1000 kilometri faţă de suprafaţa mării. 
  
Comentariu: 
 
Aşa după cum am menţionat mai înainte, vom discuta în detaliu despre 
cuvintele "cer " şi "ceruri" care au în Coranul cel Sfânt câteva sensuri, dar 
noi le-am limitat aici la desemnarea învelişului atmosferic care înconjoară 
pământul . Dorim, în acelaşi timp, să atragem atenţia asupra următorului 
principiu coranic: fiecare dintre versetele sfinte în care se vorbeşte despre 
ceruri începe cu întrebarea "oare nu au văzut?" sau cu întrebarea “oare nu a 
văzut?"  sau cu propoziţia "le vom arăta lor". Aceasta înseamnă că omul va 
vedea, mai devreme sau mai târziu, conţinuturile ştiinţifice ale acestor 
versete, căci omul nu a văzut, de pildă, că învelişul atmosferic al pământului 
este alcătuit din şapte straturi decât în secolul XX. 
 
2. ORIGINEA  ÎNVELIŞULUI  ATMOSFERIC  ŞI 
COMPENENTELE  LUI 
 
 "Apoi, s-a întors către cer -care era un fum " 
"Apoi, s-a întors către cer - care era un fum - şi i-a zis lui şi pământului: 
Veniţi amândoi, de voie  sau  fără de voie! Şi au răspuns: Venim, 
supunându-ne de bună voie!/ Şi le-a hotărât El să fie şapte ceruri, în două 
zile, şi a orânduit fiecărui cer menirea sa. Şi am împodobit Noi cerul cel mai 



jos cu candele, în chip de strajă. Aceasta este orânduiala Celui Puternic şi 
Atoateştiutor" (Fussilat: 11-12). 
Aceste versete sfinte detaliază sensul cuvintelor lui Allah Preaînaltul: "El 
este Acela care a creat pentru voi toate câte sunt pe pământ, apoi, s-a înălţat 
în cer şi a tocmit cele şapte ceruri şi El este Atoateştiutor " (Al-Baqara : 29). 
Ca şi al cuvintelor: “Allah este Cel care a creat şapte ceruri şi tot atâtea 
pământuri. Între ele, coboară porunca (Sa), ca să ştiţi  că Allah este cu putere 
peste toate şi că Allah cuprinde toate lucrurile cu ştiinţa (Sa)" (At-Talaq: 
12). 
Învelişul atmosferic şi pământul nu au avut, în urmă cu peste patru miliarde 
de ani, forma şi structura actuală. Pământul şi învelişul său atmosferic şi-au 
schimbat structura în decursul sutelor de milioane de ani,  aşa  după cum au 
estimat savanţii, şi, în decursul a două zile, adică a două scurte intervale de 
timp, aşa după cum ne spune Revelaţia, astfel încât a devenit "Pământul un 
loc de odihnă şi cerul edificiu" pentru vieţuitoare. Acesta este unul din 
înţelesurile cuvintelor lui Allah Preaînaltul: "Apoi, s-a întors către cer - care 
era ca un fum - şi i-a zis lui şi pământului: "Veniţi amândoi de voie sau fără 
de voie!" Şi au răspuns: "Venim , supunându-ne de bună voie!"/ Şi le-a 
hotărât El să fie şapte ceruri, în două zile", în sensul că voinţa Domnului a 
impus ca pământul să fie alcătuit din şapte straturi (fiecare strat numindu-se 
cer). Şi tot voinţa lui Allah a alcătuit învelişul atmosferic al pământului (la 
care s-a făcut aluzie ca fiind un cer si care a fost văzut ca fiind fum, adică 
gaz) din şapte ceruri  adică straturi, în cursul a două zile, adică a două 
perioade de timp, pe care savanţii   le-au estimat la aproximativ un miliard 
de ani şi Allah ştie mai bine! Primele vieţuitoare de pe pământ au apărut în 
oceane din algele albastre, aproximativ cu trei miliarde şapte sute de 
milioane de ani în urmă, adică după trecerea a circa un miliard de ani de la 
formarea pământului. 
Cât despre structura învelişului atmosferic, Domnul l-a descris ca fiind fum - 
un cuvânt care desemnează orice corp gazos, precum şi structurile 
învelişului atmosferic care sunt compuse tot din gaze: 
Primul strat al învelişului atmosferic este constituit, în majoritatea sa din aer, 
alcătuit din 21% oxigen ,78%  azot şi 1% gaze rare. 
Cel de-al doilea strat este constituit din ozon. 
Straturile al treilea, al patrulea şi al cincilea sau straturile ionizate, sunt 
constituite din atomi de gaze încărcaţi cu electicitate . 
Stratul al şaselea este constituit din heliu. 
Stratul al şaptelea este constituit din hidrogen. 
Este demn de menţionat că diversele straturi ale învelişului atmosferic 
înconjoară pământul din toate părţile, fără să existe în ele nici un fel de breşe 



sau orificii. Mai exact, globul pământesc se află în interiorul a şapte alte 
sfere, fiecare dintre ele fiind din ce în ce mai mare. Observăm aici miracolul 
ştiinţific care subzistă în vorbele "vreo crăpătură" din cuvintele lui Allah 
Preaînaltul : “Acela care a creat şapte ceruri unul peste altul, fără să vezi nici 
o nepotrivire în creaţia Celui Milostiv. Întoarce-ţi privirea! Oare vezi tu vreo 
crăpătură?"(Al-Mulk: 3) şi "crăpături" din cuvintele lui Allah Preaînaltul: 
"Oare nu se uită ei spre cerul de deasupra lor cum    l-am înălţat Noi şi L-am 
înfrumuseţat şi cum nu are el nici un fel de crăpături?"(Qaf : 6). 
 
Notă 
Ne-am întrebat îndelung despre sensul cuvintelor lui Allah Preaînaltul din 
adresarea Lui făcută cerului şi pământului: "Apoi, s-a întors către cer - care 
era ca un fum - şi i-a zis lui şi pământului: "Veniţi amândoi de voie sau fără 
de voie!" Şi au răspuns: "Venim, supunându-ne de bună voie!"(Fussilat: 11). 
Probabil unul din sensuri este acela că Allah Preaînaltul le-a dat cerului şi 
pământul libertatea de a alege calea prin care vor fi create : calea cauzelor şi 
a efectului sau fără cauze, adică prin rostirea cuvântului "Fii", iar cerurile şi 
pământul au ales calea cauzelor şi a efectului, zicând: "Venim, spunându-ne 
de bună voie". 
Se cuvine să menţionăm, de asemenea, aici faptul că se adresează cerurilor şi 
pământului, ca şi cum ele ar fi făpturi raţionale sau vii, ştiut fiind că toate 
făpturile lui Allah Îi aduc Lui laudă şi se prosternează dinaintea Lui: "Îl 
preamăresc cele şapte ceruri şi pământul şi cei care se află în ele  şi nu este 
nimic care să nu-L preamărească şi să nu-I aducă laude, însă, nu pricepeţi 
preamărirea lor. Dar El este Blând şi Iertător"(Al - Isra’: 44).  Aşadar, ele 
beneficiază din punctul de vedere al Coranului de puteri raţionale, pe care nu 
am izbutit încă să le înţelegem şi pe care probabil că ştiinţa le va descoperi 
în viitor. Cei mai mulţi biologi limitează astăzi sensul vieţii doar la fiinţele 
care se nasc, cresc şi se înmultesc, dar această definiţie este, în opinia 
noastră, deficitară. Dar unii savanţi şi-au schimbat această optică. În numărul 
853 din octombrie 1988 al revistei franţuzeşti " Ştiinţa şi viaţa", a apărut un 
articol intitulat “Pământul este o fiinţă vie?" scris de cercetătorul englez 
James Lavelock, în care acesta afirmă, în esenţă, că pământul, împreună cu 
rocile şi straturile din care se compune, este în realitate o fiinţă vie, cu 
personalitate distinctă. Articolul a stârnit zarvă printre biologi, geologi, şi 
ecologi, ceea ce a determinat organizarea unei dezbateri ştiinţifice în oraşul 
american San Diego, organizată la iniţiativa Asociaţiei Geofizice, care se 
ocupă de ştiinţele pământului, la care au luat parte adepţi şi adversari ai 
acestei opinii. La rândul său, cunoscutul oceanograf Yves Cousteau, care şi-
a petrecut întreaga viaţă în tovărăşia mării, a scris că mările, alături de 



făpturile care trăiesc în ele sunt şi ele în realitate o fiinţă vie pe care trebuie 
să o respectăm, atunci când avem de-a face cu ea. 
     
 
3. ŞI  AM DURAT  DEASUPRA  VOASTRĂ ŞAPTE [CERURI] 
ÎNTĂRITE" 
 
Domnul a descris cerurile de deasupra noastră ca fiind şapte întărite, adică 
şapte straturi cu o alcătuire trainică. Comentariul ştiinţific simplu asupra 
particularităţilor straturilor învelişului atmosferic explică astfel miracolul 
ştiinţific ascuns în versetul de mai sus:  
Primul strat al învelişului atmosferic este stratul de aer, cu o greutate mare, 
estimată la zece milioane de miliarde de tone (1015 tone). De asemenea, el 
este destul de rece, temperatura în straturile sale superioare coborând până la 
minus 57 grade.  
Cel de al doilea strat - stratul de ozon - este puternic prin influenţa pe care o 
are asupra făpturilor. El este scutul care apără pământul de razele 
ultraviolete dăunătoare fiinţelor. Conform estimărilor ştiinţifice, este 
suficient să se reducă cu doar 5% cantitatea de ozon pentru ca rata cazurilor 
de cancer al pielii să ajungă în întreaga lume la o jumătate de milion, în 
fiecare an .  
Cel de al treilea strat - stratul D - se caracterizează printr-o răcire puternică, 
temperatura sa coborând la minus 90 grade . 
Straturile al patrulea şi al cincilea - F1 şi F2 sau straturile ionizate - se 
caracterizează printr-o temperatură foarte ridicată, care ajunge la 1000 grade 
C. 
Cât despre straturile al şaselea şi al şaptelea - de helium, şi respectiv de 
hidrogen - , ele au fost descoperite abia în anul 1961 şi nu am găsit în sursele 
ştiinţifice care se referă la ele nimic despre calităţile şi funcţiile lor, pentru a 
le putea prezenta cititorului. 
 
 
4 - "PE CERUL CU REVENIREA " 
 
A reveni -  a repune un lucru în poziţia iniţială 
Cerul este orice plafon care umbreşte ceea ce se află sub el şi orice lucru din 
Univers situat deasupra noastră este, pentru noi, cer. 
Am explicat într-o carte anterioară sensurile versetului de mai sus, 
înţelegând prin cer Universul. În paragrafele următoare vom extinde 
comentariul ştiinţific, înţelegând prin ceruri doar învelişul atmosferic al 



pământului. Savanţii în domeniul climatologiei l-au împărţit, aşa după cum 
am menţionat, în cinci zone care conţin şapte straturi, fiecare dintre ele 
caracterizându-se prin efectul de revenire . 
Prima zonă sau cerul inferior sau zona troposferei face să revină în pământ 
vaporii de apă care urcă din el sub forma norilor, după cum face să revină pe 
pământ, mai ales în timpul nopţii, prin intermediul gazului bioxid de carbon, 
cea mai mare parte a căldurii reflectate şi care se înalţă din el. În consecinţă, 
împiedică apariţia unei diferenţe mari între temperatura din timpul zilei şi 
cea din timpul nopţii, aşa cum se întâmplă cu celelalte planete, care nu sunt 
înconjurate de un înveliş atmosferic protector. Învelişul atmosferic joacă 
pentru pământ şi pentru fiinţele de pe el acelaşi rol pe care îl îndeplinesc 
serele artificiale pentru plante. Noaptea, pământul este pentru noi şi pentru 
celelalte făpturi un veşmânt în sensul că noi putem suporta diferenţele de 
temperatură din majoritatea zonelor pământului datorită învelişului 
atmosferic, în vreme ce temperatura de pe celelalte planete coboară, în 
timpul nopţii, până la minus 180 de grade, aşa încât fiinţele nu o pot suporta 
ca veşmânt. Având în vedere aceste lucruri, putem înţelege miracolul  
ştiinţific din cuvintele lui Allah  Preaînaltul: “Şi am făcut din noapte un 
veşmânt”(An-Naba': 10). La fel stau lucrurile şi în legătură cu ziua 
pământului, căci oricât de mari ar fi diferenţele de temperatură în diversele 
sale zone, fiinţele pot trăi ziua, în vreme ce nici o fiinţă nu poate trăi pe 
celelalte planete în timpul zilei,  când   temperatura poate să ajungă la plus 
400 grade. Pornind de la   aceasta, putem înţelege miracolul  ştiinţific  din 
cuvintele lui  Allah  Preaînaltul: “Şi am  făcut  ziua pentru agonisirea 
hranei”(An-Naba': 11), precum şi de ce  pământul, spre deosebire de 
celelalte planete, este pat, aşa  după cum a  grăit  Allah  Preaînaltul: “Şi oare 
nu am  făcut  Noi  pământul un pat”(An-Naba': 6).   
Cea de a doua zonă a învelişului atmosferic îndeplineşte, de asemenea, 
funcţia de revenire, făcând să coboare ploaia şi aducând  apa pe  pământ , de 
unde ea se ridică, în fiecare zi, sub forma norilor. De asemenea, el face să 
revină gazul ozon (O3), datorită razelor ultraviolete în elementul oxigen  ( 
O2)  şi atomul de oxigen (O1), din care este alcătuit gazul ozon (O3), după 
următoarea ecuaţie: razele ultraviolete + gazul ozon = elementul oxigen (O2) 
+ atomul de oxigen (O1). 
Zona a treia şi a patra din învelişul atmosferic îndeplinesc funcţia de 
revenire  datorită straturilor ionizate  D, F1, F2, existente la înălţimile de 90, 
200, 300 de kilometri deasupra suprafeţei mării. Aceste straturi,  alcătuite 
din ionii încărcaţi cu sarcină electrică pozitivă, acţionează ca o oglindă, 
reflectând undele radio lungi şi medii, precum şi unele unde scurte care vin 
dinspre pământ şi le fac să revină pe  pământ, după cum reflectă aceleaşi 



unde venite din spaţiul extraterestru în direcţia din care vin. Principiul 
radioului, legăturilor  fără fir şi al televiziunii, se bazează pe aceste straturi 
ionizate din învelişul atmosferic care fac să revină pe  pământ emisiunile 
staţiilor de emisie răspândite în lume. Meritul acestor descoperiri li se 
datorează lui Marconi, Kennely şi Heaviside, care au descoperit 
particularitatea spuselor lui  Allah  PreaÎnaltul: “Pe cerul cel cu revenirea!” 
(At - Tariq: 11), la începutul secolului XX şi rezultatul a fost descoperirea 
radioului. 
Cea de a cincea zonă a învelişului atmosferic - exosfera  îndeplineşte, de 
asemenea, funcţia de revenire şi aceasta prin intermediul   câmpului  
magnetic al  pământului (magnetosfera), despre care vom vorbi în continuare 
în detaliu.  
 
5.CÂMPUL MAGNETIC AL  PĂMÂNTULUI 
 
“Şi Noi am  făcut  cerul ca un acoperiş bine păzit şi, totuşi, ei sunt  fără  
băgare de seamă la minunile Lui” 
 Ştiinţa a descoperit în anul 1958 cu ajutorul satelitului artificial Explorer că 
învelişul atmosferic cu cele cinci zone şi cu cele şapte straturi ale sale este 
protejat de razele cosmice şi de vânturile solare ucigătoare cu ajutorul 
centurilor Van Allen, numite astfel  după savantul  care le-a descoperit, care 
se înalţă între 1000 şi 65000 kilometri faţă de nivelul  mării şi se întind pe o 
lăţime de 7500 kilometri şi că aceste centuri constituie un scut protector al 
pământului şi al învelişului său atmosferic. Funcţia acestui scut, care provine 
din câmpul magnetic al  pământului, este apărarea  pământului şi a  
învelişului  său atmosferic de razele cosmice care provin de la stele şi 
îndeosebi de razele vânturilor solare a căror viteză poate să ajungă până la 
1,5 milioane kilometri pe oră. Dacă nu ar exista câmpul magnetic al 
pământului, care protejează învelişul atmosferic al pământului şi pământul, 
razele gama, razele necunoscute, razele alfa şi cea mai mare parte a razelor 
infraroşii ar ucide fiinţele pământeşti şi nu ar putea exista viaţă pe  pământ . 
Aurora boreală este rezultatul infiltrării razelor cosmice prin acest scut 
protector în învelişul atmosferic în zona polilor şi ea reprezintă unul din 
priveliştile cereşti fermecătoare, care colorează cerul polilor şi al zonelor din 
apropierea lor cu tablouri ce constituie o  atracţie turistică.  
Acesta este un aspect  ştiinţific al sensurilor cuvintelor lui  Allah  
Preaînaltul: “Şi Noi  am  făcut  cerul ca un acoperiş bine păzit şi, totuşi, ei 
sunt fără băgare de seamă la minunile Lui” (Al- Anbiya': 32),  dacă limităm 
sensul  cuvântului “cer” la faptul că el este  învelişul atmosferic al 
pământului. Dar dacă înţelegem prin cuvântul “cer” tot ceea ce se află 



deasupra noastră, adică Universul şi ceea ce conţine el, atunci întregul 
Univers este păzit de legile orânduite de Domnul, care ridică galaxiile, 
stelele şi planetele şi le ţine astfel, împiedică cerul să cadă pe pământ, decât 
cu îngăduinţa Sa, şi împiedică cerurile şi  pământul să dispară,  decât  cu 
îngăduinţa  Sa, aşa cum aflăm din cuvintele lui Allah Preaînaltul: “El ţine 
cerul să nu cadă peste pământ, decât cu voia Sa”(Al-Hajj: 65) şi “Allah ţine 
cerurile şi pământul ca să nu se prăbuşească. Iar, dacă s-ar  prăbuşi, nimeni, 
după El, nu le-ar mai putea ţine! El este Răbdător şi Iertător”(Fatir: 41). 
 
 
6. DRUMURILE CERULUI 
“Şi pe cerul cu drumuri” 
 
Sfântul verset de mai sus a fost comentat într-o carte anterioară,  când am 
studiat cuvântul “cer” cu sensul său general, afirmând că el este orice plafon 
din Univers care-şi aruncă umbra asupra noastră. În rândurile următoare, 
prin “cer” vom avea în vedere   învelişul atmosferic al  pământului. 
Printre perechile cuvintelor lui Allah PreaÎnaltul “Şi pe cerul cu drumuri”, se 
numără următoarele versete sfinte care le explică şi pun în evidenţă 
dimensiunile lor  ştiinţifice: “Deasupra voastră am  făcut  Noi şapte straturi. 
Şi Noi nu suntem cu nebăgare de seamă faţă de creaţii”(Al-Mu'minun: 17); 
“Şi am durat deasupra voastră şapte [ceruri] întărite”(An-Naba': 12); “Oare 
nu se uită ei la cerul de deasupra lor cum l-am înălţat Noi”( Qaf: 6). Am 
înşiruit aceste versete sfinte, cu toate că au fost menţionate mai înainte, 
pentru ca cititorul să se oprească la cuvintele “deasupra voastră”, care fac 
aluzie la cerul situat imediat deasupra noastră, adică la învelişul atmosferic 
al pământului. Readucem, de asemenea, în atenţie, în mod intenţionat, aceste 
versete, pentru că sensul  ştiinţific al  cuvântului “cerul” ne-a impus un 
studiu serios în domeniul astronomiei, înainte de a putea cu ajutorul şi prin 
harul lui Allah să extragem din versetele de mai sus conţinuturile lor 
miraculoase, pe care  ştiinţa nu le-a descoperit decât  cu un secol  sau doar 
cu câţiva ani în urmă. Omul nu a descoperit  drumurile din învelişul 
atmosferic decât în a doua jumătate a secolului XX, atunci când a reuşit să 
treacă prin straturile cerurilor în spaţiul extraterestru. Fiecare navă terestră 
trebuie să urmeze o anumită traiectorie în timpul lansării de pe pământ şi a 
traversării învelişului aerian care-l înconjoară, ca şi în timpul revenirii pe  
pământ, pentru a nu se aprinde sau pentru a nu rămâne în spaţiul 
extraterestru. Unele straturi ale  învelişului atmosferic  îndeplinesc, de 
asemenea, rolul de drumuri, pentru că deviază traiectoria razelor cosmice 
vătămătoare, înainte de a ajunge pe  pământ, cu ajutorul centurii magnetice. 



Revista franceză “Ştiinţa şi viaţa” scrie în numărul  său din martie 1986 la 
pagina 68 că ştiinţa a descoperit recent existenţa unor drumuri  sau culoare 
numite “ţevi de eşapament”,  asemănătoare ţevilor de evacuare  a gazelor 
provenite din arderile care au loc în motoare şi uzine.  
Funcţia acestora este de a curăţi atmosfera  pământului şi de a o purifica de 
gazele provenite de la erupţiile vulcanice, incinerarea gunoaielor şi fumul 
fabricilor şi al motoarelor, prin ejecţia lor departe, în straturile superioare ale 
învelişului atmosferic, prin intermediul vânturilor pe care a jurat Domnul, 
spunând: “Jur pe cele trimise în înalturi”(Al-Mursalat: 1). Dacă nu ar exista 
“cele trimise în înalturi” şi căile cerului, fiinţele de pe  pământ s-ar asfixia, 
din pricina milioanelor de tone de gaze dăunătoare  care se înalţă din  
pământ şi de la ceea ce se află pe el. În lumina acestei explicaţii ştiinţifice, 
înţelegem sensul cuvintelor Sale: ”Şi Noi nu suntem cu nebăgare de seamă 
faţă de creaţii” din versetul lui Allah Preaînaltul: „Deasupra voastră, am 
făcut Noi şapte straturi. Şi Noi nu suntem cu nebăgare de seamă faţă de 
creaţii”(Al-Mu'minun-17). Dacă Domnul - mare este puterea Lui! - ar fi fost 
cu nebăgare de seamă atunci când a creat cerurile şi pământul şi nu ar fi 
rânduit în învelişul atmosferic drumuri care să devieze razele cosmice 
ucigătoare şi meteoriţii de la traiectoriile lor, împiedicându-i să ajungă pe 
pământ, dacă Domnul ar fi neglijat crearea unor canale în învelişul 
atmosferic, pe care să le urmeze gazele ce se înalţă de pe pământ, creaturile 
de pe faţa pământului ar fi pierit, iar dacă ar fi neglijat crearea unor drumuri 
în cer, pe care  omul să le urmeze pentru a traversa învelişul atmosferic, nu 
ar fi ajuns de pe pământ pe lună şi pe celelalte planete. 
Unul dintre cele mai frumoase comentarii ştiinţifice pe care      le-am citit 
este răspunsul pe care  l-a dat imamul Ar-Rida - Pacea asupra lui! -  cuiva 
care l-a întrebat care sunt cuvintele lui Allah „Şi pe cerul cu drumuri?” El i-a 
răspuns: Ele sunt ţesute spre pământ, apoi şi-a încrucişat degetele  mâinilor. 
Cel nedumerit l-a întrebat din nou: Şi ce înseamnă ţesute spre pământ, căci 
Allah a zis: „a înălţat cerurile fără stâlpi pe care să-i vedeţi”(Ar-Ra'd: 2)? 
Imamul i-a răspuns: Există stâlpi, dar, voi nu-i vedeţi .. Stâlpii pe care noi 
nu-i vedem, sunt forţa gravitaţională, forţa nucleară puternică şi forţa 
nucleară slabă şi forţa electromagnetică. Aceste patru forţe leagă lucrurile 
unul de altul, de la cea mai mică particulă din atom până la cele mai mari 
galaxii, aşa după cum am explicat în lucrarea noastră despre ştiinţa 
astronomică a Coranului. 
 
 
Observaţie 
 



Încheiem acest capitol, răspunzând la o întrebare care, probabil, frământă 
mintea cititorului: oare cele şapte ceruri, care alcătuiesc învelişul atmosferic 
sunt acelea la care a ajuns Trimisul cel generos în timpul minunii voiajului 
său nocturn în cer (mi'raj)?  
Răspunsul este că Trimisul a traversat şi a parcurs distanţe mult mai lungi 
decât aceasta în timpul miraculosului voiaj nocturn (mi'raj). Conform 
textului revelaţiei, el a ajuns până la Sidrat al Muntaha1, unde se află grădina 
Adăpostului2 şi unde a văzut semnele măreţe ale Domnului său, aşa cum 
sunt Paradisul, Infernul şi altele: „L-a mai văzut el [adică îngerul Gabriel] la 
o altă coborâre,/ La Sidrat  al-Muntaha,/ Lângă care se află grădina 
Adăpostului,/ Când lotusul era acoperit de ceea ce îl acoperă”(An-Najm: 13-
16).  
Dar întrucât Paradisul are, conform textului Revelaţiei, o lăţime egală cu 
lăţimea cerurilor şi a pământului („Grăbiţi-vă,      întrecându-vă, către 
iertarea Domnului vostru şi către un Paradis într-atât de larg precum 
lărgimea cerului şi a pământului, care a fost pregătit pentru aceia care au 
crezut în Allah şi în trimişii Săi” (Al-Hadid: 21)), considerăm că Trimisul 
cel generos a ajuns în timpul minunii voiajului său nocturn în afara 
graniţelor Universului pe care îl cunoaştem - dar, Allah ştie cel mai bine! Iar, 
dacă ţinem seama de graniţele Universului actual, care sunt la o distanţă de 
aproximativ treisprezece mii de miliarde ani-lumină (un an lumină = zece 
mii de miliarde de kilometri) şi că Universul este într-o expansiune 
neîntreruptă („Iar cerul l-am înălţat cu puterea Noastră şi Noi îl lărgim”(Ad-
Dhariyat: 47)), ne dăm seama că ar fi absurd ca cineva să încerce, astăzi, să 
explice minunea  voiajului nocturn în ceruri (al-mi'raj wa-l-isra') cu ajutorul 
ştiinţei. Miracolul nu poate fi explicat ştiinţific, ci numai cu ajutorul logicii. 
Miracolul nu are motivaţie la Creatorul motivelor, care poate - mare este 
puterea Lui! -  să-l modifice sau să-l anuleze în momentul în care voieşte, 
adeverind spusele Sale: „Şi dacă voieşte El un lucru, porunca Lui este numai 
să zică „Fii” şi el este” (Ya-sin: 82).   
____________________________  
(1) În traducere „lotusul sau jujubierul de la capăt”, un pom situat la dreapta 
Tronului, dincolo de care nu mai puteau trece îngerii.  
(2) În care îşi aveau adăpostul sufletele celor mai apropiaţi. 
                  
 
 

 
 
 



Fig. 12 Înveli ul atmosferic terestru cu cele cinci zone ale sale i cu cele 
apte straturi într-un desen explicativ
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„ i am durat deasupra voastrã apte [ceruri] întãrite”      
(An-Naba': 12)
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Fig. 13: Imaginea realã, în culori, a înveli ului atmosferic care este bolta 
cea înaltã a pãmântului, surprinsã de camera Funda iei pentru Studii 
Cosmice NASA, în zorii unei zile. Culoarea portocalie reprezintã stratul 
de ozon care absoarbe cea mai mare parte a razelor ultraviolete 
dãunãtoare fiin elor de pe pãmânt. Împreunã cu celelalte straturi, 
alcãtuie te un mijloc de împiedicare a razelor cosmice dãunãtoare sã 
ajungã pe pãmânt, confirmând cuvintele lui Allah Preaînaltul 

.

ş
ţ

ţ
ş

„Deasupra voastrã am fãcut Noi apte straturi. i Noi nu 
suntem cu nebãgare de seamã fa ã de fãpturi”                       
(Al-Mu'minun: 17)
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„ i pe bolta cea înaltã!” (At-Tur: 5)Ş

 
 
 
 
 
 
 



Fig. 14: Schi ã explicativã care prezintã centurile lui Van Allen care 
înconjoarã pãmântul i înveli ul sãu atmosferic, cu excep ia zonelor 
celor doi poli. Aceste centuri, care se întind  între 1000 i 65000 de 
kilometri deasupra pãmântului, provin din câmpul magnetic terestru i 
au func ia de protejare a pãmântului i a înveli ului sãu atmosferic de 
radia iile cosmice i de vânturile solare dãunãtoare fiin elor vii.
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„ i Noi am fãcut cerul ca un acoperi  bine pãzit i totu i ei 
sunt fãrã bãgare de seamã la minunile Lui” (Al-Anbiya': 32)
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CAPITOLUL IV 
 

“(Jur) pe cele care risipesc, împrăştiind/ 
Şi pe cele care poartă povara!” 

 
REFERIRI ŞTIINŢIFICE LA VÂNTURI ŞI NORI 

ÎN VERSETELE CORANICE 
            
                                          

“Îl preamăresc cele şapte ceruri şi pământul şi cei care se află în ele şi nu 
este nimic care să nu-L preamărească şi să nu-I aducă laude, însă voi nu 
pricepeţi preamărirea lor. Dar El este Blând şi Iertător” (Al-Isra: 44). 
 
Arhanghelul Gavriil a venit într-o zi la Trimisul lui  Allah (- Allah  să-l 
binecuvânteze şi să-l miluiască!) care stătea trist, cu rănile sângerând, după 
ce îl loviseră câţiva din neamul de la Mekka, şi i-a zis lui: Ce-i cu tine? El i-
a răspuns: Aceştia mi-au făcut cutare şi cutare. L-a întrebat: Vrei să-ţi arăt 
un semn? El i-a răspuns: Da! S-a uitat la un pom situat pe cealaltă parte a 
văii şi i-a zis: Cheamă pomul acela! Şi el  l-a chemat şi pomul a venit 
mergând până ce s-a oprit în faţa lui. Arhanghelul i-a zis: Spune-i să se 
întoarcă! Şi i-a zis el şi s-a întors la locul de unde plecase. Atunci, Trimisul 
lui  Allah   i-a zis Arhanghelului: ”Îmi este de ajuns!“ 
(Hadis nobil consemant de Ibn Maja în Sunan) 
 
“Eu cred că materia este făcută din spirit şi ea ne conduce direct la meditaţia 
asupra lui Dumnezeu” 
                                                           Bergson 
 
1.AERUL 
 
“Dar nu! Jur pe ceea ce vedeţi şi pe ceea ce nu vedeţi” 
 
Creatorul a jurat pe toate făpturile vizibile şi invizibile. Următoarele 
informaţii despre aer îi conferă cititorului o idee despre sensurile ştiinţifice 
conţinute de versetul sfânt de mai sus. Aerul este una din binefacerile 
invizibile ale Creatorului, pe care El le-a hărăzit să fie un bun al tuturor. 
Dacă omul ar fi fost în stare să domine aerul, l-ar fi vândut şi l-ar fi cumpărat 
şi s-ar fi luptat pentru el, aşa cum a procedat cu cele mai multe lucruri pe 
care Domnul i le-a făcut supuse şi i le-a încredinţat lui. Dar cei mai mulţi 
dintre oameni nu au fost la nivelul acestei încrederi: “Noi am propus 



cerurilor, pământului şi munţilor, sarcina de a purta povara Adevărului, dar 
ele au refuzat să o poarte şi le-a fost teamă de ea, însă s-a încărcat omul cu 
ea, căci el este tare nedrept [faţă de el însuşi] şi tare neştiutor” (Al-Ahzab: 
72).  
Făpturile de pe pământ trăiesc în oceanul gazos invizibil care este aerul şi 
care înconjoară pământul din toate părţile, ridicându-se deasupra lui până la 
înălţimea de aproximativ şaisprezece kilometri. Aerul uscat este un amestec 
gazos compus din oxigen în proporţie de 21%, azot în proporţie de 78%, 
argon în proporţie de 0,9%, bioxid de carbon în proporţie de de 0,003% şi 
alte gaze rare, aşa cum sunt metanul şi altele. Dacă aceste procente s-ar 
dezechilibra într-o măsură foarte mică, s-ar strica rânduiala minunată care a 
făcut viaţa posibilă pe planeta Pământ. Este suficient să amintim că unul din 
motivele secetei care afectează de ani de zile întinse suprafeţe ale 
pământului este creşterea procentului de bioxid de carbon, care s-a dublat în 
ultimul secol ca urmare a risipirii energiei şi a poluării mediului. Savanţii 
apreciază că omenirea se va autodistruge, dacă omul nu va pune capăt 
dezechilibrului balanţei foarte precise stabilite de Stăpân, în ceea ce priveşte 
compoziţia aerului, căci El ne-a prevenit în această privinţă, atunci când a 
grăit: “Şi cerul El l-a înălţat şi El a stabilit balanţa/ Pentru ca voi să nu fiţi 
nedrepţi la cumpănire”                           (Ar-Rahman: 7-8); “Şi Noi am creat 
toate lucrurile bine întocmite” (Al-Qamar: 49).  
Ştiinţa nu a descoperit gazele din care se compune aerul decât în secolul al 
XVIII-lea, prin savantul englez Pristly şi savantul francez Lavoisier, pe care 
gloata l-a decapitat în timpul revoluţiei franceze prin ghilotinare, în anul 
1793, pretextând că revoluţia nu are nevoie de savanţi. Unul dintre prietenii 
săi  l-a deplâns, prin cuvintele devenite celebre: “Nu a fost nevoie decât de 
câteva secunde pentru tăierea unui cap, dar probabil că o sută de ani nu vor 
fi de ajuns pentru crearea altuia ca acesta..” 
 
2. VÂNTURILE SUNT UN AER CARE SE MIŞCĂ 
 
“Şi în schimbarea vânturilor se află semne pentru un neam de oameni care 
pricepe” 
 
“Şi în schimbarea nopţii şi a zilei şi în hrana pe care Allah a pogorât-o din 
cer şi a înviat pământul cu ea, după ce el a fost mort, şi în schimbarea 
vânturilor, se află semne pentru un neam de oameni care pricepe”(Al-
Jathiya: 5). 
În dicţionare, cuvântul tasrif înseamnă schimbare, iar, schimbarea vânturilor 
înseamnă transformarea lor din vânturi cu mişcare mică, aşa cum este briza, 



în vânturi cu mişcare rapidă, aşa cum sunt vijeliile. Dar cuvântul tasrif,  are 
şi alte sensuri decât schimbare, aşa cum le putem deduce din versetele 
următoare:  
Tasrif înseamnă „îndepărtare”, în versetele lui Allah PreaÎnaltul: ”Şi El face 
să coboare din cer, din munţii Lui, grindină şi loveşte cu ea pe cine doreşte 
El şi o îndepărtează de la cine voieşte El”(An-Nur: 43). 
Tot tasrif înseamnă „trimitere” în versetele lui Allah PreaÎnaltul: „Şi [adu-ţi 
aminte) când am abătut Noi către tine o ceată de djinni ca să asculte 
Coranul” (Al-Ahqaf: 29). 
Dar tasrif înseamnă şi „distribuire”: „Noi am răspândit-o printre ei, pentru ca 
ei să-şi aducă aminte [de Noi], însă cei mai mulţi oameni tăgăduiesc totul, 
afară de nerecunoştinţă” (Al-Furqan: 50). 
Şi înseamnă şi „diversificare”: „Noi tâlcuim în acest Coran tot felul de pilde 
pentru oameni” (Al-Kahf: 54). 
Până în secolul al XVII-lea, cele mai multe informaţii ale omului despre 
vânturi au fost greşite. Se credea că ele sunt provocate de fâlfâitul aripilor 
îngerilor sau de mânia zeilor ori că ar fi gemete ale pământului sau ale 
norilor, în vreme ce în Revelaţie schimbarea vânturilor reprezintă un semn 
pentru neamul de oameni înzestraţi cu raţiune. Următoarele informaţii îi vor 
oferi musulmanului neştiutor posibilitatea să înţeleagă sensurile versetelor 
sfinte ale lui Allah şi să reflecteze la ele: 
Vânturile apar sub efectul căldurii solare care încălzeşte aerul făcând să i se 
reducă greutatea şi să se ridice în atmosferă pentru ca aerul rece, mai greu, 
să-i ia locul. Ele nu se distribuie pe suprafaţa globului pământesc în mod 
haotic, ci urmează, asemenea tututor făpturilor lui Allah, o rânduială bine 
întocmită, pe care omul a început să o descopere începând din secolul al 
XV-lea şi continuă să o cerceteze şi astăzi. 
În zonele ecuatoriale, unde razele soarelui cad perpendicular pe pământ, 
aerul se încinge şi se înalţă în atmosferă, lăsând loc aerului zonelor înalte şi 
reci. În felul acesta, se formează în apropierea ecuatorului vânturile regulate 
nord-estice, în emisfera nordică a globului pământesc şi sud-estice, în 
emisfera sudică a globului pământesc. Aceste vânturi numite „alizee” au fost 
descoperite de Cristofor Columb în secolul al-XV-lea, ele fiind vânturile 
care l-au ajutat să descopere Lumea nouă şi să revină în Spania.  
În regiunile de mijloc ale globului pământesc, vânturile ecuatoriale se 
transformă în vânturi vestice.  
În zonele polare, unde ajunge la pământ cea mai redusă cantitate de căldură 
solară, există vânturile estice, care sunt cele mai violente de pe suprafaţa 
pământului, viteza lor putând să ajungă până la 450 de kilometri pe oră. 



Aceste vânturi se nasc sub efectul mutării aerului rece din regiunile polare în 
regiunile temperate şi ecuatoriale ale globului pământesc. 
 
 
3. „ŞI NOI TRIMITEM VÂNTURILE CARE FECUNDEAZĂ” 
 
“Şi Noi trimitem vânturile care fecundează şi trimitem apă din cer pe care v-
o dăm de băut, însă voi nu o puteţi strânge”(Al-Hijr: 22). 
Secretele ştiinţifice ale coborârii ploii din nori şi rolul vânturilor în acest 
proces nu au fost cunoscute decât la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului al XX-lea, o dată cu descoperirile savanţilor Coulier 
(1875), Atiken (1881), Wegener (1911) şi ale altora care au demonstrat că 
vânturile, cu praful pe care îl poartă, sunt factorul principal în producerea  
ploilor. În fiecare centimetru cub de vânturi există 5.000 de mici nuclee de 
particule de praf, fum şi sare, în jurul cărora se condensează picăturile de apă 
minuscule, din care se compun norii în straturile reci din atmosferă. Dacă nu 
ar exista nucleele purtate de vânturi, particulele minuscule de apă care 
alcătuiesc norii nu s-ar putea transforma în picături vizibile. Fiecare picătură 
din apa de ploaie este mai mare de aproximativ 15 milioane de ori decât o 
picătură minusculă din apa norilor. 
Vânturile joacă, de asemenea, un rol de fecundare în procesul fulgerului care 
se produce în interiorul norilor ce tună, întrucât conduc norii încărcaţi cu 
particule cu sarcină electrică negativă, unindu-i cu norii încărcaţi cu 
particule cu sarcină electrică pozitivă, aşa după cum vom detalia în 
comentariul ştiinţific la cuvintele lui Allah PreaÎnaltul: “Şi, printre semnele 
Lui este [acela] că El vă arată vouă fulgerul, cu teamă [de trăsnet] şi cu 
nădejde [în ploaie]”(Ar-Rum: 24).   
Vânturile împreună cu insectele şi păsările joacă rolul cel mai important în 
procesul de polenizare al florilor, întrucât ele poartă polenul şi seminţele lor 
la distanţe mai mici  sau mai mari, ajungând în unele cazuri până la mii de 
kilometri.   
 
4.  “ŞI PRINTRE SEMNELE LUI ESTE [ACELA]  
CĂ EL VĂ ARATĂ VOUĂ FULGERUL, CU TEAMĂ              [DE 
TRĂSNET] ŞI CU NĂDEJDE [ÎN PLOAIE]“ 
 
Gheaţa sau grindina dă naştere fulgerului: fulgerul apare în norii cumulus 
încărcaţi cu electricitate negativă, în structurile lor superioare şi cu 
electricitate pozitivă, în structurile lor inferioare   sau între baza norilor şi 
pământul încărcat cu energie electrică pozitivă, cunoscut fiind faptul că forţa 



de izolare a aerului dintre cei doi poli ai pământului şi nori nu poate fi 
învinsă decât de o energie electrică uriaşă, egală cu o sută de milioane de 
volţi. Atunci se produce scânteia electrică numită fulger, a cărui viteză 
atinge 100. 000 de kilometri pe secundă, adică a treia parte din viteza 
luminii.   
Ştiinţa a descoperit cu numai câţiva ani în urmă că boabele de grindină 
încărcate cu energie electrică pozitivă din straturile superioare ale norilor 
cumulus şi boabele de grindină încărcate cu energie electrică negativă 
existente în straturile inferioare ale aceloraşi nori reprezintă cauza fulgerului, 
fie că el se produce în interiorul norilor, fie că se produce între nori şi 
pământ.  Meteorologii afirmă că nu există fulger fără grindină.  Iată 
confirmarea miracolului ştiinţific din cuvintele lui  Allah  Preaînaltul:”Şi El 
face să coboare din cer, din munţii Lui, grindină (norii cumulus seamănă cu 
nişte munţi şi nu sunt formaţi numai din grindină, ci în ei se găsesc boabe de 
grindină şi boabe de apă) şi loveşte cu ea pe cine voieşte El şi o îndepărtează 
de la cine voieşte El.  Iar scăpărarea fulgerului ei (pronumele “ei” care 
urmează după cuvântul “fulgerului” se referă la grindină ) aproape că răpeşte 
vederea” (An-Nur: 43).  
Savanţii apreciază forţa luminii rezultate din fulger la cincizeci de milioane 
de waţi şi că unda electromagnetică rezultată din fulger  poate să bruieze  
sau să scoată din funcţiune aparatura electronică şi reţelele electrice pe o 
rază de o jumătate de kilometru în jurul locului fulgerului.  În timpul 
fulgerului, într-un interval de timp ce nu depăşeşte o milionime de secundă, 
reţelele electrice sunt expuse unei creşteri a tensiunii electrice care depăşeşte 
o sută de volţi.   
Statisticile estimează numărul morţilor din Statele Unite ca rezultat al 
trăsnetelor ce însoţesc fulgerul la 200 de persoane anual.   Pentru o 
milionime de secundă, temperatura locului în care se produce fulgerul se 
ridică la 27.  000 de grade Celsius, ceea ce echivalează cu de cinci ori 
temperatura de pe suprafaţa soarelui.   Conform calculelor, în fiecare 
secundă se produc pe pământ o sută de fulgere, ceea ce echivalează cu patru 
miliarde kilowaţi de energie.   
 
 
 
 
5.   “ŞI-L PREAMĂREŞTE TUNETUL, ADUCÂNDU-I LAUDĂ” 
 



“Şi-L preamăreşte tunetul, aducându-I laudă, şi îngerii cu teamă de El. Şi El 
trimite trăsnetele cu care loveşte  pe cine voieşte, pe când ei se ceartă asupra 
lui  Allah, în vreme ce El este de temut pentru puterea Sa” (Ar-Ra'd: 13).   
Tunetul este un zgomot rezultat din fulger; scânteia electrică produsă în 
interiorul norilor de tunet  sau între baza lor şi pământ ridică temperatura 
aerului pentru fracţiuni de secundă la 27.000 de grade Celsius şi volumul 
aerului sporeşte în mod uimitor. Din acest fenomen rezultă unde de aer cu 
presiunea pe care urechea exterioară le transmite în urechea interioară, care 
le transformă la rândul său într-un flux electric în nervul auzului, care le 
transmite la rândul  său centrului senzaţiei auditive din creier şi, în felul 
acesta auzim tunetul. Aceasta, pentru că sunetele sunt din punct de vedere 
fizic unde de aer cu frecvenţă şi intensitate diferite, ba ele sunt chiar o 
trepidaţie a aerului şi cu cât frecvenţa undelor de aer şi intensitatea lor sunt 
mult mai înalte, cu atât mai puternică este şi forţa sunetului pe care îl auzim. 
Se ştie că Domnul- mare este puterea Lui!- a înzestrat fiecare dintre făpturile 
Sale cu simţuri ale auzului diferite, care sunt afectate decât la o cantitate 
limitată de unde electrice. Una din binefacerile Domnului pentru om este că 
simţul auzului său nu este afectat decât de o cantitate limitată de sunete din 
natură, căci dacă omului i-ar fi fost dat să audă frecvenţele supersonice şi 
subsonice existente în natură, el nu ar putea să se odihnească sau să doarmă 
şi nici chiar să trăiască.   
 
 
 
 
6.   ŢIPĂTUL, TREPIDAŢIA, TRĂSNETUL 
 
Ţipătul este orice zgomot puternic, iar trepidaţia este însuşirea oricărui corp 
care se mişcă în mod regulat şi orice corp care se mişcă produce un sunet sau 
un zgomot ca urmare a trepidaţiei pe care o generează în aer.   
 Ştiinţa fizicii a descoperit în secolul al XX-lea că sunetul nu este, din punct 
de vedere fizic, decât o trepidaţie  sau trepidaţii, adică unde de aer care se 
mişcă şi că trăsnetul adică scânteia electrică produsă în interiorul norilor sau 
între nori şi pământ nu este decât o trepidaţie sau trepidaţii, adică unde 
electromagnetice alcătuite din corpusculi care trepidează, cu sarcina electrică 
negativă sau pozitivă, a căror viteză atinge o sută de  kilometri  pe secundă. 
În lumina acestei prezentări simple a ţipătului, a trepidaţiei şi a trăsnetului, 
înţelegem dimensiunea ştiinţifică a descrierii coranice a modului prin care 
Domnul a nimicit neamurile Madyan, 'Aad şi Thamud şi pe care l-a numit o 
dată tremur şi o dată ţipăt: “Şi la [neamul din] Madyan, [l-am trimis Noi] pe 



fratele lor Şuayb, care le-a zis: “O, neam al meu! Adoraţi-L pe  Allah  
Preaînaltul! Şi nădăjduiţi voi în răsplata din Ziua de Apoi şi nu pricinuiţi 
stricăciune pe pământ!/ Însă, ei l-au socotit mincinos şi i-a lovit pe ei 
cutremurul şi dimineaţa zăceau întinşi, fără viaţă, în căminele lor./ Tot astfel 
i-am nimicit pe cei din neamurile  'Aad şi Thamud şi vă este vouă limpede 
după casele lor.  Şeitan le-a împodobit faptele lor şi i-a împiedicat pe ei de la 
drum, cu toate că ei fuseseră în stare să vadă limpede  [că ei urmează calea 
rătăcirii]. / [Şi i-am nimicit Noi] pe Qarun, pe Faraon şi pe Haman.  A venit 
Moise la ei cu semne limpezi, însă s-au purtat cu semeţie pe pământ şi nu au 
scăpat nici ei. / Pe fiecare l-am pedepsit Noi, după păcatul lui, printre ei se 
află acela asupra căruia am trimis vijelie cu pietre [neamul lui Lot]; printre ei 
se află acela pe care l-a lovit strigătul [neamurile lui Şu'ayb, 'Aad şi 
Thamud]; printre ei se află acela pe care Noi am făcut să-l înghită pământul 
[Core]; printre ei se află acela pe care Noi l-am înecat [Faraon şi oştenii lui].  
Şi nu Allah a fost nedrept cu ei, ci ei au fost nedrepţi faţă de ei înşişi”                   
(Al-'Ankabut: 36-40).  
Alte versete au detaliat esenţa zgomotului şi a cutremurului care au nimicit 
neamul 'Aad: “Şi în ce-i priveşte [pe cei din neamul] 'Aad, au fost nimiciţi 
de un vânt şuierător, turbat”                  (Al-Haqqa: 6).  Cât despre natura 
zgomotului  sau a cutremurului sau a trăsnetului care au nimicit neamul 
Thamud al profetului Salih, acesta a fost trăsnetul electric, pe care îl 
cunoaştem - şi   Allah  ştie cel mai bine! - :  “În ce-i priveşte [cei din 
neamul] Thamud au fost nimiciţi de vijelie” (Al-Haqqa: 5); “Şi în Thamud  
când li s-a zis lor: Bucuraţi-vă voi  până  la o vreme!”/ Şi s-au împotrivit ei 
cu îndârjire poruncii Domnului lor şi i-a lovit  trăsnetul, pe  când ei priveau 
“(Adh-Dhariyat: 43-44); “Am trimis asupra lor un singur strigăt şi ei au 
devenit asemenea surcelelor uscate ale păstorului de la ţarcul de vite” (Al-
Qamar: 31), ştiut fiind că trăsnetul înseamnă în general, un chin rapid 
mortal, aşa după cum deducem din cuvintele lui  Allah  Preaînaltul: ”Şi dacă 
se întorc ei, atunci spune: “Vă previn pe voi asupra unei nimiciri [care a lovit 
neamurile] 'Aad şi Thamud!” (Fussilat: 13).     
Zgomotul  sau cutremurul este vântul violent şi rece, pe care Domnul l-a 
mobilizat, vreme de şapte nopţi şi opt zile, pentru a-i face pe cei din neamul 
'Aad asemenea unor buşteni goi de palmier, iar singurul strigăt sau cutremur 
a fost trăsnetul care a aprins neamul Thamud, preschimbându-l în iarbă 
uscată, semănând cu fânul cu care stăpânul vitelor îşi înconjoară grajdul, 
pentru a-l apăra de vânt şi sălbăticiuni.   
 Cât despre neamul Madyan, nimicit de tremur sau de zgomot, nu am reuşit 
să desluşim din versetele coranice sfinte esenţa  pedepsei care i-a lovit în 
ziua umbrei: “Însă ei l-au socotit mincinos şi i-a lovit pedeapsa zilei umbrei 



şi a fost ea pedeapsa unei zile cumplite”(Aş-Şu'ara': 189). Poate că a fost 
vorba tot de trăsnet. Lucrările de interpretare a Coranului afirmă că Domnul 
a trimis asupra lor un foc care i-a ars, după ce s-au adăpostit la umbra unui 
nor,  într-o  zi cu căldură toridă. Sensul cel mai simplu şi cunoscut de toţi 
este acela că un vânt foarte rece, ca acela pe care Domnul l-a abătut asupra 
neamului 'Aad, provoacă tremurul diverşilor muşchi ai corpului, acesta fiind 
mijlocul fiziologic prin care organismul omenesc se apără, atunci  când   
temperatura din atmosfera înconjurătoare coboară sub 18 grade Celsius. Tot 
la fel, şocul curentului electric, provoacă un tremur al muşchilor 
organismului, care uneori este mortal, aşa după cum ştiu medicii şi 
persoanele care au fost curentate.  
Astăzi, s-a confirmat că zgomotul este unul dintre cele mai distrugătoare şi 
ucigătoare mijloace. Aşadar nu trebuie să se mire nimeni de zgomotul de 
trăsnet care îi va ucide pe cei din cer şi pe cei de pe  pământ, cu excepţia 
acelora care nu voieşte  Allah  Preaînaltul, în Ziua de Apoi,  când  i se va 
porunci lui Israfil - Pacea asupra lui! -  să sufle în trâmbiţă, căci Allah este 
cu putere peste toate.  
 
7.  “ŞI PE CELE CARE POARTĂ POVARA” 
 
Norii acoperă în fiecare moment întinse suprafeţe ale  pământului şi, 
indiferent  dacă sunt nori joşi, mijlocii sau înalţi, ei reprezintă un rezervor de 
energie compusă din apă şi căldură, aflate în mişcare, pe care vânturile îi 
risipesc în diverse zone ale globului  pământesc, în funcţie de voinţa lui  
Allah. Se cunoaşte că toţi norii care acoperă pământul la un moment dat 
conţin doar o miime din apa  pământului, adică şase mii de milioane de tone 
apă (în cifre aproximative,  greutatea  pământului este de şase mii de 
miliarde de tone, iar apa reprezintă o miliardime din greutatea  pământului, 
adică şase mii de miliarde de tone, iar norii reprezintă într-o singură zi o 
miime din greutatea apei de pe  pământ, adică şase mii de miliarde de tone).  
Până în secolul al XVII-lea, predomina convingerea că norii nu ar exista 
decât în strat gros de aer rece, însă, savantul francez Descartes a afirmat 
pentru prima oară că aerul şi vaporii de apă sunt două lucruri diferite.  
Coranul cel Sfânt a făcut o distincţie clară între vânturi şi nori  în zeci de 
versete şi a evidenţiat rolul pe care vânturile îl au în apariţia norilor, în 
deplasarea lor, în adunarea şi distribuţia lor, în producerea ploii şi a frigului.  
Meteorologia nu a adăugat nimic în plus la acestea, în afara unor detalii.  
Coranul Cel Sfânt a rezumat descrierea norilor cumulus, a norilor care 
provoacă tunete  sau produc zăpadă şi ploaie, în următoarele cuvinte ale lui  
Allah  PreaÎnaltul: “Nu ai văzut tu (omul a văzut acest lucru abia în a doua 



jumătate a secolului XX)  că Allah mână norii, apoi îi împreună pe ei, apoi îi 
face grămadă şi apoi vezi tu ploaia (apa) ivindu-se din ei? Şi El face să 
coboare din munţii Lui, grindină (omul nu a văzut acest lucru, decât în 
secolul XX, cu ajutorul avioanelor, dirijabilelor şi al sateliţilor artificiali, că 
norii cumulus, aducători de ploaie, şi tunete, seamănă cu nişte munţi şi că ei 
sunt reci, adică sunt compuşi din apă îngheţată) şi loveşte cu ea pe oricine 
voieşte El. Iar scăpărarea fulgerului ei aproape că răpeşte vederea” (An-Nur: 
43). Această descriere a forţei luminii fulgerului este confirmată de piloţii 
care întâlnesc furtuni cu tunete.  
“Allah este Cel care trimite vânturile şi ele ridică norii, iar El îi risipeşte pe 
cer, aşa după cum voieşte, şi îi face pe ei bucăţi şi vezi atunci ploaia cum 
iese din mijlocul lor”              (Ar-Rum: 48).  
Cuvântul “ridică” înseamnă “stârnesc”, “fac să apară”, “înalţă”, “risipesc” şi 
acestea sunt câteva caracteristici ale vânturilor care fac să se ivească, 
risipesc şi stârnesc norii, căci, nu există nori fără vânt.   
În următorul hadis nobil găsim informaţii uluitoare despre tipurile de vânturi 
şi rolul pe care ele îl joacă în privinţa norilor, iar ştiinţa nu a descoperit 
aceste lucruri decât după trecerea a treisprezece secole de la Revelaţie: 
“Vânturile sunt opt: patru dintre ele sunt pedeapsă şi patru dintre ele sunt 
îndurare. Pedeapsă sunt vijelia, vântul violent şi rece, vântul neaducător de 
ploaie şi cel care vine doar cu tunete.  Îndurare sunt cele care împrăştie, cele 
vestitoare, cele trimise şi cele care risipesc. Allah le trimite pe cele trimise şi 
ele agită norii, apoi le trimite pe cele vestitoare care fecundează, apoi le 
trimite pe cele care risipesc şi care poartă norii ce provoacă ploaia, apoi le 
trimite pe cele care împrăştie pentru a împrăştia ceea ce voieşte El”.  
 
 
8. ” ŞI EL PLĂSMUIEŞTE NORII CEI GREI” 
 
“El este Cel care vă arată fulgerul [ce vă inspiră] teamă şi nădejde şi El 
plăsmuieşte norii cei grei” (Ar-Ra'd: 12).  
Soarele, vânturile şi rotaţia  pământului înclinat în jurul axei sale au rolul 
principal în formarea şi distribuţia norilor.  Căldura soarelui care atinge 
pământul în mod diferit în zonele ecuatoriale, temperate şi polare, 
transformă o parte din apa de pe pământ în vapori invizibili şi încălzeşte 
aerul, al cărui volum se măreşte şi a cărui greutate se reduce, făcându-l să se 
ridice în atmosferă, purtând cu el vaporii de apă, în vreme ce aerul rece din 
straturile superioare ale atmosferei coboară pentru a-i lua locul, în felul 
acesta apărând vânturile. Când vânturile calde saturate cu vapori de apă 
ajung în zonele superioare, reci ale atmosferei, vaporii de apă se 



condensează şi se preschimbă în norii vizibili, iar norii sunt în realitate 
picături minuscule de apă, diametrul fiecăruia dintre ele nedepăşind zece 
miimi de milimetru, şi astfel pot să plutească în aer.   
Este suficient să reamintim, pentru a explica vorbele lui  Allah  PreaÎnaltul 
de mai sus, că norii de furtuni se pot ridica   până la înălţimea de douăzeci de  
kilometri  deasupra solului, că diametrul lor poate atinge patru sute de  
kilometri  şi că ei poartă cinci sute de tone de apă şi o căldură care ajunge 
pentru aprovizionarea Statelor Unite cu electricitate timp de douăzeci de 
minute.  
 
 
9. ”ŞI AM POGORÂT DIN CER APĂ CURATĂ” 
 
Apa curată este apa pură şi purificatoare.  După descoperirea microbilor şi a 
bacteriilor de către Pasteur, în secolul XIX, putem afirma că apa curată este 
orice apă lipsită de bacterii şi de microorganisme dăunătoare.  
Vaporii de apă care se înalţă de pe  pământ, precum şi vânturile care-i înalţă 
în straturile superioare ale atmosferei, poartă numeroase microorganisme 
dăunătoare, însă razele soarelui îndeosebi cele ultraviolete  şi cele infraroşii 
şi ozonul  care este un gaz purificator ce ucide bacteriile, alături de fulger şi 
de unii compuşi chimici, toate acestea prezente în diversele straturi ale 
atmosferei  fac apa curată, ca urmare a uciderii bacteriilor şi 
microorganismelor  purtate de nori şi de vânturi.1  
__________________ 
 1) Revista franceză “Ştiinţa şi viaţa”, martie 1991, pg. 113-114.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15: Schi ã explicativã a procesului de formare i adunare a 
norilor în atmosferã cu ajutorul vânturilor. (Imaginea de sus). 
Când ei ajung în straturile înalte reci, se condenseazã picãturile 
minuscule de apã din ei în jurul nucleelor de condensare pe care 
le poartã vânturile i se formeazã picãturile de apã i boabele de 
grindinã. Când acestea devin grele, coboarã sub formã de apã 
sau de grindinã, în func ie de temperatura atmosferei (Imaginea 
de jos).
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„Allah este Cel care trimite vânturile i ele ridicã nori, iar El îi 
risipe te pe cer, a a dupã cum voie te, i îi face pe ei bucã i” 

(Ar-Rum: 48).
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Fig. 16: Desen explicativ care înfã i eazã mi carea vânturilor 
în diverse zone ale globului pãmântesc. Vânturile cãldu e 
regulate nord-estice i sud-estice se deplaseazã în apropierea 
ecuatorului; vânturile vestice temperate se deplaseazã în 
zonele de mijloc; vânturile reci estice se mi cã în zonele 
polare.
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„ i în schimbarea vânturilor se aflã semne pentru un neam 
de oameni care pricep” (Al-Jathiya: 5).
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Fig. 17: ipãtul este, din punct de vedere fizic, un sunet puternic, 
iar sunetul este propagat prin unde de aer, adicã un tremur, a a 
dupã cum se poate observa în desenul de mai sus. Trãsnetul este 
o flacãrã electricã alcãtuitã din particule încãrcate care se propagã 
cu o vitezã de o sutã de mii de kilometri pe secundã.
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Ţ şipãtul, trãsnetul i tremurul.

 
 
 



Fig. 18: Desen ilustrativ pentru producerea fulgerului în interiorul 
norilor, între sec iuni ale norilor încãrca i cu energie electricã pozitivã i 
negativã (imaginea de sus) i între nori i pãmânt (imaginea de jos).
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„ i printre semnele Lui este [acela] cã El vã aratã vouã 
fulgerul, cu teamã [de trãsnet] i cu nãdejde [în ploaie]”   

(Ar-Rum: 24).
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Fig. 19: Mun ii de nori încãrca i cu apã i grindinã, a a cum i-a vãzut 
omul, în secolul al XX-lea, cu ajutorul avioanelor i al dirijabilelor, 
adeverindu-se cuvintele lui Allah Preaînaltul: „Nu ai vãzut tu cã A aj 
mânã norii, apoi, îi împreunã pe ei, apoi, îi face grãmadã i, apoi, vezi tu 
ploaia ivindu-se din ei? i El face sã coboare din cer, din mun ii Lui, 
grindinã i love te cu ea pe cine voie te i o ine departe de cine voie te 
El. Iar scãparea fulgerului ei, aproape cã rãpe te vederea” (An-Nur: 43).
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„ i El face sã coboare din cer, din mun ii lui, grindinã”      
(An-Nur: 43).

Ş ţ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
CAPITOLUL V 

 
“ŞI AM CREAT DIN APĂ TOT CE ARE VIAŢĂ. 

ŞI OARE EI NU CRED?” 
 

REFERIRI  ŞTIINŢIFICE ALE VERSETELOR SFINTE LA 
ŞTIINŢELE APELOR 

 
“El este Întâiul şi Cel de pe urmă. Cel situat deasupra tuturor şi Cel ascuns şi 
El este Atoateştiutor ”(Al-Hadid: 3).  
 
Allah Preaputernicul şi Preamăritul a zis: “Eu sunt aşa după cum gândeşte 
robul meu despre Mine: Eu sunt împreună cu el atunci  când   mă pomeneşte 
şi, dacă el Mă pomeneşte în gând, îl pomenesc şi eu în gând;  dacă el M-a 
pomenit faţă de alţii, îl voi pomeni în faţa altora şi mai buni;  dacă se apropie 
de Mine o şchioapă, mă apropii de el un cot; dacă se apropie de Mine un cot, 
Mă apropii de el un stânjen. Iar ,spre acela care vine spre Mine mergând, Mă 
voi îndrepta în grabă”.  
 
                                       (Hadis sacru general acceptat)  
 
“În fiecare particulă, în fiecare atom, în fiecare element, în fiecare celulă a 
materiei, trăieşte şi acţionează, în ascuns,  ştiinţa eternului şi puterea 
infinitului” 
                                                 
                                               (Teillard de Chardin) 
 
 
1. “ŞI AM CREAT DIN APĂ TOT CE ARE VIAŢĂ. 
 ŞI OARE EI NU CRED?” 
 
“ŞI  ALLAH A CREAT TOATE VIETĂŢILE DIN APĂ” 
 
Apa este o materie rară în Univers, esenţială pentru orice formă de viaţă.  
Apa este cea mai preţioasă dintre toate bogăţiile pe care Domnul le-a dăruit 
planetei  Pământ şi cea mai prezentă, întrucât reprezintă o miliardime din 
greutatea lui. Mările şi oceanele acoperă 72% din suprafaţa pământului, cu 
un strat de apă sărată cu grosimea de 3500 de metri şi cu un volum de 1300 
de milioane de  kilometri  cubi. Omul poate supravieţui timp de câteva 



săptămâni fără alimente, dar numai câteva zile fără apă, care reprezintă 70% 
din organismul său. Majoritatea reacţiilor chimice, care se produc în 
organism şi în afara lui, necesită prezenţa apei, care constituie materia 
principală în orice laborator, fie în interiorul organismului, fie în afara lui.  
Apa este singurul lichid în care se pot dizolva majoritatea elementelor 
naturale din care sunt compuse lucrurile, în număr de 92, începând cu 
hidrogenul şi terminând cu uraniul.  Apa este leagănul vieţii în toate formele 
ei; în ea a început, cu peste trei mii de miliarde de ani în urmă, o dată cu 
algele albastre, din ea a ieşit şi o dată cu epuizarea ei va pieri şi viaţa.  Apa 
este o substanţă simplă, rezultată din unirea a doi atomi din gazul hidrogen şi 
un atom din gazul oxigen, ştiut fiind că, un gram de apă conţine un million 
de atomi.   
Care este secretul acestei substanţe minunate numite apă? Ea a fost 
binecuvântată de Allah: “Şi Noi trimitem din cer apă binecuvântată cu care 
să crească grădini şi grâne pentru  seceriş” (Qaf: 9), probabil pentru că Allah 
Preaînaltul şi Prealăudatul, a aşezat Tronul Său pe apă : “în vreme ce Tronul  
Său era pe apă - pentru ca să vă încerce care dintre voi este mai bun în 
făptuire”(Hud: 7).  
 
2.  “ŞI A SCOS DIN EL APA LUI ŞI IARBA LUI” 
 
Până la începutul secolului al XX-lea, savanţii din domeniile apei şi 
geologiei au crezut că sursa primordială a apei nu ar fi fost pe pământ, adică 
nu ar fi provenit din apa de ploaie care cade asupra noastră din cer.  Astăzi s-
a confirmat ştiinţific că sursa primordială a apei este pământul însuşi, aşa 
după cum a stabilit versetul de mai sus.  În urmă cu peste patru mii de 
milioane de ani, pământul a fost o masă de lavă incandescentă, aşa cum este 
şi astăzi în adâncurile sale, dar, în decursul milioanelor de ani, straturile sale 
exterioare s-au răcit treptat, ca urmare a pierderii vaporilor de apă care s-au 
ridicat din el şi care nu au încetat să se condenseze şi să se transforme în 
nori, după ce au ajuns în straturile superioare ale atmosferei şi, apoi, să cadă 
sub formă de ploi pe pământul încins care au transformat-o, din nou, în 
vapori şi tot aşa până ce pământul a pierdut, în decursul unui miliard de ani 
aproximativ, o mare parte din căldura sa.  Când temperatura scoarţei sale 
exterioare, a ajuns la punctul în care nu a mai putut să transforme în vapori 
apa căzută pe el, şi-a păstrat apa sa.  Astfel, s-au format fluviile şi mările, 
iar, ulterior, în oceane a apărut viaţa, care, după aceea, a trecut şi pe uscat.    
 
3. APELE FREATICE 
 



„ŞI AM POGORÂT DIN CER APĂ CU MĂSURĂ ŞI AM AŞEZAT-O ÎN 
PĂMÂNT” 
 
Până la mijlocul secolului al XVII-lea, hidrologii porneau de la nişte premise 
eronate, moştenite de la învăţaţii greci antici, în ceea ce priveşte sursele de 
apă ale râurilor şi ale lacurilor, crezând că izvoarele şi râurile provin din 
mare, apa înfiltrându-se din ea în interiorul pământului, unde se curăţa de 
sare şi se acumula, pentru ca, de acolo, să ţâşnească izvoare, pâraie, râuri şi 
lacuri, care se întorceau din nou în mare. Aceasta a fost convingerea, până 
când savanţii Claude Perroult (1670) şi, apoi, Mariote, au demonstrat, pe 
bază de calcule, că apa râurilor  depindea de cantitatea de apă care cădea din 
cer, iar nivelul râurilor şi al lacurilor şi debitele lor depindeau de cantitatea 
anuală de precipitaţii, care varia de la un an la altul.  
În Coranul Cel Sfânt, găsim o referire clară la faptul că sursa apelor 
subterane şi a râurilor, este apa căzută din cer, aşa cum  se înţelege din 
versetul de mai sus, ca şi din următoarele două versete sfinte: „Oare tu nu 
vezi că Allah trimite apă din cer, apoi, o îndreaptă ca izvoare în pământ” 
(Az-Zumar: 21); „Şi Noi trimitem vânturile care fecundează şi trimitem apă 
din cer, pe care v-o dăm de băut, însă voi nu puteţi strânge” (Al-Hijr: 22). 
 
MODUL DE ACUMULARE AL APELOR FREATICE 
   
Adevărul ştiinţific despre cum se acumulează apa care coboară din nori, în 
uriaşe rezervoare subterane, din straturile pământului, nu a fost cunoscut, 
decât în secolul al XIX-lea, ca urmare a progreselor înregistrate de geologie 
şi hidrologie. Într-un mod foarte simplist explicat, apele freatice se formează 
în felul următor: apele pluviale pătrund în pământ în virtutea principiului 
fizicii, al capilarităţii şi al gravitaţiei. Straturile de la suprafaţă şi rădăcinile 
plantelor reţin o mică parte din ea, în vreme ce partea cea mai mare continuă 
să coboare în pământ, până ce ajunge la un strat de roci dure, prin care nu 
mai poate pătrunde şi acolo se acumulează, iar nivelul apei creşte, ajungând 
în timp până la suprafaţa pământului, unde se iveşte sub formă de izvoare, 
pâraie şi lacuri, sau omul o face să se ivească prin forarea de puţuri. 
Există două feluri de roci care joacă un rol esenţial în acumularea apelor  
freatice: rocile dure prin care apa nu se mai poate infiltra, aşa cum sunt 
rocile cristaline şi de granit, care alcătuiesc fundul depozitelor de ape 
subterane şi datorită cărora apele se adună în pământ, şi rocile sedimentare, 
aşa cum sunt cele calcaroase şi cele cretacice, prin care apa pătrunde, 
deoarece au pori, adică orificii foarte mici în care se depozitează apa. 



Coranul cel Sfânt s-a referit la rolul rocilor, pe care le-a numit pietre, în 
acumularea apelor subterane, în următorul verset miraculos: „Căci, din unele 
pietre ţâşnesc pâraiele, (referire la rocile dure impermeabile care alcătuiesc 
fundul depozitelor de apă şi fără de care acumularea apei nu ar fi posibilă) 
iar, altele se despică şi iese din ele apă”, (referire la rocile calcaroase şi de 
gresie prin care apa se infiltrează şi care joacă rolul principal în scurgerea 
apelor freatice), (Baqara: 74). 
 
4  „EL A SLOBOZIT CELE DOUĂ MĂRI CA SĂ  
SE ÎNTÂLNEASCĂ/ DAR, ÎNTRE ELE, ESTE O STAVILĂ  
PE CARE NU O POT TRECE” 
 
„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” (Al-Furqan: 53); „Cele două mări nu sunt la fel; aceasta este bună, 
dulce, plăcută la băut, iar aceasta este sărată şi amară. Şi, totuşi, din fiecare 
[dintre cele două], mâncaţi carne proaspătă şi scoateţi podoabă pe care o 
purtaţi. Şi tu vezi corăbiile despicând apa, pentru ca voi să căutaţi îndurarea 
Sa. Poate că voi  veţi fi mulţumitori!” (Fatir: 12). 
Din punct de vedere lingvistic, cuvântul maraja (tradus prin „să curgă liber”) 
înseamnă „a întinde; a trimite; a amesteca” sau toate aceste trei sensuri 
împreună. Se cuvine să facem aici precizarea că amestecarea unui lichid cu 
altul înseamnă altceva decât combinarea lor; apa şi uleiul, de pildă, se 
amestecă, dar, nu se combină, în sensul că cele două lichide îşi păstrează 
proprietăţile lor; în schimb, apa şi alcoolul se combină, formând un lichid 
nou, diferit prin proprietăţile sale, atât de apă cât şi de alcool. 
Cuvântul bahr (tradus prin „mare”) se aplică oricărui curs de apă mare, 
indiferent dacă ea este sărată sau dulce, conform cuvintelor lui Allah 
Preaînaltul: „El este Cel care a lăsat să curgă liber cele două mări  aceasta 
plăcută şi dulce, şi aceasta sărată şi amară” (Al-Furqan: 53). 
Cuvântul barzakh (tradus prin „barieră”) înseamnă „stavilă, barieră”, 
conform cuvintelor lui Allah Preaînaltul: „A pus o stavilă între cele două 
mări” (An-Naml: 61).   
Cuvântul bagha (tradus prin „trec”) înseamnă „a depăşi, a trece limita, a 
nedreptăţi”. 
Expresia hijran mahjuran (tradusă prin „baraj de netrecut”) înseamnă „loc 
oprit”. 
În lumina explicării sensurilor cuvintelor, ni se arată miracolul ştiinţific al 
versetului sfânt la care ne referim: Domnul a întins mările şi le-a amestecat, 



dar a aşezat între ele o stavilă şi un loc oprit, pentru ca să nu treacă dintr-o 
mare în alta conţinutul lor şi particularităţile lor specifice. 
Adevărul despre expansiunea mărilor şi amestecării apelor lor nu a fost 
cunoscut decât în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, o dată cu descoperirea 
fosei pământului şi a legilor fizice şi chimice care guvernează amestecul şi 
combinarea lichidelor. Iată, în continuare, câteva detalii ştiinţifice ale acestui 
rezumat: 
1. Extinderea fundului mării 
„El este Cel care a lăsat să curgă liber (adică le-a întins şi   le-a extins) cele 
două mări „(Al-Furqan: 53). 
Oceanografia a descoperit, la sfârşitul celui de al cincilea deceniu al 
secolului al XX-lea, că fundurile mărilor şi ale oceanelor sunt tărâmul unor 
cutremure şi erupţii vulcanice şi falii, care au avut şi continuă să aibă, printre 
alte consecinţe, şi expansiunea mărilor. Oceanul Atlantic a început să se 
formeze cu circa 180 de milioane de ani în urmă şi, ca urmare a formării lui, 
Europa s-a separat de America de Nord. Oceanul Atlantic continuă să se 
extindă şi astăzi  cu douăzeci şi cinci de milimetri anual. La fel s-a întâmplat 
şi în cazul Mării Roşii. 
2. Întâlnirea a două mări 
„Şi a făcut, între ele, un perete şi un baraj de netrecut” (Al-Furqan: 53). 
Când se întâlnesc în aceeaşi albie două cursuri de apă cu particularităţi 
chimice diferite, ele se amestecă, dar nu se combină, în sensul că nu 
formează un singur lichid, adică nu se dizolvă unul în altul. În Pakistanul de 
Est, de exemplu, două râuri curg unul alături de celălalt din oraşul 
Thsatngham până la Arman în Birmania, ca şi când ele ar fi despărţite de o 
stavilă. Acelaşi lucru se întâmplă cu fluviul Gange şi cu afluentul său 
Jamuna în oraşul Allahabad din India. 
 În Iran, există râuri care la întâlnirea cu apa mării se închid, întorcându-se în 
locul de izvorâre. Fluviul Amazon face ca apa Oceanului Atlantic să fie 
dulce pe o distanţă de sute de kilometri de la vărsarea lui. Astfel apa 
Oceanului Atlantic se întâlneşte cu apa Mării Mediterane, care este mai grea, 
aceasta din urmă rămâne în straturile de jos şi se deplasează spre Vest, spre 
Ocean. Tot la fel, apa Mării Negre nu se combină cu cea a Mării Mediterane, 
când se întâlnesc în strâmtoarea Bosfor, ci alcătuiesc două straturi lipite, 
unul deasupra celuilalt. Apa Mării Negre, care este mai uşoară, se 
deplasează la suprafaţă spre Marea Mediterană, în vreme ce apa Mării 
Mediterane - mai grea, din cauză că este mai sărată - se deplasează în 
straturile de jos către Marea Neagră. Acest adevăr ştiinţific despre bariera 
dintre cele două mări a fost descoperit în secolul al XVII-lea. 



Este demn de menţionat că bariera dintre cele două mări, care împiedică 
invadarea apelor unei mări asupra unei alte mări, este o barieră chimică; ea 
permite apelor să treacă dintr-o mare în alta, dar împiedică particularităţile  
şi caracteristicile specifice unei alte mări să domine particularităţile celeilate 
mări, în sensul că apa care trece dintr-o mare în alta ar dobândi 
caracteristicile specifice ale mării în care a ajuns. În aceasta constă miracolul 
ştiinţific al expresiei „ele nu o pot trece”, din cuvintele lui Allah Preaînaltul: 
„El a slobozit cele două mări ca să se întâlnească/ Dar, între ele, este o 
stavilă pe care ele nu o pot trece” (Ar-Rahman: 19-20). 
Sateliţii artificiali au fotografiat, recent, cu raze infraroşii, barierele dintre 
apele mărilor şi ale oceanelor, iar privirea atentă la ilustraţie, îi oferă 
cititorului imaginea vizibilă a barierei care împiedică apa unei mări să 
invadeze apa celeilalte mări. 
Comentariu 
Cuvintele lui Allah Preaînaltul „El a slobozit cele două mări ca să se 
întâlnească/ Dar, între ele, este o stavilă pe care ele nu o pot trece” (Ar-
Rahman: 19-20) au reprezentat unul din motivele care l-au determinat pe 
cunoscutul cercetător oceanograf Cousteau să primească Islamul ca religie. 
 
  
5 -  „ŞI SCOATE DIN ELE PERLELE ŞI MĂRGEANUL” 
„El este Cel care a supus marea, pentru ca voi să mâncaţi 
 din ea carne proaspătă şi să scoateţi din ea podoabă  
pe care să o purtaţi” (An-Nahl: 14). 
 
Perlele sunt produse de scoici care trăiesc în apele dulci şi sărate; ele sunt, în 
realitate, alcătuite din substanţe calcaroase, de diverse culori şi dimensiuni, 
secretate de moluşte cu cochilie bivalvă, pentru a înveli cu ele corpuri străine 
dăunătoare care pătrund în interiorul lor, aşa cum sunt viermii, firicelele de 
nisip, murdăriile etc. 
Mărgeanul reprezintă structuri marine compuse din sare de calciu 
(bicarbonat de calciu), secretate de unele specii de celenterate care trăiesc în 
apele calde pentru a se adăposti în ele. Recifurile de corali se întind pe mii 
de kilometri, la adâncimi variind între 20 şi 180 de metri de la suprafaţa 
apei, alcătuind unul din cele mai splendide peisaje marine pe care le-a creat 
Allah Preaslăvitul şi Preaînaltul. Pe lângă valoarea decorativă a perlelor şi a 
coralilor, al căror preţ depăşeşte astăzi preţul aurului, fiinţele marine care le 
secretă au un rol important în protejarea calităţilor mării şi echilibrului 
ecologic  prin ciclul elementului carbon şi al sării de calciu din care sunt 
compuse perlele şi coralii, întrucât biologii marini apreciază că ploile şi 



elementele de eroziune transportă anual în oceane, 500 milioane metri cubi 
de sedimente, compuse, în cea mai mare parte, din sare de calciu: o parte din 
ele se depun în adâncurile lor, iar cea mai mare parte este transformată de 
animalele marine , inclusiv de cele care secretă perlele şi coralii, în structuri 
pietroase cu care se apără de duşmani şi, în acelaşi timp, alcătuiesc 
carapacele lor şi recifurile de mărgean sau corali. Slavă Celui care le 
orânduieşte pe toate! 
 
 
6 -  ŞI EL ARE CORĂBIILE ÎNĂLŢATE PE MARE, 
 ASEMENEA MUNŢILOR 
         
„Şi printre semnele Sale sunt corăbiile de pe mare, ce seamănă cu munţii/ 
Dacă voieşte, El domoleşte vântul şi ele rămân nemişcate pe suprafaţa apei. 
Întru aceasta se află semne pentru toţi oamenii care sunt răbdători şi 
mulţumitori/ Sau El le lasă să piară, pentru cele pe care le-au agonisit. Însă, 
El iartă mult” (Aş-Şura: 32-34). 
1. Titanicul 
La 10 aprilie 1912, a pornit din portul englezesc Southampton într-o 
croazieră mândria industriei navale - vaporul Titanic sau vasul invincibil, 
având la bord elita comunităţii internaţionale şi financiare, aşa cum se 
caracterizaseră călătorii înşişi. Mândria şi vanitatea constructorilor vasului i-
au împins să considere acest vapor de neînvins. Unul dintre membrii 
echipajului a fost auzit spunând, fălindu-se în faţa unui grup de călători: 
„Nici chiar Dumnezeu nu este în stare să scufunde acest vapor!” Dar în cea 
de a treia zi de mers, prin zona nordică a Oceanului Atlantic, s-a ciocnit de 
un iceberg plutitor, care i-a provocat o breşă cu lungimea de 90 de metri şi, 
după numai două ceasuri şi un sfert, vasul invincibil şi muntele plutitor din 
fier şi oţel s-a oprit pe fundul oceanului, cu 1504 călători la bord. Vasul avea 
o încărcătură de 46 mii de tone şi o lungime de 246 de metri. Responsabilii 
au fost avertizaţi, în prealabil, despre existenţa unui iceberg pe itinerarul său, 
dar vanitatea omului şi încrederea oarbă în forţa sa l-au împiedicat să ia 
măsurile de precauţie, unii călători cerând cu ironie bucăţi din iceberg, în caz 
că se va ciocni cu vasul lor, pentru a le pune în paharele cu băutură, convinşi 
fiind că vasul lor nu va lua foc şi nici nu se va scufunda, aşa după cum li se 
spusese. Poetul egiptean Ahmad Şawqi a rezumat scufundarea Titanicului în 
următoarele cuvinte: 
„A fost izbit, a trosnit şi a cerut ajutor, 
     Dar, i-a venit sorocul, rămânând doar o poveste” 
 



Icebergul care a învins vaporul invincibil şi a sfărâmat vanitatea omului avea 
o lungime de doar 25 de metri şi o lăţime de numai 25 de metri, dar aceste 
dimensiuni i-au permis să lovească şi să scufunde un vas în greutate de 
200000 de tone. În anul 1987, o misiune franco-americană a descoperit 
epava acestui vapor în Oceanul Atlantic, la adâncimea de 4200 de metri, la 
distanţă de 500 kilometri de litoralul norvegian, şi a constatat că el fusese 
rupt în două bucăţi. S-au transmis ştiri care dovedesc că omul nu a învăţat 
nimic din lecţia Titanicului, lumea aleasă întrecându-se să achiziţioneze 
piese din el, după trecerea a şaptezeci şi cinci de ani de la scufundare, la 
preţuri exorbitante:  două sute de mii de dolari în schimbul unei statuete de 
bronz, două mii de lire sterline în schimbul unei farfurii de porţelan, cinci 
mii de dolari în schimbul unei cărţi poştale care s-a păstrat până astăzi,  
uitând că, zilnic, mor în lume patruzeci de mii de copii din cauza foametei. 
Vai omului! „El este nedrept şi neştiutor!” 
 
2. „Şi v-a supus vouă corabia pentru a pluti pe mare din porunca lui” 
Corabia a fost supusă pentru a pluti pe mare din porunca lui Allah şi nu după 
dorinţele sufletului care îndeamnă la rău şi după lăcomia indivizilor şi a 
statelor care au folosit flotele din cele mai vechi timpuri şi până astăzi pentru 
a învinge popoarele sărace şi slabe şi a le jefui resursele. În fundul mărilor şi 
al oceanelor, s-au scufundat şi se scufundă, în fiecare zi, zeci de corăbii care 
încalcă voinţa lui Allah, în privinţa făpturilor sale. Enciclopedia Cousteau 
apreciază că în fiecare an ajung pe fundul mărilor şi al oceanelor vase cu un 
tonaj de un milion de tone. Printre ele se află corăbii spaniole din secolele al 
XVI-lea şi al XVII-lea, care transportau aurul, argintul şi comorile furate din 
ţările Americii Latine şi ale Africii, flote de război vechi şi moderne care s-
au războit pe nedrept în oceanele lumii pentru a pune mâna pe resursele 
popoarelor slabe şi pentru a-şi impune dominaţia asupra lor şi tancuri 
petroliere gigantice, cu o încărcătură de cinci sute de mii de tone. Toate 
acestea au intrat sub incidenţa următorului verset: „Pe fiecare l-am pedepsit 
Noi după păcatul lui: printre ei, se află acela asupra căruia am trimis vijelie 
cu pietre; printre ei, se află acela pe care l-a lovit strigătul; printre ei, se află 
acela pe care Noi am făcut să-l înghită pământul; printre ei, se află acela pe 
care Noi l-am înecat. Şi nu Allah a fost nedrept cu ei, ci, ei au fost nedrepţi 
faţă de ei înşişi” (Al-'Ankabut). 
 
7. „ŞI PE MAREA CEA PLINĂ” 
 
„Masjur” este un adjectiv derivat de la „sajara”, care înseamnă „a umple sau 
a aprinde”. Se spune „a umplut râul” şi „a aprins cuptorul”. Acest sens îl 



găsim în cuvintele lui Allah Preaînaltul despre starea mărilor, în Ziua de 
Apoi, când vor fi aprinse şi vor izbucni: „Şi când mările se vor aprinde” (At-
Takwir: 6), „Şi când mările vor izbucni (în flăcări)” (Al-Infitar: 3). 
Următoarele informaţii sumare din „Enciclopedia Mărilor” îi oferă 
cititorului o imagine simplificată a sensului jurământului lui Allah 
Preaînaltul pe marea plină şi aprinsă şi a energiilor şi a binefacerilor pe care 
Domnul le-a depus în mări şi le-a supus omului. 
 
1. Ciclul apei 
Apa are proprietatea păstrării căldurii soarelui pentru o perioadă de timp mai 
lungă decât o poate face scoarţa pământului. Soarele încălzeşte straturile 
superioare ale apei mărilor, în vreme ce, straturile adânci se încălzesc 
datorită căldurii care urcă din interiorul pământului, din milioanele de tone 
de lavă şi roci lichide pe care pământul le aruncă în fundul oceanelor prin 
fosele sale. Şi cu toate că soarele evaporă în fiecare an 320 milioane 
kilometri cubi din apa oceanelor, toată apa, până la ultima picătură, se 
întoarce tot în mare, chiar şi după milioane de ani, datorită învelişului 
atmosferic care o readuce pe pământ sub formă de ploaie şi zăpadă, pentru a 
relua un nou ciclu -  ciclul mişcării apei din mare în atmosferă şi apoi din 
nou pe pământ. El acţionează ca o maşină de dimensiuni uriaşe, perfectă, 
soarele având, în cadrul ei rolul focului, mările rolul unui cazan uriaş, iar 
învelişul atmosferic, vânturile, munţii, pământul cu straturile lui, lacurile şi 
râurile rolul unor vase de acumulare, de răcire şi de drenare, în felul acesta 
mările rămânând umplute cu apă. Datorită acestui ciclu al apei, se degajă în 
fiecare zi o cantitate de energie necesară pentru viaţa făpturilor vii egală cu 
energia existentă în mii de bombe cu hidrogen, însă ea este o energie curată, 
utilă pentru toate fiinţele, distribuită prin intermediul vânturilor şi al ploilor, 
în conformitate cu voinţa Creatorului, care ştie totul despre făpturile Sale, cu 
îndurarea şi dreptatea Lui. 
„Allah este Acela care v-a supus vouă marea, ca să plutească vasele pe ea, la 
porunca Sa, şi pentru ca voi să umblaţi în căutarea harului Său. Poate că voi 
veţi fi mulţumitori” (Al-Jathiya: 12). 
 
2. Energia ascunsă în mări 
Marea este plină de energie; în ea se află 85 de elemente naturale. Ea este o 
adevărată mină pentru pământ. Un kilometru cub de apă de mare conţine un 
milion şi jumătate de tone de magneziu, şaptesprezece kilograme de aur, 
precum şi mari cantităţi de calciu, sulf, sare, clor, potasiu, iod, săruri de 
aluminiu, nichel, crom şi altele. Un kilometru cub din apa oceanului conţine 
o cantitate de sare care ar ajunge întregii omeniri pentru o perioadă de doi 



ani. Dacă ar fi extrase blocurile minerale de pe fundul Oceanului Pacific, ele 
ar asigura cuprul necesar întregii omeniri pentru o perioadă de şase mii de 
ani, aluminiul necesar pentru o perioadă de zece mii de ani şi cobaltul 
necesar pentru o perioadă de două sute de mii de ani. Ţiţeiul, gazele naturale 
şi cărbunii de pământ de sub fundul mării constituie o bogăţie inestimabilă, 
din care omul nu a extras decât o cantitate foarte mică. La toate acestea, se 
adaugă energia hidroelectrică nelimitată. 
Mările sunt, de asemenea, pline de resurse alimentare, suficiente pentru 
întreaga lume, oricât de mare ar fi populaţia ei, cu condiţia ca omul să nu 
altereze, să nu polueze şi să nu epuizeze mările, aşa cum procedează de un 
secol încoace. Este suficient să amintim că, în mări trăiesc douăzeci de mii 
de specii de vieţuitoare, din care omul a pescuit şaizeci de milioane de tone 
în anul 1973 şi o sută de milioane de tone în anul 1990. Dacă ştim că un 
kilogram de peşte pescuit se hrăneşte cu zece kilograme de plancton care la 
rândul lui, se hrăneşte cu zece kilograme de plante microscopice şi că fiecare 
litru  de apă de mare conţine o mie de soiuri de plante microscopice şi zeci 
de specii de microorganisme şi un milion de celule vegetale, fiecare celulă 
înmulţindu-se cu o rată de un miliard de celule lunar, vom înţelege mai bine 
ceva din măreţia jurământului lui Allah Preaînaltul „Şi pe marea cea plină”. 
Dacă ştim că unele crustacee se hrănesc cu o sută de miliarde de celule 
vegetale şi că unii peşti se hrănesc cu şaptezeci de mii de crustacee zilnic şi 
că balena înghite cinci mii de peşti zilnic sau cinci tone de plancton şi că 
omul pescuieşte, în fiecare an, mii de balene, greutatea unui exemplar din ele 
putând să ajungă la 65 de tone, vom înţelege, de asemenea, ceva din măreţia 
jurământului lui Allah Preaînaltul „Şi pe marea cea plină”. Laudă Aceluia 
care a împărţit sursele de existenţă şi nu a uitat pe nimeni şi a binecuvântat 
pământul „şi a orânduit pe el toate cele necesare pentru hrană, până la patru 
zile egale. Acesta este un răspuns pentru aceia care întreabă” (Fussilat: 10). 
Mările sunt pline de curenţi, între care se numără unsprezece curenţi calzi; în 
ele, se află cincisprezece mii de vulcani activi şi stinşi şi douăzeci de abisuri 
cu adâncimi de până la 11516 metri; ele sunt pline de lanţuri muntoase, cel 
mai uriaş dintre acestea fiind lanţul care se întinde până la o distanţă de 60 
de mii de kilometri în Oceanul Pacific, Oceanul Indian şi Oceanul Atlantic, 
cu înălţimi variind între 100 şi 3000 de metri. 
 
3. Carnea de mare şi mâncarea ei   
„Vânatul pe mare vă este îngăduit, iar mâncarea lui este pentru voi, ca şi 
pentru călători, merindă” (Al-Ma'ida: 96). 
Coranul cel Sfânt a permis consumarea cărnii proaspete din vânatul de mare, 
aşa după cum spun cuvintele lui Allah Preaînaltul: „El este Cel care a supus 



marea, pentru ca voi să mâncaţi din ea carne proaspătă” (An-Nahl: 14); 
„Cele două mări nu sunt la fel; aceasta este bună, dulce, plăcută la băut, iar 
aceasta este sărată şi amară. Şi, totuşi, din fiecare [dintre cele două] mâncaţi 
carne proaspătă” (Fatir: 12). Tradiţia nobilă a detaliat sensul cărnii 
proaspete, precizând: „Mâncaţi ceea ce a fost viu când l-aţi pescuit şi apoi a 
murit, dar, nu mâncaţi ceea ce aruncă marea şi pluteşte la suprafaţa ei!” 
(Transmis de Jabir). Legea divină a îngăduit, de asemenea, călătorilor să 
mănânce vânatul din mare. Dar acest lucru este condiţionat de conservarea 
peştelui, astfel încât să nu se altereze şi de prelucrarea lui, aşa cum se 
procedează astăzi. Toate aceste lucruri sunt clare, nu au nevoie decât de o 
explicare simplă, dar ceea ce ne atrage atenţia aici, este pronumele afix din 
expresia „mâncarea ei”. Oare el se referă la vânat, adică la mâncare sau la 
mare? Dacă se referă la vânat, atunci care este mâncarea pe care ne-a 
îngăduit-o Domnul? Dacă pronumele se referă la mare, atunci care este 
mâncarea mării, în afară de peştele pe care-l vânăm? 
 
a)  Mâncarea vânatului de mare: 
Peştele pe care-l vânăm se hrăneşte cu planctonul, alcătuit din specii mici şi 
microscopice de peşti şi crustacee. Specialiştii în biologia marină au 
descoperit recent că sute de miliarde de tone din aceste vietăţi mici, care 
constituie hrana vânatului de mare, se ridică în fiecare noapte din adâncul 
oceanelor la suprafaţa apei şi se hrănesc cu ele peştii mici şi mijlocii, iar la 
ivirea zorilor coboară din nou în adâncuri. S-a constatat, de asemenea, că 
planctonul, care reprezintă hrana peştilor, este una dintre sursele alimentare 
cele mai bogate în proteine şi, de aceea, omul îl pescuieşte, îl prelucrează şi-l 
împarte cu peştii, ajungând aproape să-i priveze de el, dar să se priveze şi pe 
sine, în consecinţă, de toate bunurile mărilor!  
b)  Mâncarea mării în afară de peşte:  
În apa mării se află resurse alimentare uriaşe.  Alături de peşte, de crustacee 
şi de mâncarea lor, vegetaţia marină reprezintă o sursă de energie alimentară 
ce nu este de neglijat. De câţiva ani, Japonia singură extrage 140000 de tone 
dintr-un anumit soi de alge, numite “wakme“, care au o valoare nutritivă 
înaltă,întrucât sunt alcătuite din 20 % substanţe proteice, pe lângă sărurile 
minerale, vitamine, sodiu, fier, potasiu şi calciu. Ele au şi unele efecte 
terapeutice, întrucât reduc grăsimile şi scad tensiunea sangvină. Există un soi 
de alge uriaşe, numite kelp, care cresc cu o viteză de 60 de centimetri pe zi şi 
pe care omul a început să le exploateze, extrăgând din ele substanţe chimice 
folosite în producerea energiei, aşa cum este gazul metan. Vietăţile marine 
animale şi vegetale conţin substanţe chimice folosite în combaterea 
diverselor boli.  



Din unele soiuri de alge roşii s-a extras substanţa chimică “acidul cianic”, 
folosit pentru distrugerea unor viermi care trăiesc în aparatul digestiv. Din 
alte alge şi ciuperci s-au extras antibiotice cu un efect puternic în combaterea 
microbilor care atacă vieţuitoarele. Dar şi mai interesant este faptul că aceste 
substanţe au fost găsite în  ciupercile care cresc în jurul gurilor canalelor de 
scurgere a apelor murdare  şi a  gunoaielor, fiindcă acţiunea acestor ciuperci 
este curăţirea mărilor de microorganismele dăunătoare care se înmulţesc cu 
o viteză uimitoare în apele murdare. Omul nu a extras până în momentul de 
faţă decât puţine medicamente din surse marine şi este posibil să fie 
descoperite mii de alte medicamente în vieţuitoarele marine.  Este suficient 
să menţionăm că în apa mării trăiesc sute de specii de peşti, crustacee şi 
moluşte otrăvitoare, din al căror venin se pot extrage zeci de medicamente 
eficace.  
4 - "Şi v-a  supus vouă râurile" 
Pământul conţine 1360milioane kilometri cubi de apă, distribuită astfel: 
97,2% în mări şi oceane, 2% sub formă de blocuri de gheaţă, 0,6% sub 
forma apei freatice şi 0,017% sub formă de râuri şi lacuri. Râurile şi lacurile 
oferă pentru milioane de oameni plăcerea, apa, alimentaţia şi energia, 
favorizează comerţul şi-l scapă pe om de gunoaie.  Este suficient să amintim 
că viaţa în Egipt, Sudan şi Uganda depinde de fluviul Nil, că barajele înălţate 
pe cursurile de apă asigură aproximativ un sfert din energia electrică pe care 
o consumă omenirea că în Statele Unite se află în stare latentă, în cascade, o 
cantitate de energie hidroelectrică suficientă pentru producerea a 300 de 
milioane cai-putere, adică mai mult decât necesarul de electricitate al 
Statelor Unite, sau că barajul înălţat pe râul Parna, la graniţa dintre Brazilia 
şi Paraguai, considerat a fi cel mai mare din lume, a cărui construcţie a fost 
începută în anul 1975 şi încheiată în anul 1989, produce 75 miliarde 
kilowaţi-oră anual, cunoscându-se şi faptul că energia provenită din cursurile 
de apă este curată, nepoluantă. Totodată, în râuri şi lacuri trăiesc două mii de 
soiuri de peşti, dintre care 1300 de soiuri numai în fluviul Amazon.  
     
5 - "întunericuri unele deasupra altora...” 
"Sau [ele sunt] ca întunericul dintr-o mare adâncă, fără fund, pe care o 
învăluie valurile, iar, peste ele, alte valuri şi, deasupra lor, norii.  Intunericuri 
unele deasupra altora.  Dacă [cineva] scoate mâna, aproape că nici nu vede. 
Iar, acela căruia Allah nu-i dă lumină, nu va avea nici o lumină"           (An-
Nur: 40).  
Stiinţele despre mare au descoperit în a doua jumătate a secolului al XX-lea 
că în adâncurile mărilor la 3. 000 de metri adâncime, se formează valuri cu 
lungimea de câţiva kilometri şi cu înălţimea de până la o sută de metri şi că, 



la adâncimea de şaizeci de metri de la suprafaţa mării totul devine întunecat.  
Există apoi unele tipuri de nori care reflectă lumina soarelui în întregime.  
Acela care citeşte descrierea coranică a întunericurilor care acoperă 
suprafaţa mării şi a abisurilor ei se va convinge că descrierea coranică de 
mai sus a întunericurilor mării nu poate să provină de la un om care nu ştie 
nici să înoate, nici să citească şi care şi-a petrecut viaţa în deşert şi nu a 
cunoscut marea cu abisurile, valurile şi norii ei negri, ci este descrierea 
făcută de Allah Atoateştiutorul.  
În continuare ne vom referi, pe scurt, la o serie de detalii ştiinţifice: 
Intunericul mării care se acumulează :Lumina soarelui, care ne permite să 
vedem lucrurile, este alcătuită din şapte culori vizibile care alcătuiesc 
spectrul luminii: roşu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo, violet.  
Când razele soarelui ating faţa mării, o parte  dintre  ele sunt reflectate, iar o 
altă parte pătrunde în apa ei care reflectă o parte din ele şi care absoarbe, 
treptat, celelalte culori rămase, încât nu mai rămâne nici una din acestea la 
adâncimi de peste şaizeci de metri de la suprafaţa mării.  
-La adâncimi ce variază între 10 şi 20 de metri de la suprafaţa mării apa 
absoarbe culoarea roşie, apoi culoarea  portocalie din spectrul solar  şi apare 
un prim întuneric, cel al culorilor roşu şi portocaliu, în sensul că la 
adâncimea de peste zece metri de la suprafaţa mării nu mai putem distinge 
obiectele de culoare roşie şi portocalie 
- La adâncimea de 20 de metri de la suprafaţa mării apa absoarbe culoarea 
galbenă şi se iveşte al doilea întuneric, în sensul că după 20 de metri 
adâncime nu mai putem distinge obiectele care au culorile roşu, portocaliu şi 
galben.  
- La adâncimea de 30 de metri de la suprafaţa mării, apa ei absoarbe 
culoarea verde şi se iveşte un al treilea întuneric, în sensul că după 
adâncimea de 30 de metri nu mai putem distinge obiectele care au culorile 
roşu, portocaliu, galben şi verde.  
- La adâncimea de 60 de metri de la suprafaţa mării apa absoarbe şi celelalte 
culori, respectiv culorile verde, indigo şi violet, şi apare un al patrulea 
întuneric, absolut, în sensul că nu mai putem distinge obiectele de nici o 
culoare, la adâncimi de peste 60 de metri de la suprafaţa mării.  De aceea, 
Domnul a înzestrat fiinţele care trăiesc în abisurile mărilor, cu o sursă 
proprie de lumină, pe care o produc singure, iar acela pe care Allah nu l-a 
înzestrat cu o sursă de lumină nu va avea lumină în aceste adâncuri.  
(Remarcaţi relaţia dintre textul coranic şi sensurile stiinţifice).  
Este de remarcat faptul că întunericul mării nu devine absolut, adică 
întuneric beznă, decât la adâncimea de peste şaizeci de metri.  Intunericurile 
dintre această adâncime şi suprafaţa mării sunt relative, aşa după cum am 



explicat mai sus.  Cuvântul "aproape" din segmentul de verset "Dacă 
[cineva] scoate mâna, aproape că nici nu o vede" face aluzie înr-un mod 
uimitor la întunericurile relative ale mării.  Acest lucru l-a determinat pe 
oceanologul indian contemporan Durghara să conchidă,în urma comentării 
acestui verset sfânt, că informaţiile conţinute în el nu sunt la nivelul 
cunoştinţelor omenirii din vremea revelaţiei ci ţin de un nivel mai înalt decât 
natura şi decât omul, adică de Allah Preaînaltul şi Preaslăvitul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig. 20: Simetria i armonia din interiorul unei picãturi de apã, a a cum a 
fost ea fotografiat  pentru prima datã cu ajutorul unui microscop 
special. Jean Jiyeton afirmã, în legãturã cu aceasta: „Cum sã nu vedem 
în fa a unui astfel de sistem i unei astfel de frumuse i mâna, voin a i 
geniul inginerului suprem al sistemului suprem, care regleazã 
constantele fizice i condi iile primordiale ale comportamentului 
atomilor i ale vie ii a trilor? Puternic, liber, infinit, confuz, nevãzut, 
sensibil, El se aflã acolo  ve nic i necesar  în spatele fenomenelor, 
foarte departe deasupra Universului, dar El este prezent în fiecare 
particulã”.
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“Ş şi din apã am fãcut tot ce este lucru viu i oare, tot nu 
cred ei?” (Al-Anbiya: 30).

 
 
 
 



Fig. 21: Fotografie micã a unei insule vulcanice care se ive te din 
adâncurile oceanului. Coloanele de flãcãri i lavã s-au înãl at 
pânã la aptezeci de metri, pentru ca dupã câteva zile sã disparã. 
Astfel de lavã vulcanicã aruncatã de interiorul pãmântului aprins 
în adâncurile oceanelor, în fiecare zi, în cantitã i estimate la sute 
de mii de tone, reprezintã o sursã uria ã de energie i contribuie 
la încãlzirea apei.
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„ i pe marea cea aprinsã” (At-Tur: 6)Ş

 
 
 



Fig. 22: „ i între cele douã mãri a pus o stavilã”: Imagine 
grãitoare a stavilei dintre cele douã mãri, a a cum a fost ea 
surprinsã de un satelit în apele Oceanului Atlantic cu ajutorul 
razelor infraro ii. Apele cãldu e ale Golfstreamului au culoarea 
portocalie, iar apele curentului Labrador au culoarea albastru 
închis, ele fiind complet separate unele de altele. 
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„El a slobozit cele douã mãri ca sã se întâlneascã,/ Dar, între 
ele, este o stavilã pe care nu o pot trece” 

(Ar-Rahman: 19-20).

 
 
 
 



Fig. 23: Mãrgeanul sau coralii joacã un rol esen ial în 
asigurarea echilibrului mediului marin, alãturi de valoarea sa 
în confec ionarea obiectelor de podoabã.
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„Din ele ies mãrgãritare i mãrgean” (Ar-Rahman: 22).ş

 
 
 
 



Fig. 24: Fotografie luatã din avion a vãrsãrii unui fluviu în mare. 
Peretele sau stavila dintre ele se vede clar.

„El este Cel care a lãsat sã curgã liber cele douã mãri - 
aceasta plãcutã i dulce i aceasta sãratã i amarã i a fãcut, 
între ele, un perete i o stavilã, de netrecut” (Al-Furqan: 53)
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Fig. 25: Imagine realã a valurilor care acoperã mãrile adânci 
la mii de metri de la suprafa a lor. Aceste valuri au fost 
descoperite recent, cãci înainte de anul 1970 omul nu tia 
nimic despre existen a lor.
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„Sau ca întunericurile dintr-o mare adâncã, fãrã fund, pe 
care o învãluie valurile, iar, peste ele, alte valuri i deasupra 

lor norii” (An-Nur: 40).
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Fig. 26: Nici chiar aceastã imagine surprinsã pe peliculã de speciali tii în 
studierea oceanelor i a climei în timpul unei furtuni cumplite nu poate 
sã ne ofere imaginea clarã pe care ne-o sugereazã cuvintele din Coranul 
cel Sfânt, în descrierea faptelor necredincio ilor rãtãci i în întunericuri.
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„Sau ca întunericurile dintr-o mare adâncã, fãrã fund, pe 
care o învãluie valurile, iar, peste ele, alte valuri i deasupra 
lor norii. Întunericuri unele deasupra altora. Dacã [cineva] 
scoate mâna, aproape cã nici nu o vede. Iar acela cãruia 

Allah nu-i dãruie te luminã nu va avea nici o luminã”
 (An-Nur: 40)
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CAPITOLUL VI 
 
 

“ŞI  NU  FACEŢI  STRICĂCIUNE  PE   PĂMÂNT,   
 DUPĂ BUNA LUI  ÎNTOCMIRE”  

REFERIRI  ALE  VERSETELOR SFINTE 
LA   ŞTIINŢA   MEDIULUI 

 
 
„Şi de nelegiuire, stai departe“ (Al-Muddathir: 5) 
"Allah este Bun şi iubeşte bunătatea, este Curat şi iubeşte  curăţenia” 
                                                         (Hadis nobil) 
 
“Omul de astăzi este cel mai mare stricător pe care  l-a cunoscut omenirea" 
                        (Yves Cousteau) 
 
 
 
 
1.   ECHILIBRUL  MEDIULUI 
 
 "Şi am lăsat să crească pe el de toate, cu măsură cumpănită”    
 
Mediul terestru, adică mediul în care trăim, alcătuit din pământ cu învelişul său atmosferic, cu 
mineralele, plantele şi animalele care există pe el şi în interiorul lui, reprezintă un lanţ de verigi 
care se influenţează una pe alta de aşa manieră încât provocarea unui dezechilibru în ceea ce 
priveşte vreuna din creaţiile lui Allah va avea o influenţă negativă asupra celorlalte.  Acest lucru 
a fost demonstrat recent de ştiinţele despre mediu şi a fost pus în evidenţă şi de următoarele versete 
din Coranul cel Sfânt: "Şi am lăsat să crească pe el de toate, cu măsură cumpănită"(Al-Hijr: 19); "Şi Noi 
am creat toate lucrurile bine întocmite"(Al-Qamar: 49); "Şi a creat toate lucrurile şi le-a orânduit 
cu bună rânduială"                 (Al-Furgan: 2). Miliardele de galaxii din univers, miliardele de 
vieţuitoare de pe pământ, tot ceea ce a fost creat de Allah Preaslăvitul şi Preaînaltul, de la cea mai 
mică particulă dintr-un atom până la cele mai uriaşe galaxii, se bazează pe un sistem perfect 
întocmit, în  cadrul  căruia toate făpturile se află într-o interdependenţă, fiind influenţate unele de 
altele în mod negativ sau pozitiv.  Fiecare făptură are o funcţie  predestinată, căreia nu trebuie să i 
se aducă vreun prejudiciu şi cu care nu trebuie să se glumească, lucru subliniat de cuvintele lui 
Allah Preaînaltul: "Noi nu am creat cerul şi pământul şi ceea ce se află între ele, jucându-ne!" (Al- 
'Anbiya': 16). Iar dacă vieţuitoarele au fost supuse pentru a-l sluji pe om, pe care Domnul l-a 
cinstit făcându-l stăpân peste ele şi moştenitor pe pământ, acest lucru a fost condiţionat în Coran astfel: 
"Şi nu faceţi stricăciune pe pământ, după buna lui întocmire!" (Al-'A'raf: 85); "Mâncaţi şi  beţi din 



darul lui Allah şi nu faceţi răutăţi pe pământ, [şi nu fiţi] stricători!"                 (Al-Baqara: 60); "Şi cerul, 
El l-a înălţat şi El a stabilit balanţa,/ Pentru ca voi să nu fiţi nedreptăţiţi la cumpănire"                 (Ar-
Rahman:7-8). Şi, atunci, omul nu a respectat învăţăturile Creatorului "Stricăciunea s-a arătat pe 
uscat şi pe mare, din pricina a ceea ce săvârşesc mâinile oamenilor, pentru ca [Allah] să-i facă pe ei 
să guste o parte din ceea ce au făcut ei.  Poate că ei se vor întoarce!" (Ar-Rum: 41).  
 Ştiinţa despre echilibrul mediului este o ştiinţă tânără, care a apărut cu aproximativ un sfert de secol în 
urmă, ca rezultat al poluării, ale cărei consecinţe distrugătoare asupra animalelor, plantelor, 
omului, pământului şi a învelişului său atmosferic au început o dată cu epoca industrială din secolul 
al XIX - lea şi au ajuns la apogeu la mijlocul secolului al XX-lea, când asociaţiile ştiinţifice care 
se ocupă de problemele vieţuitoarelor şi ale naturii au tras semnalul de alarmă şi au fost emise 
legi referitoare la protecţia mediului împotriva poluării.  
Dar omul - cel mai primejdios stricător şi cel mai mare ucigaş de pe acest pământ - continuă şi astăzi 
să distrugă plantele şi vieţuitoarele, ori de câte ori poate  să facă acest lucru  - şi, cât de puţin 
folositoare sunt legile elaborate de om, dacă nu se ţine seama de poruncile divine, exprimate în 
următoarele cuvinte ale lui Allah: "Şi cerul, El l-a înălţat şi El a stabilit balanţa,/ Pentru ca voi să nu 
fiţi nedrepţi la cumpănire"(Ar-Rahman:7-8); "Şi nu faceţi stricăciune pe pământ, după buna lui 
întocmire!"(Al - 'A'raf: 85); "Mâncaţi şi beţi din darul lui Allah şi nu faceţi răutăţi pe pământ, [şi nu fiţi]) 
stricători!" (Al-Baqara: 60).  
Următoarele date statistice despre poluarea mediului aerian, terestru şi marin îl ajută pe cititor să-şi 
formeze o idee simplă în legătură cu gradul în care omul respectă legislaţia elaborată.  

 
2 - ECHILIBRUL ÎNVELIŞULUI ATMOSFERIC 
  
"Şi cerul El L-a înălţat şi El a stabilit balanţa " 
  
 Ştiinţa despre învelişul atmosferic care înconjoară pământul a arătat, aşa cum s-a explicat mai sus, că 
cele şapte straturi din care este compus se bazează pe o balanţă foarte exactă, una din funcţiile sale 
fiind protejarea pământului şi a făpturilor de pe el. Datorită "boltei celei înalte" (At-Tur: 5), de 
deasupra noastră, a fost posibilă viaţa pe pământ, spre deosebire de celelalte planete din sistemul 
solar.  Stratul de ozon este un strat foarte subţire, care joacă pentru pământ rolul unui filtru 
inteligent, întrucât absoarbe razele ultraviolete cu undă scurtă care ucid fiinţele terestre şi permite 
trecerea celorlalte raze din spectrul de lumină utile pământului şi făpturilor de pe el.  

Academia Naţională de Ştiinţe din Statele Unite apreciază că, dacă va scădea cantitatea de ozon din 
atmosferă cu 1%, va creşte numărul bolnavilor de cancer de piele cu zece mii de cazuri anual.  
Dar lucrurile nu se vor limita doar la atât, ci, dacă scăderea cantităţii de ozon va fi şi mai mare, 
aceasta va avea repercursiuni asupra tuturor formelor de viaţă de pe pământ: ca urmare a scăderii 
crescânde a stratului de ozon, temperatura pământului va creşte treptat cu 2-3 grade, ceea ce va 
conduce la creşterea nivelului apelor din mări şi oceane cu 0,5 - 3 metri, ca urmare  a topirii 



gheţarilor din zonele polare, şi vor fi acoperite de ape numeroase insule şi oraşe situate pe 
litoral, se vor modifica total sistemele distribuţiei vânturilor, precipitaţiilor, vieţuitoarelor şi 
producţiei agricole mondiale în mod catastrofal.  
 
 
 
 
3 - POLUAREA ÎNVELIŞULUI ATMOSFERIC 
          
"Pentru ca voi să nu fiţi nedrepţi la cumpănire" 
  
1. Gaura din stratul de ozon: 
Încă din anul 1982, cercetătorii britanici de la staţiunea ştiinţifică situată la polul Sud au constatat 
scăderea treptată, de la un an la altul, a cantităţilor de ozon în zona polară. În anul 1984, au fost 
avertizate celelalte instituţii ştiinţifice asupra acestei scăderi primejdioase pentru fiinţele de pe 
pământ, iar în anul 1987, cercetătorii au constatat că, jumătate din stratul de ozon din regiunea 
polului Sud a dispărut. În urma unor studii ştiinţifice intense, care au costat zeci de milioane de 
dolari, cercetătorii au ajuns să ştie astăzi că gaura din stratul de ozon de deasupra Oceanului 
Îngheţat de Sud se datorează unor substanţe chimice industriale, cum sunt  freonul şi foranul, pe 
care omul le produce în cantităţi  de milioane de tone, folosindu-le ca materiale de răcire la 
frigidere, la aparatele de condiţionare a aerului şi ca împingătoare pentru aerosoli şi în aparatele 
cu presiune, aşa cum este cazul unor sprayuri de parfum.  Aceste substanţe sunt gaz  
cloroflorid de carbon (C. F. C. ) care nu arde şi nu se dezintegrează şi care se înalţă încet - încet, 
ajungând la stratul de ozon din atmosferă, pe care-l distruge foarte lent.  
După dispute ştiinţifice, care au durat cinci ani între statele industriale care produc acest gaz 
dăunător mediului, s-a decis, înainte de 1999, reducerea producţiei lui la jumătate. Nu a fost 
stopată integral producţia lui, deoarece la mijloc se află interese comerciale uriaşe, estimate la 
miliarde de dolari, ca urmare a folosirii acestui gaz.  
Oare s-a schimbat omul? El a fost şi rămâne aşa cum l-a descris Stăpânul lumilor: nedrept cu sine şi 
cu alţii, ignorant faţă de sine şi faţă de ceilalţi,  din cauza egoismului şi a lăcomiei după bani.  
2.  Ploile acide: 
Învelişul atmosferic s-a transformat, de zeci de ani, într-o "groapă de gunoi gazoasă", în care omul 
a  aruncat  şi continuă să arunce miliarde de tone de gaze toxice, emise de uzine, de automobile 
şi de celelalte surse generatoare de energie. Cu toate că Stăpânul a făcut în învelişul atmosferic 
drumuri, urmate de gazele ce se înalţă de la uzinele de pe pământ, consecinţele "nedreptăţii omului 
la cumpănire", la balanţa pe care a aşezat-o Domnul în învelişul atmosferic al pământului sunt astăzi 
vizibile, ele manifestându-se şi prin ploile acide care distrug resursele vegetale şi animale în 
diverse ţări industrializate.  Datele statistice pentru anul 1977 au apreciat că emisiile de compuşi 
dăunători ai sulfului, aşa cum sunt dioxidul şi trioxidul de carbon, prin coşurile uzinelor, au ajuns 



la 3 milioane de tone în Franţa, 5 milioane de tone în Marea Britanie şi 264 milioane de tone în 
Statele Unite ale Americii.  
3 - Schimbarea climatului: 
Bioxidul de carbon (CO2) reprezintă un procent de 0,003% în compoziţia aerului şi joacă un rol 
important în asigurarea stabilităţii  temperaturii atmosferei şi a pământului, ca şi în circuitul 
carbonului în atmosferă. Activitatea crescândă a maşinii industriale nesăţioase a omului, care aruncă 
în atmosferă 5,5 miliade de tone din acest gaz, a modificat balanţa exactă a compoziţiei 
atmosferei pe care a stabilit-o Domnul şi, cu mai mulţi ani în urmă, au fost lansate avertismente 
în legătură cu creşterea procentului de bioxid de carbon. Aceasta ar putea provoca creşterea 
temperaturii atmosferei şi modificări decurgând din aceasta în distribuţia vânturilor şi a 
precipitaţiilor şi în nivelul mărilor şi al fluviilor.  
Este suficient să menţionăm faptul că agricultura Statelor Unite ale Americii a fost afectată, în 
anul 1988, de o secetă cumplită, ceea ce a dus la scăderea recoltei anuale de cereale de la 207 
milioane tone la numai 97 milioane tone, iar o repetare a acestei situaţii ar reprezenta un 
dezastru la scară planetară.  Unii cercetători au pus această situaţie pe seama modificării climatului 
şi a creşterii temperaturii, ca urmare a dezechilibrului din balanţa bioxidului de carbon.  
 
4 - POLUAREA  PĂMÂNTULUI  ŞI A MĂRILOR 
  
"STRICĂCIUNEA S-A ARĂTAT PE USCAT ŞI PE MARE, DIN PRICINA A CEEA CE 
SĂVÂRŞESC MÂINILE OAMENILOR, PENTRU CA [ALLAH] SĂ-I FACĂ PE EI SĂ GUSTE O 
PARTE DIN CEEA CE AU  FĂCUT  EI.   POATE CĂ EI SE VOR ÎNTOARCE!" 
  
"Şi de îndată ce pleacă, străbate pământul, căutând să semene stricăciune şi să nimicească semănăturile şi 
dobitoacele. Allah însă nu iubeşte stricăciunea!"                          (Al-Baqara: 205).  
Pădurile  ecuatoriale reprezintă "plămânul verde al pământului", aşa după cum le-au numit savanţii 
ecologişti, dar, de zeci de ani, omul distruge în fiecare minut treizeci de hectare din ele, adică 
157 mii de kilometri pătraţi anual.  Dacă lucrurile vor continua astfel, la începutul secolului al 
XXI-lea, nu vor mai exista decât 11 milioane de kilometri pătraţi din ele.  Africa a pierdut, în 
decursul ultimei jumătăţi de secol, 80% din pădurile ecuatoriale, fiind urmată de Asia - îndeosebi 
Malaezia şi Indonezia, şi apoi de America de Sud, în care pădurile ecuatoriale reprezintă jumătate 
din resursele forestiere mondiale, având o vârstă de aproximativ 150 milioane de de ani.  În 
pădurile sud-americane, trăiesc 3 milioane de specii vegetale şi animale, care se reduc într-un 
ritm de o specie, în fiecare 15 minute, datorită distrugerii mediului de către om, în decursul 
secolului al XX-lea.  Consecinţele se văd în deşertificarea crescândă a solului, în secetă, în scăderea 
resurselor alimentare, în creşterea foametei în cele mai multe ţări din lumea a treia, devenite 
sărace din cauza lăcomiei omului puternic şi a împilării de către el a semenului său slab, a omului 
care se consideră astăzi civilizat şi-i caracterizează pe ceilalţi ca fiind săraci sau în curs de 
dezvoltare.  



El este vinovat de epuizarea bunurilor pământului, de sărăcirea resurselor lui economice şi de 
menţinerea populaţiei lui în întunericul ignoranţei, în sărăcie şi înapoiere.  Dezastrul  se va abate, 
mai devreme sau mai târziu, asupra tuturor, dacă omul nu va opri, înainte de a fi prea târziu, 
consecinţele distrugătoare asupra balanţei mediului terestru, pe care le-au produs cerinţele 
civilizaţiei sale materiale de un secol şi mai bine; naşterea unui singur copil în S. U. A. 
constituie, pentru resursele pământului şi pentru poluarea mediului, o povară egală cu cea 
provocată de naşterea a două sute de copii în India, carnea şi proteinele consumate de un individ 
din ţările bogate, echivalează cu ceea ce consumă cincizeci de indivizi din ţările sărace, dar, cu 
toate acestea, unii specialişti din domeniile alimentaţiei şi mediului pun distrugerea mediului şi 
reducerea resurselor, pe seama ţărilor din lumea a treia.  
Omul, îndeosebi omul civilizaţiei din secolul al XX-lea, nedrept, neştiutor, adversar învederat, 
stricător pe pământ şi vărsător de sânge, aşa cum l-au caracterizat versetele sfinte, nu s-a limitat la 
poluarea pământului, la epuizarea bunurilor lui şi la dezechilibrarea balanţei exacte a compoziţiei 
învelişului atmosferic care protejează pământul, ci a transformat râurile şi fluviile, lacurile, mările şi 
oceanele în locuri în care aruncă gunoaiele şi reziduurile uzinelor şi ale vapoarelor sale, în depozit 
pentru reziduurile uzinelor sale atomice şi poligon pentru experimentarea armelor sale 
distrugătoare.  
În anul 1979, de pildă, omul a aruncat milioane de tone de reziduuri petroliere, 50 tone de 
derivate toxice ale mercurului, 250. 000 tone de derivate toxice ale plumbului, milioane de 
tone de resturi şi reziduuri ale uzinelor sale şi, în consecinţă, s-au modificat temperatura şi 
salinitatea apei fluviilor şi mărilor, iar acest lucru s-a repercutat negativ asupra resurselor 
animale şi vegetale marine şi asupra climatului.  În ultimii treizeci de ani, resursele animale 
marine de peşte  s-au redus la 30%, au dispărut 94% din balene, numărul păsărilor marine a scăzut 
la jumătate, a dispărut cea mai mare parte a recifilor coralieri, iar partea rămasă a devenit bolnavă 
şi poluată. Oare aude cineva avertismentul pe care l-a lansat, în urmă cu zece ani lumii, 
cercetătorul oceanolog al faunei marine Yves Cousteau, care a zis: ,,Ciclul apei şi viaţa sunt 
inseparabile.  Este clar că, dacă vrem să salvăm omenirea, este necesar, mai întâi, să salvăm oceanele 
!” 
 
5 - RESURSELE  PĂMÂNTULUI SUNT SUFICIENTE 
 
"Şi a orânduit cu măsură hrana lor în patru zile, 
în mod egal, pentru cei care cer" 
  
Studiile statistice afirmă că omenirea se află în pragul unei foamete universale, care a început 
deja să se facă simţită în unele ţări din lumea a treia, şi că resursele pământului vor deveni insuficiente 
pentru asigurarea hranei lumii la începutul secolului al XXI-lea, când se aşteaptă ca populaţia 
Terrei să ajungă la opt miliarde de suflete, având în vedere că, în prezent, a trecut de cinci miliarde 
de suflete.  Pornind de la poziţia credinţei şi bizuindu-ne pe datele ştiinţei şi realităţii şi pe afirmaţii 
ale cercetătorilor din domeniul mediului, putem afirma că, dacă omul ar respecta rânduielile 



Creatorului în privinţa  făpturilor sale şi dacă nu va altera mediul terestru, atmosferic şi marin, dacă 
nu va exagera în privinţa consumării resurselor şi energiilor lui şi dacă va dirija sutele de miliarde 
pe care la cheltuieşte anual pentru industria de armament, pentru distrugerea altora şi a sa spre 
ameliorarea surselor latente de energie, pe care Domnul le-a dăruit soarelui, pământului, apei, 
atmosferei şi vieţuitoarelor şi exploatării acestora, pământul va dispune de resurse suficiente 
pentru securitatea tuturor oamenilor de pe mapamond, oricare ar fi numărul acestora.  
Nu se poate ca Cel Veşnic şi Viu, care a orânduit toate cele necesare pentru făpturile sale, 
inclusiv hrana pentru toate vietăţile, să nu le asigure hrană suficientă.  Şi cum ar putea să fie altfel, 
de vreme ce El grăieşte în Cartea Sa bine întocmită: "Şi nu este vieţuitoare pe pământ a cărei hrană să nu 
fie în grija lui Allah" (Hud: 6); "Şi nu este vietate pe care El să nu o ţină de chica ei. Domnul meu 
este pe drumul cel drept! "(Hud: 56). Doar lăcomia omului şi nerespectarea de către el a 
rânduielilor divine referitoare la apărarea mediului l-au împins să strice echilibrul acestui mediu, 
să-i distrugă resursele şi să-i reducă bunurile, adeverindu-se cuvintele lui Allah Preaînaltul: "Acela 
care va urma calea Mea cea dreaptă nu va rătăci şi nu va fi nefericit.  Însă acela care se va îndepărta 
de la Pomenirea Mea va avea parte de o viaţă grea"                         (Ta-Ha: 123-124).  Viaţa 
grea, fie că este vorba de manifestările ei materiale, fie că este vorba de manifestările ei 
spirituale, îi ameninţă pe majoritatea indivizilor speciei umane, cu excepţia celor care sunt bine 
călăuziţi şi respectă legea islamică, în care se află fericirea pentru aceia care se zbat în întunericul 
ignoranţei, sărăciei, neliniştii şi mizeriei, "Ca răsplată dreaptă"(An-Naba': 26), "Iar, aceia care nu 
judecă după ceea ce a pogorât Allah, aceia sunt necredincioşi"        (Al-Ma'ida: 44); "Iar, aceia 
care nu judecă după ce le-a trimis Allah, aceia sunt nelegiuiţi"(Al-Ma'ida: 45); "Iar, aceia care 
nu judecă după ceea ce a trimis Allah, aceia sunt netrebnici"      (Al-Ma'ida : 47).  
 
 
 
 
6 - "OARE NU AM FĂCUT NOI  PĂMÂNTUL UN LOC 
CARE-I ADUNĂ/ PE CEI VII  ŞI PE CEI MORŢI?" 
   
Cele două versete, care dau titlul acestui subcapitol, se referă la ştiinţele mediului, astronomiei, 
biologiei, chimiei organice, geologiei şi al fosilelor.  Pământul este un recipient pentru cei vii şi 
pentru cei morţi, oricare ar fi numărul acestora. Este suficient să menţionăm că el conţine 
aproximativ 80 de miliarde de indivizi, vii şi morţi, ai speciei umane, de la apariţia ei şi până în 
momentul de faţă, că el conţine 10100 fiinţe multicelulare, adică cifra 10 urmată de  o sută de 
zerouri! 
Pământul este un recipient schimbător, în privinţa celor vii şi al celor morţi, căci biologii şi specialiştii 
în fosile apreciază că de la începutul vieţii pe el, în urmă cu peste trei miliarde de ani, şi până astăzi pe 
el au trăit circa o sută de milioane de specii de vietuitoare, din care mai trăiesc astăzi 3 - 5 
milioane de specii şi că biologii au studiat un milion şi jumătate dintre acestea, dar în fiecare zi se 
descoperă o nouă specie de vieţuitoare şi dispar câteva din speciile existente.  



Pământul este un recipient care se învârteşte rapid cu cei vii şi cei morţi de pe el: în decursul câtorva 
ore se nasc mii de specii de fiinţe microscopice, aşa cum sunt bacteriile şi microbii, şi cresc, se 
înmulţesc, mor şi se descompun; în decursul câtorva zile, se nasc, cresc, mor şi se descompun 
cohorte de furnici, ţânţari şi insecte; în decursul câtorva luni, se nasc, cresc, se înmulţesc, mor şi se 
descompun mii de specii de vieţuitoare vegetale; în decursul anilor, se nasc, cresc, se înmulţesc, 
mor şi se descompun mii de specii de  fiinţe vegetale şi animale.  Şi toate acestea sunt conţinute 
de pământ, care le păstrează, vii sau moarte, pentru a le readuce din nou la viaţă, în cadrul ciclului 
vieţii şi al morţii făpturilor, care a fost descoperit de ştiinţă în secolul al XX-lea, aşa după cum vom 
arăta, în detaliu, în comentariul ştiinţific referitor la cuvintele lui Allah Preaînaltul.  "Allah creează 
făptura, apoi, o face din nou, apoi, la El veţi fi aduşi înapoi " (Ar-Rum: 11).  
Oare ne putem închipui în ce situaţie s-ar afla pământul , dacă Domnul nu ar fi făcut din el un loc 
care-i adună pe cei vii şi pe cei morţi şi dacă vieţuitoarele de pe suprafaţa lui şi dinlăuntrul lui ar  trăi 
veşnic şi  n-ar avea parte de moarte sau dacă făpturile moarte ar rămâne veşnic pe suprafaţa lui şi 
înlăuntrul lui, fără să le modifice pe ele şi fără să le preschimbe în elementele din care este constituit 
pământul şi din care au fost create? Este de ajuns să menţionăm că ţânţarii şi muştele, ar acoperi globul 
pământesc în câteva zile, făcând viaţa pe el cvasiimposibilă, dacă Domnul nu ar limita ciclul vieţii, 
prin stabilirea perioadei de viaţă a fiecărei fiinţe din fiecare specie, a fiecărei specii în parte?! 
 
7 - CICLUL VIEŢUITOARELOR DIN NATURĂ 
"ALLAH CREEAZĂ FĂPTURA, APOI, O FACE DIN NOU, APOI, LA EL VEŢI FI ADUŞI 
ÎNAPOI" 
 
Ştiinţele biologiei, chimiei şi fizicii atomice au descoperit că toate făpturile cu viaţă şi fără viaţă, se 
compun din unităţile de bază, care sunt atomii, că atomii sunt alcătuiţi din particule, precum 
electronul, neutronul, protonul şi altele, al căror număr a ajuns până în prezent la mai mult de 
patruzeci şi că, prin unirea atomilor între ei, s-au format lucrurile din natură, că organismul uman 
este compus dintr-o sută de mii de miliarde de celule, că fiecare celulă este compusă dintr-o sută 
de miliarde de atomi, că în natură se află un număr de 92 de elemente, începând cu hidrogenul şi 
încheind cu uraniul.  Orice lucru din univers are un ciclu de viaţă şi o viaţă limitată, după care se 
întoarce la atomii sau la particulele din care a fost alcătuit.  Viaţa unor atomi radioactivi nu 
depăşeşte câteva secunde, după care se întorc la particulele din care sunt compuşi, în timp ce viaţa 
unor aştri din Univers, durează câteva miliarde de ani, după care şi ei dispar, transformându-se în 
atomii şi particulele lor, din care au fost alcătuiţi, pentru a relua un nou ciclu de viaţă cu durata 
de milioane de ani.  Omul a fost creat din pământ şi, când moare, se transformă în pământ şi revine la 
elementele din care a fost compus, precum hidrogenul, oxigenul, carbonul, calciul, fierul, 
fosforul, magneziul şi altele.  Apoi, plantele şi animalele extrag acele elemente de care au 
nevoie pentru structura diverselor lor componente, animalele şi păsările mănâncă ceea ce le este 
necesar din plante, omul se hrăneşte cu plantele şi cu carnea animalelor şi păsărilor, pe care 
aparatul său digestiv o transformă în sânge, iar din acesta testiculele bărbatului şi ovarele femeii, 
extrag ceea ce este necesar pentru compunerea lichidului seminal al femeii care se întâlneşte cu 



lichidul seminal al bărbatului.  Domnul face să se plămădească din ele o făptură, care după nouă luni 
devine un om nou, compus din miliarde de miliarde de atomi, a căror origine poate că datează 
de la începutul creaţiei, după ce poate că a avut loc miliarde de cicluri de viaţă şi fără viaţă.  Omul - aşa 
după cum afirmă cercetătorul Hubert Ravez - este compus din praful aştrilor şi din cenuşa lor.  
Elementul fier, care intră în structura corpului  omenesc, de pildă, a fost creat de Domnul - aşa 
după cum afirmă ştiinţa - Şi Allah ştie cel mai bine! - în urmă cu aproximativ cincisprezece miliarde 
de ani, în interiorul stelelor.  Apoi, fierul şi atomii săi s-au preschimbat în decursul a milioane 
de cicluri de viaţă în milioane sau miliarde de făpturi fără viaţă şi cu viaţă, înainte de a intra în structura 
organismului fiecăruia dintre noi, pentru ca, după moarte, să reia ciclurile sale, al căror număr nu-l 
cunoaşte decât Stăpânul care "cunoaşte numărul din fiecare lucru - Mare este puterea Lui!".  
În lumina acestei explicaţii simple, în legătură cu ciclul făpturilor din Univers, înţelegem ceva din 
dimensiunea ştiinţifică a cuvintelor lui Allah Preaînaltul : 
"Allah v-a făcut pe voi  să răsăriţi asemenea ierburilor, din  pământ, /Apoi, vă va aduce pe voi înapoi 
la El şi vă va face să ieşiţi cu adevărat "(Nuh: 17-18).  
"Mărire Celui care le-a creat pe toate perechi, din ceea ce face pământul să crească şi din ei înşişi şi din 
cele pe care ei nu le cunosc!" (Ya-Sin : 36).  
"Spune : "Oare se află printre asociaţii voştri vreunul care să creeze o făptură şi să readucă [la viaţă după 
moarte]?" Spune: "Allah creează făptura şi apoi o readuce! Cum de puteţi voi să staţi departe?" 
(Yunus: 34).  
"Nu este El Cel care a început creaţia omului şi apoi îl va face din nou ?"(An-Naml: 64).  
"El este Cel care face prima oară făpturile şi apoi le face din nou -  şi aceasta este şi mai uşor 
pentru El"(Ar-Rum: 27).  
"El este Cel care face prima oară [creaţia] şi El este Cel care o face din nou"( Al-Buruj: 13).  
"Oare nu ştiu ei cum a făcut Allah făpturile prima oară şi cum le va face pe ele apoi din nou?"(Al- 
'Ankabut: 19).  
"Noi am hotărât pentru voi moartea şi Noi nu suntem împiedicaţi/ Să vă înlocuim cu semenii vostri şi 
să vă mai refacem [în Ziua de Apoi] într-un chip pe care voi nu-l ştiţi"   (Al-Waqi'a: 60-61).  
Laudă Aceluia a cărui promisiune s-a adeverit şi ne-a arătat, în secolul al XX-lea, cum plăsmuieşte 
creaturile şi cum, după aceea, le readuce la viaţă în chipuri şi forme din care nu cunoaştem decât 
foarte puţine prin intermediul unor operaţiuni pe care le efectuează nenumărate făpturi, printre 
care "stelele ce fug înapoi,/ Ce grăbesc să se ascundă" (At-Takwir: 15 - 16), aşa după cum vom 
prezenta, în detaliu, în rândurile ce urmează.  
  
 
8  -  "DAR NU! JUR PE STELELE CE FUG ÎNAPOI,/ 
CE GRĂBESC SĂ SE ASCUNDĂ" 
 
Din comentariul lui At-Tabari, referitor la cuvintele Domnului menţionate în acest titlu, 
reproducem: 



"După Ali, ele sunt stelele care aleargă în timpul nopţii şi se grăbesc să se ascundă, adică dispar în 
cursul zilei " După Ibn Abbas, acestea sunt gazelele. . . " 
Ibn Jarir a comentat versetele respective în felul următor: “Stăpânul Preaînalt a jurat pe nişte  
lucruri  care uneori aleargă, alteori dispar, iar dispariţia lor înseamnă refugierea în ascunzişurile 
lor, căci aceste „makanis”, "ascunzişuri" sunt, la arabi, locurile în care îşi găsesc adăpost antilopele 
şi gazelele".  
Dar, recurgând la Coranul cel Sfânt şi la dicţionare pentru a găsi sensurile expresiile "al-
jawari"(cele care aleargă ), "al-kunnas" (care fug înapoi), "al-khunnas" (care grăbesc să se 
ascundă ), ni se descopără - în lumina ştiinţei - dimensiuni ştiintifice şi sensuri noi, după cum urmează:
      
Al- Jawari este plural de jariya - calitate a oricărui lucru care se mişcă, aşa după cum se înţelege din 
cuvintele lui Allah Preaînaltul :  
"Ale Lui sunt corăbiile care se înalţă pe mare ca munţii " (Ar-Rahman: 24); "Iar Soarele aleargă 
către un sălaş al lui " (Ya-Sin : 38); "Când apele s-au revărsat, v-am dus pe voi pe 
corabie"(Al_Haqqa: 11); "În numele lui Allah, va fi mersul şi oprirea ei !" (Hud; 41); "Mânate 
de vânturi prielnice”     (Yunus: 22).  
Al-Khunnas este plural de khanis cu sensul de "cel care se ascunde; cel care dispare ".  
Al-Kunnas este plural de kanis şi kanisa, de la kanasa "a mătura gunoiul ", dar, şi cu sensul de 
"a dispărea, a se ascunde ".  
În lumina acestor date, ni se relevează faptul că Domnul a jurat prin aceste cuvinte pe toate 
lucrurile care se mişcă, se ascund şi strâng şi mătură gunoiul  şi care au locuri în care se refugiază.  
Următoarele exemple despre unele lucruri care fug  şi se grăbesc   să se ascundă şi mătură, ne oferă o 
idee simplificată a sensurilor  ascunse în cuvintele  lui Allah Preaînaltul: “Dar, nu! Jur pe cele 
care fug înapoi,/ Ce grăbesc  să se ascundă. ”   
În toate făpturile vii există nişte lucruri invizibile, care aleargă zi  şi noapte  şi care au funcţia de 
“măturare” a fiinţelor vii, adică de curăţare a lor de “gunoiul” care pătrunde în ele  sau care se 
formează în interiorul lor ca urmare a unor factori de asimilare şi de ardere, care apar în 
interiorul celulelor: globulele roşii aleargă zi şi noapte pentru a  prinde bioxidul de carbon 
dăunător organismului şi pentru a-l elimina  prin procesul respiraţiei ; globulele albe aleargă zi şi 
noapte, având funcţia de descoperire, urmărire, prindere, ucidere şi măturare a microbilor şi a 
organismelor dăunătoare care pătrund în interiorul fiinţelor vii; mii de substanţe chimice aleargă 
prin toate părţile organismului pentru a-l curăţi de lucrurile dăunătoare ce pătrund în el.  
Există mii de specii de făpturi vii care aleargă zi şi noapte, ascunse de ochii multora, având funcţia 
de măturare a gunoiului de pe pământ. Într-un pumn de ţărână există fiinţe microscopice şi 
nemicroscopice care au funcţia de a transforma  făpturile vii care au murit şi au fost îngropate în 
pământ în elementele din care au fost alcătuite.  Dacă nu ar fi existat aceste făpturi, pe care biologii 
le-au numit "făpturile gunoiului", s-ar fi adunat grămadă pe pământ cadavrele şi resturile fiinţelor 
vii.  Cele care aleargă şi se ascund şi mătură sunt nenumărate fiinţe, precum microbii, bacteriile, 
viruşii, viermii, insectele, peştii, şi ele au funcţia de a curăţi pământul de resturile fiinţelor vii şi de a 
facilita procesul de menţinere a pământului în starea de recipient, care se roteşte repede, cu 



făpturile vii şi moarte, aşa după cum a grăit Allah Preaînaltul: "Oare nu am făcut Noi pământul un loc 
care-i adună /  Pe cei vii şi pe cei morţi ?"                      (Al-Mursalat: 25- 26).        
În Univers există creaturi nevăzute care aleargă şi prind resturile şi le mătură.  Găurile negre, 
descoperite în urmă cu câţiva ani de  ştiinţa cosmosului, în cadrul celor mai multe galaxii, sunt 
“cimitirul stelelor”.  În fiecare zi sau poate chiar în fiecare secundă, mor, în Univers mii de 
stele, iar găurile negre înghit resturile stelelor moarte şi-l curăţă de ele, pentru ca după sute de 
milioane de ani să reapară ca stele nou născute, adeverindu-se cuvintele lui Allah Preaînaltul: 
"Pe cerul cel cu revenirea" (At-tariq: 11); "El este Cel care face prima oară [creaţia] şi El este 
Cel care o face din nou" ( Al- Buruj : 13). 
Multe radiaţii cosmice sunt creaturi invizibile care aleargă prind şi mătură resturile făpturilor cu 
viaţă şi fără viaţă. Aşa sunt razele infraroşii, razele ultraviolete şi centura magnetică a pământului.  
"[Jur] pe cele trimise în rafale", adică pe vânturile trimise de Stăpân în spaţiile superioare ale 
învelişului atmosferic pentru a curăţi pământul de gazele toxice rezultate din ardere, emise de 
pământ şi de vieţuitoare, iar aceste vânturi se numără şi ele printre cele care aleargă şi se ascund şi mătură.  
Pe scurt, cuvintele lui Allah Preaînaltul "Dar, nu !Jur pe cele care fug înapoi,/ Ce grăbesc să se 
ascundă", reprezintă un jurământ pe nenumărate făpturi cu viaţă şi fără viaţă, a căror funcţie constă în 
menţinerea echilibrului mediului şi creaturilor prin curăţirea pământului, atmosferei şi Universului 
de resturile făpturilor cu viaţă şi fără viaţă.  
  
  
 
 
9  -  "ACELA CARE A FĂCUT PENTRU VOI DIN  
 POMII CEI VERZI FOC ŞI VOI APRINDEŢI DE LA EI" 
 
Oxigenul, care intră în compoziţia aerului în proporţie de 21%, este un element esenţial şi necesar 
în orice ardere şi producere a focului.  Pomii verzi, prin substanţa clorofilă care dă planetelor 
culoarea verde, sunt cei care produc oxigenul în aer, reîmprospătându-l prin procesul de 
asimilaţie clorofiliană. Pomii verzi iau în timpul zilei din aer bioxidul de carbon şi-l descompun 
în elementele din care este  compus : oxigenul, pe care-l elimină afară, şi carbonul, pe care-l 
păstrează pentru formarea ţesuturilor proprii. Ştiinţa nu a descoperit acest proces de respiraţie a 
plantelor decât în secolele al XIX-lea şi al XX-lea.  
Animalele, spre deosebire de plante, iau din aer, prin procesul respiraţiei, oxigenul, 
considerat un element indispensabil pentru toate procesele chimice de ardere care au loc în  
interiorul celulelor animale.  Dacă nu ar fi existat plantele verzi, nu ar  fi putut apărea viaţa pe 
pământ, iar prima manifestare de viaţă de pe el a avut loc cu peste trei miliarde de ani în urmă, o 
dată cu apariţia algelor verzi.  Acesta este primul sens ştiinţific al cuvintelor de mai sus ale lui 
Allah Preaînaltul, iar cheia înţelegerii versetului este cuvântul "verde".  
Pe lângă rolul "pomilor verzi" în producerea şi împrospătarea oxigenului, fără de care nu există 
aprindere, tot ei se află şi la originea cărbunilor de pământ, proveniţi din îngroparea lor în pământ, ca 



urmare a unor factori naturali şi a transformării lor în decursul a milioane de ani în cea mai 
importantă sursă de energie termică de pe mapamond, întrucât rezervele de cărbuni sunt estimate la 
opt mii de miliarde de tone.  Tot făpturile vegetale şi animale au dat naştere şi petrolului din 
pământ şi de sub apă, în decursul milioanelor de ani, aşa după cum consideră cercetătorii din 
domeniile geologiei şi chimiei organice, iar rezervele de ţiţei ale Terrei sunt estimate la circa 
două mii de miliarde de tone.  Este foarte probabil ca la originea gazelor naturale să se afle tot 
plantele verzi, iar rezervele mondiale de gaze sunt estimate la circa şaizeci miliarde metri 
cubi.  
În lumina acestui comentariu simplu, asupra unor surse fundamentale ale arderii, la originea 
cărora se află pomii verzi, înţelegem dimensiunea ştiinţifică a cuvintelor lui Allah Preaînaltul: 
"Vedeţi voi focul pe care-l aprindeţi [prin frecare]?/ Voi aţi făcut să crească pomul lui sau Noi l-
am făcut să crească?/ Noi l-am făcut ca o pomenire şi ca un lucru folositor pentru cei care 
poposesc în deşert [călători]” (Al-Waqi'a : 71 - 73).  
 
 
 
 
 
 
 



Fig. 27: Harta care reprezintã nivelul ozonului în atmosfera 
emisferei sudice a globului pãmântesc. Imaginile luate de sateli ii 
artificiali ilustreazã cum gaura din stratul de ozon (indicatã de 
sãge i) s-a extins între anii 1985-1987.
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„ i cerul El l-a înãl at i El a stabilit balan a,/ Pentru ca voi 
sã nu fi i nedreptã i i la cumpãnire” (Ar-Rahman: 7-8).
Ş ţ ş ţ
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Fig. 28: Imagine realã a ciupercii nucleare apãrute în urma exploziei 
unei bombe cu hidrogen i norii atomici radioactivi care altereazã 
uscatul, marea i atmosfera i dãinuie ani în ir.
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„Stricãciunea s-a arãtat pe uscat i pe mare, din pricina a 
ceea ce sãvâr esc mâinile oamenilor, pentru ca [Allah] sã-i 

facã pe ei sã guste o parte din ceea ce ei au fãcut, poate cã ei 
se vor întoarce!” (Ar-Rum: 41)
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C A P I T O L U L   VII 
 

"ŞI NU EXISTĂ VIETATE PE CARE EL SĂ NU O ŢINĂ 
DE  CHICA  EI" 

DESPRE  COMPORTAMENTUL  ANIMALELOR 
 
 
"Şi în propria voastră făptură şi în vietăţile pe care El le-a risipit se află semne pentru un neam de 
oameni care crede cu tărie" (Al-Jathiya:4).  
"Faţa mea se pleacă dinaintea Aceluia care a creat-o,  a plămădit-o, i-a dăruit văzul şi auzul" 
  (Dintr-o rugă a Trimisului nobil) 
"Cine a creat acidul amino-nucleic care a permis primei celule să se înmulţească? Vom rămâne  fără 
răspuns, dacă vom spune că este vorba de hazard.  Cu câţiva ani în urmă, biologii au început să-şi 
revizuiască opiniile.  Există o intervenţie din partea unui Creator şi Orânduitor situat deasupra 
materiei".  
 
                                       Jean Jillieton 
                                  (filozof contemporan) 
 
 
 
 
 
 
1.  LUMEA ALBINELOR 
 
Studiile ştiinţifice serioase despre albine au început la mijlocul secolului al XVII-lea şi până în 
momentul de faţă au apărut aproximativ douăzeci de mii de studii despre această insectă minunată şi 
folositoare care constituie cea mai mare dovadă a falsităţii teoriei evoluţionismului,  după cum 
afirmă astăzi unii cercetători ai comportamentului animalelor.  Din puţinele informaţii de mai jos, 
musulmanii vor înţelege de ce Stăpânul a dat uneia din surele Cărţii Sale Sfinte numele 
"Albinele", mai ales că denumirile surelor şi ordinea versetelor au fost poruncite din cer.  
 
1. "Şi Domnul tău le-a revelat albinelor: "Făceţi-vă case în munţi, în pomi şi în ceea ce ei făuresc!" 
Libertatea alegerii locului pentru stup: spre deosebire  de multe alte insecte, care au nevoie 
de întrunirea unor condiţii precise pentru alegerea unui loc în care să se reproducă, ceea ce în ştiinţa 
referitoare la comportamentul animalelor se numeşte "insistenţă în alegerea locuinţei", roiul de 
albine face din orice loc pe care îl găseşte în natură sau pe care i-l oferă omul locuinţă pentru 
construirea stupului, fie că este vorba de o scorbură în stânci, în munţi sau în pomi, fie că este vorba 
de un stup artificial oferit de om.  



Geometria stupului: alegerea formei hexagonale pentru ochiurile discurilor de ceară, 
exactitatea aritmetică şi tehnica deosebită a construcţiei lor sunt lucruri care au stârnit 
nedumerirea cercetătorilor din domeniile apiculturii, geometriei şi aritmeticii, deopotrivă.  În 
ceea ce priveşte o suprafaţă delimitată, formele hexagonale, aşa cum sunt ochii discurilor 
albinelor, pot să conţină cea mai mare cantitate de miere.  Formele triunghiulare, pătrate, rotunde 
şi altele conţin o cantitate mai mică, chiar dacă au aceeaşi suprafaţă. Diferenţa între grosimea 
pereţilor stupului este de circa 2 %.  Cum de au ajuns albinele la această realizare uimitoare? 
Care sunt instrumentele de măsură care le-au permis să ajungă la această lucrare geometrică precisă? 
Probabil tentaculele şi maxilarele cu care natura a înzestrat albinele, ca să folosim expresia 
biologului Werner Nachtigall, din care am selectat aceste informaţii.  Ciudată este logica unor 
învăţăcei - şi nu învăţaţi care se ascund în spatele unor vorbe goale, cum sunt natura, evoluţia sau 
hazardul, ori de câte ori se trezesc în faţa unei minuni a făpturilor şi ori de câte ori se întreabă despre 
primul motiv existent în spatele unei astfel de situaţii:  Allah Preaslăvitul şi Preaînaltul.  
Entomologul Remy Chauvin, profesor de psihologia animalelor la Universitatea Sorbona din 
Paris, care declară deschis în cărţile sale că în spatele oricărui lucru minunat şi uimitor din lumea 
insectelor şi naturii se află Dumnezeu afirmă că viaţa albinelor şi construcţia stupului vin în 
contradicţie cu teoria evoluţionismului, căci albinele nu au evoluat de la apariţia lor pe faţa 
pământului cu o sută cincizeci de milioane de ani în urmă şi până astăzi.  
    
   2.  "Apoi, mâncaţi din toate roadele!" 
Creatorul i-a poruncit albinei să mănânce din toate roadele din natură, spre  deosebire de multe 
insecte care se hrănesc doar cu un anumit soi de hrană şi de aceea le-a înzestrat cu tot ceea ce le 
face apte pentru această sarcină.  
În cele două antene ale albinei se află pori şi perişori nervoşi fini, într-un număr  variind între câteva 
mii şi treizeci de mii, în funcţie de funcţia albinei,  şi care alcătuiesc în ansamblu simţurile 
mirosului şi ale pipăitului. Antenele acţionează ca un radar, îndeosebi în întunericul stupului.  
Albina are mai mulţi ochi şi nu doar doi.  În zona capului are doi ochi mari, fiecare dintre ei 
fiind alcătuit la rândul lui din mii de ochi mici aşezaţi unul alături de altul, fiecare dintre aceştia 
fiind independent în ceea ce priveşte structura şi anatomia, dar completându-i pe ceilalţi în ceea 
ce priveşte funcţia lor.  Albina mai are doi ochi în partea superioară a capului, iar sub ei un al 
treilea ochi.  Aceşti cinci ochi îi permit albinei să aibă un câmp vizual foarte larg. Ea vede până în 
zare la dreapta şi la stânga, aproape şi departe în acelaşi timp. Vederea ei este mai cuprinzătoare 
decât vederea omului şi este suficient ca ea să vadă puţină lumină pentru a cunoaşte direcţia soarelui şi 
poziţia lui exactă, ştiindu-se că ochii albinei nu se mişcă.  
Minunile Creatorului în privinţa gurii albinei constau în faptul că ea este dotată cu tot ceea ce îi 
este necesar pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor cerute: ea roade din florile tuturor plantelor, 
linge, mestecă, suge şi înghite.  
Simţul gustului albinei este deosebit de sensibil la tot ceea ce are gust dulce, cu condiţia să nu 
fie preparate fabricate chimic, pe acestea din urmă evitându-le, fără să coboare pe ele, ca şi cum ar 



fi inexistente (albinei i s-a poruncit să mănânce din roadele naturale).  Ea nu evită însă substanţele 
amare, cufundându-le în zahărul dizolvat cu apă de chinină foarte amară.  
În ceea ce priveşte simţul auzului, cu toate că ştiinţa nu i-a descoperit încă un centru special în 
organismul albinei, este cert că ea este afectată de sunete cu oscilaţii pe care nu le percepe 
urechea omului.  Unele experimente au înregistrat oscilaţii sonore, care probabil că erau sunete 
de cerere de ajutor sau semne care indicau direcţia, trimise de albina care pleca spre locul cu 
flori de unde aduna nectarul.  
Albina are patru aripi  fără muşchi în ele, însă Domnul le-a înzestrat  cu puterea de a purta în zbor o 
greutate de două ori mai mare decât cea a corpului lor, putând atinge viteza maximă în zbor de 50 
km pe oră  şi o frecvenţă de 400 de bătăi din aripi pe secundă! 
Albina are trei perechi de picioare minunat întocmite, pe care le foloseşte pentru prinderea 
hranei, pentru gustarea ei, pentru culegerea nectarului, pentru cărarea greutăţilor, pentru 
extragerea cerii, pentru construirea caselor şi pentru curăţarea corpului.  Studierea  anatomiei 
lor şi a modului de folosire a lor, constituie un deliciu pentru acela care voieşte să cunoască 
ştiinţific şi în mod concret sensul cuvintelor lui Allah: "Laudă numele Domnului tău Cel Preaînalt/ 
Care a creat şi a plămădit"(Al-'A'la: 1-2); "Şi în propria voastră făptură şi în dobitoacele pe care El le-a 
risipit, se află semne pentru un neam de oameni care crede cu tărie"(Al-Jathiya: 4); "Nu vezi 
nici o nepotrivire în creaţia Celui Milostiv. Întoarce-ţi privirea! Oare vezi tu vreo crăpătură?/ 
Întoarce-ţi iarăşi privirea, de două ori! Privirea se va întoarce la tine umilită şi slabă!"       (Al-Mulk : 
3-4).  
   
3  -  "Şi urmaţi căile uşoare ale Domnului vostru!" 
Domnul a făcut căile albinelor uşoare, pentru a le conduce la felurite roade existente în natură 
prin întocmirea minunată a făpturii ei, aşa după cum am arătat mai sus şi datorită limbii prin care 
comunică albinele lucrătoare în culegerea nectarului şi prelucrarea lui. Cercetătorul austriac Karl 
Von Freish a reuşit după zece ani de studiu, să descifreze simbolurile "dansului albinelor", 
primind pentru aceasta premiul Nobel în anul 1973.  În cele ce urmează, ne vom referi la unele 
secrete ştiinţifice ale "dansului albinelor" care le ajută să urmeze căile ce le conduc la roadele 
plantelor.  
 
Dansul circular: 
Dacă sursa de hrană se află la o distanţă mai mică de cincizeci de metri, albina care o descoperă 
dansează la întoarcerea la stup deasupra  unuia din discuri un dans circular, în sensul acelor 
ceasornicului, care durează de obicei treizeci de secunde , apoi schimbă direcţia în sens invers 
mişcării acelor de ceasornicului  şi  aşa  mai departe, iar albinele lucrătoare, culegătoare de nectar 
înţeleg că sursa hranei se află la o distanţă mai mică de cincizeci de metri de stup. Albina 
descoperitoare secretă, de asemenea, o substanţă chimică, cu un miros pătrunzător, pe sursa de 
hrană, care ajută albinele lucrătoare s-o descopere şi apoi să o adune şi să o aducă la stup.  Apoi şi alte 
albine conduc la sursa hranei prin acelaşi ritual al "dansului circular" (Vezi imaginea 
explicativă).  



   
Dansul convulsiv în forma cifrei opt: 
Dacă sursa de hrană se află la o distanţă mai mare de cincizeci de metri, albina descoperitoare le 
ghidează pe celelalte către ea, întorcându-se la stup şi executând pe unul din discurile de ceară un 
dans în forma cifrei opt aşezate în poziţie orizontală:   8 .  Albina merge pe unul din discuri  în 
linie verticală sau înclinată pe o distanţă mică, de sus în jos sau invers, şi în timpul mersului îşi tremură 
burta.  Apoi schimbă direcţia spre stânga cu o mişcare semicirculară în sensul opus mişcării acelor 
ceasornicului, pentru  a ajunge la începutul primei sale linii.  Apoi merge din nou pe linia 
anterioară, iar când ajunge la capătul ei schimbă direcţia spre dreapta într-o mişcare semicirculară, în 
sensul acelor ceasornicului, revenind pentru a doua oară la începutul liniei, pentru a relua 
dansul  şi rotirea, o dată la stânga, apoi o dată la dreapta (Vezi desenul explicativ).  Cu cât dansul 
ei este mai rapid, cu atât mai aproape de stup se află hrana şi cu cât dansul ei este mai lent, cu atât 
mai departe de stup se află sursa hranei.  Dacă hrana se află la o distanţă de cincizeci de metri, 
albina face patruzeci de cercuri pe minut, dacă este la o distanţă de cinci sute de metri, face 
douăzeci şi patru de rotiri pe minut, dacă este la o distanţă de o mie de metri, face optsprezece 
rotiri pe minut şi aşa mai departe.  
Capul albinei care dansează indică întotdeauna direcţia în care se află sursa de hrană. Axa dansului 
albinei descoperitoare formează cu linia verticală pe discul pe care dansează acelaşi unghi pe 
care îl formează linia dreaptă care se întinde între stup şi sursa hranei cu linia ce se întinde între 
stup şi soare şi acesta este unghiul solar unde se află hrana.  
Pe scurt, forma dansului şi durata lui precizează distanţa, mişcările burţii stabilesc durata zborului 
şi cantitatea de provizii necesare pentru el, viteza mişcărilor stabileşte abundenţa resurselor, iar 
desenul unghiului solar stabileşte direcţia.  Şi toate acestea se produc în interiorul stupului, iar 
albinele nu văd în  întuneric şi totuşi ele reuşesc, cu ajutorul antenelor, cu care ating burta albinei 
descoperitoare dansatoare, să transforme mişcările dansului şi mirosul nectarului florilor lipit de 
aripile şi de burta ei într-un limbaj care ajută să cunoască distanţa locului în care se află rodul pe 
care îl culeg, direcţia şi unghiul lui şi aceasta graţie unui creier a cărui greutate nu depăşeşte un 
miligram (Albina  are o greutate de aproximativ 95 - 200 miligrame, iar greutatea creierului 
albinei lucrătoare reprezintă 1/ 174 din greutatea corpului ei).  Marja de eroare nu depăşeşte trei 
grade ale unghiului în privinţa ghidării şi douăzeci de metri în privinţa distanţei. Pornind de la toate 
aceste considerente, înţelegem mai bine sensul provocării coranice exprimate prin cuvintele lui 
Allah Preaînaltul: "Aceasta este înfăptuirea lui Allah! Arătaţi-mi mie ce au creat aceia pe care [i-
aţi luat] în locul Lui!"(Luqman: 11). Toată lumea ştie ce a putut omul să creeze! Nimic! Exact 
nimic! Iar "Allah este Creatorul tuturor lucrurilor!” Şi unde este măiestria lucrului făcut de om, 
din materiile prime pe care i le-a dăruit Stăpânul, în comparaţie cu măiestria Creatorului? 
 
4  -  "Iese din burţile lor o băutură de diferite culori" 
Ştiinţa apiculturii a descoperit nu cu mult timp în urmă că mierea se fabrică în burţile albinelor.  
Culegătoarele predau nectarul şi polenul albinelor "făcătoare de miere" care le înghit şi le 
transformă în burţile lor în miere adevărată, în urma unui proces care implică numeroase modificări 



chimice, iar acestea, la rândul lor, predau mierea "magazionerelor" care o depozitează în 
ochiurile discului de ceară.  
Dorim să atragem atenţia cititorilor asupra unor realităţi ştiinţifice miraculoase pe care ştiinţa nu le-
a descoperit decât recent: mierea care iese aparent din gura albinelor este în realitate fabricată în 
burţile lor şi de aici cuvintele lui Allah Preaînaltul : "iese din burţile lor" şi nu iese din gurile lor.    
Masculii nu participă la producerea mierii şi nici la construirea stupului.   Constatăm că Domnul 
s-a adresat albinelor, folosind forma de feminin, pentru a sublinia acest adevăr ştiinţific, 
descoperit de ştiinţă de curând.   
Mierea are diferite culori, în funcţie de nectarul şi polenul cules de albine: există mierea albă 
apoasă, albă strălucitoare, albă chihlimbarie, chihlimbarie deschisă, chihlimbarie închisă şi de 
nenumărate alte nuanţe.   
 
5  -  "În ea se află tămăduire pentru oameni" 
Studiile ştiinţifice recente precum şi experienţa de mii de ani au confirmat efectele terapeutice 
ale mierii în diverse domenii ale medicinii: în bolile aparatului digestiv, nervos, respirator, în 
bolile pielii, în geriatrie şi în numeroase alte maladii. Şi nu trebuie să ne mirăm de acest lucru, căci 
Domnul a înzestrat această insectă folositoare cu calitatea culegerii nectarului florilor şi a altor 
substanţe utile, aşa cum sunt polenul florilor, răşini dulci secretate de diverşi pomi, secreţiile 
zaharoase ale diverselor insecte depuse pe tulpinele şi frunzele plantelor, sucul fructelor, 
zaharurile risipite, şi transformării lor în burtă într-o băutură curativă pentru om.   Dacă omul ar 
exploata aşa cum trebuie acest laborator divin minunat, existent în burta albinei şi ar  extrage 
substanţele alimentare şi terapeutice existente în toate roadele, ar descoperi o miere diferită în 
privinţa calităţilor sale curative,  în funcţie de calitatea florei. Capitolul cercetărilor ştiinţifice în 
privinţa albinelor rămâne deschis pentru numeroase alte experimente. Dacă    s-ar efectua 
experienţe ştiinţifice programate, constând, de exemplu, în specializarea fiecărei comunităţi de 
albine în culegerea hranei dintr-un anumit soi de plante, anual ar obţine o miere specială în care 
se află calităţile curative existente în planta respectivă: calităţile curative ale mierii extrase din 
florile de lămâi, sunt diferite de cele ale mierii extrase din florile de lucernă, de ceapă etc. În 
aceasta constă unul din miracolele ştiinţifice ale cuvintelor lui Allah Preaînaltul: "Apoi, mâncaţi 
din toate roadele" (An- Nahl: 69), pentru ca albinele să extragă, din toate roadele vegetale, 
băutura de diferite culori şi cu diverse efecte terapeutice. Tocmai de aceea, noi le recomandăm 
atât bolnavilor cât şi oamenilor sănătoşi să înghită în fiecare zi o lingură de miere, în a cărei compoziţie 
intră peste şaptezeci de substanţe diferite: cincisprezece soiuri de zaharuri, nouă sau chiar mai 
multe soiuri de enzime, douăsprezece feluri de acizi organici care trec în miere din sângele şi din 
glandele albinei, peste douăzeci de feluri de săruri minerale, între şapte şi cincisprezece feluri de 
aminoacizi, cel puţin şase soiuri de vitamine, în afară de apă. Fiecare kilogram de miere conţine 3 
500 calorii, adică tot atâtea câte conţin 2,5 kilograme de carne de vacă sau 7 litri de lapte sau 10 
kilograme de legume proaspete.  Mierea are aşadar şi o putere nutritivă înaltă, pe lângă calităţile 
profilactice şi curative.   
 



6  -  "În aceasta, este un semn pentru aceia care cugetă" 
Regina albinelor depune între o mie şi trei mii de ouă în fiecare zi.   Ea este slujită de o "suită 
regală " care o însoţeşte şi o protejează în permanenţă, aşezată într-un "dispozitiv circular" în jurul ei. 
Membrele acestei brigăzi de protecţie împart celorlalte albine parfumul regal, o slujesc şi o curăţă 
pe regină.   
Cercetătorii Pain şi Butlet au descoperit în anul 1971 că regina albinelor secretă câteva substanţe 
chimice cu valoare de reglare, între care o substanţă care atrofiază şi sterilizează ovarele celorlalte 
albine şi o substanţă care porunceşte "brigăzii constructoarelor" de ochiuri de ceară să construiască 
"ochiuri regale" de albine în care regina depune ouă din care vor ieşi “larve regale” de albine. 
Regina secretă, de asemenea, o substanţă care atrage celelalte albine şi le adună strâns în jurul ei, 
îndeosebi când familia de albine se scindează şi se formează un roi nou, după cum secretă o substanţă 
care atrage masculii albinelor în timpul fecundării.   
Albinele lucrătoare secretă substanţe chimice cu un miros care se răspândeşte rapid din glandele 
dispuse pe corpul lor, printre care o substanţă de avertizare, în cazul unui pericol neaşteptat, şi o 
substanţă care călăuzeşte către sursa de hrană.   
Unii cercetători au estimat că albina lucrătoare poate parcurge în fiecare zi o distanţă de 45 
kilometri între stup şi zona florilor, ştiut fiind că greutatea ei nu depăşeşte o sută de miligrame.   
Culegătoarele de nectar adună un singur soi de nectar dintr-un singur soi de floare până când îl 
termină şi numai după aceea se mută să culeagă un alt fel de nectar. Acest comportament reprezintă 
unul din secretele şi una din minunile creaţiei pe care le-a descoperit ştiinţa.   Prin acest 
comportament aduce o contribuţie deosebită la polenizarea florilor, prin transmiterea polenului 
de tip masculin la organele feminine de reproducere ale aceluiaşi fel de flori. Dacă s-ar culege 
nectar de la flori de soiuri diferite în aceeaşi zi sau în aceeaşi oră, s-ar dezechilibra sistemul 
polenizării florilor.   
Călăuzele, când găsesc o sursă de hrană, secretă o substanţă chimică, care le conduce pe celelalte 
culegătoare de nectar, iar când această sursă de nectar se epuizează, atât culegătoarele cât şi călăuzele 
secretă substanţe pentru a se respinge de la ele, iar după aceea se mută la alt soi. Cine le-a învăţat 
acest lucru? Nevoia, hazardul sau evoluţia? De bună seamă că nimic din toate astea, ci Acela 
care a spus în Cartea Sa bine întocmită: "Şi nu există vieţuitoare pe pământ a cărei hrană să nu fie în 
grija lui Allah" (Hud: 6); "Şi nu este vietate pe care El să nu o ţină de chica ei "(Hud : 56).   
Albinele care lucrează în afara stupului pot să se întoarcă la el şi să-l recunoască din zeci de stupi, 
chiar dacă s-au îndepărtat câţiva kilometri de el. Dar lucrul cel mai minunat, deşi nu trebuie să ne 
mirăm de puterea pe care Creatorul o are asupra făpturilor Sale, este faptul că "paznicii" 
stupului pot să deosebească albinele străine intruse   şi le alungă afară sau le ucid, cu toate că numărul 
indivizilor dintr-un stup poate să ajungă uneori la optzeci de mii de albine.   
Lucrătoarea culegătoare poate să transporte în sacul ei 70 miligrame de nectar, cu toate că 
greutatea ei este de numai 100 miligrame, iar producţia unui stup poate ajunge la 70 
kilograme de miere.   Reflectaţi la munca uluitoare pe care o execută comunităţile de albine 
pentru a fabrica mierea, pe care cei mai mulţi dintre noi o consumă fără să-I aducă mulţumiri 
Creatorului Darnic, Celui care a făcut ca aceste vietăţi să fie în slujba noastră.   



Albinele sigilează ochiurile de ceară pe care le-au umplut cu miere şi în felul acesta o protejează 
de microbi şi ciuperci şi împiedică modificarea gustului şi a calităţilor ei pentru ani de zile.   
Acest miracol al naturii albinei, al activităţii diverşilor indivizi ai grupului - călăuze, 
descoperitoare, culegătoare, observatoare, lucrătoare, magazionere, educatoare, constructoare, 
curăţitoare, păzitoare, alături de regină şi de masculii care fecundează - în care toţi lucrează pentru toţi 
şi individul nu poate trăi fără comunitate - i-a uimit şi continuă să-i uimească pe cercetători. Acest 
lucru reprezintă, în opinia celor mai mulţi dintre ei, o lovitură fatală pentru teoriile slabe ce 
trebuie să intre în lumea uitării,  aşa cum sunt hazardul, natura, nevoia, evoluţia şi altele.   
  
 2  -  LUMEA FURNICILOR 
 
"Şi au fost adunate la Solomon oştile sale de djinni, de oameni şi de păsări şi au fost ele aranjate în 
cete./ Şi, când au sosit ele din Valea Furnicilor, a zis o furnică: "O,voi furnicilor! Intraţi în casele 
voastre, ca să nu vă strivească Solomon şi oştile sale, fără ca ei să-şi dea seama!"/ El a surâs,           
veselindu-se de vorbele ei" (An-Naml: 17-19).   
Stăpânul Atotputernic şi Preaînalt a dat câtorva sure din Cartea Sa cea Sfântă numele unor animale şi 
insecte, cum sunt  vitele, albinele, furnicile şi păianjenul, pentru a atrage atenţia omului asupra 
faptului că, în studierea firii făpturilor lui Allah, şi cu deosebire a acelora pe care le-a dat ca 
nume pentru surele sfinte, se află o cale ştiinţifică de natură să ne conducă la credinţă. Unul din 
credincioşii lui Allah a fost întrebat despre ghidul lui de credinţă care l-a condus la credinţa în 
Allah şi în cuvintele Lui şi el a răspuns: "Viaţa furnicilor şi activitatea lor". Calea ideală pentru 
acela care voieşte să creadă în Allah şi în Cartea Sa este studierea tuturor făpturilor lui Allah şi apoi 
consultarea versetelor coranice care    s-au referit la aceste făpturi şi popularizarea acestor 
studii prin intermediul mijloacelor de informare audiovizuale, după simplificarea, 
programarea, comentarea şi apropierea lor de minţile celor cu raţiune, de către propovăduitori 
specialişti, fiecare dintre ei în domeniul specialităţii sale. Aceasta este - în opinia noastră - calea 
ideală pentru a ajunge la  mintea şi inima celui cu raţiune, căci Islamul este în esenţa sa ştiinţă, 
raţiune, logică şi angajare, iar Coranul cel Sfânt se adresează raţiunii şi logicii prin intermediul 
ştiinţei. Trimisul iubit şi ales a subliniat acest lucru prin tradiţia cunoscută: "Prezenţa la locul de 
întâlnire a unui învăţat este mai bună decât rugăciunea alcătuită dintr-o mie de prosternări (rak'a) şi decât 
vizitarea a o mie de bolnavi şi decât asistarea la o mie de ceremonii funerare". Şi decât citirea 
Coranului?    L-au întrebat pe el.   Iar el le-a răspuns: "Şi oare Coranul este de folos, fără ştiinţă?”   
Furnicile şi albinele sunt insecte sociale care trăiesc în comunităţi mari, fiecare dintre ele alcătuind 
un regat extrem de bine organizat.   Furnica sau albina nu pot trăi singure, separate de restul 
indivizilor regatului,  aşa cum se întâmplă cu păianjenul, bondarul, fluturele sau alte insecte. Ştiinţa 
comportamentului furnicilor şi albinelor a dovedit că, dacă o furnică sau albină este izolată de 
indivizii comunităţii, ea moare. Albinele şi furnicile sunt în comunităţile lor asemenea membrelor 
unui organism întreg şi ele nu au viaţă separată de el.   Pornind de la aceasta, vom afla un prim 
miracol ştiinţific coranic: o întreagă sură din Cartea lui Allah a fost numită "Sura albinelor" şi nu 



,,a albinei"  şi tot astfel, o altă sură a fost numită "Sura furnicilor" şi nu ,,a furnicii”,  în vreme ce o 
altă a fost numită "Sura păianjenului" şi nu ,,a păianjenilor ".       
Începând de la mijlocul secolului al XX-lea, ştiinţa despre comportamentul animalelor a arătat că 
fiecare specie de vieţuitoare are un mijloc prin  care se face cunoscută şi, prin intermediul lui, îşi 
stabileşte relaţiile cu ceilalţi indivizi ai comunităţii.   Fiecare vietate are o limbă prin intermediul 
căreia se înţelege cu ceilalţi indivizi ai comunităţii sale şi ele reprezintă comunităţi, ca şi noi, în 
organizarea vieţii lor sociale, confirmând cuvintele lui Allah Preaînaltul : "Nu este vită pe pământ, 
nici pasăre care zboară cu aripile ei, decât în neamuri, ca şi voi. Nu am lăsat nimic nepomenit în 
Carte. Apoi, la Domnul lor vor fi adunaţi" (Al-An'am: 38). În exemplele simple despre viaţa 
furnicilor şi a mijloacelor de comunicare între ele se află explicaţia miracolului ştiinţific existent în 
versetele sfinte de mai sus.   
 
 
 
"A ZIS O FURNICĂ” 
 
1  -  Limba furnicilor 
Stăpânul a înzestrat furnicile cu un sistem dezvoltat de glande, dispuse pe toate părţile corpului.   
Ştiinţa a cunoscut de curând funcţia unora dintre ele: ele sunt surse de numeroase substanţe 
chimice folosite în procesul de comunicare şi schimb de informaţii şi de mesaje între diverşii 
indivizi ai coloniei, reprezentând prin urmare un limbaj chimic al furnicilor, alături de un 
limbaj sonor şi de un altul constând în mişcări ale picioarelor şi ale antenelor, cunoscut fiind că 
toate limbajele  fiinţelor vii, inclusiv al omului, se bazează în modul de funcţionare pe substanţe 
chimice.   
a - Substanţele traseului: Furnicile secretă pe pământ, îndeosebi cele lucrătoare, o substanţă chimică 
volatilă care le ajută să-şi sporească activitatea, să-şi stabilească direcţia şi să conducă celelalte lucrătoare 
la locurile hranei şi construcţiei şi cu cât hrana sau prada este mai abundentă cu atât substanţa este 
mai concentrată.   
Substanţele chimice folosite de diverse specii de furnici nu sunt identice. Indivizii unei specii 
nu sunt influentaţi de substanţele traseului secretate de indivizii unei alte specii de furnici. 
Fiecare specie are limbajul său, cu ajutorul căruia comunică şi conduce ceilalţi indivizi ai speciei 
acolo unde voieşte să-i conducă şi, de aceea, nu există nici o perturbaţie sau amestec între diversele 
specii de furnici atunci când se întretaie traseele lor, în căutarea hranei. Slavă Aceluia "care a dat 
fiecăruia firea sa şi apoi l-a călăuzit " (Ta-Ha: 50).   
b - Substanţele de avertizare: Pe lângă substanţele traseului, pe care le-a descoperit cercetătorul 
Mac Carthy în anul 1950, cercetătorul Winselson a descoperit în anul 1959 nişte substanţe 
chimice cu ajutorul cărora furnicile se avertizează unele pe altele asupra prezenţei unui duşman 
extern şi atunci se produce în mulţimile de furnici care alcătuiesc o comunitate o stare de 
agitaţie: fie că aleargă grăbite, fie că se adună şi atacă adversarul extern, fie că fug, în funcţie de tipul 
substanţei de avertizare. 



Există şi alte substanţe chimice cu ajutorul cărora comunitatea furnicilor în ansamblu poate să 
migreze sau să atace o altă comunitate sau să stabileasă existenţa unui duşman în apropiere sau la 
distanţă. Alături de limbajul chimic, pe care îl folosesc furnicile pentru a comunica, mai există şi 
limbajul atingerii cu antenele,  limbajul stârnirii cu ajutorul picioarelor şi al mişcărilor 
abdomenului şi un limbaj sonor specific speciei de furnici (Atta) care emit frecvenţe sonore, 
cum este ţârâitul,  recepţionate de celule auditive existente în picioarele lor. În felul acesta, 
cercetătorii au descoperit în a doua jumătate a secolului   al-XX-lea faptul că furnica îşi avertizează 
semenele de la iminenţa unei primejdii cu ajutorul câtorva limbaje, confirmându-se cuvintele 
lui Allah  PreaÎnaltul: “Şi  când   au sosit ele  în Valea Furnicilor,  a zis o furnică: “O,  voi 
furnicilor! Intraţi  în casele voastre,  ca să nu vă strivească Solomon şi oştile sale, fără ca ei să-şi dea 
seama!”/ El a surâs, veselindu-se de vorbele ei"                   (An-Naml: 18-19). 
 
"Neamuri ca şi voi" 
"Nu este vietate pe pământ,  nici pasăre care zboară cu aripile ei,  decât în neamuri,  ca şi voi. Nu 
am lăsat nimic nepomenit în Carte. Apoi,  la Domnul  lor vor fi adunaţi"        (Al-'An'am: 38). 
Neamul furnicilor este o lume minunată. Ne vom referi în continuare la câteva aspecte legate de 
viaţa lor, pentru a face să sporească şi mai mult credinţa credinciosului în Cel care se află în spatele 
acestei întocmiri perfecte a vieţii acestor insecte,  al căror nume îl poartă una din surele Cărţii 
Sfinte a lui Allah: 
Studiul ştiinţific al furnicilor a început în secolul al XVIII-lea,  dar în ciuda existenţei a circa 
treizeci  şi cinci de mii de studii care le-au fost consacrate până acum, multe lucruri care ţin de 
viaţa acestor fiinţe ciudate rămân încă necunoscute. 
- În zona  ecuatorială există un milion şi jumătate de furnici pe hectar şi tot cam atâtea şi în celelalte 
zone. O misiune ştiinţifică italiană a întreprins un studiu în urma căruia a inventariat aproximativ 
un milion de muşuroaie de furnici în Alpii italieni,  în care trăiesc circa trei sute de miliarde de 
furnici,  distrugând în fiecare an paisprezece mii de tone de alte insecte dăunătoare ce ar putea 
nimici majoritatea pădurilor. 
- Furnicile prezintă o serie de foloase: ele aerisesc solul,  îl îngraşă,  îl alimentează,  polenizează 
florile,  transportă seminţele la mari distanţe şi totodată constituie hrana altor făpturi, fiind o verigă 
importantă în menţinerea echilibrului mediului. 
- Există optsprezece mii de specii de furnici, fiecare dintre acestea cu particularităţile sale 
biologice şi cu organizarea sa socială diferită de a celorlalte şi până în prezent au fost studiate şase 
mii de specii dintre ele. 
- Furnicile au cimitire colective în care îşi îngroapă morţii,  asemenea oamenilor. Când moare,  
furnica secretă o substanţă chimică specifică pentru a-şi semnaliza moartea  şi semenele vin la ea şi o 
scot în afara regatului  îngropând-o în cimitirul coloniei. 
- Unele specii de furnici,  cum este atta, cultivă ciuperci şi-şi apără culturile de microbii care le 
distrug,  secretând nişte substanţe chimice antibiotice,  iar o altă specie,  numită furnica roşie, 
stăpâneşte turme de insecte din specia păduchelui-de-frunze,  care sunt, pentru furnici, ca nişte 
turme de vite: le conduc la păşune,  le apară împotriva altor insecte,  le asigură locuinţa,  mâncarea şi 



protecţia,  iar acestea le oferă în schimb laptele lor-  o substanţă zaharoasă pe care o mulg cu 
antenele lor,  aşa cum omul mulge laptele vitelor. 
- Există o specie de furnici care practică luarea în sclavie; ele poartă războaie împotriva altor soiuri 
de furnici, le ucid pe lucrătoare şi pe apărătoare,  iar apoi cară larvele acestora în regatul lor şi se 
ocupă de întreţinerea şi creşterea acestora - până la faza maturităţii,  când le constrâng să le slujească şi să 
muncescă pentru ele. 
-  Există între furnici o categorie numită lucrătoare magazionere, care stau agăţate de plafonul 
magaziei muşuroiului de furnici în zilele secetoase şi când lipseşte apa ele distribuie semenelor 
lor lucrătoare, nectar de miere pe care îl înmagazinează în abdomenul lor pentru zilele dificile. 
Cine le-a învăţat acest lucru? Logica naturii, nevoia sau evoluţia? Nicidecum! Ci numai Stăpânul 
tuturor vieţuitoarelor care le călăuzeşte pe toate. 
- Există circa şase sute de specii de insecte parazitare care trăiesc pe seama furnicilor. Cea mai 
ciudată dintre acestea este o insectă mică din familia coleopterelor care pătrunde în muşuroiul 
furnicilor roşii şi încearcă să le alunge şi să le ucidă, însă aceste coleoptere secretă imediat un lichid al 
cărui miros le atrage pe furnici,  găsind gustul lui foarte plăcut. Lucrătoarele şi apărătoarele coloniei 
de furnici nu mai au altă treabă decât să savureze lichidul plăcut dar narcotic, secretat de 
invadatoarele ce folosesc această ocazie pentru a-şi depune ouăle în muşuroiul furnicilor. Larvele 
lor se dezvoltă rapid şi se hrănesc cu larvele furnicilor,  fără ca furnicile îngrijitoare să poată lua nici 
un fel de măsuri de apărare, căci toate sunt preocupate să sugă nectarul narcotic al coleopterelor 
care au folosit cuibul furnicilor pentru a-şi depune ouăle şi pentru a-şi creşte larvele pe seama 
furnicilor roşii,  cu toate că acestea sunt considerate printre cele mai înverşunate specii de furnici 
în atacarea oricărui străin care pătrunde în regatul lor. Cine le-a învăţat pe micile coleoptere acest 
truc şi cine le-a înzestrat cu această substanţă narcotică ? Natura? Şi cum explică Darwin şi adepţii săi 
prin prisma teoriei evoluţioniste acest comportament numai al unei anumite specii de 
coleoptere şi numai al unei anumite specii de furnici din miile de specii, de vreme ce factorii 
naturali prin care au încercat să explice comportamentul animalelor sunt aceeaşi pentru toate 
speciile de coleoptere şi de furnici? 
Există o altă specie ciudată de paraziţi, pe care Domnul i-a îndreptat împotriva furnicilor,  pentru 
menţinerea echilibrului mediului în ceea ce priveşte numărul făpturilor. Este vorba de gândacii 
aurii care nu se înmulţesc decât pe seama unei anumite specii de furnici şi în felul acesta limitează 
răspândirea şi dominaţia lor. Gândacii aurii caută o specie anumită de furnici roşii,  considerate 
dintre cele mai crude specii,  apoi secretă o substanţă chimică ce le face pe  furnicile roşii 
prădătoare  să nu le dea nici o atenţie, apoi îşi depun ouăle pe care le învelesc  cu o substanţă 
gelatinoasă cu un miros care le atrage pe furnici şi le face să transporte ouăle în muşuroi, socotind 
că ele sunt o hrană, iar după câteva săptămâni, ies larvele lacome ale gândacilor şi devorează o nouă 
cantitate din larvele furnicilor. În felul acesta,  Stăpânul a limitat numărul furnicilor,  menţinând 
echilibrul natural. Ne întrebăm şi noi,  la fel cum s-a întrebat şi cercetătorul de la care am luat 
acest exemplu ciudat referitor la lumea animalelor, cine se află în spatele acestei minuni? 
Logica naturii,  evoluţia,  hazardul  sau ce? Nicidecum! Numai Cel Veşnic,  Prealăudatul şi 
Preaînaltul,  care a spus în Cartea Lui bine întocmită: ”Şi nu este vietate pe care El să nu o ţină de 



chica ei. Domnul meu este pe drumul cel drept” (Hud: 56); ”Şi Noi am creat toate lucrurile 
bine întocmite” (Al Qamar: 49); ”A creat lucrurile şi le-a orânduit cu bună rânduială” (Al-Furqan: 
2); ”Şi am lăsat să crească pe el de toate,  cu măsură cumpănită”    (Al-Hijr: 19). 
O altă specie de furnici africane numite „cophylle” îşi construieşte cuibul într-un mod foarte 
ciudat,  din frunzele copacilor pe care le cos cu fire de mătase lipicioase,  secretate de larvele 
sale purtate între maxilare de lucrătoare. Acestea trec firele de mătase pe marginile frunzelor,  
pe care le unesc,  întocmai cum procedează un ţesător. Cine le-a învăţat acest lucru? Nevoia,  
hazardul,  natura  sau evoluţia? Nicidecum! Ci Preaputernicul, Acela care a spus: ”Şi în propria 
voastră făptură şi în vietăţile pe care El le-a risipit, se află semne  pentru un neam de oameni care 
crede cu tărie”         (Al-Jathiya: 4). 
Unele specii de furnici vânează într-un mod ”inteligent”; acestea se împart în două grupuri - unul 
dintre ele ia poziţie pe pământ,  în apropierea tulpinii unui pom,  în vreme ce celălalt se caţără pe 
tulpina lui pentru a ataca insectele din el. În felul acesta, încercuiesc toate insectele  care nu 
pot să zboare,  fiindcă acelea care scapă de furnicile de pe tulpină cad în capcana furnicilor care 
stau la pândă la baza tulpinii. În timpul acestei operaţiuni de vânătoare, furnicile sunt însoţite de 
păsările dintr-o specie numită vrăbiile furnicilor, care prind unele insecte ce fug de furnicile 
atacatoare,  înainte de a ajunge la furnicile care au luat poziţie lângă tulpina pomului. De 
asemenea, grupul de furnici şi păsări atacatoare este însoţit de o specie de fluturi viu coloraţi care 
se hrănesc cu găinaţii vrăbiilor de furnici, în care găsesc substanţe azotoase  necesare pentru 
creşterea ouălor proprii. Totodată, este demn de reţinut faptul că vrăbiile nu atacă furnicile şi nici 
fluturii care au un gust respingător. Cine se află în spatele tuturor acestor lucruri? Logica 
evoluţiei, selecţia naturală, natura, hazardul  sau evoluţia? Nimic din toate astea! Ci numai 
Creatorul, Dătătorul de chipuri, Cel Viu, Cel Veşnic, Dăruitorul,  Deschizătorul,  Atoateştiutorul, 
care a zis în Cartea Sa bine întocmită,  cu mult înainte ca omul să fi descoperit acele ciudăţenii  din 
lumea insectelor şi a păsărilor: “Şi nu este vieţuitoare pe pământ a cărei hrană să nu fie în grija lui  
Allah. El ştie locul ei de sălaş şi locul în care ea va muri. Totul este într-o Carte desluşită” (Hud: 6); 
“Şi câte vietăţi sunt care nu poartă hrana lor!  Allah  le hrăneşte şi pe ele  [şi vă hrăneşte] şi pe voi! El este 
Cel care Aude Totul şi Atoateştiutor” (Al-'Ankabut: 60).   
În sfârşit, larvele unor specii de fluturi apelează la ajutorul furnicilor pentru a se  apăra împotriva 
adversarilor lor,  aşa cum sunt viespiile şi alţii,  într-un mod ciudat,  descoperit recent de 
cercetătorul Phillip Doffry de la Universitatea din Texas: larvele emit nişte sunete pe care 
furnicile le percep şi aceasta prin nişte dansuri care produc anumite  oscilaţii pe care furnicile le 
înţeleg şi se îndreaptă spre sursa sunetelor. Acolo,  larvele secretă nişte substanţe zaharoase şi 
proteice pe care furnicile le găsesc  foarte plăcute şi,  în schimb, apără larvele de alte insecte 
adversare. 
 
3- LUMEA PĂIANJENILOR 
 
“Şi aceste pilde Noi le dăm oamenilor, dar nu le înţeleg decât cei pricepuţi” (Al-Ankabut: 43). 



“Pilda acelora care au luat ocrotitori în locul lui  Allah este ca pilda păianjenului care şi-a făcut o 
casă; dar, cea mai slabă casă este casa păianjenului,  dacă ei măcar ar fi ştiut!” (Al-Ankabut: 41). 
Ce au aflat cercetătorii arahnologi în secolul al XX-lea despre păianjen,  despre casa lui şi despre 
comportamentul lui? Probabil că au aflat multe lucruri, dar ceea ce au aflat este încă puţin, 
conform recunoaşterii lor. Întrebarea care persistă este: au înţeles ei care este înţelepciunea,  adică 
motivul existenţei acestei insecte şi au aceptat  ei existenţa Creatorului ei şi învăţăturile  Lui sau 
unii dintre ei continuă să se ascundă în spatele unor teorii goale şi unor cuvinte înşelătoare,  cum 
sunt natura creatoare, hazardul şi evoluţia, când vine vorba de organizarea perfectă a miracolului 
viu reprezentat de circa cinci milioane de specii de făpturi vii, între care insectele precum 
furnica,  albina, păianjenul, ţânţarul, musca, coleopterele şi altele constituie 85% din ele? În 
următoarele informaţii despre păianjeni, se află “semne pentru un neam de oameni care crede cu 
tărie”        (Al- Jathiya: 4): 
1 - Păianjenii se numără printre cele mai vechi vietăţi,  ei existând  pe suprafaţa pământului de 
aproximativ trei sute de milioane de ani,  fără să fi  evoluat de atunci şi  până astăzi. Acest adevăr 
ştiinţific reprezintă astăzi, alături de legile ştiinţei geneticii,  ştiinţei despre comportamentul 
animalelor şi ştiinţei despre fosile,  lovituri ştiinţifice dureroase pentru teoria lui Darwin şi a 
adepţiilor săi, în legătură cu evoluţia fiinţelor. De altfel nici furnicile şi nici albinele nu au evoluat în 
decursul celor o sută cincizeci de milioane  de ani  ai existenţei lor. Eroarea lui Darwin a 
constat în faptul că el şi-a închipuit că, pornind de la studierea câtorva sute de specii de fiinţe vii,  
din milioanele de specii existente,  ar putea să construiască o teorie cvasiştiinţifică în stare să 
explice  diversitatea fiinţelor prin evoluţia de la simplu la complex şi printr-o gradaţie  sau 
ierarhie pe scara fiinţelor. Materialiştii au speculat  această teorie greşită a existenţei fiinţelor vii şi 
au mai adăugat la ea şi  alte lucruri,  cu toate că Darwin -  aşa  după cum el însuşi a recunoscut - nu 
a fost câtuşi de puţin un ateu,  ci -  aşa  după cum a  scris - a fost un credincios care “a găsit mâna 
lui Dumnezeu în toate făpturile pe care    le-a studiat” şi “a acceptat existenţa lui Dumnezeu,  
acea forţă măreaţă care grăieşte despre sine prin toate făpturile”. 
2 - Există treizeci de mii de specii de păianjeni care trăiesc  pe suprafaţa pământului,  în subsol şi în 
apă. Ele sunt folositoare omului,  întrucât asemenea tuturor făpturilor lui Allah, reprezintă o verigă 
în asigurarea echilibrului mediului,  distrugând un mare număr de muşte,  ţânţari şi alte insecte şi 
limitând răspândirea lor. 
3 - A fost înregistrată pe peliculă casa păianjenului din momentul începerii construcţiei şi până la 
finalizarea ei, ea oferind un exemplu splendid de precizie şi de rapiditate în execuţie, unii 
păianjeni construindu-şi casa dimineaţa şi devorând-o seara, pentru a relua în fiecare zi construirea 
unei noi case. 
4 - Filaturi compuse din sute de mii de suveici care sunt în partea din spate a păianjenului, 
secretă fire din care se construieşte casa. Fiecare suveică este legată de o glandă care secretă fire 
diferite,  în funcţie de calitatea necesară; există fire pentru construit casa,  fire pentru vânarea 
prăzii,  fire de avertizare,  fire pentru scară,  fire pentru împiedicarea prăzii. Fiecare centimetru 
pătrat din partea din spate a păiajenului are, cincizeci de mii de navete cu fire! 



5 - Numărul firelor din casa unor specii de păianjen, poate să ajungă la patru sute de mii de fire,  
lungimea unui singur fir este de 20 de centimetri, iar diametrul lui este egal cu a cincizecea 
parte dintr-un milimetru, dar cu toate acestea el este mai solid şi mai rezistent la presiune de 
două ori decât un fir de oţel cu aceleaşi specificaţii. 
6 - Unele specii de păianjeni de apă îşi construiesc casele sub apă sub forma unor camere cu aer, 
semănând cu nişte submarine minuscule, în care îşi devorează prada şi-şi incubează ouăle. Construirea 
casei sub apă este una din minunile artei; păianjenul îşi măreşte încăperea de aer, în funcţie de nevoile 
sale pentru pradă şi pentru incubaţie, iar casa este într-atât de trainică şi de perfectă încât apa nu poate 
pătrunde în ea. 
7 - Unele specii de păianjeni trăiesc sub pământ vreme de douăzeci de ani câteodată. 
8 - Există păianjeni răpitori care trăiesc pe seama vânatului altora. Ei se strecoară cu agilitate 
deosebită în magaziile altor semeni,  depăşind toate firele de avertizare cu un suc special, apoi 
răpesc prada cu nişte fire proprii şi o scot afară,  evitând din nou firele de avertizare. 
9 - Împerecherea unor specii de păianjeni (Lynyhia Litigiosa) este foarte ciudată,  încât nu ştim 
cum ne vor explica unii din adepţii teoriei hazardului şi evoluţiei cum se întâmplă acest lucru. 
Când vine timpul împerecherii,  câţiva păianjeni masculi stau la pândă (şi de obicei, masculul este 
mai mic decât femela) în apropierea plasei unei femele, iar când vine semnalul ei de răspuns că ea 
este pregătită pentru fecundare - iar acest semnal este sub forma unei substanţe chimice  eterice 
aromate care-i atrage pe masculi - masculul intră în casa femelei care stă la pândă. Primul lucru 
pe care îl face masculul care pătrunde în casa femelei este distrugerea stâlpilor de susţinere a 
casei,  astfel încât pânza să cadă peste el şi peste femelă, iar ceilalţi masculi să rămână în afara pânzei. 
Pentru şi mai multă siguranţă, masculul victorios secretă o substanţă chimică pentru a-i îndepărta pe 
ceilalţi masculi, pentru a rămâne complet singur în timpul operaţiei de fecundare, însă substanţa 
destinată îndepărtării celorlalţi masculi trebuie să fie foarte bine dozată (câteva milionimi de 
miligrame), căci, dacă este în cantitate  mai mare decât trebuie,  devine şi masculul implicat 
incapabil de acuplare. 
Există o altă specie de păianjeni care atunci când femela îşi face cunoscută dorinţa de împerechere 
printr-o substanţă aromată sau prin mişcarea firelor pânzei, masculul care aşteaptă acest  mesaj 
trebuie să fie extrem de prudent. Mai întâi, pentru a ajunge la femelă prin pânza ei,  el trebuie să 
urmeze anumite fire sau un anumit drum printre miile de fire care alcătuiesc pânza casei 
femelei, căci dacă greşeşte, este socotit pradă şi este ucis fără milă. După ce ajunge la femelă, trebuie să o 
anestezieze pentru a se împerechea cu ea şi trebuie să calculeze perioada acuplării astfel încât să nu 
depăşească perioada anesteziei femelei, căci altfel devine victima supravieţuirii speciei şi femela îl 
ucide fără milă. Cum ne explică materialiştii şi adepţii teoriilor hazardului,  evoluţiei şi naturii 
motivele reglării acestor operaţiuni complexe şi foarte precise legate de acuplarea păianjenilor? 
”El vă arată semnele Sale,  dar care dintre semnele lui Allah le tăgăduiţi voi? ( Ghafir:81); ”El 
este Cel care face prima oară făpturile şi apoi le face din nou şi aceasta este şi mai uşor pentru El” 
(Ar-Rum:27). 
Obsevaţie: Femela păianjenului se numeşte 'ankabut, iar masculul se numeşte 'ankab. Regula 
generală este ca femela să construiască o casă şi să rămână aproape de ea,  pândind prada,  în vreme ce 



masculul umblă din loc în loc,  fără să şi construiască o casă cu ajutorul căreia să vâneze,  asemenea 
femelei. Acest adevăr ştiinţific nu a fost cunoscut decât după descoperirea microscopului, când a 
început studiul  ştiinţific  serios al insectelor, în secolul al XVIII-lea. 
Prin această lămurire dorim să atragem atenţia cititorului asupra unui miracol ştiinţific din 
cuvintele lui Allah ”şi-a făcut o casă”       (Al-'Ankabut: 41). În vremea revelaţiei nu ştia nimeni că 
femela,  la majoritatea speciilor de păianjeni, construieşte casa şi nu masculul,  în vreme ce în 
verset referirea se face la femelă,  acordul făcându-se cu femininul: ”(ea) şi-a făcut o casă”. 
 
 
 
 
4-ŢÂNŢARUL 
 
 ” Allah nu se sfieşte să dea ca pildă un ţânţar  sau ceva deasupra lui. Cei care au crezut ştiu că este 
Adevărul de la Domnul lor. Cât despre cei care nu cred, ei spun: ”Ce a vrut  Allah  cu această 
pildă?” Prin ea pre mulţi îi rătăceşte şi prin ea pe mulţi îi călăuzeşte, dar nu îi rătăceşte  prin ea decât pe cei 
nelegiuiţi”(Al- Baqara: 26). 
Asemenea tututor creaturilor lui Allah, ţânţarul reprezintă o minune a Creatorului,  atât din punct 
de vedere anatomic cât şi din punct de vedere fiziologic. Este suficient să menţionăm că ochiul 
ţânţarului este alcătuit din sute de ochi minuscului, independenţi din punct de vedere anatomic şi 
complementari din punct de vedere fiziologic,  ceea ce îi conferă posibilitatea de a avea un 
câmp vizual mai larg decât câmpul vizual al omului, îndeosebi în ceea ce priveşte vederea pe 
timpul nopţii, întrucât el este foarte sensibil şi recepţionează razele infraroşii. Antenele lui, sângele, 
aparatul nervos şi glandele lui care secretă substanţe chimice volatile alcătuiesc un limbaj chimic 
specific fiecărei specii de ţânţari şi prin intermediul lui reglează procesul de autoapărare şi de 
împerechere şi îşi asigură mijloacele necesare vieţuirii, dar nu vom intra în detaliile ştiinţifice 
uluitoare. Ţânţarul ocupă din punct de vedere numeric locul al doilea,  după furnică,  între fiinţele vii 
multicelulare şi constituie o verigă necesară, indispensabilă pentru asigurarea echilibrului 
mediului. Când Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunţat, în anii şaizeci ai secolului trecut, 
eradicarea aproape totală a malariei, după ce şi-a închipuit că a distrus ţânţarul care transmite 
malaria, foarte curând şi-a dat seama de eroare şi de efectele negative ale acestei iniţiative, 
deoarece au apărut noi specii de ţânţari ai malariei,  mult mai periculoşi, după ce au devenit imuni 
la insecticidele folosite împotriva lor. 
Domnul a înzestrat,  prin zestrea lui genetică,  ţânţarul cu posibilităţi de a rezista la insecticide. 
Entomologii, biologii şi medicii au constatat apariţia unor tipuri de febră mult mai primejdioase 
şi mai dăunătoare decât malaria,  cauzate de alte specii de ţânţari,  pe care le domină ţânţarul malariei, 
ferindu-l astfel pe om de prejudiciile lui. Medicii au constatat, de asemenea,  că parazitul care 
cauzează malaria,  transmis de ţânţar prin sângele lui în sângele omului, a dobândit, la rândul  său,  
imunitate faţă de majoritatea medicamentelor cu care era ucis. Cu câţiva ani în urmă, cercetătorii 
au ajuns la concluzia că imunizarea constituie cea mai bună cale de combatere a malariei,  



pentru că ea îl face imun pe om la parazitul malariei, nemaifiind în felul acesta nevoie de 
uciderea parazitului  sau a ţânţarului care îl transmite. Fiecare fiinţă are însuşiri bune şi însuşiri 
dăunătoare,  dar bilanţul final al acestor însuşiri este în favoarea omului. Omul se poate feri de 
efectele dăunătoare ale unor fiinţe prin ştiinţă,  cu condiţia ca această ştiinţă să fie subordonată 
perceptelor coranice, în ceea ce priveşte intrarea în interacţiune cu aceste făpturi, căci Allah 
Preaînaltul a grăit: ”Şi Noi am creat toate lucrurile bine întocmite” (Al Qamar: 49); ”Şi a creat 
toate lucrurile şi le-a orânduit cu bună rânduială”                 (Al- Furqan:2); ”Nu există schimbare în 
creaţia lui Allah”      (Ar-Rum: 30); ”Nu ucideţi sufletul pe care l-a oprit Allah,  decât pe 
drept!” (Al-An'am: 151). 
Cercetătorii biologi şi ecologi au început să înţeleagă rânduielile coranice referitoare la vieţuitoare şi, 
de aceea, au înţeles că cel mai potrivit mijloc de luptă împotriva ţânţarului şi al parazitului pe care îl 
transmite este imunizarea omului împotriva lui şi nu uciderea ţânţarului,  după cum au constatat că 
există făpturi pe care Domnul le-a înzestrat cu putere asupra ţânţarului malariei şi a parazitului 
transmis de el şi că acestea preiau apărarea lui şi împiedică răspândirea malariei. La fel stau lucrurile 
şi cu celelalte fiinţe supuse omului şi despre care se credea că ele ar fi numai dăunătoare. Dacă 
oamenii ar înţelege în profunzime sensul cuvintelor lui  Allah  Preaînaltul: ”Spune: Eu caut 
adăpost la Stăpânul revărsatului zorilor/ Împotriva răului [venind] de la ceea ce El a creat ” (Al-
Falaq:1-2), din care înţelegem - dar Allah ştie cel mai bine! - că omul trebuie să caute adăpost la 
Stăpân, pentru  a-l învăţa pe el cum să se apere de răul unor făpturi, omul nu ar mai fi nimicit miile 
de specii de fiinţe vii, aşa  cum a făcut  până acum. 
 
5- ”NU VOR PUTEA CREA NICI O MUSCĂ,  
CHIAR DE S-AR UNI EI PENTRU ACEASTA” 
 
„O, voi oameni! Vi s-a dat vouă o pildă, auziţi-o: Aceia pe care voi îi chemaţi în locul lui Allah 
nu vor putea crea nici măcar o muscă, chiar de s-ar uni ei pentru aceasta! Iar dacă musca le răpeşte 
un lucru, ei nu-l vor putea lua înapoi! Slabi sunt şi cel care cere şi cel de la care se cere!/ Ei nu 
L-au preţuit pe Allah după adevărata Sa măsură. Allah este Cel Tare şi Preaputernic.” (Al-Hajj: 
73-74) 
Numeroase versete coranice au unele sensuri care se dezvăluie unul după altul, o dată cu 
trecerea timpului şi a progresului  ştiinţei. În timpul revelaţiei, credincioşii au înţeles că versetul sfânt 
de mai sus este o mustrare şi o ironie la adresa idolatrilor şi a zeilor lor şi a ofrandelor pe care le 
aduceau lor. Idolii nu pot să creeze nici o muscă,  să salveze până şi ofrandele care li se aduceau şi 
pe care le răpesc  muştele. Acesta este unul din sensurile versetului de mai sus, dar astăzi noi 
desprindem din acest verset numeroase provocări ştiinţifice şi sensuri: 
El este o provocare coranică valabilă până în Ziua de Apoi, adresată ateilor care au făcut din  ştiinţă un 
zeu. Ei nu vor fi în stare să creeze nici o muscă, chiar dacă şi-ar uni eforturile pentru această 
încercare.  Ştiinţa nu va ajunge niciodată să creeze o celulă şi atunci cum să creeze o muscă alcătuită din 
sute de mii de celule vii diferite şi specializate? 



În el sunt sensuri ştiinţifice miraculoase pe care  ştiinţa le-a descoperit astăzi,  printre care acela că 
aparatul digestiv al muştei, este dotat cu enzime care-i permit în decursul câtorva secunde să 
transforme orice mâncare pe care o răpeşte de la noi  sau cu care se hrăneşte şi să o asimileze şi, în 
felul acesta, nu o mai putem salva de la ele. Nu sunt doar idolii cei care sunt neputincioşi în 
ceea ce priveşte recuperarea lucrurilor răpite de muşte. Muştele domină până şi astăzi peste întinse 
suprafeţe ale globului terestru  şi le răpesc,  în sensul că omul nu poate să trăiască pe ele,  ba nici 
măcar să intre în ele. Muştele ne pot răpi sănătatea şi chiar viaţa, căci ele transmit şi cauzează cele mai 
multe tipuri de febră,  printre care encefalomielita virotică, căreia medicina nu i-a găsit un 
tratament până în momentul de faţă. În felul acesta, în pofida slăbiciunii muştei, omul rămâne 
neputincios în faţa ei,  incapabil de a imita măreţia artei creării ei, slab în faţa răpirii resurselor 
alimentare şi a forţelor sănătăţii sale de către ea. Este suficient să reamintim doar faptul că boala 
somnului - o infecţie mortală a creierului - este transmisă de musca tse tse care continuă să 
provoace mii de morţi în Africa. În acelaşi timp, această muscă se caracterizează şi prin unele 
avantaje,  având în vedere că ea i-a împiedicat pe africani să extermine animalele sălbatice şi să le 
distrugă mediul, fiindcă musca transmiţătoare a bolii somnului ucide atât omul cât şi vitele lui, dar 
nu este primejdioasă pentru animalele sălbatice. 
Cercetătorii biologi şi-au pus întrebări în legătură cu secretul imunităţii cu care Domnul a înzestrat 
muştele şi ţânţarii care transmit cele mai nimicitoare  boli şi tipuri de febră,  având în vedere că unele 
muşte poartă pe un centimetru pătrat din corpul lor aproximativ cinci milioane de bacterii. 
Studiile în legătură cu aparatul care asigură imunitatea acestor insecte au confirmat că este vorba 
de cel mai simplu  aparat imunitar al fiinţelor vii, dar în acelaşi timp şi cel mai eficient şi rapid. 
Ştiinţa încearcă în momentul de faţă să sondeze adâncurile necunoscute ale aparatului imunitar 
ciudat, rapid şi eficient al muştelor şi al ţânţarilor, pentru a valorifica această descoperire pentru 
perfecţionarea imunităţii omului, mai ales în tratarea maladiilor rezultate din deficienţa  sau lipsa 
acesteia,  care sunt cele mai grave şi cele mai dificile de tratat  până în prezent. Muştele ocupă 
locul al treilea ca număr între vietăţi, urmând după furnici şi ţânţari şi, dacă nu ar exista îndurarea lui 
Allah, care călăuzeşte numeroasele făpturi ale sale, cum sunt păsările, furnicile, peştii, microbii, 
viruşii şi altele, împotriva muştelor,  acestea ar acoperi suprafaţa globului  terestru şi ar face viaţa 
imposibilă pe el în decursul câtorva zile. Există specii de muşte care se înmulţesc cu o viteză 
uimitoare, încât dacă toate ouăle ar ecloza  şi puii ar trăi şi s-ar înmulţi la rândul lor,  dintr-o singură 
pereche ar rezulta    într-un singur sezon un număr de exemplare de ordinul numărului 10 urmat 
de şaizeci de zerouri!  
Studiile întreprinse începând din anul 1971 au descoperit existenţa unui limbaj chimic propriu 
fiecărei specii de muşte,  cu care ele îşi reglează modul de viaţă şi coabitarea cu ceilalţi indivizi ai 
speciei. Din acest cod face parte faptul că femela secretă în perioada împerecherii o substanţă 
chimică volatilă pe care o recepţionează perişorii sensibili de la picioarele muştelor masculi şi o 
transmit apoi celulelor nervoase care emit ordinele de declanşare a apetitului sexual şi de 
urmărire a femelei. Primul mascul care ajunge la femelă secretă o substanţă cu efect de antidot al 
substanţei secretate de femelă,  care anulează efectul atractiv al acesteia pentru ceilalţi masculi şi 



cu ea acoperă şi corpul femelei,  îndepărtând în felul acesta ceilalţi masculi care l-ar putea deranja şi 
astfel rămâne numai el cu partenera pentru a se acupla. 
Un cercetător biolog contemporan a petrecut câţiva ani din viaţa sa  ştiinţifică studiind o specie de 
muşte, cunoscută cu numele popular musca albastră, şi a consemnat următoarele concluzii, pe 
care le-am tradus din lucrarea lui în limba franceză: “Musca albastră este în realitate o maşină mică, 
extrem de perfecţionată. Ea este o insectă bine înzestrată, îndeosebi în ceea ce priveşte aripile şi 
zborul ei, ceea ce i-a făcut pe mulţi dintre colegii mei să-mi scrie, zicându-mi: nu mai cutezăm să 
ucidem o muscă după lectura cărţii tale despre muşte. Acesta este un lucru de înţeles, căci cum ar fi 
cu putinţă să distrugă o maşină vie în faţa căreia cele mai exacte şi mai complexe ceasuri par un lucru 
extrem de grosolan şi imperfect? Cum de reuşeşte musca albastră 200 de bătăi din aripi într-o 
secundă, ştiindu-se că orice aparat muscular obişnuit nu se poate contracta de mai mult de o sută 
de ori într-o secundă? Dar natura ( de ce nu o fi spunând,  oare,  Creatorul muştei?) a ajuns la 
acest grad înalt al frecvenţei bătăii aripilor, cu ajutorul unei serii de mecanisme  care se 
influenţează şi se completează unul pe altul: aripile muştei sunt fixate direct pe pieptul ei, unde 
există în interior două perechi de muşchi care ridică şi coboară pieptul şi care lucrează în sens invers, 
adică atunci când perechea muşchilor ridicători ai pieptului se contractă împreună cu ei se ridică şi 
aripile muştei, când perechea muşchilor coborâtori se contractă, coboară împreună cu ei şi aripile 
muştei, iar când muşchii ridicători  ai pieptului  sunt în acţiune,  muşchii coborâtori sunt în stare de 
odihnă. În felul acesta, musca albastră reuşeşte două sute de bătai din aripi pe secundă, fără să obosească. 
Iar,acţiunea motorului cu piston dublu al autoturismului nu face decât să imite, în mod 
aproximativ, operaţiunea bătăii din aripi a muştei.”  
Cât priveşte procesul nervos care reglează sincronizarea contracţiilor muşchilor ridicători ai 
aripilor şi întinderea muşchilor coborâtori ai lor, acesta este una din cele mai complicate şi mai 
frumoase operaţiuni, dar ea nu-i interesează decât pe specialiştii din domeniul entomologiei. 
 O echipă de cercetători din domeniile biologiei,  fizicii şi chimiei organice de la Universitatea 
din Marsilia a avut nevoie de zece ani pentru a confecţiona o maşină rudimentară, în greutate de 
câteva tone,  capabilă să imite câteva din funcţiile membrelor muştei. 
Ochiul muştei, care are un volum de mai puţin de o jumătate  de milimetru cub, este compus 
din trei mii de ochi minusculi,  fiecare din ei fiind legat de opt celule de recepţionare optică: 
două pentru culori şi şase specializate  în descoperirea celor mai slabe mişcări care se produc în 
câmpul vizual al muştei, ceea ce înseamnă că în ochiul muştei există patruzeci şi opt de unităţi de 
recepţionare a luminii. În plus, Creatorul- mare este puterea Lui!- a înzestrat această minune 
zburătoare cu un milion de celule nervoase specializate  în deplasările muştei de sus în jos,  de 
jos în sus,  din faţă în spate  şi din spate în faţă,  şi  aceasta prin intermediul a treizeci şi opt de 
perechi de muşchi,  dintre care şaptesprezece perechi pentru aripi şi douăzeci şi una de perechi  
pentru mişcările capului.          
 
6-“DOMNUL NOSTRU ESTE ACELA CARE A DAT  
FIECĂRUIA  FIREA SA ŞI APOI L-A CĂLĂUZIT” 
 



“Laudă numele Domnului tău Cel Preaînalt/ Care a creat şi a plămădit/ Şi care a orânduit şi a călăuzit” 
(Al-'A'ala: 1-3). 
Oricât va încerca omul să imite măiestria divină,  el se va vedea nevoit să accepte  că Domnul este 
“Cel mai Înalt” în întreaga creaţie din acest Univers. Omul nu va fi capabil să creeze nici un 
lucru din neant şi nici să imite măiestria divină,  lucru pe care l-a încercat în numeroase invenţii ale 
sale, adeverindu-se cuvintele lui Allah Preaînaltul: “Aceasta este creaţia lui Allah ! Arătaţi-mi 
mie ce au creat aceia pe care  i-aţi luat în locul Lui! ”(Luqman: 11); “Oare nu au fost ei creaţi 
de nimeni  sau ei sunt creatorii?” (At-Tur: 35). 
 
Inteligenţa animalului 
 
M-am oprit îndelung asupra sensurilor expresiei „a călăuzit”   din cuvintele lui Allah Preaînaltul 
„Domnul nostru este Acela care a dat fiecăruia firea sa şi, apoi, l-a călăuzit” (Ta-ha: 50) şi „Care a 
orânduit şi a călăuzit” (Al-'A'la: 3) şi m-am întrebat ce înseamnă călăuzirea aici,  de vreme ce Allah 
Măreţul şi Preaînaltul a dat totul  tuturor făpturilor Sale. Dacă răspunsul este simplu, în cazul 
fiinţelor care au capacitatea de a opta - aşa cum sunt oamenii şi djinnii pe care i-a călăuzit pe 
calea cea dreaptă cu ajutorul profeţilor şi a misiunilor cereşti după ce le-a înzestrat cu totul şi în 
mod deosebit cu raţiunea care îi fac responsabili - răspunsul nu este deloc uşor în legătură cu 
fiinţele lipsite de raţiune, pe care le călăuzesc instinctele, aşa după cum afirmă biologii! Răspunsul l-
am putea afla - dar Allah ştie cel mai bine! - în descoperirile recente ale ştiinţei despre 
comportamentul animalelor. Până de curând,  cei mai mulţi cercetători din domeniul ştiinţelor 
naturii credeau că fiinţele,  cu excepţia omului, sunt conduse de instinctele lor, adică de 
comportamentele care nu necesită o învăţare prealabilă,  programate de zestrea genetică de care 
dispune fiecare specie şi ele nu ar avea nimic din comportamentul inteligent, impus de condiţii 
noi, neprevăzute, dacă acest comportament nu este programat de zestrea sa genetică. Dar cei 
care se ocupă astăzi de studiul comportamentului animalelor rămân deconcertaţi în faţa multora din 
actele lor de comportament,  pe care nu le pot explica prin raportarea la instinct,  căci ele nu 
sunt acte care ţin de inteligenţă, neinstinctive, ci sunt rezultat al momentului,  al unor condiţii 
noi şi se limitează doar la câţiva indivizi ai speciei,  nu sunt proprii tuturor indivizilor ei,  aşa cum 
este cazul cu atitudinile instinctive. 
Următoarele exemple, selectate din ştiinţa despre comportamentul animalelor,  referitoare la 
comportamente inteligente,  neinstinctive ale animalelor, aruncă o oarecare lumină asupra 
unuia din sensurile cuvintelor lui Allah Preaînaltul: „apoi, l-a călăuzit” şi „a orânduit şi a călăuzit” 
(Al-A'la: 3). 
- Unii indivizi din speciile de maimuţe, însă nu toţi, când nu pot ajunge la mierea dintr-un stup, 
rup o creangă dintr-un copac şi o folosesc în chip de lingură pentru a-şi atinge scopul, iar alţii se 
înarmează cu beţe, când sunt atacaţi de tigri. Aceste gesturi neinstinctive, limitate doar la unii 
indivizi ai speciei, se numesc comportamente inteligente ale animalelor. 
- Piciorul unei rândunici s-a agăţat de un fir şi ea a rămas suspendată în aer,  dar a fost salvată din 
capcană cu ajutorul semenelor ei, care au răspuns cu zecile strigătelor ei de ajutor şi prin 



loviturile succesive cu ciocul în firul  capcană au reuşit să-l reteze,  în faţa ochilor acelora cărora 
nu le venea să creadă ceea ce văd. 
- Femela unui rozător, asemănător hamsterului, a adoptat şi a alăptat un pui orfan, a cărui mamă 
murise, lăsându-l singur. La fel, o pisică a adoptat şi a alăptat şapte pui mici de iepure rămaşi fără mamă. 
Şi există numeroase astfel de exemple uimitoare de adoptare a puilor slabi şi abandonaţi ai unor 
specii de către femelele altor specii. Cercetătorii din domeniul  comportamentului animalului 
nu găsesc altă explicaţie pentru aceste acte neinstinctuale,  însă noi cei care credem  în cuvintele 
lui  Allah repetăm cu sfioşenie: „Şi nu este vietate  pe care El să nu o ţină de chica ei. Domnul meu 
este pe drumul cel drept” (Hud: 56). 
- Cei interesaţi de ştiinţa comportamentului animalelor nu pot să explice  ştiinţific  incidentul unui 
îmblânzitor de lei de la circul din Paris.  În timpul unui spectacol,  leii nu i-au mai dat ascultare 
dresorului  şi au fost pe punctul de a-l sfâşia, după ce mai înainte îi fuseseră docile, dacă nu i-ar fi 
sărit  în ajutor  şi nu l-ar fi apărat un exemplar dintre ei, care a luptat cu dârzenie împotriva 
semenilor săi, în faţa spectatorilor înmărmuriţi,  care aveau impresia că asistă la un număr de circ 
excelent pregătit. Realitatea este că leii l-ar fi sfâşiat pe dresorul lor  în noaptea aceea,  dacă nu  l-
ar fi salvat  din ghearele  lor acel individ din specia lor,  căruia i-a poruncit Domnul,  
călăuzindu-l,  să-l salveze. 
- Un om demn de  încredere ne-a relatat că un medic a  întâlnit pe drum  un câine cu un picior 
fracturat şi l-a luat la cabinetul lui,  unde   l-a  îngrijit  până ce s-a vindecat complet, iar după 
aceea i-a dat drumul. La câtva timp după aceea, medicul a auzit o bătaie uşoară în uşa cabinetului 
lui şi când a deschis a găsit  acelaşi câine însoţit de un altul  cu piciorul fracturat,  pe care-l adusese 
pentru a-l trata. 
- Şi mai ciudată este povestea unui motan care se obişnuise să găsească mâncare  în faţa unei locuinţe. 
Într-o zi, stăpânul casei a constatat că mâncarea pe care i-o dădea nu-i mai este de ajuns şi 
urmărindu-l a aflat că el cară o parte  din mâncare şi o pune  dinaintea  unui alt motan ce era orb. 
- S-a relatat că Ahmad Ben Tulun, emirul statului Tulunizilor,   într-o zi,  când a intrat la el unul 
din robii lui Allah evlavioşi, i-a zis: - Fii cu frică de Allah, Ahmad! Atunci, el l-a întemniţat 
alături de un leu  înfometat. După câteva ceasuri,  când l-au vizitat paznicii, au găsit leul stând liniştit 
într-un colţ şi pe credincios continuându-şi smerit rugăciunea. L-au scos şi l-au introdus la Ahmad 
ben Tulun  care s-a oprit dinaintea lui,  căindu-se şi cerându-şi iertare. Apoi, l-a  întrebat despre 
sentimentul care l-a cuprins când s-a trezit faţă în faţă cu leul  înfometat şi credinciosul i-a răspuns: 
„Mi-a fost frică să nu-mi murdărească leul veşmintele cu urina lui şi să nu mai pot împlini rugăciunea 
pentru a mă întâlni cu Domnul meu, fiind curat”. 
 
Animalele - farmacişti: 
Asociaţia Americană pentru Progresul Ştiinţelor a consacrat, recent o reuniune a farmacologiei 
la animale. Zoologii şi chimiştii au constatat că unele animale cunosc caracteristicile curative 
existente  în natură şi aleg dintre acestea pe cele care le ajută pentru a se vindeca. Participanţii la 
reuniune au prezentat câteva exemple, din care le menţionăm pe următoarele: 



- zoologii din Tanzania au urmărit o maimuţă din specia “guenon” epuizată de boală, care-şi 
pierduse puterile şi pofta de mâncare şi au observat cum ea şi a adunat ultimele forţe pentru a 
căuta frunzele copacului Vernonia-Amygdalina ale cărui frunze nu sunt mâncate de maimuţe, în 
mod obişnuit - şi a început să mestece lăstarii,   fără să-i înghită, extrăgând sucul din ei şi după câteva zile şi-
a redobândit puterile şi pofta de mâncare. Zoologii şi botaniştii au luat frunze din acel copac şi au 
constatat că sucul lor conţine o substanţă chimică ce ucide viermii şi paraziţii din aparatul digestiv 
al maimuţelor,  precum şi substanţe care vindecă unele tulburări digestive. S-a aflat, după aceea că 
unele triburi africane cunosc caracteristicile curative ale acestui copac şi le folosesc pentru a 
se vindeca de paraziţi şi de tulburările aparatului digestiv.  
- maimuţele din specia cimpanzeului, atunci când au tulburări ale aparatului digestiv aleg un alt 
soi  de copac -  numit Aspilia -, însă  în condiţii normale ele nu găsesc frunzele acestui copac 
plăcute şi nu le consumă decât atunci când sunt constrânse de boală. Analiza chimică a confirmat că 
sucul din frunzele acestui copac conţine o substanţă care curăţă intestinele - tiarubrina A. 
- în insula Costa Rica din America de Sud trăieşte o specie de maimuţe zgomotoase  “Alouate” - 
ale căror femele stabilesc sexul puilor  lor, în funcţie de raportul dintre masculii şi femelele din 
colonie, prin alegerea tipului de alimentaţie care are proprietăţile chimice masculine  sau 
feminine. 
- urşii din Alaska recurg în situaţiile când sunt afectaţi de paraziţi,  de infecţii sau de dureri ale 
aparatului digestiv, la planta Liqusticum,  iar indienii şi eschimoşii au  învăţat  de la ei să 
folosească această plantă  în scopuri terapeutice. 
 Cercetătorii  din domeniul  comportamentului animalelor afirmă că omul a  învăţat şi va mai  învăţa  
încă multe de la animale , în privinţa calităţilor plantelor medicinale. Comentând cele prezentate, 
noi nu putem decât să repetăm cuvintele  lui  Allah  Preaînaltul: „Şi nu este vietate pe care El să nu 
o ţină de chica ei. Domnul meu este pe drumul cel drept” (Hud: 56).   
Încheiem aceste exemple selectate din ştiinţa despre comportamentul animalelor cu relatarea de 
la Trimisul iubit şi ales - binecuvântarea şi pacea asupra lui!- care a zis,  cu referire la cămila sa 
Al-Qaswa', care a ales locul pentru construirea casei şi a moscheii din Medina, în urma 
disputei dintre Ansari, în această privinţă, „Lăsaţi-o liberă,  căci ei i s-a poruncit!”. 
Din cele prezentate mai sus, putem trage următoarele concluzii: 
- unele manifestări de comportament ale animalelor numite inteligente, pentru că nu există o 
explicaţie ştiinţifică a lor, prin conceptul instinctului, căci ele se limitează doar la un număr de 
indivizi din specie,  se pot schimba în funcţie de  condiţii  sau pot fi irepetabile,  chiar dacă se 
repetă aceleaşi condiţii, nu sunt în realitate decât călăuzirea Celui Viu şi Etern, care orânduieşte 
lucrurile pentru toate creaturile Sale. Expresia „şi, apoi, le-a călăuzit”, din vorbele lui  Allah  
Preaînaltul „Domnul este Acela care a dat fiecăruia firea sa şi apoi le-a călăuzit” (Ta-Ha: 50) 
înseamnă „apoi, l-a învăţat şi l-a  îndrumat”. Iar, cuvintele Lui „Şi care a orânduit şi a călăuzit”      (Al-
A'la: 3),  înseamnă „care a orânduit ce li se va  întâmpla făpturilor Sale şi le-a călăuzit să se adapteze la 
noile condiţii şi să se comporte  în funcţie de ele”. Următorul verset sfânt, care este un dublet al 
celor despre care am vorbit mai  înainte, ne explică toate aceste lucruri: „Aceştia sunt asemenea 
dobitoacelor, ba ei sunt chiar şi mai rătăciţi,  aceştia sunt nepăsători” (Al-A'raf: 179). În concepţia 



coranică, este dotat cu raţiune acela care crede în Allah şi în învăţăturile Sale şi le respectă,  aşa după 
cum se afirmă în tradiţia nobilă: „Fiu al lui Adam, fii supus Domnului tău, ca să fii numit cu minte 
şi nu fii neascultător faţă de El, ca să fi numit fără minte!”. 
Animalele ascultă de Domnul lor şi-I aduc Lui laudă şi  îndeplinesc ceea ce le-a fost hotărât, pentru 
a-l sluji pe om,  „dar cei mai mulţi dintre oameni nu cred” (Hud: 17).  
 
7- DREPTURILE ANIMALELOR  ÎN ISLAM 
 
Când nemusulmanii interesaţi de ştiinţa comportamentului animalelor şi asociaţiile pentru 
protecţia animalelor vor cunoaşte următoarele tradiţii nobile, unii dintre ei vor ajunge să creadă în  
învăţăturile Islamului,  care au fost revelate cu multe secole  în urmă şi vor abandona  învăţăturile la 
care cheamă astăzi: 
- „Allah  iubeşte blândeţea şi o susţine. Dacă încălecaţi pe un animal slab, poposiţi acolo unde se 
opreşte el. Dacă pământul este arid,  ajutaţi-l pe el pentru a se salva, iar dacă este rodnic, lăsaţi-l 
slobod unde voieşte să se oprească!”  
-  Profetul -  Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască! - a trecut pe lângă un măgar  însemnat cu 
fierul roşu pe  faţă şi a zis: „Nu aţi aflat că eu l-am blestemat pe acela care-şi  înseamnă dobitocul cu 
fierul roşu pe  faţă sau îl bate peste  faţă?” 
- „A fost iertată o târfă care a trecut pe lângă un câine care gâfâia aproape răpus de sete şi şi-a scos 
papucul, l-a agăţat de vălul ei şi a scos apă pentru el! Şi i s-a iertat ei pentru aceasta”  
- „A fost pedepsită o femeie din cauza unei pisici pe care a ţinut-o legată până ce a murit şi nu a 
lăsat-o pe ea slobodă să trăiască,  hrănindu-se  cu gângăniile  şi păsările  pământului. Şi prin aceasta, ea şi a 
atras pedeapsa iadului  
- „Am văzut-o  în Iad pe stăpâna pisicii,  fiind muşcată din toate părţile,  pentru că a ţinut-o pe ea legată 
şi nu i-a dat de mâncare  şi nu a lăsat-o slobodă, pentru a se hrăni cu gângăniile şi păsările  pământului”  
- „Nu există vietate şi nici altceva care să fie ucis pe nedrept fără să nu-l judece pe cel vinovat  în 
Ziua Judecăţii de Apoi”  
- „Acela care a ucis o vrabie pe nedrept va fi întrebat de Allah  Preaînaltul despre  aceasta  în 
Ziua Judecăţii de Apoi”  
-  „Dacă cineva a ucis o pasăre degeaba,  să ştie că aceasta se va plânge lui  Allah  Preaînaltul, în 
Ziua Învierii zicând: Doamne, cutare    m-a omorât degeaba şi nu m-a omorât pentru vreun folos ” 
- „Acela care omoară o vrabie pe nedrept va fi întrebat de  Allah  Preaînaltul în Ziua Judecăţii de 
Apoi. Au  întrebat: Şi care va fi pedeapsa lui? Le-a răspuns: Îl va  înjunghia, dar nu-i va reteza lui 
gâtul”  
- S-a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască! - a oprit de la uciderea oricărui 
suflet, în afară de situaţia   când el provoacă un rău  
- Ibn Abbas a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!  a oprit de la asmuţirea 
animalelor unul împotriva altuia 



- „Călăriţi aceste animale păstrându-le tefere şi chemaţi-le pe ele tefere şi nu faceţi din ele scaune pe 
care să staţi la poveşti pe drumuri şi prin târguri,  căci se poate întâmpla ca un animal călărit  să fie mai 
bun decât călăreţul lui şi să-L pomenească pe Allah Preaînaltul şi Binecuvântătorul, mai mult  decât el”  
-  Allah Preaînaltul îl va pedepsi pe acela care mutilează un animal  
- Trimisul lui  Allah - Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!- a auzit un om blestemând o cămilă 
şi i-a zis:   
„Întoarce-te, nu ne  însoţi pe noi  pe o cămilă blestemată!” 
- Animalul de povară zice: ”Doamne, ajută-mă să am parte de un stăpân bun, care să-mi dea să mănânc 
pe săturate şi să mă adape şi  să nu mă oblige la ceea ce nu pot duce!”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig. 29: Floarea, albina i splendoarea armoniei în privin a 
dimensiunilor i a culorilor.
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„Aceasta este crea ia lui Allah! Arãta i-mi mie ce au creat 
aceia pe care [i-a i luat] în locul Lui!” (Luqman: 11).
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Fig. 30: O fotografie splendidã a ciocului albinei culegând nectarul   
dintr-o floare, cu capul acoperit de grãun ii de polen.ţ

„Apoi mânca i din toate roadele!” (An-Nahl: 69).ţ

 
 
 
 
 
 
 



Fig. 31: Domnul a înlesnit cãile ajungerii la nectarul florilor cu ajutorul 
unui limbaj chimic i al mi cãrilor de dans cu ajutorul cãrora albina 
descoperitoare le conduce pe semenele ei la sursele de hranã.
Dansul circular: când sursa hranei se aflã la o distan ã mai micã de 
cincizeci de metri de locul stupului; albina descoperitoare a sursei de 
nectar, danseazã la întoarcerea la stup pe discul de cearã un dans în 
cerc, a a cum se observã în imaginea realã i în desenul explicativ de 
mai sus.

ş ş

ţ

ş ş

„ i urma i cãile u oare ale Domnului vostru” (An-Nahl: 19).Ş ţ ş

 
 
 
 



Fig. 32: Dansul convulsiv: când sursa de hranã se aflã la o distan ã mai 
mare de cincizeci de metri de stup, albina descoperitoare executã pe 
discul de cearã un dans convulsiv în forma cifrei opt, a a cum se vede 
mai sus. Cercetãtorul în domeniul psihologiei animale Fresh i-a 
petrecut cea mai mare parte din via ã încercând sã descifreze dansul 
albinei i a obþinut pentru aceste eforturi premiul Nobel, în anul 1973.
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„ i nu se aflã vietate pe care El sã nu o inã de chica ei. 
Domnul meu este pe drumul cel drept” (Hud: 56).
Ş ţ

 
 
 
 
 
 



Fig. 33: Unghiul Soarelui: Soarele i Luna au fost supuse pentru a sluji 
fãpturile. Albina nu poate sã culeagã nectarul i sã se întoarcã la stup 
fãrã Soare. El îi sluje te ca ghid pentru a- i urma drumul cãtre nectar i 
pentru a se întoarce la stup.
- albina descoperitoare danseazã pe discul de cearã ca în schi a 1, când 
sursa de hranã, soarele i stupul se aflã în linie dreaptã. 
- albina descoperitoare danseazã pe discul de cearã ca în schi a 2, când 
sursa de hranã, soarele i stupul nu sunt în linie dreaptã.
- albina descoperitoare danseazã pe discul de cearã ca în schi a 3, când 
stupul este situat între sursa de hranã i Soare, iar cele trei nu sunt în 
linie dreaptã.
- albina descoperitoare danseazã pe discul de cearã ca în schi a 4, când 
stupul este situat între soare i sursa de hranã i toate trei sunt în linie 
dreaptã.
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„ i s-au supus vouã Soarele i Luna, amândouã urmându- i 
cursul fãrã oprire” (Ibrahim: 33)
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Fig. 34: În imaginea de sus se observã o albinã lucrãtoare care se 
pregãte te sã se întoarcã la stup, dupã ce i-a umplut sãcule ii situa i 
pe picioarele ei din spate cu polen. În imaginea de jos, se observã 
grãun ele de polen dispuse pe picioarele albinei i pe organele 
feminine ale florii i rodul pe care albina îl joacã în procesul de 
polenizare.
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„Apoi, mãnâncã din toate roadele!” (An-Nahl: 69)

 
 
 
 
 
 



Fig. 35: Neamul furnicilor:
Sus: douã furnici lucrãtoare se conving cã larva se apropie de eclozare, 
prin gustarea sucurilor secretate de ea.
La mijloc: o furnicã îngrijitoare ajutã o nou-nãscutã sã iasã din coconul 
ei.
Jos: o furnicã lucrãtoare ajutã o furnicã nou-nãscutã sã meargã.

„Nu se aflã nici o vitã pe pãmânt i nici o pasãre care zboarã 
cu aripile ei, decât în neamuri, ca i voi” (Al-An'am: 38).
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Fig. 36: Dupã recunoa terea cercetãtorilor biologi de astãzi, ei nu sunt 
capabili sã creeze o muscã i nici mãcar o celulã dintr-o muscã, chiar 
dacã i-ar uni eforturile to i cercetãtorii din lume în aceastã încercare. O 
imagine uimitoare a mu tei. Rareori s-a oprit vreunul dintre noi asupra 
întocmirii ei minunate. Se observã numero i ochi independen i i 
complementari în activitatea lor, ceea ce face musca capabilã sã vadã 
cea mai micã mi care din câmpul ei vizual.
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„Nu vor putea crea nici mãcar o muscã, chiar dacã s-ar uni ei 
pentru aceasta” (Al-Hajj: 73).

 
 
 
 
 
 



Fig. 37: Fotografie înregistratã cu microscopul electronic a unui cap de 
ân ar cu tentaculele lui. Se observã ochiul ân arului alcãtuit din sute de 

mici globule e care ac ioneazã în deplinã complementaritate unele cu 
altele. tiin a nu a reu it pânã în momentul de fa ã sã descopere 
detaliile activitã ii lor. 
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„Allah nu se sfie te sã dea ca pildã o musculi ã sau ceva 
deasupra ei. Cei care au crezut tiu cã este adevãrul de la 

Domnul lor” (Al-Baqara: 26).
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Fig. 38: Un ân ar mãrit de patruzeci i cinci de ori sugând sânge din 
pielea omului. Existã trei mii de soiuri de ân ari care sug sânge. Dar 
femela suge sânge pentru a- i hrãni ouãle. Aripile ân arilor fâlfâie cu o 
frecven ã de pânã la 600 de bãtãi pe secundã!
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„Allah nu se sfie te sã dea ca pildã o musculi ã sau ceva 
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Fig. 39: „O, Tu cel care vezi cum ân arul î i întinde aripile 
               În bezna nop ii de smoalã
               i care vezi vini oarele de pe gâtul lui
               i mãduva din acele oscioare firave,
               Prime te pocãin a mea i terge cu ea
               Pãcatele pe care le-am sãvâr it pânã acum!”
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CAPITOLUL VIII 

 
„ SAU AU FOST CREAŢI DIN ALTCEVA  SAU SUNT EI CREATORI?” 

EVOLUŢIA FIINŢELOR VII DUPĂ CORANUL CEL SFÂNT ŞI  ŞTIINŢA ADEVĂRATĂ 
 
„Şi dacă-i întrebi pe ei: „Cine a făcut cerurile şi pământul?”,  răspund ei: „Le-a făcut Cel Puternic  şi 
Atoateştiutor!””(Az-Zukhruf: 9). 
„Allah va prinde pământul în Ziua  Învierii  şi va  învălui cerurile cu dreapta Lui şi va spune: Eu 
sunt Regele! Unde sunt regii pământului?” 
(Hadis nobil transmis de Muslim şi Al-Bukhari) 
„ La  începutul creaţiei nu există coincidenţe  sau hazard, ci o rânduială infinită, mai presus de 
orice închipuire… Este o rânduială supremă, care cuprinde toate coordonatele fizice şi condiţiile 
primordiale ale comportamentului atomilor şi vieţii aştrilor … Puternic,  liber,  infinit  în ceea 
ce priveşte existenţa,  neclar,  ascuns,  nevăzut,  sensibil..El este acolo.., etern şi necesar.., în 
spatele tuturor fenomenelor,  foarte departe deasupra Universului,  dar El este prezent  în 
fiecare particulă ” 
Jean Gillieton 
(Din cartea „Dumnezeu şi Ştiinţa”) 
 
 
 
 
1. CE A AFIRMAT DARWIN 
 
În anul 1859, Charles Darwin publica lucrarea intitulată „Originea speciilor”, urmată, în anul 
1871, de lucrarea intitulată „Originea omului”. Teoria lui Darwin despre evoluţia fiinţelor vii a 
stârnit mare zarvă printre oamenii de ştiinţă,  întrucât a lansat ipoteze ce veneau în contradicţie cu 
ceea ce afirmau cele trei cărţi divine- Biblia,  Evanghelia şi Coranul cel Sfânt - în legătură cu 
originea fiinţelor vii şi îndeosebi a omului, însă această zarvă n-a întârziat să se stingă, o dată cu 
progresul diverselor ramuri ale ştiinţelor despre fiinţe, cum sunt genetica,  ştiinţa despre 
comportamentul animalelor,  chimia organică,  paleontologia şi bazele cercetării  ştiinţifice 
adevărate. 
După trecerea a o sută de ani şi mai bine  de la afirmaţiile  lui Darwin despre evoluţie,  ştiinţa nu a 
confirmat nimic din teoriile sale despre originea speciilor  şi a omului. Dimpotrivă,  teoria lui 
Darwin şi celelalte teorii derivate din ea referitoare la evoluţie continuă să primească în fiecare zi 
lovituri dureroase din partea cercetătorilor  biologi,  încât unele state au interzis studierea lor în 
învăţământ  de zece ani. Nu ne-am fi referit la teoria lui Darwin dacă mulţi educatori - din ignoranţă, 
neştiinţă sau din anumite motive - nu ar continua să le predea tinerilor noştri teoria lui Darwin,  
de parcă ea ar reprezenta una din axiomele ştiinţei adevărate şi acest lucru stârneşte multe îndoieli în 



sufletele lor,  în ceea ce  priveşte credinţa lor religioasă. De aceea,  am socotit că este de datoria 
noastră ştiinţifică şi religioasă să punem următoarele adevăruri ştiinţifice în faţa tinerilor  pentru a le 
reaminti,  căci poate pomenirea  le va fi credincioşilor de folos. 
 
 
 
 
Principiile teoriei lui Darwin despre dezvoltare: 
Teoria lui Darwin se bazează pe patru ipoteze: 
1- Lumea nu este fixă, iar speciile de fiinţe vii se modifică fără încetare, deci există evoluţie. 
2-  Evoluţia se produce treptat,  nu prin salturi rapide; au loc treptat  mici schimbări  către mai 
bine sau către mai rău. 
3-  Fiinţele vii au evoluat treptat,  având o singură origine; toate formele vegetale şi animale au 
evoluat unele din altele în mod ascendent,  de la prima celulă sau primul protobient,  cum i se 
spune,  ajungând până la om. 
4-  Evoluţia este rezultatul selecţiei naturale,  adică al factorilor naturali,  aşa cum sunt mediul şi 
altele,  care nu permit decât supravieţuirea speciilor mai puternice. 
 
2- CONTRADICŢIA DINTRE TEORIA LUI DARWIN ŞI PRESCRIPŢIILE CORANICE 
 
„El este Acela care le-a creat pe toate soiurile”           (Az-Zukhruf: 12). 
Teoria lui Darwin despre evoluţie vine în contradicţie cu unele prescripţii coranice,  îndeosebi în 
ceea ce priveşte crearea omului. Cu toate că Darwin nu a fost ateu şi nu a tăgăduit existenţa lui 
Dumnezeu,  aşa cum reiese din corespondenţa cu prietenii săi,  teoria sa a deschis totuşi poarta 
larg în faţa materialiştilor şi a ateilor, care au folosit teoria lui, încercând să o amelioreze şi să o 
îmbunătăţească prin îmbrăcarea ei în alte teorii cvasiştiinţifice. 
1- Darwin a atribuit descendenţa directă a omului din maimuţă,  în vreme ce prescripţiile coarnice 
sunt foarte clare în această privinţă: omul nostru raţional,  care a început cu tatăl omenirii sau 
primul om Adam, a fost plămădit din lut de Domnul şi nu se trage, aşa cum pretind,  din 
maimuţe,  din peşti sau din alte fiinţe: „Când Domnul tău le-a zis îngerilor”: Eu voi crea un om 
din lut!/   Când Eu îl voi fi plăsmuit  şi voi fi suflat  în el din duhul Meu,  voi  să cădeţi  dinaintea 
lui,  prosternându-vă!” (Sad: 71-72).       
2- Toate versetele coranice referitoare la crearea primului om, subliniază originea sa din lut, 
adică  în chintesenţa extrasă din lut.  Dacă omul s-ar trage din alte  fiinţe vii anterioare existenţei 
sale pe suprafaţa  pământului,  am găsi o aluzie coranică la acest lucru, ori Coranul cel Sfânt afirmă 
exact opusul. Versetele referitoare la crearea primului om se repetă, dar toate afirmă crearea lui 
din lut şi detaliază această origine. Nu aflăm  în ele nici o aluzie la descendenţa dintr-o altă fiinţă vie,  
în afara faptului că a fost creat din lut: „Noi l-am creat pe om din apă aleasă [venită] din lut”(Al-
Mu'minun: 12); „Noi i-am făcut [pe oameni] dintr-un lut lipicios” (As-Saffat: 11); „Noi l-am 
făcut pe om din lut tare, provenit dintr-un nămol moale”      (Al-Hijr: 26); „El l-a creat pe om 



din lut asemenea oalelor”   (Ar-Rahman: 14); „Allah Preaînaltul v-a creat pe voi din ţărână, apoi 
dintr-o picătură, apoi v-a făcut pe voi perechi” (Fatir: 11). 
3- Omul este  privilegiat  în comparaţie cu celelalte făpturi vii pe care Domnul i le-a supus, 
pentru a-l sluji, iar aceast privilegiu în creaţia  lui se datorează cinstirii lui de către Stăpân  şi nu 
unor factori care ar fi determinat evoluţia,  precum clima,  mediul,  selecţia naturală şi alţii, aşa 
după cum au pretins Darwin  şi adepţii săi: „O, omule! Ce te-a  înşelat pe tine în privinţa Domnului 
tău Cel Generos,/ Care te-a creat, te-a întregit şi ţi-a dat statură dreaptă/ Şi te-a plăsmuit pe tine  în 
chipul  în care a voit?” (Al-Infitar: 6-8); „Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam şi i-am purtat pe ei 
pe uscat şi pe mare şi le-am dat lor ca hrană felurite bunătăţi şi i-am ales pe ei înaintea multor altora 
din cei pe care i-am creat”                   (Al-'Isra': 70). 
4- Omul a fost ales în defavoarea celorlalte făpturi, din clipa în care Creatorul i-a propus lui 
cerurilor, pământului şi munţilor, aflate în lumea necunoscutului, încredinţarea, adică stăpânirea 
asupra celorlalte făpturi, şi omul a acceptat-o şi a purtat-o, în vreme ce cerului, pământului şi 
munţilor, le-a fost teamă de această responsabilitate  şi au preferat  să fie conduse de Creatorul 
lor. Factorii evoluţiei nu pot  să facă din om un ales responsabil de faptele sale, în defavoarea 
celorlalte făpturi: „Noi am propus cerurilor, pământului şi munţilor sarcina de a purta povara 
Adevărului,  dar ele au refuzat  să o poarte  şi le-a fost teamă de ea, însă omul s-a încărcat cu ea,  căci, 
el este tare nedrept [faţă de el însuşi] şi tare neştiutor”(Al-Ahzab: 72). 
5- Teoria lui Darwin despre evoluţie şi alte ipoteze fac din factorii naturii un creator, o 
dezvoltare a felurilor de vietăţi, în vreme ce versetele sfinte ale revelaţiei care se referă la 
problema creaţiei afirmă cu toată claritatea că Domnul a stabilit destinul tuturor lucrurilor din 
această lume, înainte să fi fost create, în conformitate cu un plan prestabilit,  cu un rol  şi cu un 
destin stabilite pentru el dinainte: „ Şi Noi am creat toate lucrurile bine întocmite” (Al- Qamar: 
49); „ Şi a creat toate lucrurile şi le-a orânduit cu bună rânduială”        (Al-Furqan:2); „ Şi  care a 
orânduit  şi a călăuzit”(Al-'A'la: 3),  în sensul că Domnul Preaînalt şi Preaslăvit a făcut din pământ un pat 
pentru om şi pentru celelalte făpturi vii înainte de a le crea pe ele, aşa după cum spune Coranul 
cel Sfânt: „Spune: „Oare voi nu credeţi în Acela care a creat pământul în două zile şi Îi faceţi Lui 
semeni?” Acesta este Stăpânul lumilor!/ Şi El a pus deasupra lui [a  pământului] munţi neclintiţi şi l-
a binecuvântat şi a orânduit pe el toate cele necesare pentru hrană, până la patru zile egale. Acesta 
este un răspuns pentru aceia care întreabă./ Apoi, s-a întors către cer, care era un fum şi i-a zis lui şi 
pământului: Veniţi amândoi, de voie sau fără de voie!”/ Şi le-a hotărât El,  să fie şapte ceruri, în două zile, 
şi a orânduit fiecărui cer menirea sa. Şi am împodobit Noi cerul cel mai de jos cu candele, în chip 
de strajă. Aceasta este orânduiala Celui Puternic şi Atoateştiutor” (Fussilat: 9-12). 
 Când Creatorul a făcut făpturile vii pe suprafaţa pământului, le-a înzestrat pe ele cu ce era necesar 
pentru a trăi  şi a se adapta la mediul în care le-a creat şi nu le-a lăsat mediului, hazardului  sau 
nevoii-  aşa cum afirmă adepţii teoriei evoluţiei fiinţelor vii - sarcina înzestrării fiinţelor cu ceea ce 
le este necesar, pentru a trăi în mediul lor: „Domnul nostru este Acela care a dat fiecăruia firea  
sa  şi apoi l-a călăuzit” (Ta-Ha: 50). Un exemplu mai aproape de mintea cititorului este ursul 
polar care a fost înzestrat de Stăpân  cu o blană albă, care-l face apt să trăiască în zonele polare 
îngheţate, spre deosebire de blana neagră sau maronie a ursului ce trăieşte în zonele muntoase, şi 



nu aşa cum pretind adepţii evoluţionismului, care afirmă că nevoia vieţii în zonele înzăpezite,  
factorii de climă şi trecerea timpului sunt factorii care au dat lânii ursului polar culoarea albă.  De 
asemenea, nu este câtuşi de puţin logic să se afirme că fiinţele marine au evoluat în virtutea  
necesităţii, selecţiei naturale şi a supravieţuirii celui mai puternic,  atunci când unele dintre 
acestea ar fi fost nevoite să părăsească apa în care trăiau pentru a ieşi pe uscat. 
6- Diversele ramuri ale ştiinţei confirmă astăzi că toate lucrurile din Univers sunt bine rânduite şi că 
fiecare făptură are rolul  său în lanţul creaţiilor. Atribuirea sistemului universal minunat întocmit 
factorilor hazardului şi evoluţiei este un joc de cuvinte, respins de orice logică sănătoasă, fiindcă în 
spatele fiecărui lucru orânduit se află un orânduitor, fiecare creatură are un creator şi nici un lucru 
nu se naşte din nimic. Principalul scop al existenţei sistemului minunat al Universului este ca 
omul  să cunoască sensul  existenţei sale în această lume, să înţeleagă că are un Creator, în care trebuie 
să creadă şi ale cărui învăţături se cuvine să le respecte: „Oare credeţi că v-am creat pe voi fără rost şi că nu 
vă veţi întoarce la Noi?”                           (Al-Mu'minun: 115). 
7- Este adevărat că Darwin a crezut în Dumnezeu,  dar teoria lui despre fiinţele vii, după care 
toate s-ar fi dezvoltat dintr-o singură celulă, vine în contradicţie cu numeroase prescripţii  
coranice, aşa cum nu are astăzi o bază ştiinţifică solidă, aşa cum vom arăta detaliat în rândurile  
următoare. 
 
 
3- TEORIA LUI DARWIN ÎN BALANŢA LOGICII 
ŞI A ŞTIINŢEI ADEVĂRATE 
 
 Când   Darwin  şi-a elaborat teoria  despre originea speciilor  şi a pus-o pe seama evoluţiei în a 
doua jumătate a secolului al  XIX-lea,  diverse ramuri ale ştiinţelor materiale, ştiinţelor biologiei 
şi regulile cercetării  ştiinţifice se aflau încă în faşă. Dacă vom şti că numărul speciilor de  fiinţe  vii, care 
au fost studiate şi clasificate  până la scrierea acestor rânduri, este de aproximativ un milion şi 
jumătate de specii  şi că tot cam atâtea sau poate chiar mai multe nu au fost studiate, vom înţelege 
dificultatea problemei originii speciilor pe care încearcă să o rezolve cercetătorii. În faţa unei 
astfel de difilcutăţi, s-a aflat  şi Darwin  şi a încercat  să o rezolve prin teoria selecţiei naturale. O 
dată cu descoperirea geneticii, la sfârşitul secolului  al XIX-lea,  cu progresele înregistrate de 
biochimia organică,  de embriologia  comparată,  de paleontologie  şi de  ştiinţa despre 
comportamentul animalelor, în secolul al XX-le,  teoria lui Darwin referitoare la evoluţie şi alte 
teorii asemănătoare au primit lovituri zdrobitoare din partea tuturor acestora. 
Ne vom referi pe scurt şi într-o manieră simplă conformă cu nivelul cititorului obişnuit la 
răspunsurile pe care le-au dat cercetătorii din diverse ramuri ştiinţifice, la obiecţiile pe care ei le-
au avut faţă de teoria evoluţiei, pentru a-l pregăti pe credinciosul informat să dea un răspuns 
ştiinţific, convingător intrigilor adversarilor religiei, care în majoritatea cazurilor s-au înarmat cu 
teoria lui Darwin pentru a unelti împotriva religiei  şi pentru a aduce prejudicii adevăratelor 
învăţături divine: 



1- Răspunsul geneticienilor: Fiecare făptură vie este dotată cu o zestre genetică,  diferită de la o 
specie la alta şi această zestre guvernează şi conferă diversele calităţi şi trăsături  vitale ale fiecărei 
specii în parte. Cât despre trăsăturile dobândite, datorate factorilor naturali, de mediu, climă şi de 
adaptare, acestea nu trec în fondul genetic pentru a crea o specie nouă, aşa cum au pretins 
Darwin şi alţii. Zestrea genetică a cimpanzeului, de pildă, este de 48 de cromozomi, în vreme ce 
zestrea genetică a omului este de 46 de cromozomi; în plus genele pe care le poartă cromozomii 
şi care dau trăsăturile  specifice proprii maimuţelor  şi proprii omului  nu sunt identice, nici 
cantitativ, nici calitativ. Recurgerea la afirmaţia că mutaţia,  adică schimbarea sau modificarea  
bruscă în zestrea genetică datorată factorilor evoluţiei, precum mediul, climatul, şi timpul, ar fi 
transformat zestrea genetică a maimuţei de la 48 de perechi de cromozomi la 46 de perechi, 
zestrea genetică a omului, este o afirmaţie foarte simplistă, ce vine în contradicţie cu genetica 
modernă. Aceasta pentru că ar fi trebuit  să se producă milioane de milioane de mutaţii potrivite în 
zestrea genetică a oricărei specii pentru ca ea să se transforme într-o altă specie, mai avansată pe 
scara fiinţelor. Noile forme, pe care le numim hibrizi, pe care omul le-a dezvoltat din specii 
vechi, se datorează intervenţiei premeditate a omului, care a modificat zestrea genetică a 
vechilor specii, după cercetări şi experimente epuizante şi îndelungate care se încadrează în ştiinţa 
ingineriei genetice şi, cu ajutorul lui Allah, care i-a spus lui „Toate cele care se află în ceruri şi 
care se află pre pământ ; toate sunt de la El.” (Al-Jathiya: 13). 
Este suficient  să menţionăm că zestrea genetică a omului, ce a fost plasată de Domnul într-un 
nucleu de celulă, al cărei diametru nu depăşeşte a zecea parte dintr-un milimetru, respectiv picătura  
amestecată,  care se formează din împerecherea  lichidului seminal al bărbatului cu ovulul 
femeii, că zestrea genetică ce guvernează diversele calităţi ale omului din momentul începutului 
său, ca o picătură amestecată, şi până la moarte se compune din 23 de perechi de cromozomi, care 
poartă aproximativ o sută de mii de gene şi că din orice  eroare simplă, în ceea ce priveşte numărul 
cromozomilor, forma,  distribuţia  sau  compoziţia lor chimică,  pot  să rezulte numeroase  boli 
genetice,  al căror număr depăşeşte  trei mii. În condiţiile acestei  complexităţi  şi a organizării zestrei 
genetice a făpturilor  vii cum  este cu putinţă să se afirme că factorii timp, climat şi hazard au 
dezvoltat făpturile şi au făcut ca speciile  să provină treptat una din alta,  având  în vedere că fiecare 
specie are zestrea sa specifică proprie şi că în natură nu are loc împerecherea între diverse specii,  în 
ceea ce priveşte zestrea genetică? 
2- Răspunsul paleontologilor: Paleontologia studiază resturile de fiinţe vii, ale căror  cadavre au 
fost conservate în straturile  pământului vreme de milioane de ani. Darwin şi adepţii săi au mizat 
pe faptul că omul va descoperi, o dată cu trecerea timpului, cu ajutorul  paleontologiei, mostre 
de vieţuitoare dispărute, care au reprezentat verigi de legătură în evoluţia fiinţelor de la o specie la 
alta. Dacă acceptăm împreună cu adepţii evoluţionismului că toate speciile au evoluat dintr-o 
singură celulă către  situaţia actuală,  ar fi trebuit  să se găsească milioane de specii  dispărute, care 
constituie verigi de legătură către speciile de fiinţe vii existente  astăzi, dar paleontologia nu a 
descoperit până în momentul de faţă aceste verigi de legătură, despre care Darwin  şi adepţii săi 
afirmau  că vor fi găsite ulterior de către om,  cu excepţia câtorva mostre  îndoielnice din punct de 
vedere ştiinţific. 



3- Răspunsul zoologilor:  Există nenumărate specii de animale care nu au cunoscut nici o 
evoluţie, sute de milioane de ani. De ce,  oare? Păianjenii,  furnicile,  albinele,  scorpionii,  
numeroase insecte  şi peştii nu au cunoscut nici o modificare  în forma  şi în structura lor. Cum 
justifică adepţii evoluţiei  şi selecţiei naturale această situaţie? 
Există,  de pildă,  o specie de peşte,  numită peştele cu plămâni,  de 350 milioane de ani , fără să fi 
cunoscut  vreo evoluţie de atunci  şi  până în momentul de faţă. Este vorba de un peşte care trăieşte în 
mările din Africa centrală, care are nări prin care respiră când   este în apă şi care, în sezonul uscat, se 
îngroapă în  pământ  şi- şi foloseşte plămânii pentru a respira aerul printr-un mic orificiu în sol, până  când  
încetează uscăciunea şi revine apa în râu. Cele mai multe insecte au apărut în urmă cu zeci şi sute de 
milioane de ani şi nu au evoluat, în pofida  schimbărilor de climat sensibile. Au fost găsite larve 
de ţânţari în ape cu temperatura de  până la 60 de grade Celsius, dar  şi în ape îngheţate. De ce nu au 
influenţat  factorii  de climat asupra evoluţiei acestei specii de insecte? 
4- Răspunsul cercetătorilor comportamentului animalelor: Probabil că cele mai grele lovituri pe 
care  le-a primit teoria evoluţiei, sunt următoarele exemple  din  ştiinţa comportamentului 
animalelor,  asupra cărora  ne vom opri pentru a le prezenta mai detaliat: 
a- Polenizarea florilor de yucca: Yucca  este un arbust din specia liliaceelor, ale cărui flori nu 
produc seminţe, decât dacă sunt polenizate de o anumită specie de fluture - „promba”. Modul de 
realizare al polenizării este şi el foarte ciudat şi nu ştim cum îl explică adepţii evoluţiei şi hazardului. 
După ce are loc încrucişarea  între masculul şi femela acestei specii de fluture,  femela caută 
floarea de Yucca şi ia polenul din organele masculine ale florii şi-l aşează sub forma unui  mic 
bloc pe ovarul florii şi după aceea îşi depune ouăle peste el. Jumătate din seminţele rezultate sunt 
folositoare ca hrană de larvele fluturelui,  iar cealaltă jumătate sunt destinate supravieţuirii şi 
înmulţirii arbustului Yucca. Unde este vorba de evoluţie,  hazard şi selecţie naturală în 
comportamentul inteligent  al acestui fluture? Oricine are minte nu poate decât să repete: Slavă 
lui Allah! „Care a dat fiecăruia     firea sa şi, apoi l-a călăuzit” (Ta-Ha: 50). 
B- Racheta chimică a coleopterelor: Există un soi de coleoptere numite „Brachinus Sclopta”, 
care folosesc ca mijloc de autoapărare o rachetă chimică incendiară, pe care o lansează împotriva 
oricărui atacator. Ştiinţa a descoperit care este mecanismul acestui mijloc de autoapărare: în 
partea din spate a acestei coleoptere se află două glande separate; una dintre ele conţine oxigen 
lichid, iar cealaltă conţine o substanţă chimică,  un peroxid. Când insecta se confruntă cu o 
primejdie,  secreţiile celor două glande se amestecă şi formează un amestec fierbinte cu 
temperatura de 110 grade Celsius, pe care-l aruncă în faţa atacatorului. Acest mijloc de 
autoapărare este specific doar acestei specii de coleoptere. 
Cum explică adepţii evoluţiei, hazardului şi ai selecţiei naturale apariţia acestei rachete chimice 
defensive doar la această specie din zecile de mii de specii de coleoptere? 
Încă o dată, trebuie să acceptăm existenţa unui Creator Atotputernic,  care creează ceea ce voieşte şi 
este Stăpân peste toate făpturile sale: „Şi nu este vietate pe care El să nu o ţină de chica ei. Domnul 
meu este pe drumul cel drept!” (Hud: 56); „Allah creează ceea ce voieşte El şi Allah este cu 
putere peste toate” (An-Nur: 45).  



c- Trucul orhideei: Florile orhideelor sunt alcătuite din organe feminine şi masculine, îndepărtate 
unele de altele şi nu au nectar cu care să atragă albinele pentru a favoriza procesul de 
polenizare, dar frunzele acestei flori iau forma unei femele din speciile de viespi, iar florile 
lor le socotesc a fi femelele lor adevărate şi încearcă să se împerecheze cu ele şi în felul acesta se 
produce polenizarea! După ce masculii viespilor au fost înşelaţi, femelele lor adevărate ajung la 
etapa împerecherii şi are loc adevăratul proces de împerechere şi, în felul acesta, se conservă atât 
specia de orhidee cât şi specia de viespi. Ce hazard şi ce evoluţie pot să explice acest truc ciudat 
din lumea plantelor,  aşa cum se exprimă cercetătorul în domeniul comportamentului animalelor, 
Remy Chauvin, din care am extras acest exemplu,  ca şi alte exemple anterioare şi următoare, 
care sfidează teoria lui Darwin şi a adepţilor săi despre evoluţie? 
d- Carne proaspătă pentru larvele de viespi: Femela unei alte specii de viespi,  când vrea să-şi 
depună ouăle,  caută larvele unor insecte ascunse în tulpinile pomilor şi găureşte tulpinile cu un 
sfredel cu care a înzestrat-o Creatorul. Apoi anesteziază larva într-un anumit punct al 
organismului respectiv, în centrul nervos principal, şi o paralizează fără s-o omoare,  şi-şi depune 
ouăle pe larva paralizată. După câteva săptămâni, din ouă ies puii de viespi, care se hrănesc cu carnea 
larvei paralizate. Nici un adept al teoriei evoluţiei şi hazardului nu poate explica faptul că 
numai această specie de viespi a fost înzestrată cu un mecanism multifuncţional cu ajutorul căruia 
anesteziază larva,  depune ouăle şi sfredeleşte tulpinile celor mai tari pomi,  modalitatea cum ea 
caută larvele victimei şi stabileşte locul lor, exact în tulpinile pomilor,  fără să le vadă,  modalitatea 
prin care găseşte centrul nervos al larvei cu o precizie deosebită, fără să greşească nici un milimetru. 
Logica impune acceptarea existenţei unui Creator Atotputernic, Orânduitor, care a grăit în 
revelaţia Sa: „Şi nu este vieţuitoare pe pământ a cărei hrană să nu fie în grija lui Allah. El ştie locul ei 
de sălaş şi locul în care ea va muri. Totul este într-o Carte desluşită” (Hud: 6); „Şi în propria voastră 
făptură şi în vietăţile pe care El le-a risipit se află semne pentru un neam de oameni care crede cu 
tărie”     (Al Jathiya: 4). 
e-  Braţul fecundator al caracatiţei: Una din minunile Creatorului este şi modul în care se 
înmulţeşte caracatiţa. Când vine vremea înmulţirii acestei specii de cefalopode marine, masculul 
caracatiţei introduce unul dintre braţele sale în deschizătura aparatului său sexual şi secretă 
spermatozoizii săi înăuntrul unui orificiu din capul acestui braţ. Apoi braţul se desprinde de 
organismul masculului caracatiţei, pentru a căuta în apă o femelă pe care o fecundează,  putând să 
parcurgă mari distanţe. Ştiinţa despre comportamentul animalelor care a descoperit recent această 
metodă ciudată de înmulţire a caracatiţei nu cunoaşte încă mecanismele sale. Cât despre adepţii 
teoriei evoluţioniste şi hazardului, aceştia sunt total incapabili de a explica acest comportament 
al caracatiţei în lumina ipotezelor lor slabe. 
f- Acul fecundator: Dar, şi mai ciudat decât acesta, este modul de înmulţire al unei specii de 
miriapode: masculul smulge din organele sale sexuale mici bucăţi semănând cu nişte ace pe care 
le înfige în pământ şi, apoi toarnă peste ele lichid seminal, după care vine femela şi-l mănâncă, astfel 
încât spermatozoizii se maturizează în nişte buzunare din gura ei, iar când femela depune ouăle,  le 
linge şi ies spermatozoizii din gură, producându-se în felul acesta fecundarea. Cum explică adepţii 



teoriilor hazardului, evoluţiei şi selecţiei naturale acest mod ciudat de împerechere şi de înmulţire 
propriu doar acestei specii din miile de specii de viermi? 
g-  „Şi oare nu privesc la cămile cum au fost create?”: Stăpânul a creat cămilele pentru a fi corăbii 
ale deşertului. Afirmaţiile adepţilor teoriei evoluţiei, după care condiţiile climatice deşertice, 
factorii selecţiei naturale şi trecerea timpului ar fi contribuit la dezvoltarea cămilelor, dintre 
animalele mamifere rumegătoare, sunt respinse de logica ştiinţifică serioasă. Şi aceasta pentru că 
toate calităţile structurii cămilei au fost astfel orânduite încât să o facă aptă să suporte condiţiile aspre 
ale climei deşertice: în aparatul său digestiv se află nişte pungi în care este înmagazinată apă suficientă 
pentru o săptămână sau chiar mai mult,  cocoaşa ei din grăsime îi asigură şi ea hrana şi apa de care are 
nevoie pentru un timp de o săptămână sau chiar mai mult,  datorită enzimelor care transformă 
grăsimea în substanţe zaharoase, proteice şi apă. Saliva, alcătuirea buzelor şi a maxilarelor o fac aptă 
să prindă şi să digere cei mai tari spini deşertici. Genele îi protejează ochii de furtunile de nisip. 
Părul şi pielea lipsită de glande sudoripare o ajută să suporte cele mai mari diferenţe de temperatură 
dintre zi şi noapte, specifice deşertului. Copitele ei seamănă cu nişte perne de grăsime care-i permit 
să meargă uşor prin nisip, fără ca picioarele să i se afunde în el,  în ciuda greutăţii sale mari. 
Acestea sunt puţinele lucruri pe care le cunoaştem despre însuşirile cămilei,  pentru că studiile 
ştiinţifice profunde nu ne parvin, din păcate, decât din Occidentul care nu a studiat încă serios 
acest animal. Ce bine ar fi dacă ţările arabe care au posibilităţi, ar aloca o sumă neînsemnată de bani 
pentru continuarea cercetărilor asupra cămilei,  ceea ce ar fi de natură să ducă la descoperirea 
multor miracole ştiinţifice! 
Acestea sunt doar câteva exemple din domeniul ştiinţei despre comportamentul animalelor ce 
vin în totală contradicţie cu teoriile lui Darwin şi ale adepţilor săi. Şi aceasta pentru că asemănările 
dintre unele specii în privinţa unor însuşiri şi funcţii sau în privinţa fazei embrionare a vieţii lor nu 
constituie o dovadă a evoluţiei unora din altele, ci reprezintă o dovadă categorică a unicităţii 
Creatorului lor, mare este puterea Lui! 
 
5 - Răspunsul cercetătorilor din domeniul chimiei organice: Cercetătorii din domeniul chimei 
organice afirmă că bacteria este cea mai simplă celulă,  din care Darwin şi adepţii săi au pretins că s-
au dezvoltat toate speciile vii. În realitate, ea este o uzină chimică microscopică extrem de 
complexă,  alcătuită dintr-o sută de miliarde de atomi,  cu toate că diametrul ei nu depăşeşte câteva 
miimi de milimetru,  iar greutatea ei nu depăşeşte o miliardime de miligram. Cum ar fi cu putinţă 
să atribuim hazardului, evoluţiei, selecţiei naturale sau factorilor timpului influenţa nemijlocită în 
evoluţia acestei singure celule într-un milion sau mai mult de un milion de specii de fiinţe, 
compuse din miliarde de celule extrem de complicate şi cu structuri foarte diferite? Cum s-au 
adunat atomii într-o singură celulă din care s-au compus mii de elemente organice,  având în 
vedere că orice eroare chiar şi cea mai simplă, în distribuţia atomilor poate provoca cele mai 
grave maladii genetice? Afirmaţia că hazardul, evoluţia, selecţia naturală sau timpul     s-ar afla în 
spatele acestei situaţii este infirmată de logica ştiinţifică sănătoasă, iar hazardul este efortul celui 
incapabil să gândească şi al celui învins din punct de vedere logic. 



Cititorul s-ar putea întreba, la sfârşitul acestui capitol, care este opinia noastră sub aspect religios 
şi ştiinţific faţă de evoluţie. Oare au evoluat fiinţele? 
Evoluţia în accepţiunea lui Darwin şi a adepţilor săi este respinsă de credinţă şi de ştiinţă,  aşa cum am 
afirmat mai sus, însă dezvoltarea în cadrul unei singure specii şi în timpul vieţii embrionare de la 
picătură la cheagul de sânge şi apoi la bucata de carne este un adevăr ştiinţific, sprijinit de 
numeroase versete sfinte,  asupra cărora ne-am oprit îndelung în cartea noastră despre „Ştiinţa 
medicinii coranice” şi el este rezumat în cuvintele lui Allah Preaînaltul: „Ce este cu voi că nu vă 
rugaţi lui Allah,  aşa cum se cuvine,/  După ce El v-a creat pe voi în [mai multe] faze?” (Nuh: 
13-14). În studiul nostru, asupra versetelor Sfântului Coran nu am găsit însă nici o referire la 
evoluţia de la o specie la alta,  adică de la peşti la reptile sau de la maimuţă la om -  şi Allah ştie cel 
mai bine! Poate că Stăpânul a dezvoltat unele făpturi din altele, însă El nu a lăsat acest lucru în 
seama factorilor naturali,  aşa după cum pretind adepţii evoluţiei, ci Allah „este Creatorul 
tuturor lucrurilor (Ghafir:62); „Creează ceea ce voieşte şi alege, însă ei nu vor avea alegere” (Al-
Qasas: 68),  creează atunci când voieşte făpturi vii şi distruge făpturi existente şi Preaslăvitul „în 
fiecare zi împlineşte ceva” (Ar-Rahman: 29). Aşa după cum afirma un cercetător biolog, cea mai 
bună soluţie pentru problema originii speciilor este neîntreprinderea unei cercetări ştiinţifice în 
acest sens şi acceptarea existenţei unei forţe supreme, în spatele creării fiecărei particule din 
atomii din care se compun creaţiile vii şi fără viaţă. 
 

 
 



Fig. 40: Omul a fost plãsmuit de Creatorul sãu, separat de toate celelalte 
vie uitoare. Preten ia adep ilor teoriei evolu ioniste cã, omul i 
maimu ele, ar descinde dintr-o specie este respinsã de logica sãnãtoasã 
i de toate studiile tiin ifice serioase.
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„O, omule! Ce te-a în elat pe tine în privin a Domnului tãu 
Cel Cinstit,/ Care te-a creat, te-a plãmãdit i i-a dat staturã 
dreaptã/ i te-a plãsmuit pe tine în chipul în care El a voit?” 

(Al-Infitar: 6-8)
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Fig. 41: Carne proaspãtã pentru viespile mici. În pofida duritã ii 
lemnului, Domnul a înzestrat aceastã specie de viespi cu capacitatea de 
a perfora lemnul i tulpinile pomilor în care sunt ascunse larvele de 
insecte cãrora le este du man firesc. În momentul în care ajung la un 
anumit punct din corpul larvei, respectiv la centrul ei nervos, o 
paralizeazã, apoi î i depun ouãle în carnea ei, care rãmâne vie dar 
nemi catã. Când ouãle se sparg  se 
hrãnesc cu carnea larvei gazd  paralizat . Nu existã nici o explica ie, nici 
mãcar pseudo tiin ificã, pentru comportamentul acestor insecte prin 
prisma teoriei evolu ioniste!
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„ i nu se aflã vie uitoare pe pãmânt a cãrei hranã sã nu fie în 
grija lui Allah. El tie locul ei de sãla  i locul în care ea va 

muri. Totul este într-o Carte deslu itã” (Hud: 6)
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Fig. 42: Tunul gândacului lansator este un amestec chimic 
inflamator cu o temperaturã de 110 grade Celsius, pe care 
aceastã insectã îl lanseazã în fa a oricãrui adversar care o 
atacã. Teoria evolu ionismului este total neputincioasã sã 
explice factorii care au înzestrat numai aceastã specie de 
gândaci cu un astfel de mijloc de apãrare, cu toate cã toate 
speciile de gândaci au fost expuse acelora i factori ai timpului, 
ai selec iei i ai evolu iei, însã fiecare dintre ele are mijloacele de 
apãrare diferite de ale celorlalte.
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Cine l-a înzestrat cu o armã de apãrare? Evolu ia, hazardul sau 
Creatorul?
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Fig. 43: Arta camuflãrii: Doar cel mai bun dintre creatori a înzestrat 
fluturele din imaginea de sus, fãcându-l capabil de a lua forma i 
culoarea frunzei din apropierea lui, la apropierea primejdiei de el, 
pentru a- i deruta adversarul. Acela i lucru se poate spune i despre 
insecta din imaginea de jos, care cu greu poate fi deosebitã de creanga 
pomului pe care stã a ezatã. Preten iile cã selec ia naturalã i lupta 
pentru existen ã s-ar afla în spatele acestor situa ii sunt 
neconvingãtoare, lipsite de orice suport logic i tiin ific.
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„Domnul nostru este Acela care a dãruit fiecãruia firea sa i 
apoi l-a cãlãuzit” (Ta-Ha: 50).
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Fig. 44: Floarea speciei de orhidee din aceastã imagine nu are nectar 
pentru a atrage insectele care polenizeazã, de obicei, florile parfumate. 
Polenul ei nu se împrã tie nici cu ajutorul vântului. Dar forma ei este 
identicã cu forma femelei unei specii de viespi. Acestea se a eazã pe ea, 
închipuindu- i cã este femela lor. În felul acesta se realizeazã polenizarea. 
Dupã aceea, adevãrata femelã a viespilor se maturizeazã i ia forma florii 
de orhidee i se realizeazã fecundarea adevãratã între viespi. Cine se aflã în 
spatele acestui proces neobi nuit de polenizare a florii de orhidee? 
Creatorul Atotputernic sau iretlicul naturii, a a cum pretind adep ii 
evolu ionismului? Logica lor a fost incapabilã sã explice acest lucru prin 
ipotezele evolu iei, hazardului i altor lucruri de acest fel.
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Şiretlicul florii de orhidee

 
 
 
 



Fig. 45: Un gândac negru adunã balegile vacilor i le transformã în mici 
bile, pe care le îngroapã în pãmânt pentru a fermenta. Apoi î i depune în 
ele ouãle i, dupã eclozarea larvelor, datoratã temperaturii lor 
crescânde, larvele se hrãnesc din ele. Dacã balegile ar rãmâne pe 
suprafa a pãmântului, ele ar împiedica iarba sã creascã i ar distruge-o!
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„ i Noi am creat toate lucrurile bine întocmite” 
(Al-Qamar: 49).
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Fig. 46: Imaginea de mai sus a surprins o gu ã-ro ie, în vreme ce 
hrãnea un pui de cuc mai mare decât ea de câteva ori. Cum explicã 
adep ii evolu ionismului sau hazardului comportamentul cucului 
care cautã cuibul gu ii-ro ii, aruncã unul sau câteva ouã din el în 
absen a stãpânilor lui i, dupã aceea, depune în el un ou 
asemãnãtor cu cele din cuib? Stãpânii nu descoperã iretlicul iar 
când oul se sparge puiul de cuc împinge afarã din cuib puii 
stãpânilor originari sau îi ucide, pentru a beneficia singur de grija 
pãrin ilor pe care îi epuizeazã cu cererea de hranã, a a cum se vede 
în imaginea de mai sus.
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 Unde este evolu ia i ce înseamnã hazardul?ţ ş

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
CONCLUZII 
 
„Şi cei cărora li s-a dat ştiinţa văd că ceea ce ţi s-a trimis de către Domnul tău este Adevărul, care 
călăuzeşte către calea Celui Puternic şi Vrednic de Laudă” (Saba`: 6). 
 
„Allah a refuzat să aibă loc lucrurile decât din anumite motive. El a făcut pentru fiecare lucru un 
motiv şi a făcut pentru fiecare motiv o explicaţie şi a făcut pentru fiecare explicaţie o ştiinţă şi a făcut 
pentru fiecare ştiinţă o poartă grăitoare care călăuzeşte spre ea”. 
                         (Relatat de Profet - Pacea asupra lui!) 
 
„Ştiinţa este înţelegerea lucrurilor parţiale în mişcarea lor,  în mersul lor  şi a legilor lor. Ea este o 
cunoaştere a valorilor, a cantităţilor şi a relaţiilor, însă ştiinţa este incapabilă să înţeleagă esenţele şi 
adevărurile finale. Limita extremă a ştiinţei este raportarea de către raţiune a tuturor lucrurilor 
parţiale şi a tuturor fenomenelor la Cel Unic,  la Allah, Creatorul lor. De aici începe cunoaşterea 
lui şi el se numeşte cunoscător” 
          (Dr. Mustafa Mahmud,  din cartea „L-am văzut pe Allah”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUZII 
 
În cele ce urmează vom prezenta o serie de concluzii în legătură cu constantele ştiinţifice coranice 
principale referitoare la ştiinţele pământului,  pe care omul le-a descoperit după trecerea multor 
secole de la revelaţie. Ele constituie,  alături de alte constante ştiinţifice din diverse domenii ale 
ştiinţelor materiale şi umane,  unul din aspectele miracolului veşnic al revelaţiei şi o dovadă logică 
ştiinţifică indubitabilă a faptului că Sfântul Coran este cuvântul lui Allah Preaslăvitul şi Preaînaltul: 
 



1. Astăzi, este general acceptat în domeniul cosmologiei că pământul şi cerurile,  adică Universul în 
ansamblu,  a fost la început un singur bloc care ulterior s-a divizat în miliarde de galaxii 
alcătuite fiecare în parte din milioane şi miliarde de stele şi planete,  aşa cum sunt astăzi. Următorul 
verset sfânt face aluzie la această constantă ştiinţifică cunoscută sub numele de marea explozie 
(Big-Bang) de către cei mai mulţi cercetători din domeniile astronomiei şi cosmologiei şi susţinută, 
în secolul al XX-lea, de savantul George Ghamov şi de alţii: „Oare nu văd cei care nu cred că 
cerurile şi pământul au fost împreună şi că Noi le-am despărţit? (Al-`Anbiya`: 30). 
2. Sursa primară a apei, care acoperă aproape trei sferturi din globul pământesc, este pământul,  aşa 
cum a spus Allah Preaînaltul: „Şi a făcut să iasă din el apa lui şi păşunea lui” (An-Nazi`at: 31) şi cum 
au afirmat savanţii geologi şi hidrologi, în secolul al XX-lea. 
3. Pământul are o vârstă de patru miliarde şi jumătate de ani,  iar Universul are o vârstă de 
aproximativ şaisprezece miliarde de ani, iar unele stele s-au format cu miliarde de ani înaintea 
formării pământului. Următoarele versete sfinte se referă la acest adevăr ştiinţific: „Sunteţi voi mai 
greu de făcut sau cerul pe care l-a înălţat El?/ El a ridicat bolta lui şi l-a orânduit pe deplin,/ El a 
făcut întunecată noaptea lui şi a scos la iveală ziua lui/ Şi pământul, după aceea,  l-a întins” (An-
Nazi`at: 27-30). 
4. Adevărata formă a pământului este ovală,  chiar dacă pare sferică. Coranul cel Sfânt se referă la 
acest adevăr ştiinţific descoperit de Newton în secolul al XVII-lea în cuvintele lui Allah 
Preaînaltul: „Şi pământul, după aceea, l-a întins” (An-Nazi`at: 30); „El înfăşoară noaptea peste zi” (Az 
Zumar: 5). 
5. Pământul prezintă crestături în scoarţa exterioară şi în celelalte părţi ale sale şi această axiomă ştiinţifică 
principală din geologie, care a fost exprimată de savantul Wegener şi de alţii, în secolul al XX-
lea, este conţinută şi în cuvintele lui Allah Preaînaltul: „Şi pe pământul cu crăpături!” (Al-Tariq: 12). 
6. Îndepărtarea continentelor şi expansiunea oceanelor sunt rezultatul pământului crăpat şi ele sunt 
două axiome ştiinţifice în geologie şi formarea continentelor şi a oceanelor, însă Coranul cel Sfânt se 
referă, de asemenea, la expansiunea şi întinderea pământului: „El este Cel care a întins pământul şi a 
aşezat pe el munţi şi râuri” (Ar-Ra`d: 3); „Iar pământul l-am întins Noi şi am aruncat pe el munţi 
neclintiţi” (Al-Hijr: 19); „Şi pe pământ şi pe ceea ce l-a făcut întins” (Aş-Sams: 6); „Şi pământul, după 
aceea, l-a întins” (An-Nazi`at: 30). 
7. Ştiinţa nu a descoperit rolul pe care-l joacă munţii în asigurarea echilibrului pământului,  
împiedicându-l să se balanseze sau să se încline,  în ciuda rotirii sale în jurul propriei axe şi în jurul 
soarelui,  decât în secolul al XIX-lea,  datorită savanţilor Eurie,  Duton şi alţii,  însă în Coranul cel 
Sfânt întâlnim câteva versete care se referă clar la rolul munţilor în asigurarea echilibrului 
pământului,  între care: „Şi munţii ca ţăruşi?” (An-Naba`: 7); „Şi a aşezat pe el munţi şi râuri”  (Ar-Ra`d: 
3); „El a aşezat pe pământ munţi statornici”          (Al-Nahl: 15); „Noi am făcut pe pământ munţi 
neclintiţi”      (Al-Anbiya`: 31); „Şi nu am făcut pe el munţi trainici,  semeţi?” (Al-Mursalat: 27); 
„Am aruncat pe el munţi neclintiţi” (Qaf: 7).  
8. Toţi munţii-vulcanici, calcaroşi sau combinaţi,- s-au format sub apă, datorită alunecării 
componentelor lor,  fie de sus în mare,  fie din interiorul pământului. Cuvântul „arunca” se repetă 
în următoarele versete: „El a aruncat pe pământ munţi statornici, ca să nu se clatine cu voi, râuri şi 



drumuri” (An-Nahl: 15); „A aruncat [înfigând] în pământ munţi trainici, pentru ca el să nu se 
clatine cu voi şi a risipit pe el tot felul de vietăţi” (Luqman: 10); „Iar pământul l-am întins Noi şi 
am aruncat pe el munţi neclintiţi şi am lăsat să crească pe el de toate, cu măsură cumpănită” (Al-Hijr: 
19); „Iar pământul l-am întins Noi şi am aruncat pe el munţi neclintiţi şi am făcut să crească pe el din 
fiecare soi minunat” (Qaf: 7).  
9. Domnul a caracterizat cerul numindu-l „cu revenirea”, „Pe cerul cel cu revenirea” (At-
Tariq: 11), adică printre caracteristicile lui se numără şi reducerea lucrurilor la starea lor 
anterioară, iar cerul reprezintă tot ceea ce se află deasupra noastră. Indiferent dacă limităm sensul 
cerului la stratul atmosferic, care se ridică deasupra pământului, sau prin el avem în vedere 
întregul Univers.  Atât învelişul atmosferic cât şi Universul au proprietatea de a aduce lucrurile la 
starea lor anterioară şi acest lucru a fost descoperit de ştiinţele învelişului atmosferic,  astronomiei 
şi Universului, în secolul al XX-lea. 
10. Domnul a caracterizat cerul prin „cel cu drumuri”, „Pe cerul cel bine întocmit” (Adh-
Dhariyat: 7) şi ştiinţa a descoperit, în secolul al XX-lea, că în stratul atmosferic şi în Univers se află 
drumuri şi traiectorii prin care s-a ieşit în spaţiul extraterestru şi s-a revenit pe pământ. 
11. Coranul a stabilit numărul straturilor cerului de deasupra noastră la şapte straturi: „Şi am 
durat deasupra voastră şapte ceruri unul peste altul” (Al-Mulk: 3); „Oare nu aţi văzut voi cum a 
creat Allah şapte ceruri, unul peste altul?” (Nuh: 15); „Deasupra voastră am făcut Noi şapte 
straturi. Şi Noi nu suntem cu nebăgare de seamă faţă de creaturi”                     (Al-Mu`minun: 17). 
Omul a descoperit, în secolul al XX-lea, că în stratul atmosferei terestre de deasupra noastră se 
află şapte straturi bine conturate şi cu drumuri. Există şapte ceruri înalte,  aşa cum a spus Allah 
Preaînaltul: „Ta, Ha./ Noi nu ţi-am pogorât Coranul pentru ca tu să fii nefericit,/ Ci ca o chemare 
pentru acela care se teme [de Allah],/ [Şi ca] o revelaţie de la Acela care a creat pământul şi 
cerurile cele înalte” (Ta-Ha: 1-4). Ştiinţa nu ştie nimic despre ele până în momentul de faţă şi s-ar 
putea să nu afle nimic despre ele nici în viitor, căci ele sunt probabil situate în afara limitelor 
Universului - dar Allah ştie cel mai bine! 
12. Ştiinţa nu a făcut distincţie între vânturi şi nori decât în secolul al XVII-lea,  datorită învăţatului 
Decartes. În Coranul cel Sfânt, există zeci de versete, alături de numeroasele tradiţii, care fac 
distincţie clară între ele: „Allah este Cel care trimite vânturile şi ele ridică nori, iar El îi risipeşte pe 
cer, aşa după cum voieşte, şi îi face pe ei bucăţi” (Ar-Rum: 48); „Pe cele care risipesc, împrăştiind,/  Şi 
pe cele care poartă povară” (Adh-Dhariyat: 1-2). 
13.  Rolul vânturilor de fecundare a norilor,  acţiunea lor asupra condensării picăturilor 
minuscule din care sunt alcătuiţi norii,  pogorârea ploii din ei şi cauzele producerii fulgerului nu 
au fost cunoscute decât în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, datorită cercetătorilor Coulier,  Atiken 
şi Wegener. În următoarele cuvinte ale lui Allah Preaînaltul se face o referire clară la rolul 
vânturilor: „Şi Noi trimitem vânturile care fecundează şi trimitem apă din cer pe care v-o dăm de 
băut, însă voi nu o puteţi strânge” (Al-Hijr: 22). 
14. Până la mijlocul secolului al XIX-lea,  cercetătorii în domeniul apei au considerat că apa din 
pânza freatică provine din mare, în vreme ce apa din pânza freatică provine din cer,  aşa după cum a 



grăit Allah Preaînaltul: „Şi Noi am pogorât apă din cer cu măsură. Apoi, Noi am făcut-o să stea în 
pământ” (Al-Mu`minun: 18). 
15. Înainte ca ştiinţa să descopere, în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, legile care guvernează 
amestecul lichidelor şi bariera dintre mări şi mări, Coranul cel Sfânt s-a referit la aceasta, căci 
Allah Preaînaltul a grăit: „El a slobozit cele două mări ca să se întâlnească,/ Dar între ele este o stavilă 
pe care ele nu o pot trece”                    (Ar-Rahman: 19-20). 
16. Ştiinţele oceanelor au descoperit, în a doua jumătate  a secolului al XX-lea, că în adâncurile 
abisale ale mărilor se formează valuri violente,  în vreme ce Allah Preaînaltul, s-a referit clar la 
acest lucru, atunci când a grăit: „Sau [ele sunt] ca întunericurile dintr-o mare adâncă,  fără fund,  pe 
care o învăluie valurile , iar peste ele alte valuri şi deasupra lor norii” (An-Nur: 40). 
17. Înainte ca ecologiştii să tragă semnalul de alarmă în legătură cu pericolele poluării mediului,  în a 
doua jumătate a secolului  al XX-lea,  Domnul l-a avertizat pe om în această privinţă, prin 
cuvintele Sale: „Stricăciunea s-a arătat pe uscat şi pe mare, din pricina a ceea ce săvârşesc mâinile 
oamenilor,  pentru ca [Allah] să-i facă pe ei să guste o parte din ceea ce au făcut ei. Poate că ei se 
vor întoarce!” (Ar-Rum: 41); „Nu faceţi stricăciune pe pământ, după buna lui întocmire” (Al-
`A`raf: 56). 
18. Înainte ca biologii să vorbească despre echilibrul mediului,  Coranul cel Sfânt s-a referit la 
acest lucru, căci Allah Preaînaltul a grăit: „Şi am lăsat să crească pe el de toate, cu măsură cumpănită” 
(Al-Hijr: 19); „Şi cerul El l-a înălţat şi El a stabilit balanţa,/  Pentru ca voi să nu fiţi nedrepţi la 
cumpănire”                        (Ar-Rahman: 7-8); „Şi Noi am creat toate lucrurile bine întocmite” 
(Al-Qamar: 49); „Şi a creat toate lucrurile şi le-a orânduit cu bună rânduială” (Al-Furqan: 2). 
19. Înainte ca ştiinţa să descopere ciclul făpturilor cu viaţă şi fără viaţă din natură, în secolele al XIX-lea şi 
al XX-lea, următoarele versete sfinte s-au referit la acest lucru: „Oare nu am făcut Noi pământul 
un loc care-i adună/ Pe cei vii şi pe cei morţi?”                         (Al-Mursalat: 25-26); „Allah 
creează făptura,  apoi o face din nou, apoi la El veţi fi aduşi înapoi” (Ar-Rum: 11); „El este Cel 
care face prima oară făpturile şi apoi le face din nou şi aceasta este şi mai uşor pentru El” (Ar-
Rum: 27); „Spune: „Oare se află printre asociaţii voştri vreunul care să creeze o făptură şi să o 
readucă [la viaţă după moarte]?” Spune: „Allah creează făptura şi, apoi, o readuce! Cum de puteţi 
voi să staţi departe?” (Yunus: 34); „El este Cel care face prima oară [creaţia] şi El este Cel care o 
face din nou” (Al-Buruj: 13).  
20. Înainte ca ştiinţa despre comportamentul animalelor să fi descoperit, în secolul al XIX-lea, că 
diversele specii de animale alcătuiesc comunităţi,  asemenea oamenilor,  cu o organizare 
proprie fiecărei specii,  în Cartea lui Allah am citit: „Nu este vietate pe pământ,  nici pasăre care 
zboară cu aripile ei, decât în neamuri,  ca şi voi. Nu am lăsat nimic nepomenit în Carte”           
(Al-`An`am: 38). 
 

 



Fig. 47: Atomii de aur, a a cum a reu it tiin a sã îi fotografieze pentru 
prima oarã cu un microscop special. Când a vãzut aceastã imagine, 
filozoful contemporan Jieton a fãcut urmãtorul comentariu: noi vedem 
aici un vãl de mici particule, dar în spatele lui se aflã un adevãr straniu, 
profund, un adevãr care nu este material, ci spiritual.. Dupã o jumãtate 
de secol de bâjbâieli, am început sã în elegem: în infinitul mic întâlnim 
acela i sentiment pe care l-a avut Pascal în fa a tãcerii distan elor 
infinite.
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„Domnului tãu nu-I scapã nici cât greutatea unui fir de colb, 
nici de pe pãmânt, nici din cer!” (Yunus: 61).
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