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Cuvânt înainte 
 

 În timp ce modul de viaţă cunoscut sub numele de Islam, 
continuă să fie una dintre cele mai mari Religii ale lumii – 
neluând în considerare tradiţionalele numărători ale 
musulmanilor de către statisticienii din Vest –  existenţa informaţiilor utile despre 
Islam este mai mult decât necesară, atât pentru musulmanii practicanţi, cât şi 
pentru persoanele nemusulmane interesate, care se străduiesc să păstreze pacea 
cu această comunitate aflată în plină expansiune. În mod ironic, frenezia de după 
9/11 care a cuprins societăţile din Vest la nivel mondial, eveniment văzut cu o 
neobişnuită şi adesea iraţională ură, a stârnit, în acelaşi timp, şi o anumită 
curiozitate din partea nemusulmanilor din Vest, care au considerat că 
scepticismul mass-mediei cu privire la extremiştii Islamici, ca şi părerile aşa 
numiţilor „haters”1 americani nu se potrivesc cu experienţele pe care ei înşişi le-
au avut cu musulmanii vecini sau cu colegii musulmani de la şcoală şi de la 
serviciu. Aceasta conduce la un gol informaţional, care strigă în mod repetat 
după un răspuns serios şi semnificativ. Abdur-Rahman Ash-Sheha, prin 
compendiul său inovator – Chei pentru înţelegerea Islamului – nu numai că s-a 
adresat acestei nevoi a oamenilor din Vest, ci, mai mult, a introdus un format 
nou, unic, care este un material „prietenos”, fiind cuprinzător şi educativ. 
 Renaşterea Islamică ce a însoţit musulmanii prin jungla colonianismului de 
la jumătatea secolului al XX-lea nu a dus lipsă de oameni de ştiinţă sau de 
materiale educative, menite să consolideze noile libertăţi, găsite deja în Mila 
Divină pe care Allah Preaînaltul a trimis-o omenirii prin Cartea Sa, Coranul cel 
Glorios, ca şi prin tradiţiile nobilului Său Profet, Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Într-adevăr, geniul acestor oameni de 
ştiinţă musulmani timpurii a ajutat la reconstruirea cadrului care găzduieşte 
astăzi aceste mişcări Islamice renăscute. Însă, multe dintre lucrărilor de 
oamenilor de ştiinţă sunt scrise într-un limbaj şi cu un stil care fac apel, în cea 
mai mare măsură, la cunoştinţele celor care sunt deja musulmani sau care sunt 
obişnuiţi deja cu anumiţi termeni Islamici. Cartea lui Ash-Sheha oferă, într-un 
singur volum, scris într-un stil simplu, o multitudine de informaţii, relevante 
pentru nemusulmanii care caută o înţelegere clară şi concisă a ceea ce este şi 
ceea ce nu este Islamul, ca şi o sinteză bine-organizată a faptelor de credinţă, 
adorare şi sociale pe care musulmanii practicanţi trebuie să le îndeplinească. În 
mod cert, această abordare critică asupra Islamului aduce o nouă oportunitate 
pentru prezentarea acestei frumoase Religii, menţinând, în acelaşi timp, 
principiile de bază ale credinţei. Cartea Chei pentru înţelegerea Islamului 
combină ochiul strict şi înţelept al oamenilor de ştiinţă cu empatia unui 
cercetător social conştiincios. Astfel, rezultatul este  un minunat text informativ 
convingător, care tratează, spre exemplu, elementele esenţiale ale actelor de 
                                      
1 Persoane care urăsc tot ceea ce fac cei din jurul lor. 



adorare ale musulmanului sau interpretarea Islamică asupra astrofizicii (Al-
Haitham) alături de cea a lui Edwin Humble, realizată cu aceeaşi claritate şi 
aplomb, conectând ambele viziuni cu trimiteri corespunzătoare din Nobilul 
Coran şi tradiţia Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 
Amploarea şi profunzimea prin care autorul reuşeşte să acopere toate aceste 
subiecte sunt cu adevărat remarcabile şi sunt o mărturie a talentului şi 
înţelepciunii acestuia. Astfel, prin conţinutul şi stilul său, ca şi prin contribuţia sa 
la dialogul global privind religia în viaţa contemporană, cartea lui Ash-Sheha – 
Chei pentru înţelegerea Islamului –  are un loc deosebit printre cărţile 
importante de acest tip. Ea redefineşte conturul acestor discuţii în jurul Religiei 
Islamice şi îmbunătăţeşte metodele utilizate pentru iluminarea minţilor în 
privinţa Islamului, aflându-se la bazele ştiinţei şi culturii europene. Acesta este 
un lucru cu adevărat inovator, care sperăm că va influenţa viitoarele generaţii de 
învăţaţi musulmani, care vor alege această carte pentru a prezenta Islamul.  
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Allah Preaînaltul spune2 în Coranul cel 
Nobil: 

 
 Spuneţi: «Noi credem în Allah şi în ceea ce 

ne-a fost trimis nouă şi în ceea ce i-a fost trimis 
lui Avraam, lui Ismail, lui Isaac, lui Iacob şi 

seminţiilor; în ceea ce le-a fost dat lui Moise şi 
lui Isus şi în ceea ce le-a fost dat [tuturor] 

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

[musulmani]!» [Coran, 2:136]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
2 Notă explicativă: În această carte, atunci când spunem Allah Preaînaltul spune… utilizăm traducerea sensurilor 
cuvintelor din versetele respective şi nu o traducere literală, deoarece nimeni nu ştie traducerea lor completă , sub 
toate aspectele, cu excpeţia lui Allah Preaînaltul. 



 
 

Cuvânt înainte  
 

În numele lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător 
Toată lauda I se cuvine lui Allah Preaînaltul şi toate binecuvântările lui Allah fie 
asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi 

asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Cel 
Atotputernic să aibă milă de ei în Ziua Judecăţii! 

 

Această carte încearcă să explice, pe scurt, ultima Religie Divină3, care 
vine să completeze toate celelalte religii existente înainte. Conform ultimelor 
cercetări amănunţite, Islamul este Religia a milioane de persoane, răspândite în 
întreaga lume. Oamenii au acceptat această Religie într-un număr mare, în ciuda 
faptului că cei care cheamă la Islam nu au suportul moral şi financiar suficient 
pentru a face acest lucru. Mai mult decât atât, rar s-a auzit ca o persoană care a 
acceptat Islamul, a renunţat mai apoi la această credinţă. 
 În Islam, cunoaşterea şi învăţaţii sunt extrem de apreciaţi şi se bucură de 
un deosebit prestigiu în societatea musulmană. Coranul cel Nobil nu este o carte 
de ştiinţă, însă, cu toate acestea, este legea de bază care cuprinde modalităţile în 
care musulmanii trebuie să se comporte în toate etapele vieţii. În Coranul cel 
Glorios, sunt menţionate aspecte politice, sociale, economice, morale şi altele, 
care ghidează omenirea. 
 Scopul acestei cărţi nu este, însă, acela de a lega orice descoperire 
ştiinţifică a oamenilor moderni de un verset din Coranul cel Nobil. Cu toate 
acestea, am menţionat în această carte unele evenimente ştiinţifice pentru a 
clarifica faptul că în Coranul cel Sfânt există anumite versete care conţin 
informaţii ştiinţifice exacte, descoperite abia recent de către ştiinţa modernă. 
 Vă invit pe toţi să citiţi această carte şi să contemplaţi semnele lui Allah 
Preaînaltul, străduindu-vă să descoperiţi şi să învăţaţi adevărata Religie a lui 
Allah Preaînaltul.  
 

                                      
3 Cuvântul tradus aici cu termenul de „religie”, provine din cuvântul arab «diin», care face referire la un mod de 
viaţă, atât la unul privat, cât şi la unul public. Acest termen este unul cuprinzător, însemnând în acelaşi timp acte 
de adorare, practici sociale, ca şi un întreg cod de conduită, incluzând igiena personală şi chiar problemele care ţin 
de eticheta socială. 



 

Ce este Islamul?  
  
 Islamul înseamnă supunere totală faţă de Allah Preaînaltul, Creatorul tuturor 
lucrurilor (monoteism), supunerea numai faţă de El, Unicul, şi a nu Îi asocia Lui niciun fel de 
partener, rival sau mijlocitor. Este Religia toleranţei şi a păcii.  

Allah Gloriosul spune în Coranul cel Nobil: 

 … Allah vă voieşte uşurarea, nu vă voieşte împovărarea… [Coran, 2:185] 
● Islamul este Religia prin care se găseşte mulţumirea sufletească şi pacea spirituală. 

 Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

  Pe cei care cred şi ale căror inimi sunt liniştite întru pomenirea lui Allah, căci 
prin pomenirea lui Allah se liniştesc inimile. [Coran, 13:28] 
 ● Islamul este Religia milei şi a compasiunii.  
 Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Cel Milostiv arată milă celor care sunt milostivi. Aşadar, arătaţi milă celor de pe 
Pământ, pentru ca să primiţi milă din partea Celui aflat deasupra cerurilor.” 
 (relatat de Tirmidhi4) 

 ● Islamul este o Religie a dragostei şi a iubirii binelui pentru alţii. 

 Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Cei mai iubiţi oameni în faţa lui Allah sunt cei care doresc ceea ce este mai bine 
pentru alţii.” 
 (Tabarani) 

 ● Islamul este o Religie care nu cunoaşte niciun fel de confuzie sau ambiguitate. 

 Allah Preaînaltul spune în Coranul cel  Nobil: 

 Şi nu am trimis mai înainte de tine decât numai bărbaţi, cărora Noi le-am 
pogorât revelaţii. Întrebaţi-i pe oamenii pricepuţi în cărţi, dacă voi nu ştiţi. [Coran, 
16:43] 
 ● Islamul este o Religie unitară, deoarece se adresează direct omenirii ca întreg şi nu 
doar unei anumite rase sau unor oameni în mod special. 
 Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

  Şi Noi nu te-am trimis decât ca vestitor şi prevenitor pentru toată lumea, însă 
cei mai mulţi dintre oameni nu ştiu. [Coran, 34:28] 
 ● Islamul este Religia care şterge toate păcatele trecute. 
 Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

 „Islamul şterge toate păcatele comise înainte de a intra în această Religie.” 

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



 (relatat de Muslim) 

 ● Islamul este Religia completă şi perfectă, care 
completează toate celelalte revelaţii. 

 De asemenea, este ultima Religie. 

 Allah Preamăreţul spune în Coranul cel Sfânt: 

… În ziua aceasta, am desăvârşit Religia voastră şi am 
împlinit harul Meu asupra voastră şi am încuviinţat Islamul 

ca Religie pentru voi! …  [Coran, 5:3] 
Islamul cuprinde un anumit număr de acte de adorare, 

dintre care unele sunt verbale, altele fizice, iar altele sunt 
interioare. Toate aceste acte de adorare joacă un rol deosebit de 
important atât în definirea modului de a fi al cuiva şi în 
purificarea sufletului său, cât şi în menţinerea integrităţii şi 
unităţii societăţii musulmane.  

 
► Figura reprezintă imaginea uşii Ka’bei. Aceasta este făcută 
din aur pur, ca semn de respect pentru ceea ce reprezintă Ka’bah. 
Se deschide o singură dată pe an, când este spălată pentru Hajj şi 
acoperită cu Kishwah (acoperământ).  

 

 

     Ce se spune despre Islam? 

 

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

      „Prejudecata este doar una dintre multele dificultăţi pe care un student musulman le 
întâmpină atunci când vine să studieze în Europa sau America. De îndată ce începe să descrie 
Islamul ca fiind «Religia Coranului» sau ca «Religia a patru sute de milioane de musulmani 
din ziua de azi», introduce un tip nou, care nu se încadrează în categoria de «religie». Însă, ce 
anume înseamnă termenul de «religie» pentru occidentali? În cel mai bun caz, pentru omul 
obişnuit aceasta înseamnă a petrece o oră sau două în zilele de duminică în anumite practici 
care-i oferă un anumit suport şi o anumită putere pentru a putea înfrunta problemele cotidiene 
şi să menţină standardele unei decenţe sexuale; acest tip de persoană are de a face puţin sau 
chiar deloc cu comerţul, economia, politica sau relaţiile industriale. În cel mai rău caz, se 
favorizează o atitudine de complezenţă pentru indivizii mai prosperi din punct de vedere 
financiar sau a anumitor rase. Europenii pot chiar să privească religia ca pe un drog dezvoltat 
de către exploatatorii oamenilor de rând, pentru a îi subjuga pe aceştia. Câtă diferenţă între 
această viziune şi perspectiva musulmană asupra religiei, fapt exprimat prin versetul, care 
spune:   

 „[Unica] religie acceptată de Allah este Islamul!..  [Coran, 3:19] 
Cuvântul din arabă tradus ca şi «religie» este Diin, care face referire la viaţă în general. 

Aceasta nu este o chestiune privată care face referire doar la anumite persoane, atingând 
numai problemele şi aspectele care se regăsesc în interiorul vieţii lor, ci la ceva care este în 
acelaşi timp public şi privat, ceva care cuprinde întreaga structură a societăţii, într-un mod de 
care oamenii sunt conştienţi. Este în acelaşi timp o dogmă teologică, o formă de adorare, o 



teorie politică şi un cod detaliat de conduită, incluzând şi lucruri pe care europenii le-ar 
considera ca făcând referire la igienă sau la etichetă.”5 
  

Stâlpii de bază ai Religiei Islamice 
 

La temelia vieţii unui musulman stau stâlpii Islamului. Sunt cinci stâlpi ai Islamului, 
după cum urmează: 

1. Mărturisirea de credinţă (Sheheda) 
2. Rugăciunea (As-Salat) 
3. Caritatea obligatorie (Az-Zakat) 
4. Postul din luna Ramadan (As-Siyam) 
5. Pelerinajul la Mecca (Hajj) 

 
1. Mărturisirea de credinţă (Sheheda) 

 

Aceasta cuprinde mărturisirea că: 

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

 
► Nu există nicio altă divinitate în afară de Allah, iar Mohammed este Mesagerul Său. 

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

Semnificaţia primei părţi a mărturisirii de credinţă – „Nu există nicio altă divinitate în 
afară de Allah” – semnifică: 

a) Allah este Creatorul a tot ceea ce există. 

b) Allah este Stăpânul a tot ceea ce există şi Atoateştiutorul tuturor lucrurilor. 

c) Allah este Singurul demn de adorare. 

Semnificaţia celei de a doua părţi a mărturisirii de credinţă –  „Mohammed este 
Mesagerul Său” – conţine următoarele semnificaţii: 

a) A îl urma pe Mesager (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în tot ceea ce a 
cerut. 

                                      
5  W. Montgomery Watt este un orientalist scoţian. 



b) A crede tot ceea ce el a spus.  

c) A te abţine de la ceea ce el a interzis şi de la toate cele despre care ne-a avertizat în 
prealabil.  

d) A nu îl adora pe Allah Preaînaltul decât în modalitatea care a fost instituită prin 
Mesagerul său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).  

  

Cine este Mesagerul Islamului? 
 

El este Abul-Qasim, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), fiul lui 
Abdullah, fiul lui Abdul Muttalib, fiul lui Hashim. El făcea parte din tribul Quraish, a cărui 
origine merge înapoi până la Adnan, unul dintre fiii lui Ismail (Ishmael), Profetul lui Allah. 
Ismail era fiul lui Ibrahim (Avraam), care a fost Mesager al lui Allah (Pacea lui Allah fie asupra 
sa!). 

 
     Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a născut în jurul anului 570, 
în sfântul oraş Mecca. Acesta era centrul comercial al întregii Peninsule Arabe, deoarece 
găzduia Sfânta Casă, Ka’bah, care a fost construită de către Avraam şi fiul său, Ismail (Pacea 
lui Allah fie asupra lor!). 

      Chiar şi înainte de primirea revelaţiei Divine, el a fost cunoscut drept „Cel demn de 
încredere”, iar oamenii aveau o aşa de mare încredere în Mohammed (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) încât îi încredinţau averile atunci când trebuiau să plece într-o călătorie. 
De asemenea, era cunoscut sub numele de „Cel sincer”, deoarece niciodată nu a minţit şi şi-a 
respectat întotdeauna angajamentele. De asemenea, el dorea tot ceea ce era mai bun pentru 
ceilalţi. 

      Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a primit revelaţia Divină la 
vârsta de 40 de ani şi, după ce îngerul Gavriil (Pacea lui Allah fie asupra sa!) i-a cerut să 
citească, el a mers acasă la soţia sa Khadijah (Allah să fie mulţumit de ea!), cerându-i să-l 
acopere şi spunându-i, în acelaşi timp, cu inima tremurândă: 

      „«Mă tem că mi s-ar putea întâmpla ceva.» Khadija i-a răspuns: «Niciodată! Pe Allah, 
Allah nu te va lăsa în ruşine, căci   tu  păstrezi relaţiile cu rudele, spui adevărul, ajuţi 
săracii şi nevoiaşii serveşti oaspeţii cu generozitate, îi ajuţi pe cei aflaţi la nevoie ţi pe 
oamenii loviţi de calamităţi.»” 
 (relatat de Bukhari) 

      El a rămas în Mecca timp de treisprezece ani, perioadă în care le-a cerut oamenilor să 
creadă în Unicitatea lui Allah Preaînaltul. Apoi, a emigrat la Medina, chemându-i pe locuitori 
la Islam, fapt acceptat de majoritatea dintre ei. După aceea, Allah Atotputernicul i-a revelat 
Mesagerului Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) legislaţia Islamică, ce s-a 
păstrat până în zilele noastre.  



      Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a întors la Mecca, pe care a 
cucerit-o la opt ani după migrarea sa şi a murit la vârsta de 63 de ani, după ce Allah Preaînaltul 
i-a revelat întregul Coran. Legislaţia şi Religia erau acum complete, iar majoritatea naţiunilor 
arabe au acceptat Islamul. 

 

     Ce se spune despre Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!)? 
 
     George Bernard Show în Islamul genuin a afirmat: 

      „Întotdeauna am considerat religia lui Mohammed ca fiind cea mai mare, datorită 
minunatei sale vitalităţi. Este singura religie care pare să posede capacitatea de a asimila 
toate fazele schimbătoare ale existenţei umane, prezentând interes indiferent de perioada 
istorică. Am făcut o profeţie cu privire la credinţa lui Mohammed, că va fi acceptată mâine aşa 
cum începe să fie acceptată astăzi în întreaga Europă. Clericii medievali, posibil din cauza 
ignoranţei şi a bigotismului, au colorat Islamul cu cele mai întunecate culori. De fapt, ei erau 
învăţaţi să urască în acelaşi timp atât pe omul Mohammed, cât şi religia sa. Pentru ei, 
Mohammed era un antichrist. L-am studiat pe acest minunat om şi, în opinia mea, este departe 
de ceea ce se numeşte antichrist şi ar trebui numit un Salvator al Umanităţii.”6 

      Annie Besant 7 în Viaţa şi învăţăturile lui Mohammed a spus: 

      „Este imposibil pentru oricine care studiază viaţa şi caracterul marelui Profet al Arabiei, 
care cunoaşte felul în care acesta a trăit şi a gândit, să simtă altceva decât respect pentru 
măreţul Profet, unul dintre cei mai măreţi Mesageri ai Supremului Dumnezeu. Şi deşi ceea ce 
eu vă spun poate fi familiar pentru mulţi dintre voi, pentru mine, de fiecare când recitesc date 
despre el, simt un nou fel de admiraţie, un nou tip de respect pentru măreţul profesor arab.”  

 

2. Rugăciunea (As-Salat) 
 

Rugăciunea este modalitatea prin care robul lui Allah păstrează legătura dintre el/ea şi 
Domnul său/ei. Prin ea, persoana comunică în mod particular cu Domnul ei, căutând Iertarea 
Sa, la fel ca şi Ajutorul şi Ghidarea Sa.  

Sunt cinci Rugăciuni care trebuie efectuate zilnic. Bărbaţii trebuie să le efectueze în masjid 
(moschee), cu excepţia cazului în care au motive valide pentru a nu face acest lucru. Astfel, 
musulmanii ajung să se cunoască unii pe alţii, iar lanţurile iubirii şi ale unităţii care îi leagă 
între ei sunt clădite, menţinute şi solidificate. Ei ajung să cunoască situaţia fraţilor lor 
musulmani zi de zi. Dacă cineva nu este prezent la Rugăciunea zilnică şi se bănuieşte că este 
bolnav, ceilalţi musulmani merg să îl viziteze, iar dacă simt că actele lui de adorare slăbesc, îl 
sfătuiesc asupra acestui lucru.  

Toate diferenţele sociale, de clasă, rasă şi de naţiune dispar în acest mod. Musulmanii se 
adună în rânduri, stând unii lângă alţii, toţi îndreptându-şi feţele spre acelaşi loc (Mecca), toţi în 
acelaşi timp. Toate se realizează în mod egal în ceea ce priveşte supunerea lor faţă de Allah 
Preaînaltul, atunci când stau în picioare în faţa Lui, Unicul. 

                                      
6  Islamul genuin, vol. 1, nr. 8, 1936. 
7 Teozof, filosof şi figură politică engleză, care a pledat pentru drepturile familiei şi pentru implementarea 
reformelor educaţionale în India. 



 

 
►Un grup mare de oameni prosternându-se în faţa lui Allah Preaînaltul, într-o singură 

direcţie, care demonstrează smerenia şi supunerea în faţa lui Allah Preaînaltul  

 
3. Dania obligatorie (Az-Zakat) 

  
Dania reprezintă un anumit procentaj din avere pe care musulmanii mai bogaţi o oferă 

pentru fraţii şi surorile lor mai puţin bogaţi. Sunt anumite condiţii care trebuie respectate atunci 
când aceasta este oferită. Când face aceasta, musulmanul oferă banii de bună voie, ştiind că 
astfel respectă porunca lui Allah Preaînaltul. 

Scopul acestei obligaţii este de a reînvia sprijinul mutual şi social printre musulmani, ca şi 
de a eradica sărăcia şi de a pune capăt pericolelor care rezultă din aceasta. Prin ea, inimile celor 
bogaţi sunt curăţate de lăcomie, iar inimile celor săraci sunt curăţate de sentimentele de ură şi 
gelozie pe care le pot simţi faţă de cei bogaţi. Ei îi văd pe cei mai bogaţi oferind din averea pe 
care Allah Preaînaltul le-a dat-o, având astfel grijă de nevoile lor şi cheltuind bani pentru ei. 

 
►Lingvistic, termenul de «Zakat» înseamnă «o creştere». Aceasta se referă la faptul că Zakat-
ul aduce o creştere asupra averii cuiva, care îi salvează de la sărăcie. Caritatea este o formă 

de răsplată din partea lui Allah Preaînaltul. 
 

 
 
 



4. Postul din luna Ramadan (As-Siyam) 
  

Este obligatoriu pentru fiecare musulman să postească o dată pe an, pe perioada întregii luni 
Ramadan. De la răsăritul şi până la apusul Soarelui, musulmanii trebuie să se abţină de la orice 
care poate strica Postul până atunci când îşi întrerup Postul, fie că este vorba de mâncare, apă 
sau dorinţe sexuale. Postul este un act de adorare în Islam, lucru certificat şi de celelalte religii 
existente înaintea Islamului. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 
O, voi  cei care credeţi, v-a fost statornicit vouă Postul [As-Siyam], aşa cum le-a fost 

prescris şi celor dinaintea voastră –  Poate că veţi fi cu frică! [Coran, 2:183] 

 
► Musulmanii folosesc calendarul lunar pentru a determina începutul şi sfârşitul fiecărei luni. 

Acesta este folosit, de asemenea, pentru a determina începutul unor ritualuri religioase (aşa 
cum sunt Postul sau Hajj-ul). 

 

5. Pelerinajul la Mecca (Al-Hajj) 
 

Hajj-ul este pelerinajul pe care musulmanii îl efectuează, mergând la Casa cea Sfântă a lui 
Allah (Ka’bah), pentru a îndeplini anumite ritualuri, în locuri şi momente specifice. Acest stâlp 
al Islamului este obligatoriu de îndeplinit o dată în viaţă pentru fiecare musulman, bărbat sau 
femeie, care este sănătos şi care a atins vârsta pubertăţii, dacă aceştia au capacităţile fizice şi 
financiare pentru a face acest lucru. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

 … Este o datorie a oamenilor faţă de Allah [să împlinească] Pelerinajul(Hajj) la 
această Casă, dacă au mijloacele pentru aceasta. Cât despre aceia care tăgăduiesc, Allah 
nu are nevoie de aceste lumi. [Coran, 3:97] 

Hajj-ul este reuniunea Islamică de cea mai mare amploare. Musulmanii din întreaga lume se 
adună în acelaşi loc şi în aceiaşi perioadă, rugându-se aceluiaşi Domn, purtând acelaşi tip de 



haine şi performând aceleaşi ritualuri. Nu există nicio diferenţă între bogaţi şi săraci, nobili şi 
oameni de rând, albi şi negri, arabi şi nearabi; cu toţii sun egali în faţa lui Allah, Atotputernicul. 
Nu există nicio diferenţă între ei, cu excepţia pietăţii (taqwa). 

Hajj-ul este un eveniment care încurajează fraternitatea între toţi musulmanii, ca şi uniunea 
tuturor speranţelor şi sentimentelor lor.  

 
► Pelerinii merg în jurul Ka’bei în timpul Pelerinajului. Moscheea sacră Al-Haram poate 

primi mai bine de două milioane de pelerini în acelaşi timp.  
 

Stâlpii de bază ai credinţei Islamice 
 

Actele de natură interioară pe care musulmanii le fac poartă numele de stâlpii credinţei 
(Imaan). Sunt şase stâlpi de bază ai credinţei, după cum urmează: 

1. Credinţa în Allah Preaînaltul 
2. Credinţa în Îngerii lui Allah  
3. Credinţa în Cărţile lui Allah 
4. Credinţa în Mesagerii lui Allah  
5. Credinţa în Ziua Judecăţii 
6. Credinţa în Al- Qadaa (Predestinare) şi Al-Qadar (Destin) 

 
1. Credinţa în Allah Preaînaltul 

 
Aceasta presupune credinţa în existenţa Sa, Preaînaltul, a faptului că nu există altă 

divinitate cu excepţia Lui, care este Unicul demn de adorare. Allah Preaînaltul  este Singurul 
demn de adorare, care nu are parteneri, egali sau rivali în Stăpânirea Sa (Rububiyah8), ca şi 

                                      
8 Acest lucru atestă faptul că Allah Preaînaltul există, că El este Creatorul şi Stăpânul întregului Univers. El este 
Cel care face ca toate lucrurile să se întâmple, nimic nu se poate naşte fără a se supune Voinţei Sale şi nimic nu se 
petrece fără ca El, Preaînaltul, să nu ştie. 



Unicul adorat (Uluhiyah9), ca şi în ceea ce priveşte Numele şi Atributele Sale10. El este 
Creatorul a Tot şi a Toate, Stăpânul Lumilor şi Cel care ştie tot ceea ce se petrece cu creaţia Sa. 
Tot ceea ce se petrece în această lume se supune Voinţei Sale, de aceea, Singurul demn de 
adorare este Allah Preaînaltul. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 

Spune: «El este Allah, Cel Unic! ~ Allah-u As-Samad! ~ El nu zămisleşte şi nu este 
născut ~ Şi El nu are pe nimeni egal!» [Coran, 112:1-4] 

 
► Acesta este capitolul 112 din Nobilul Coran. Această sură a fost revelată în momentul în 

care politeiştii i-au cerut Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) să îl descrie pe Domnul Lumilor.  

 

2. Credinţa în Îngerii lui Allah  
 

Aceasta înseamnă ca oamenii să creadă cu tărie că Îngerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!) 
există. Numărul lor exact nu este cunoscut de nimeni, cu excepţia lui Allah Preaînaltul, care i-a 
creat pentru a Îl adora pe El, Unicul, şi pentru a I se supune Lui. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 

 Mesia nu se va dezice niciodată de a-i fi rob lui Allah şi nici Îngerii apropiaţi, iar 
acela care se dezice de la slujirea Lui şi se arată trufaş, îi va aduna la El laolaltă.  [Coran, 
4:172] 

Îngerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!) nu au niciuna dintre Calităţile lui Allah Preaînaltul 
şi nici nu sunt copiii Lui. Ei au fost creaţi pentru a îndeplini anumite sarcini. 

Allah Gloriosul spune în Coranul cel nobil: 

 Ei zic: «Cel Milostiv şi-a luat un fiu!» Mărire Lui! Însă ei nu sunt decât nişte robi 
ţinuţi în cinste. ~ Ei nu I-o iau înainte cu vorba şi ei purced numai după porunca Lui.  
[Coran, 21:26-27] 
 
 
 
 

                                      
9 Acest nume atestă faptul că Allah Preaînaltul este Unica divinitate, Singurul care merită să fie adorat, iar toate 
faptele de adorare trebuie făcute doar de dragul Lui, Unicul. 
10 Aceasta înseamnă să crezi în unicitatea Numelor şi Atributelor Sale şi că aceste frumoase Nume şi Atribute îi 
aparţin doar lui Allah Preaînaltul, şi că El este lipsit de orice tip de imperfecţiune. 



3. Credinţa în Cărţile lui Allah 
 

Este credinţa în faptul că Allah Preaînaltul a revelat anumite Scripturi Divine Mesagerilor 
Săi (Pacea lui Allah fie asupra lor!), pentru ca aceştia să transmită oamenilor Mesajul Divin. 
Aceste Cărţi nu conţin nimic altceva, cu excepţia adevărului, potrivit  perioadei în care acea ele 
au fost revelate. Ele cheamă oamenii să creadă în Unicitatea lui Allah, în faptul că El este 
Creatorul, Stăpânul şi Deţinătorul tuturor lucrurilor şi că Lui îi aparţin toate Numele şi 
Atributele cele frumoase. Unele dintre aceste Cărţi sunt următoarele: 

● Suhuf (Scriptura lui Avraam)  
Aceasta este Cartea Sacră revelată Profetului Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!). 

● Tauraah (Tora) 
Tora este Scriptura Sacră revelată Profetului Moise (Pacea lui Allah fie asupra sa!). 

● Zabur (Psalmii) 
Zabur este Cartea Sacră ce i-a fost revelată Profetului David (Pacea lui Allah fie asupra 

sa!). 

● Injil (Evanghelia) 
Evanghelia este Cartea Sacră revelată Profetului Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!). 

        

 Coranul cel Nobil 
 

Credincioşii  au credinţa că Sfântul Coran reprezintă în totalitate Cuvântul lui Allah 
Preaînaltul, revelat Profetului Său, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) prin intermediul Îngerului Său, Gavriil (Pacea lui Allah fie asupra sa!) şi, de asemenea, că 
aceasta este ultima Carte revelată, care abrogă toate celelalte Cărţi existente înainte.  

 
► Coranul cel Glorios  

 

Ce este Coranul cel Glorios? 

 
Coranul cel Glorios reprezintă legislaţia musulmanilor, din care derivă toate învăţăturile 

care organizează atât viaţa lor religioasă, cât şi pe cea lumească. El se diferenţiază de toate 
celelalte Cărţi Divine prin următoarele lucruri: 



● Este ultima Carte Divină revelată, fapt pentru care Allah Preaînaltul a promis să o apere 
de orice fel de schimbare care ar putea să apară. 

Allah Preaslăvitul spune în Coranul cel Glorios: 

Într-adevăr, Noi am pogorât Coranul şi Noi îi vom fi păzitori!  [Coran, 15:9] 
● Coranul cel Nobil cuprinde toate legile după care se ghidează societatea şi garantează 

fericirea în cazul în care învăţăturile sunt aplicate conform acestuia.  
● Coranul cel Glorios a adunat la un loc  poveştile Profeţilor şi Mesagerilor lui Allah, cu tot 

ceea ce s-a petrecut între ei şi oamenii la care au fost trimişi cu Mesajul, începând cu cea a lui 
Adam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) şi ajungând până la cea a lui Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

● Este Cartea revelată întregii omeniri, astfel încât aceasta să trăiască o viaţă plină de pace 
şi de linişte şi, totodată, pentru a o scoate afară din întunericul perioadei de ignoranţă în care se 
găsea, precum şi aducerea ei la lumina Islamului. 

● Recitarea, memorarea şi învăţarea lui reprezintă acte de adorare a lui Allah Preaînaltul. 
 

Ce se spune despre Coranul cel Nobil? 
 

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

„O examinare total obiectivă asupra lui (a Coranului), privit în lumina ştiinţei moderne, ne 
va conduce la recunoaşterea unei armonii între acestea două, ceea ce a fost deja remarcat cu 
diferite alte ocazii. Acest fapt ne face să credem că este de neconceput ca un om aparţinând 
timpurilor în care a trăit Mohammed să fie autorul unor astfel de afirmaţii, bazându-ne pe 
cunoştinţele existente în acea perioadă. Astfel de consideraţii plasează Coranul la locul său 
unic şi îi forţează pe oamenii de ştiinţă imparţiali să admită faptul că nu există niciun fel de 
explicaţie care solicită numai raţionamentul materialist.” 
 

4. Credinţa în Mesagerii lui Allah 
 

Aceasta reprezintă credinţa în faptul că Allah Preaînaltul i-a ales pe cei mai buni dintre 
oameni ca să fie Mesagerii Săi (Pacea lui Allah fie asupra lor!), cu legi şi învăţături specifice, 
pentru a îi determină să I se supună numai Lui şi să Îl adore doar pe El, Unicul, ca şi pentru a 
stabili Religia Sa şi Unicitatea Sa (Tauhid). Allah Atotputernicul le-a cerut Mesagerilor Săi 
(Pacea lui Allah fie asupra lor!) să transmită Mesajul Său oamenilor, astfel încât oamenii să fie 
preveniţi şi să nu existe nicio îndoială cu privire la acesta după aceea.  

Allah Preaînaltul a spus în Coranul cel Glorios: 

Nu am trimis înainte de tine [o, Mohammed] decât numai bărbaţi cărora le-am 
revelat. Întrebaţi-i pe (învăţaţii şi erudiţii dintre) oamenii Cărţii, dacă voi nu ştiţi!  
[Coran, 21:7] 

Primul Mesager al lui Allah Preaînaltul a fost Noe (Pacea lui Allah fie asupra sa!), iar 
ultimul, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

 

 



5. Credinţa în Ziua Judecăţii 
 

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

Toţi cei care sunt pe Pământ vor pieri, ~ Va rămâne veşnic [numai] faţa Domnului 
tău, Cel plin de Slavă şi de Cinste. [Coran, 55:26-27] 

Astfel, în acea Zi, Allah Preaînaltul va readuce la viaţă fiecare Creaţie a Sa, judecând toate 
faptele oamenilor, recompensându-i pe cei care au făcut bine, au urmat Cuvântul lui Allah 
Preaînaltul şi învăţăturile Mesagerilor lui Allah (Pacea lui Allah fie asupra lor!) cu o viaţă fără 
sfârşit în Paradis (Jannah). 

De asemenea, El, Atotputernicul, îi va pedepsi pe cei care au comis fapte rele, care nu au 
crezut şi care nu s-au supus lui Allah Preaînaltul şi Mesagerilor Săi cu o viaţă fără sfârşit în Iad.  

 

6. Credinţa în Al-Qadaa şi  Al-Qadar (Predestinare şi Destin) 
 

Aceasta înseamnă ca oamenii să creadă că tot ceea ce se întâmpla este deja cunoscut 
dinainte de către Allah Preaînaltul, ca şi tot ceea ce se va întâmpla în viitor. Tot ceea ce există a 
fost creat în concordanţă cu Puterea şi Cunoaşterea Sa. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

      … [şi Allah] a creat toate lucrurile şi le-a orânduit cu bună orânduială. [Coran, 
25:2] 

Acest lucru nu intră în contradicţie cu faptul că persoana trebuie să depună toate eforturile 
pentru a obţine ceea ce doreşte. 

Credinţa în Cunoaşterea Divină înseamnă următoarele: 

● Credinţa în Al-Qadaa şi Al-Qadar decurge dintr-o conştiinţă clară şi din pacea inimii. 
Nimeni nu trebuie să se întristeze pentru un lucru pe care îl dorea, dar care nu a avut loc. 

● Aceasta încurajează cunoaşterea şi explorarea a tot ceea ce Allah Preaînaltul a creat în 
acest Univers. Afecţiunile şi bolile îi determină pe oameni să caute un tratament prin care să 
vindece aceasta, iar faptul acesta se face prin căutarea tuturor surselor de vindecare pe care 
Allah Cel Milostiv le-a lăsat atunci când a creat acest Univers. 

● Această credinţă creşte încrederea oamenilor în Allah Preaînaltul şi scade teama pe care 
aceştia o simt. 

Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: 

„Mă aflam în spatele Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!), care mi-a spus: «Vă voi învăţa câteva cuvinte, care vă vor ajuta: protejaţi 
Cuvintele lui Allah şi El vă va proteja pe voi. Păziţi ceea ce Allah v-a poruncit şi El se va 
afla în faţa voastră. Dacă cereţi ceva, atunci cereţi de la Allah, iar dacă veţi căuta ajutor, 
atunci căutaţi ajutor la Allah şi să ştiţi că şi dacă întreaga lume şi-ar dori să vă ajute, 
aceasta nu va putea să vă ajute decât în chestiunile în care Allah a stabilit acest lucru 
dinainte. De asemenea, dacă întreaga lume doreşte să vă facă un rău, acesta nu vă va 
atinge, cu excepţia a ceea ce Allah a stabilit aceasta dinainte. Calemurile au fost ridicate, 
iar sulurile s-au uscat.»” 

(relatat de Tirmidhi şi Ahmad) 



 

Scopurile fundamentale ale Islamului 
 

Scopurile fundamentale ale Islamului sunt următoarele: 

● Păstrarea intactă a Religiei Islamice 

● Conservarea vieţii 

● Păstrarea sănătăţii 

● Conservarea minţii 

● Păstrarea relaţiilor de rudenie 

● Păstrarea onoarei musulmanului 

Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cu adevărat, Allah a făcut vieţile, averile şi onoarea voastră inviolabile, la fel cum a 
stabilit sacralitatea acestei zile (ziua de Arafat din timpul Hajj-ului), din această lună 
sacră (luna Dhul-Hijja, a douăsprezecea lună a calendarului Islamic), în această sacră 
localitate (Mecca şi împrejurimile sale).” 

(relatat de Bukhari) 

De asemenea, Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai 
spus: 

„Să vă spun care este adevăratul credincios? O persoană în care ceilalţi au o atât de 
mare încredere încât să îi încredinţeze averile şi vieţile lor. Un adevărat musulman este 
cel a cărui limbă şi mână îi apără pe ceilalţi, făcându-i să se simtă în siguranţă. Un 
adevărat luptător pe Calea lui Allah este cel care luptă împotriva propriilor aspiraţii 
interioare pentru a se supune lui Allah, iar adevăratul emigrant (cel care părăseşte 
pământul necredinţei şi se îndreaptă spre un pământ al credinţei) este cel care părăseşte 
păcatele şi faptele rele.” 
 (relatat de Ibn Hibban) 

 

Eticheta, maniera şi morala în Islam 
 

Islamul interzice toate actele rele şi imorale, indiferent dacă acestea se referă la 
modalitatea de a vorbi sau la modul de a acţiona. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 

 Spune: «Domnul meu a oprit nelegiuirile –  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.» [Coran, 7:33] 

El, Preaînaltul, porunceşte şi încurajează faptele bune. Anas ibn Malik (Allah să fie 
mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!), a spus: 



„Am fost trimis pentru a desăvârşi manierele drepte şi onorabile.” 
(relatat de Hakim) 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

 Spune: «Veniţi să vă citesc ceea ce Domnul vostru v-a oprit [cu adevărat]: 
Să nu-I asociaţi Lui nimic; să fiţi buni cu părinţii; să nu-i omorâţi pe copiii voştri 
de teama sărăciei, căci Noi vă vom da cele de trai atât vouă, cât şi lor; nu vă 
apropiaţi de cele ruşinoase, nici cele care se văd, nici cele care sunt ascunse; nu 
ucideţi  sufletul pe care l-a oprit Allah, decât pe drept!» Acestea vi  le-a poruncit 
[Allah];poate că voi veţi pricepe!  [Coran, Coran, 6:151] 

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Niciunul dintre voi nu este cu adevărat credincios până când nu iubeşte pentru 
fratele său ceea ce iubeşte pentru sine.” 
 (relatat de Bukhari şi Muslim) 

 
Drepturile omului în Islam 

 

Islamul a prescris pentru credincioşi drepturi specifice. Astfel, părinţii, rudele, vecinii, 
cu toţii au anumite drepturi, în concordanţă cu rolurile pe care aceştia le joacă în societate. În 
consecinţă, obligaţii reciproce şi solide se stabilesc între indivizii care compun 
societatea musulmană. Astfel, iubirea şi unitatea apar între oameni, nelăsând ca 
vrajba şi separarea să apară între ei. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel 
Glorios: 

Adoraţi-L pe Allah şi nu-I asociaţi Lui nimic! Purtaţi-vă bine cu 
părinţii, cu rudele, cu orfanii, cu sărmanii, cu vecinul apropiat şi cu vecinul 
străin, cu tovarăşul de alături, cu călătorul de pe drum şi cu cei stăpâniţi de 
mâinile voastre drepte, căci Allah nu-l iubeşte pe cel trufaş şi  lăudăros!  [Coran, 4:36] 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:  
„Fiecare dintre voi este păzitor şi responsabil pentru ceea ce se află în stăpânirea sa. 

Conducătorul este păzitorul supuşilor săi şi este responsabil pentru ei; soţul este păzitorul 
familiei sale şi este responsabil pentru aceasta; soţia este păzitoarea casei soţului ei şi este 
responsabilă pentru aceasta; iar un servitor este păzitorul proprietăţii stăpânului său şi 
este responsabil pentru aceasta.” 

(relatat de Bukhari) 

De asemenea, drumurile publice au drepturile lor, care trebuie îndeplinite. Mesagerul lui 
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„«Fiţi atenţi şi feriţi-vă de a sta în drum!» Oamenii i-au spus: «O, Mesagerul al lui 
Allah, nu avem alt loc pentru a ne aduna şi vorbi!» Atunci, Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus: «Dacă trebuie neapărat să faceţi acest 
lucru, atunci oferiţi-i şi drumului dreptul său!» Ei l-au întrebat: «Şi care este dreptul 
drumului?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a răspuns: «A-ţi 
pleca privirea (a nu privi la lucrurile  interzise), a nu provoca pagube altora, a răspunde 
la salut şi a porunci ceea ce este permis şi a opri de la ceea ce este interzis.»” 



(relatat de Bukhari) 

Chiar şi animalele au propriile drepturi. A le arăta compasiune şi a le trata cu bunătate este 
o modalitate de a obţine iertarea păcatelor comise. Mesagerul lui Allah, Mohammed, (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„«Odată, un om ce călătorea cu anumite afaceri, a devenit foarte însetat. De aceea, 
atunci când a ajuns în dreptul unei fântâne, a scos nişte apă şi a băut-o. După ce a băut, a 
observat un câine, care lingea picăturile de apă ce se scurgeau pe pământ. Văzând aceasta 
şi înţelegând că şi câinelui îi era sete, aşa cum îi fusese şi lui, s-a întors la fântână, a mai 
scos nişte apă şi i-a dat şi câinelui să bea. Datorită acestui lucru, Allah l-a recompensat, 
iertându-i toate păcatele.» Oamenii au întrebat: «O, Mesager al lui Allah, vom fi 
recompensaţi chiar şi pentru tratamentul bun arătat faţă de animale? » El le-a spus: 
«Este o răsplată pentru orice lucru bun pe care îl faceţi oricărei fiinţe vii.»” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 

Islamul a interzis tratamentul rău aplicat animalelor, aşa cum este a le lăsa fără hrană sau 
care să le potolească setea, ca şi torturarea acestora, toate acestea fiind motive pentru a ajunge 
în Iad. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„O femeie obişnuia să îşi pedepsească pisica. Ea a ţinut-o închisă până când a murit, 
fapt pentru care femeia a ajuns în Iad. Ea nu a hrănit-o şi nu i-a dat apă pentru a-i potoli 
setea pe toată perioada în care a ţinut-o închisă şi nici nu i-a oferit libertatea de a-şi căuta 
singură hrana.” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 
Dacă aceasta este mila şi compasiunea pe care Islamul le arată animalelor, atunci care este 

mila şi compasiunea pe care această minunată Religie o arată oamenilor, pe care Allah 
Preaînaltul i-a favorizat înaintea tuturor celorlalte creaturi ale Sale? 

  

 Ce anume ştii despre Islam? 
 

1.  Ka’bah 
Atunci când Ismail, fiul lui Avraam (Pacea lui Allah fie asupra lor!) şi al lui Hagear, s-a 

născut, cealaltă soţie a lui Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!), Sara, a fost geloasă şi i-a 
cerut lui Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) să o ţină atât pe Hagear, cât şi pe fiul ei cât 
mai departe de ea. Allah Preaînaltul l-a îndrumat pe Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) să 
meargă împreună cu ei la Mecca. Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) i-a lăsat pe cei doi 
acolo, mergând să îi viziteze din când în când.  

Odată, el a stat departe de ei pentru o perioadă mai lungă de timp, iar atunci când a venit la 
ei, l-a găsit pe Ismail (Pacea lui Allah fie asupra sa!) lângă izvorul de apă ZamZam. Atunci 
când l-a văzut, i-a spus: „O, Ismail, Allah mi-a cerut să construiesc aici o Casă.” 

Împreună, ei au înălţat pereţii Casei lui Allah. Ismail (Pacea lui Allah fie asupra sa!) aduna 
pietrele, iar Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) le aşeza la locul lor. Pe măsură ce pereţii au 
fost înălţaţi, Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!), a pus o piatră pe care să se ridice, 
rugându-se apoi împreună cu fiul său astfel: „O, Allah, acceptă de la noi aceasta, deoarece tu 
eşti Atoateştiutor şi Atotputernic.” 



 
► Ka’bah este simbolul tuturor musulmanilor, spre care întreaga comunitate îşi îndreaptă faţa 

în timpul Rugăciunilor zilnice. 

 
Astăzi, musulmanii din întreaga lume îşi îndreaptă faţa spre Ka’bah în timpul Rugăciunilor 

lor. Ea este prima Casă a lui Allah, despre care El, Preaînaltul, spune în Coranul cel Nobil: 

Cea dintâi Casă [de închinare] ridicată pentru oameni este aceea din Bakka11, cea 
binecuvântată şi călăuzire pentru toate lumile. [Coran, 3:96] 

Ka’bah este simbolul unităţii musulmanilor, spre care ei se îndreaptă întotdeauna cu trupul 
şi cu inima. Allah Gloriosul spune în Coranul cel Sfânt: 

… ori încotro vă veţi întoarce, acolo este Faţa lui Allah, căci Allah este Cel cu Har 
Nemărginit [şi El este] Atoateştiutor [Wasi', ' Alim].  [Coran, 2:115] 

Atunci când musulmanii înconjoară Casa, ei nu se închină la ea, ci îl adoră pe Allah, 
Unicul. El, Preaînaltul, spune în Coranul cel Glorios: 

Să-L adore ei pe Stăpânul acestei Case, ~  Care-i hrăneşte, păzindu-i de foame şi-i 
fereşte pe ei de spaimă! [Coran, 106:3-4] 
 

2. Piatra Neagră 
După ce Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a terminat de clădit Ka’bah, a observat că 

una dintre pietre lipsea (astfel, Ka’bah nu putea fi completă), de aceea, i-a cerut lui Ismail 
(Pacea lui Allah fie asupra sa!) să caute o piatră pentru acel loc. Însă, până când el s-a întors, 
tatăl său deja pusese o piatră în locul gol. De aceea, Ismail (Pacea lui Allah fie asupra sa!) l-a 
întrebat: „O, tată, dar de unde ai luat această piatră?” El i-a răspuns: „Îngerul Gavriil mi-a 
adus-o din Paradis.” Astfel, ei au reuşit să termine construcţia Ka’bei.  

Atunci când piatra a fost coborâtă din Paradis era albă ca laptele. Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

                                      
11 Unul dintre numele sanctuarului de la Mecca. 



„Piatra Neagră, atunci când a fost coborâtă din Paradis, era albă ca şi laptele, însă, ea 
s-a înnegrit din cauza păcatelor pe care oamenii le-au comis.” 
 (relatat de Tirmidhi) 

 
► Piatra Neagră 

 

Piatra Neagră este situată în colţul de Sud al Ka’bei, chiar înspre uşa Casei Sfinte. Ea este 
situată la aproximativ 1.10 metri deasupra pământului şi este aşezată într-unul dintre pereţii 
Ka’bei.  Cei care înconjoară Ka’bah, trebuie să aibă grijă să aibă Piatra cea Neagră în partea sa 
stângă.  

 

3.Locul lui Ibrahim (Avraam) 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Colţul (yemenit) şi locul lui Ibrahim sunt două pietre preţioase coborâte din Jannah 
(Grădinile Paradisului) şi dacă Allah nu le-ar fi oprit lumina, ele ar fi luminat tot ceea ce 
se află între Est şi Vest.” 

(relatat de Ibn Hibban) 

Locul lui Ibrahim reprezintă piatra pe care Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a stat 
aşezat atunci când construia Ka’bah. Fiul său, Ismail (Pacea lui Allah fie asupra sa!), l-a ajutat 
la construirea Sfântului Sanctuar, dându-i tatălui său pietrele necesare construirii Ka’bei.  

 
► Locul lui Ibrahim – Una dintre minunile Profetului Avraam  (Pacea lui Allah fie asupra Sa!) 

este aceea că piatra a rezistat şi a rămas întreagă, chiar dacă s-a înmuiat şi picioarele s-au 



scufundat în ea. Până astăzi, se pot vedea încă urmele picioarelor lui Avraam (Pacea lui Allah 
fie asupra sa!) 

 

În timp ce Profetul Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) aşeza piatră după piatră, urmele 
picioarelor sale s-au imprimat în piatra pe care el se sprijinea pentru a termina construcţia. Atât 
el, cât şi fiul său, construiau rugându-se lui Allah Preaînaltul: „O, Allah, acceptă de la noi 
aceasta, deoarece tu eşti Atoateştiutor şi Atotputernic.” 

Urmele picioarelor Profetului Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) sunt vizibile până în 
zilele noastre, aflate în apropierea Ka’abei. Allah Preaînaltul le-a cerut musulmanilor care fac 
Hajj să se oprească şi să se roage în acest loc, spunând: 

 Şi am făcut Noi Casa ca loc de revenire pentru oameni şi refugiu şi [am zis]: 
«Ţineţi locul lui Avraam ca loc de Rugăciune!» şi am încheiat cu Avraam şi Ismail 
legământ [cerându-le]: «Curăţaţi Casa Mea pentru cei care o înconjoară şi cei care se 
retrag pioşi în Ea şi cei care fac Rugăciunea şi se prosternează!» [Coran, 2:125] 
 

4. Izvorul de apă ZamZam 
Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) i-a lăsat pe Hagear şi pe fiul lor, Ismail (Pacea lui 

Allah fie asupra sa!), într-un loc aflat nu departe de Ka’bah de astăzi. El i-a lăsat sub un copac, 
în locul unde astăzi se află izvorul ZamZam. Nimeni nu locuia în Mecca în acea perioadă şi, cu 
toate acestea, Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a decis să îi lase acolo, ând cu ei câteva 
curmale şi cu un mic burduf cu apă. Apoi, el i-a părăsit, îndreptându-se spre casă. Mama lui 
Ismail l-a urmat şi l-a întrebat:  „O, Avraam! Unde pleci? Aici nu se află nicio persoană şi noi 
nu avem nici apă, nici provizii suficiente.” Ea i-a repetat acest lucru de mai multe ori, însă el 
nu i-a răspuns. Apoi, l-a întrebat: „Allah ţi-a cerut să faci aceasta?” El i-a răspuns: „Da.”, la 
care ea a spus: „Atunci El nu ne va lăsa să pierim!”  

Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a mers până ce a ajuns la o trecătoare îngustă a 
muntelui, de unde abia putea fi zărit de către aceştia. S-a oprit şi s-a îndreptat cu faţa spre Casa 
cea Sfântă. A înălţat mâinile şi a spus această rugă: 

Doamne, eu am aşezat o parte din urmaşii mei într-o vale fără verdeaţă, în 
apropiere de Casa Ta cea Sfântă. Doamne, pentru a împlini ei Rugăciunea [As-Salat]! Şi 
fă inimile unor oameni să încline cu dragoste către ei şi dă-le lor din roade spre vieţuire, 
poate că ei vor fi mulţumitori. [Coran, 14:37] 

Hagear a continuat să îl alăpteze  pe Ismail (Pacea lui Allah fie asupra sa!) şi să bea din apa 
pe care o aveau. Atunci când apa s-a terminat, ea şi fiul său au fost foarte însetaţi, iar ea îşi 
privea copilul cum se stingea din cauza setei. De aceea, a mers până la cel mai apropiat munte, 
care era muntele Safa, şi a privit împrejur, sperând că va putea vedea pe cineva care ar putea să 
îi ajute, însă, nimeni nu era împrejur. Apoi a coborât în vale, alergând, şi a mers până când a 
ajuns la un alt munte, Marwa, uitându-se atent împrejur, sperând să vadă pe cineva care să îi 
ajute, însă nu era nimeni. Ea  a repetat acest lucru de şapte ori. 

Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Aceasta este originea ritualului de Sa’y (a merge şi a alerga) între munţii Safa şi 
Marwa. Atunci când a ajuns la Marwa (pentru ultima oară) a auzit o voce. Atunci a spus:
 «Nu sufla o vorbă!», referindu-se la ea însăşi. Apoi a încercat să asculte cu mare 
atenţie şi a auzit din nou. Ea a spus: «Te-am auzit (oricine-ai fi), însă ai tu oare vreun 
sprijin pentru mine?» Deodată, a văzut un Înger, aleihi sallam, la fântâna ZamZam-ului, 



săpând în pământ cu călcâiul – sau cu aripile sale – până ce apa a ţâşnit din acel loc. Ea a 
început să facă un fel de bazin în jurul izvorului, folosindu-şi mâinile în acest scop. Şi-a 
umplut apoi burduful cu apă. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a 
mai adăugat: «Fie ca Allah să trimită binecuvântarea Sa asupra mamei lui Ismail. Dacă 
ar fi lăsat ea apa ZamZam-ului să curgă (sau a spus: «Dacă nu ar fi strâns apa»), atunci 
ZamZam-ul ar fi fost o apă curgătoare.»” 

(relatat de Bukhari) 

 

 
► Izvorul de apă ZamZam este situat la 21 de metri distanţă de Ka’bah. Ea a fost 

săpată direct cu mâna şi are aproximativ 30 de metri adâncime, cu un diametru interior 
cuprins între 1.08 şi 2.66 metri. 

 

5. As-Safa şi Al-Marwa 
Aceste locuri reprezintă cei doi munţi pe care mama lui Ismail (Pacea lui Allah fie asupra 

sa!) i-a străbătut, alergând, căutând ajutor, provizii şi apă. În timpul Hajj-ului, oamenii parcurg 
distanţa între aceste două locuri, urmând Sunnah Profetului Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), adică ceea ce el a spus, a făcut sau cu care a fost de 
acord. 

 

 
 



  
► Distanţa dintre Safa şi Marwa este de aproximativ 450 de metri, iar musulmanii parcurg 
aceasta de şapte ori. Astfel, distanţa pe care musulmanii o parcurg este de aproximativ 3.15 

kilometri. 

 
6. Al-Jamarat 

Acestea reprezintă locurile în care Satana (Şeitan) s-a apropiat de Avraam (Pacea lui Allah 
fie asupra sa!) atunci când acesta i-a lăsat în pustiu pe soţia şi pe fiul său în apropiere de Mecca, 
cu scopul de a-l determina să ezite şi să nu facă ceea ce Allah Preaînaltul i-a poruncit. Avraam 
(Pacea lui Allah fie asupra sa!) a luat câteva pietricele şi le-a aruncat înspre Satana. În timpul 
Hajj-ului, musulmanii aruncă cu pietricele în direcţia acestor stâlpi, în conformitate cu Sunnah 
părintelui omenirii, Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!). Ei îl declară, astfel, pe Satana 
drept inamicul lor, căruia trebuie să i se reziste, indiferent de tentaţii, supunându-se astfel, lui 
Allah Preaînaltul şi oprindu-se de la cele interzise. 

 

 
► Sunt trei Jamarat în Mina: Jamarat Aqabah, Jamarat Wusta şi Jamarat-Sughra. Distanţa 

dintre Jamarat-Sughra şi Jamarat Wusta este de 150 de metri, iar distanţa dintre Jamarat 
Aqabah şi Jamarat Wusta este de 225 metri. 

 

7. Sărbătorile musulmanilor (Al-Aid) 
Musulmanii au numai două sărbători pe tot parcursul anului: Aid al-Fitr, care se celebrează 

la sfârşitul lunii Ramadan, semnificând finalul perioadei de Post, şi Aid al-Adha, numit astfel 
deoarece musulmanii caută apropierea de Allah Preaînaltul prin sacrificarea unor animale, 
urmând exemplul părintelui omenirii, Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!). El a văzut într-
un vis că trebuie să îşi sacrifice unicul fiu, Ismail (Pacea lui Allah fie asupra sa!) şi se ştie că 
visele Profeţilor se adeveresc întotdeauna.  



 
► Acesta este un cuvânt scris în limba arabă, care înseamnă că îţi urez fericire atât în acest 

an, cât şi în anul care vine. Pentru scrierea lui, s-a utilizat caligrafia cunoscută sub numele de 
Tagra, folosită de către Otomani ca pecete, în timpul califatelor. 

 

Când era pe punctul de a-şi sacrifica fiul, Allah Cel Atotputernic i-a spus: 

Şi Noi i-am dat bună veste despre un flăcău blând. ~ Şi când [fiul său] a ajuns la 
vârsta la care putea lucra împreună cu el, a zis: «O, fiul meu! Am văzut în vis că te voi 
jertfi. Vezi cum ţi se pare?» I-a răspuns: «O, tată! Fă după cum ţi se porunceşte, căci mă 
vei afla pe mine – dacă va voi Allah – printre cei răbdători!» ~ Şi când s-au supus 
amândoi şi l-a întins pe el pe o tâmplă, ~ Am strigat Noi la el: «O, Avraam! ~ Tu ai 
împlinit vedenia! Astfel îi răsplătim Noi pe cei care săvârşesc bine!» [Coran, 37:101-
105] 
 

8. Moscheea Profetului (Al-Masjid An-Nabawi) 
Este prima moschee care a fost construită în Islam. Profetul Mohammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a construit-o în apropierea casei sale, aceasta fiind 
adiacentă moscheii, acolo unde se află şi mormântul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!), aşa cum orice profet trebuie îngropat în locul în care a murit. De aceea, 
este preferabil să fie salutat Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) de către 
cel care trece pe lângă mormântul său.  

 

 
► Moscheea Profetului din Medina, care poate cuprinde în interior aproximativ două 

milioane de persoane în acelaşi timp. Musulmanii obişnuiesc să se roage în interiorul acesteia, 
cu scopul de a obţine răsplata cea măreaţă promisă de Allah Preaînaltul pentru cei care se 

roagă în interiorul acesteia. 
 



9. Peştera Hira 
Este locul în care Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

obişnuia să petreacă o lungă perioadă de timp, înainte de primirea Revelaţiei Divine. Îngerul 
Gavriil (Pacea lui Allah fie asupra Sa!) i-a adus Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra sa!) prima revelaţie în momentul în care acesta se afla la peştera Hira. Musulmanii 
nu trebuie să meargă la acest loc, urmând exemplul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!), care, odată ce a primit Revelaţia, nu s-a mai întors niciodată acolo. 

 
► Muntele Alnour, care cuprinde peştera Hira şi unde Îngerul Gavriil (Pacea lui Allah fie 

asupra sa!) i-a adus prima Revelaţie Divină Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!). Muntele Alnour este unul dintre munţii aflaţi în Mecca (Faran) şi este 

menţionat şi în Tora, în capitolul 23, versetul numărul 2. 

 
10. Domul Stâncii 

 

 
► Domul Stâncii 

 
Domul Stâncii este construit pentru a acoperi piatra peste care a urcat Profetul Moahmmed 

(pacea şi biencuvântarea lui Allah fie asupra Sa!) atunci când s-a înălţat la Rai. Piatra este o 
rocă adiacentă Moscheii Al-Aqsa. Stânca are aproximativ 18 metri înălţime şi 13 metri lăţime. 
În prezent, ea este adăpostită sub un dom, cunoscut sub numele de „Domul Stâncii.” Acesta a 
fost construit în timpul Califatului Ummayyad sub conducerea lui Abdul-Malik ibn Marwan, 
iar acest loc este adesea confundat cu Moscheea Al-Aqsa.  

 

 



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

 
► Moscheea Al-Aqsa 

 

Moscheea Al-Aqsa este situată pe un pământ binecuvântat, ales de către Allah Preaînaltul 
încă de la începutul lumii. Acest loc a fost oferit astfel încât musulmanii credincioşi să îl 
glorifice pe Allah Preaînaltul. Moscheea Al-Aqsa este al doilea loc de Rugăciune care a existat 
pe Pământ. Abu Dhar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: 

„L-am întrebat pe Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!): «O, Mesager al lui Allah, care este prima moschee de pe Pământ?» El mi-a spus: 
«Masjid Al-Haram.» Apoi l-am întrebat: «Iar a doua care este?» El mi-a spus: 
«Moscheea Al-Aqsa.» Apoi l-am întrebat: «Care este perioada care s-a scurs între 
construirea acestor două locuri?» El mi-a răspuns: «Patruzeci de ani, însă oriunde te afli 
atunci când soseşte timpul Rugăciunii, roagă-te, deoarece Pământul a fost construit ca loc 
de Rugăciune.»” 

(relatat de Muslim) 

Atunci când Profetul Adam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a construit Ka’bah pentru prima 
dată, Allah Preaînaltul i-a cerut să meargă în locul unde este situată astăzi Moscheea Al-Aqsa. 
El, Preaînaltul, i-a cerut să construiască această moschee şi să i se supună lui Allah, Unicul, 
făcând acte de adorare chiar în acel loc. Acesta a fost cel mai vechi loc de Rugăciune construit 
în acel loc. 

După moartea Profetului Adam, Profetul Solomon (Pacea lui Allah fie asupra lor!)  a 
reconstruit moscheea şi a extins-o. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus cu privire la aceasta: 

„După ce Solomon, fiul lui David, a terminat de construit Moscheea Al-Aqsa, i-a cerut 
lui Allah să îi dea conducerea unui regat cum nu a mai fost vreunul înainte şi care nu i-a 
mai fost dat nimănui înaintea sa. De asemenea, a mai cerut ca toţi cei care vor veni să se 
roage la această moschee să plece de acolo fără a avea niciun păcat.” Profetul (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai adăugat: „Dintre aceste trei dorinţe ale 
sale, sper ca a treia să se îndeplinească.” 

(Ibn Khuzaima) 

Moscheea este prima Qibla (direcţie de Rugăciune) dintre cele două spre care s-a îndreptat 
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se afla în Rugăciune şi 
toţi musulmanii obişnuiau să îşi îndrepte faţa spre această direcţie atunci când se rugau, până 
când Allah Preaînaltul le-a poruncit să se îndrepte spre Ka’bah.  



De asemenea, în Noaptea Ascensiunii, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) s-a oprit la Moscheea Al-Aqsa, de unde a purces apoi către Ceruri. În timpul 
Ascensiunii nocturne, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-
a condus pe toţi ceilalţi Profeţi (Pacea lui Allah fie asupra lor!) în Rugăciune.  

Locul Moscheii Al-Aqsa este al treilea loc Haram (loc sacru), după Mecca şi Medina. 

 

Islamul şi averea 
 

În Islam, întreaga avere este a lui Allah Preaînaltul, care a încredinţat-o oamenilor. Este o 
responsabilitate pentru aceştia, pe care ei trebuie să o câştige în mod legal şi să o cheltuiască 
într-un fel care este permis, aşa cum este cheltuirea pentru sine însuşi şi pentru persoanele pe 
care persoana le are în responsabilitate, fără a face excese sau fără a cheltui într-un mod 
excesiv. Mesagerul lui Allah, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a 
spus:  

„Un rob al lui Allah nu va fi în măsură să facă niciun pas în Ziua Judecăţii, până când 
nu este întrebat despre următoarele lucruri: timpul său şi modul în care l-a folosit, 
cunoştinţele sale şi felul în care s-a folosit de ele, banii săi şi felul în care i-a obţinut şi i-a 
cheltuit şi tinereţea sa şi felul în care s-a folosit de ea.” 

(relatat de Tirmidhi) 

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

Cuvioşia nu stă în a vă întoarce feţele spre Răsărit sau spre Apus, ci cuvioşia este a 
crede în Allah şi în Ziua de Apoi, în Îngeri, în Carte şi în Profeţi, a da din avere – în 
pofida iubirii pentru ea – rudelor, orfanilor, sărmanilor, călătorului, cerşetorului şi 
pentru răscumpărarea robilor, a împlini Rugăciunea [As-Salat], a da Dania [Az-Zakat],  a-
şi ţine legământul dacă s-a legat, a fi răbdător la nenorocire, la rău şi  în momentele de 
primejdie. Aceştia sunt cei drepţi, aceştia sunt  cei evlavioşi [Al-Mu'taqun]! [Coran, 
2:177]  
 

Islamul şi femeile 
 

În Islam, femeile şi bărbaţii se deosebesc unii de ceilalţi prin faptul că au de 
îndeplinit roluri diferite. În Islam, a onora şi a respecta femeia este un semn al 
unui caracter bun şi sănătos, ca şi un semn al unei naturi umane veritabile. 
Mesagerul lui Allah, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
sa!) a spus: 

„... şi cei mai buni dintre voi sunt cei care sunt cei mai buni cu soţiile 
lor.” 

(relatat de Tirmidhi) 

● Femeia (în postura de mamă) este cea mai importantă persoană cu care bărbatul trebuie să 
se poarte respectuos, cu care trebuie să păstreze legăturile strâns şi cu care trebuie să se 
comporte bine. Atunci când un bărbat l-a întrebat pe Mesagerul lui Allah (Pacea şi 



binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) faţă de cine trebuie să arate cel mai bun comportament, 
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: 

„«Mama ta.» Omul a întrebat: «Și mai cine?» Mesagerul lui Allah (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Mama ta.» Omul a întrebat iar: «Și 
apoi cine?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Tatăl 
tău.»” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus: 

„Femeile sunt jumătatea geamănă a bărbaţilor.” 
(relatat de Abu Dawud) 

● Femeile sunt egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte umanitatea lor. Ele nu sunt nici sursa 
păcatului original, nici motivul pentru care Adam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a fost alungat 
din Jannah (Grădinile Paradisului). 

● Femeile sunt egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte identitatea lor. Ele nu îşi pierd nici 
numele lor, nici pe cel al familiei lor atunci când se căsătoresc. Identitatea lor nu se estompează 
şi nici nu se contopeşte cu cea a soţilor. 

● Femeile sunt egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte răsplata şi pedeapsa pentru faptele  

făcute, care vor fi primite atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi. 

● Femeile sunt egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte păstrarea onoarei şi castităţii. 

● Femeile sunt egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte dreptul lor la moştenire. 

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

● Femeile sunt egale cu bărbaţii în sensul că poartă pe umerii lor responsabilitatea 
reformelor sociale. 

● Femeile sunt egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte dreptul de a primi o educaţie solidă. 

● Femeile sunt egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte primirea unei bune educaţii, unei 
învăţături corecte şi unei îngrijiri atente. Islamul presupune ca aceste drepturi ale femeilor să fie 
plasate la cel mai înalt nivel. 

● Femeile au dreptul de a primi de la soţii lor tot ceea ce au nevoie. Dacă nu este căsătorită, 
atunci va primi ceea ce are nevoie de la tatăl, de la fratele ei, iar dacă aceştia nu mai sunt în 
viaţă, atunci va primi toate cele necesare de la rudele sale de parte bărbătească cele mai 
apropiate. 

● Femeia are dreptul de a-şi păstra intacţi toţi banii. Ea nu este obligată să-i cheltuie pentru 
întreţinerea familiei, deoarece ea nu are responsabilităţi financiare. 

● Femeile au dreptul de a le fi satisfăcute nevoile sexuale de către soţii lor. 

● Femeile au dreptul de a obţine custodia copiilor lor în cazul unui divorţ, cu excepţia 
cazului în care ea nu este capabilă să facă acest lucru, din motive valide.  

● Femeile au dreptul să se recăsătorească în caz de divorţ sau dacă rămân văduve. 

Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„«  ....Oricine are două fiice şi le îngrijeşte până când acestea ating vârsta pubertăţii, 
va fi cu mine în Paradis la fel cum sunt acestea.» şi şi-a apropiat degetul arătător de cel 
mijlociu.” 



(relatat de Ahmed) 

 

Perspectiva Islamului asupra relaţiilor de natură 
sexuală 

 

Islamul consideră relaţiile sexuale ca fiind nevoi umane esenţiale, care nu trebuie  
suprimate, ci mai degrabă îndeplinite într-un mod adecvat. Acestea nu trebuie privite cu dispreţ 
şi nici ca persoanele să se abţină de la ele.  

Islamul are câteva reguli specifice care controlează acest lucru şi prin care aceste nevoi pot 
fi satisfăcute. Acestea nu trebuie satisfăcute într-un mod necontrolat, deoarece acest lucru se 
petrece doar cu animalele, care nu-şi pot controla dorinţele, ci trebuie să fie satisfăcute doar în 
cadrul unor relaţii de căsătorie legitime. 

Scopul suprem al căsătoriei este acela de a oferi ambilor soţi stabilitate emoţională şi 
psihologică. Allah Preaînaltul spune: 

 … ele vă sunt veşmânt vouă, iar voi le sunteţi veşmânt lor…  [Coran, 2:187] 
Islamul păzeşte individul şi societatea de lucrurile interzise, care pot conduce spre 

sexualitate excesivă, care poate conduce persoana spre adulter sau viol. Toate acestea pot 
conduce la înmulţirea numărului de copii ilegitimi, care, astfel, nu vor avea parte de o educaţie 
morală bună, neavând părinţi care să le ofere acest lucru. Aceştia vor aduce numai rău întregii 
societăţii. De asemenea, dorinţele necontrolate se vor răspândi peste tot în societate. Allah 
Preaînaltul spune: 

 Şi nu vă apropiaţi de preacurvie, căci ea este o josnicie! Şi rău drum este ea!  
[Coran, 17:32] 

 

Islamul şi nemusulmanii 
 

Islamul protejează viaţa, averea şi onoarea nemusulmanilor care au un pact cu o naţiune 
Islamică. Aceştia nu trebuie să fie asupriţi şi nici nu trebuie să le fie încălcate drepturile şi nici 
să fie trataţi cu răutate. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 

 Allah nu vă opreşte să faceşi bine acelora care nu au luptat împotriva voastră, din 
pricina Religiei şi nu v-au alungat din căminele voastre, [ba din contră] să fiţi foarte buni 
şi drepţi, căci Allah îi iubeşte pe cei drepţi. [Coran, 60:8] 

Mesagerul lui Allah, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a spus: 

„«Cu adevărat, cu oricine asupreşte pe cineva cu care avem un pact, îl privează de 
drepturile sale, îl însărcinează cu mai mult decât poate face sau ia ceva de la o persoană 
fără a avea consimţământul acesteia voi avea o discuţie în Ziua Judecăţii.» Apoi şi-a atins 
pieptul cu degetele. «Cu adevărat, oricui ucide pe cineva cu care avem un pact, care este 
responsabilitatea lui Allah şi a Mesagerului Său, Allah îi va interzice mireasma Jannei 
(Grădinilor Paradisului) şi cu adevărat mireasma Jannei poate fi simţită pe o distanţă de 
şaptezeci de ani.»” 



(relatat de Bayhaqi)  

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Domnul meu ne-a cerut să nu îi asuprim pe cei cu care am făcut un pact (ca, spre 
exemplu, cu nemusulmanii care locuiesc pe pământul musulmanilor) sau pe oricine 
altcineva.” 

(relatat de Bayhaqi) 

 

Islamul şi alte religii Divine 
 

Islamul a făcut obligatoriu pentru toţi credincioşii să creadă în toate Mesajele Divine 
trimise înainte, ca şi în toţi Profeţii şi Mesagerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!). Musulmanii 
trebuie să îi iubească şi să îi respecte. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

Aceasta este dovada pe care am dat-o Noi lui Avraam împotriva neamului său. Noi 
îi ridicăm cu trepte pe cei pe care voim. Domnul Tău este Înţelept, Atoateştiutor [Hakim, 
'Alim]. ~ Şi Noi i-am dăruit lui pe Isaac şi pe Iacob şi pe amândoi i-am călăuzit - Şi pe Noe 
l-am călăuzit Noi încă şi mai înainte - şi printre urmaşii săi sunt David, Solomon, Iov, 
Iosif, Moise şi Aaron - şi astfel îi răsplătim Noi pe cei care fac bine -; ~ Şi Zaharia, Ioan, 
Isus şi Elie - toţi fiind printre cei cuvioşi! ~ Şi Ismail, Eliseu, Iona şi Lot - pe toţi i-am 
preaales Noi deasupra tuturor lumilor [seminţiilor]! ~ Şi am ales Noi dintre părinţii lor şi 
dintre urmaşii lor şi dintre fraţii lor şi i-am călăuzit Noi pe un drum drept. [Coran, 
6:83-87] 
  

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

Allah Preaînaltul spune: 

 Şi pomeneşte-l în Carte pe Moise! El a fost ales şi a fost un Trimis şi un Profet. 
[Coran, 19:51] 

De asemenea, Allah Cel Milostiv a spus: 

A grăit Allah: «O, Moise! Te-am ales dintre toţi oamenii pentru mesajele Mele şi 
pentru cuvintele Mele! Deci primeşte ceea ce-ţi dau şi fii dintre cei mulţumitori!» 
[Coran,7:144] 

De asemenea, în Coranul cel Nobil găsim: 

 Apoi, Noi i-am dat lui Moise Cartea, împlinind binecuvântarea, ca răsplată pentru 
acela care a făcut bine, ca o înfăţişare amănunţită a tuturor lucrurilor, drept călăuză şi 
îndurare. Poate că ei vor crede în întâlnirea cu Domnul lor! [Coran, 6:154] 

Mai spune Allah Preaslăvitul în Coranul cel Glorios: 

      Noi l-am trimis pe Moise cu semnele Noastre, [zicându-i]: «Scoate neamul tău din 
întuneric la lumină şi adu-le lor aminte de zilele lui Allah!» Întru aceasta sunt semne 
pentru toţi cei răbdători şi mulţumitori. [Coran, 14:5] 

 



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

Allah Preaînaltul spune: 

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

De asemenea, Allah Preaslăvitul mai spune: 

 Înaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam, pe care El l-a făcut din lut şi apoi 
i-a zis lui «Fii» şi el a fost. [Coran, 3:59] 

În Coranul cel Nobil, mai găsim scris: 

O, voi oameni ai Scripturii! Nu exageraţi în privinţa religie voastre şi nu spuneţi 
despre Allah decât adevărul! Mesia Isus, fiul Mariei, este Trimisul lui Allah, cuvântul Său 
pe care El l-a transmis Mariei şi un duh de la El. Credeţi, aşadar, în Allah şi în trimişii 
Săi. Şi nu spuneţi «Trei!» Opriţi-vă de la aceasta şi va fi mai bine pentru voi. Allah nu 
este decât un Dumnezeu Unic. Slavă Lui! Să aibă El un copil? Ale lui [Allah] sunt cele din 
ceruri şi de Preaînaltul Pământ şi Allah este cel mai bun Ocrotitor [Wakil]. [Coran, 
4:171] 

 

Musulmanii îl iubesc pe Isa (Isus) şi pe mama sa 
(Pacea lui Allah fie asupra lor!)  

 

Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a fost explicit menţionat în Coranul cel Nobil în 
şaisprezece ocazii diferite. Într-un anumit loc, Allah Preaînaltul spune: 

Şi când Allah va zice: «Isus, fiu al Mariei, adu-ţi aminte de harul Meu asupra ta şi 
asupra mamei tale, când Eu te-am întărit cu Duhul Sfânt, să vorbeşti oamenilor din 
leagăn şi când vei fi bărbat în toată firea! Eu te-am învăţat scrierea, înţelepciunea, Tora şi 
Evanghelia. Iar când tu ai plăsmuit din lut chipul unei păsări, cu voia Mea, şi ai suflat 
asupra ei, s-a făcut pasăre, cu voia Mea. Şi i-ai tămăduit, cu îngăduinţa Mea, pe cel orb şi 
pe cel lepros! Şi ai făcut morţii să vină la viaţă, cu îngăduinţa Mea. Şi i-am respins pe fiii 
lui Israel de la tine, când tu le-ai adus semnele învederate. Iar aceia dintre ei care nu au 
crezut au zis: Aceasta nu este decât vrăjitorie limpede!» [Coran, 5:110] 

În Coranul cel Nobil, Profetul Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a fost menţionat în mod 
clar de patru ori, în timp ce mama sa, Maria (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a fost menţionată 
de opt ori şi are, de asemenea, o întreagă sură care-i poartă numele. 

Allah Preaînaltul mai spune în Coranul cel Glorios: 

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

Ca familie, ei au fost menţionaţi în Coranul cel Sfânt de trei ori şi au avut privilegiul de a 
avea o întreagă sură (capitol din Coranul cel Nobil) numită după numele ei (’Al-’Imran), astfel 
încât să rămână imprimată în mintea şi inimile credincioşilor pentru totdeauna. 

  



Islamul şi Jihad-ul 
  

Cele mai mari neînţelegeri existente în Islam sunt cele privitoare la Jihad. Din păcate, 
cuvântul „Jihad” a fost utilizat de multe ori greşit şi, din această cauză, multe persoane au 
asociat acest termen cu războiul şi terorismul. Lingvistic, cuvântul „Jihad” înseamnă a depune 
eforturi în anumite direcţii. În general, semnificaţia acestui termen înseamnă a rezista şi a te 
opune dorinţelor păcătoase, opresiunilor, persecuţiilor sau a te opune unui celui care îţi cere să 
faci ceva împotriva Islamului.  

De asemenea, Jihad-ul poate însemna efort militar. Acest fapt este văzut ca o ultimă 
încercare de a pune capăt încălcării drepturilor altora sau orice alt tip de agresiune. Chiar şi în 
timp de război, musulmanilor li se cere să păstreze moralitatea. Actele de tortură sunt în 
totalitate interzise. A îi răni pe civili,  printre care femeile, copiii sau bătrânii, chiar şi în timpul 
războaielor, este strict interzis. 

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Luptaţi în numele lui Allah şi pentru cauza lui Allah. Nu încălcaţi tratatele pe care le 
aveţi încheiate, nu mutilaţi cadavrele şi nu ucideţi copiii.” 

(relatat de Muslim) 

Mai mult, Islamul interzice distrugerea sau profanarea locurilor de adorare, rănirea sau 
uciderea animalelor şi tăierea copacilor.  

În timpul unei bătălii dintre musulmani şi nemusulmani, Abu Bakr (Allah să fie mulţumit 
de el!), primul calif al Islamului, i-a sfătuit pe cei pe care-i avea sub comandă, spunându-le: 

„Vă cer să îndepliniţi zece lucruri. Învăţaţi-le pe de rost! Nu trădaţi încrederea 
acordată! Nu furaţi din prada de război şi nu încălcaţi tratatele! Nu mutilaţi cadavrele şi 
nu ucideţi femeile! Nu ucideţi copiii şi bătrânii! Nu dezrădăcinaţi sau ardeţi palmierii! Nu 
doborâţi un pom fructifer şi nu sacrificaţi oile, vacile sau cămilele, cu excepţia cazului în 
care ele vă sunt necesare pentru consum. Veţi intra în contact cu persoane retrase în 
mănăstiri, de aceea, părăsiţi-i, la fel ca şi ceea ce ei adoră!” 

(Tabari) 

Însă, războaiele începute pentru a creşte averea cuiva, pentru a demonstra puterea militară 
sau pentru a căuta răzbunare sunt total interzise în Islam. Profetul Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Mujahid12 este acea persoană care se luptă să se perfecţioneze pe sine însăşi, căutând 
aplicarea învăţăturilor Islamice.” 

(relatat de Ibn Hibban şi Ahmad) 

Alte forme de Jihad includ: 

● Transmiterea Mesajului Islamului nemusulmanilor, care implică o deosebită răbdare.  

Allah Preaînaltul a spus: 

Nu da ascultare necredincioşilor şi luptă împotriva lor cu el [Coranul], în luptă 
neslăbită! [Coran, 25:52] 

● A porunci ceea ce este permis şi a interzice ceea ce nu este permis. 

                                      
12 Acest termen este utilizat pentru a descrie persoana care ia parte la Jihad. 



Aceasta este Calea pe care au urmat-o toţi Profeţii şi Mesagerii (Pacea lui Allah fie asupra 
lor!), ca şi toţi cei care i-au urmat pe ei întru adevăr. Profetul Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Fiecare Profet dinaintea mea a avut alături de el ajutoare şi companioni, care l-au 
susţinut în transmiterea Mesajului. După aceştia, a venit o generaţie de oameni care au 
vorbit împotriva lor şi care nu a crezut în ceea ce ei au transmis. Oricine se luptă (spre 
exemplu, pe calea Jihad-ului) împotriva lor este un credincios. Oricine respinge ceea ce ei 
au spus este un credincios şi oricine dezaprobă ceea ce ei au spus cu inima sa este un 
credincios.” 

(relatat de Muslim)  

● A fi bun cu oamenii şi a îi face fericiţi, precum şi a-ţi păstra răbdarea cu ei este o formă 
de Jihad. 

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Persoana care are grijă de o văduvă, de un sărac sau de un nevoiaş este asemenea 
unui Mujahid care luptă pe Calea lui Allah sau asemenea celui care posteşte în timpul 
zilei şi se roagă pe timpul nopţii.” 

(relatat de Bukhari) 

● A îi învăţa pe ceilalţi ceva benefic este, de asemenea, o formă de Jihad. 

Profetul Mohammed  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Oricine vine la moscheea mea (din Medina) şi a venit aici doar pentru a învăţa sau a 
vorbi despre ceva bun, va avea acelaşi loc pe care un Mujahid îl ocupă în Faţa lui Allah.” 

(relatat de Bukhari şi Al-Hakim în Al-Mustadrak, 1:91) 

● A vorbi adevărul este o formă de Jihad. 

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cea mai bună formă de Jihad este adevărul aruncat în faţa unui tiran.” 
(relatat de Abu Dawud) 

● A te supune părinţilor este o formă de Jihad. 

Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus unui bărbat 
care i-a cerut să îl ia alături de el în lupta împotriva inamicilor: 

„«Părinţii tăi trăiesc?» El a răspuns: «Da.» Atunci, Profetul Mohammed (Pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Tu ar trebui să depui toate eforturile 
pentru a-i servi pe ei, pentru că acesta este Jihad-ul tău.»” 

(relatat de Muslim) 

● A face Hajj şi Umra (Pelerinajul mare şi Pelerinajul mic) este o formă de Jihad. 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„A face Hajj este Jihad şi a face Umra este un act suplimentar.” 
● A face Rugăciuni în moschee este o formă de Jihad. 

Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„A merge la moschee pentru a te ruga este o formă de Jihad pe Calea lui Allah.” 
(Tabarani) 



Toate faptele bune sunt forme de Jihad. Musulmanul trebuie să se străduiască întotdeauna 
pentru a fi o persoană mai bună. 

 

Islamul este Religia păcii 
 

Islamul înseamnă a te supune lui Allah Preaînaltul, a urma Poruncile Sale şi a nu adora 
pe nimeni altcineva cu excepţia lui Allah, Unicul. Nu există nicio faptă bună cu excepţia 
lucrurilor pe care Islamul le-a permis şi nicio faptă rea cu excepţia a ceea ce Islamul a interzis.  
A alege Islamul înseamnă ca fiecare persoană să poată trăi în pace şi siguranţă, în lumina unui 
sistem care garantează drepturi fiecărei persoane în parte. Allah Preaînaltul a spus în Coranul 
cel Nobil: 

 Spune: «Veniţi să vă citesc ceea ce Domnul vostru v-a oprit [cu adevărat]: Să nu-I 
asociaţi Lui nimic; să fiţi buni cu părinţii; să nu-i omorâţi pe copiii voţtri de teama 
sărăciei, căci Noi vă vom da cele de trai, atât vouă cât şi lor; nu vă apropiaţi de cele 
ruşnoase, nici cele care se văd, nici cele care sunt ascunse; nu ucideţ sufletul pe care l-a 
oprit Allah, decât pe drept!» Acestea vi le-a poruncit [Allah]; poate că voi veţipricepe! ~ 
«Şi să nu vă apropiaţi de averea orfanului, decât cu ceea ce aţi putea s-o faceţi şi mai 
bună, până când el nu ajunge la maturitate; şi împliniţi măsurarea şi cântărirea cu 
dreptate! Căci Noi nu impunem unui suflet decât atât cât poate el. Iar când spuneţi 
[ceva], fiţi drepţi, chiar când este vorba de o rudă apropiată şi ţineţi-vă legământul faţă 
de Allah!» Acestea vi le-a poruncit [Allah], poate că voi vă aduceţi aminte! [Coran, 
6:151-152] 

De asemenea, Allah Atotputernicul a spus: 

Allah porunceşte dreptatea, plinirea faptei bune şi dărnicia faţă de rude şi El 
opreşte de la desfrâu, faptă urâtă şi nelegiuire. El vă îndeamnă, pentru ca voi să vă 
aduceţi aminte. [Coran, 16:90] 

Cu toate acestea, Islamul este o Religie a înţelegerii şi a păcii, din toate punctele de vedere. 
Aceasta se aplică tuturor musulmanilor, după cum Allah Preaînaltul a spus: 

Iar aceia care îi vor necăji pe drept-credincioşi şi pe drept-credincioase, fără ca ei 
să fi agonisit [ceva pentru care să merite aceasta], aceia vor avea parte de ponegrire şi de 
păcat învederat. [Coran, 33:58] 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Musulmanul este acea persoană a cărui limbă şi mână stau departe de tot ceea ce 
Allah a interzis, iar emigrantul este acea persoană care a părăsit ceea ce Allah a interzis.” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 

De asemenea, Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai 
spus: 

„Musulmanul este aceea persoană în care ceilalţi oameni au încredere deplină.” 
De asemenea, Islamul promovează pacea la nivel internaţional, care este stabilită prin 

relaţiile de prietenie ce se întemeiază pe securitatea, stabilitatea şi bazele Islamului. Mai mult 
decât atât, societatea musulmană nu se revoltă împotriva celorlalte societăţi, în special în ceea 
ce priveşte relaţiile cu cei credincioşi din alte societăţi. Allah Preaînaltul spune: 



O, voi cei care credeţi! Intraţi în Islam pe deplin şi nu urmaţi paşii lui Şeitan, căci 
el vă este duşman învederat. [Coran, 2:208] 

Islamul caută dreptate şi oprirea asupririi, chiar şi pentru cei care au arătat duşmănie cândva 
împotriva musulmanilor. Allah Preaînaltul spune: 

O, voi, cei care credeţi! Fiţi statornici faţă de Allah şi martori drepţi! Să nu vă 
împingă ura împotriva unui neam să nu fiţi drepţi! Fiţi drepţi, căci aceasta este mai 
aproape de evlavie! Şi  fiţi cu frică de Allah, căci Allah este Bineştiutor [Khabir] a ceea ce 
faceţi voi! [Coran, 5:8] 

De asemenea, în Coranul cel Glorios găsim: 

El este Allah, afară de care nu este alt Dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Malik], Cel 
Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de Pace [As-Salam], Apărătorul Credinţei [Al-Mu'min], 
Veghetorul [Al-Muheymin], Cel Tare [Al-'Aziiz], Atotputernicul [Al-Jabbaar], Cel 
Preaînalt [Al-Mutakabbir]. Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi 
asociaţi. [Coran, 59:23] 

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

Ei vor avea Casa Păcii la Domnul lor. Şi El este Ocrotitorul lor pentru ceea ce 
fac. [Coran, 6:127] 

As-Salam este binecuvântarea cu care vor fi întâmpinaţi oamenii Paradisului. Allah Cel 
Milostiv spune: 

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

As-Salam este, de asemenea, modul prin care musulmanii se salută între ei, atunci când 
spun: „As-salam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh!” Este un salut care aduce cu sine 
calm, linişte şi care face ca totul să fie mai uşor atât pentru persoana care salută, cât şi pentru 
persoana care este salutată. Aceasta este o expresie a siguranţei şi a securităţii, precum şi o 
formă de perfecţionare a credinţei, după cum Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!) ne-a spus: 

„Nu veţi intra în Paradis, până când nu veţi crede, şi nu veţi crede până când nu vă 
veţi iubi unul pe altul. Să vă spun un lucru pe care dacă îl veţi face vă veţi iubi unul pe 
altul? Trimiteţi-vă salutul de pace unii altora.” 

(relatat de Muslim) 

Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus că salutul este 
cel mai bun lucru pe care un credincios îl poate face, deoarece salutul apropie inimile unele de 
altele şi uşurează totul atât pentru cel care adresează salutul de pace, cât şi pentru cel care îl 
aude. De asemenea, alungă diferenţele dintre oameni şi ura existentă.  

De asemenea, atunci când a fost întrebat despre cel mai bun  dintre oameni în Islam, 
Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Cel mai bun în Islam este acela care îi hrăneşte pe alţii şi acela care îi salută atât pe 
cei pe care îi cunoaşte, cât şi pe aceia pe care nu îi cunoaşte.” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 

Prin urmare, Islamul a adus reglementări şi legi pentru cazuri de război, căsătorie, 
economie, politică, adorare etc. Acestea au fost aduse pentru o societate ideală şi virtuoasă, prin 
care credincioşii să se poată apropia de Domnul lor, să poată îmbunătăţi relaţiile sociale atât 
între ei cât şi cu întreaga lume înconjurătoare. Întreaga umanitate nu este în măsură să producă 



ceva asemănător cu ceea ce a adus Islamul. O credinţă atât de perfectă, de bună şi de 
aducătoare de pace trebuie să fie îmbrăţişată şi respectată. 

 

Islamul şi societatea 
 

Islamul cere protejarea mediului înconjurător al fiecărei vietăţi, respectarea lui şi evitarea, 
pe cât posibil, a poluării acestuia. Această Religie reuşeşte acest lucru prin următoarele 
mijloace: 

● Islamul încurajează plantarea pomilor şi copacilor roditori. 

Profetul Islamului, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a spus: 

„Orice musulman care plantează un copac sau care plantează un pământ, din ale 
cărui roade oamenii, păsările şi animalele mănâncă va avea o recompensă egală cu cea a 
oferirii de caritate.” 

(relatat de Bukhari şi Muslim) 

● Islamul încurajează respingerea a tot ceea ce produce rău. 

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„… A respinge răul este o formă de caritate.” 
(relatat de Bukhari şi Muslim) 

● Islamul încurajează instaurarea carantinei, astfel încât anumite boli să nu se răspândească. 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Dacă auzi că o anumită boală s-a declanşat într-un anumit loc, nu merge acolo şi 
dacă aceasta se declanşează într-un loc în care te afli deja, atunci nu părăsi acel loc…” 

(relatat de Bukhari şi Muslşim) 

● Islamul interzice uciderea fără un motiv valid a păsărilor şi animalelor. 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Oricine ucide o vrabie fără niciun motiv, aceasta va plânge în faţa lui Allah în Ziua 
Judecăţii, spunând: «O, Allah, cutare m-a ucis fără a avea niciun motiv!»” 
 (relatat de Nasa’i) 

● Islamul interzice poluarea mediului înconjurător prin orice mijloc. 

Mesagerul lui Allah, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a 
spus: 

„«Feriţi-vă de două lucruri care vă pot aduce blestemul celorlalţi oameni!» 
Companionii au întrebat: «O, Mesager al lui Allah, care sunt cele două lucruri pentru 
care oamenii vor ajunge să se blesteme unul pe altul?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) le-a răspuns: «A te uşura în locurile în care oamenii merg sau în 
locurile în care oamenii caută umbra.»” 
 (relatat de Muslim) 

 

 



Islamul şi curăţenia 
 

Islamul este Religia curăţeniei. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

O, fii ai lui Adam! Luaţi-vă gătelile voastre la toate locurile de Rugăciune! Mâncaţi 
şi beţi, însă nu întreceţi măsura, fiindcă El nu-i iubeşte pe cei care întrec măsura. 
[Coran, 7:31] 

Islamul este Religia purităţii, după cum ne spune Allah Atotputernicul în Coranul cel Nobil: 

… Allah îi iubeşte pe cei care se căiesc îi îi iubeşte pe cei care se curăţesc. 
[Coran, 2:222] 

 
► „Curtea leilor”, aflată în interiorul palatului Alhambra, construit pe teritoriul de azi al 

Spaniei cunoscut sub numele de Andaluzia, condusă în vechime de către musulmani. 
 

Puritatea este o condiţie ca Rugăciunea să fie acceptată, iar aceasta este un act de adorare, 
pe care musulmanii îl efectuează cel puţin de cinci ori pe timpul unei zile. De asemenea, 
Islamul cere ca persoanele să facă să se purifice printr-o baie generală (ghusl) în cazul 
ejaculării sau după întreţinerea de relaţii sexuale. De asemenea, este preferabilă curăţirea totală 
(ghusl) înainte de a se realiza actele de adorare specifice Islamului, aşa cum sunt Rugăciunea de 
vineri sau Hajj-ul şi Umra care se efectuează la Mecca. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul Cel Nobil: 

 O, voi cei care credeţi! Atunci când vă pregătiţi pentru Rugăciune [As-Salat], 
spălaţi-vă feţele voastre şi mâinile voastre până la coate, treceţi-vă mâinile voastre ude 
peste capetele voastre şi [spălaţi-vă] picioarele voastre până la glezne! Dacă sunteţi 
spurcaţi (junub), atunci curăţaţi-vă [printr-o îmbăiere]! Dacă sunteţi bolnavi sau în 
călătorie, sau unul dintre voi vine de la locul unde şi-a făcut nevoile, sau aţi atins muierile 
şi nu găsiţi apă, atunci luaţi voi ţărână măruntă şi curată şi ştergeţi-vă feţele şi mâinile 
voastre cu ea! Allah nu voieşte să vă facă vouă greutăţi, ci doreşte să vă curăţească şi să 
desăvârşească binefacerea Sa. Poate că voi veţi fi mulţumitori! [Coran, 5:6] 

Islamul încurajează, de asemenea, ca oamenii să îşi spele mâinile atât înainte, cât şi după 
masă. Mesagerul lui Allah, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a 
spus: 

„Mâncarea este binecuvântată atunci când cel care mănâncă îşi spală mâinile atât 
înainte, cât şi după ce a terminat de mâncat.” 

(relatat de Tirmidhi) 



Mai mult chiar, Islamul încurajează oamenii să îşi păstreze gura şi dinţii curaţi. Mesagerul 
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Dacă nu aş considera că este prea greu pentru oameni, le-aş cere să îşi spele dinţii 
înainte de fiecare Rugăciune.” 

(relatat de Bukhari)  

De asemenea, se încurajează spălarea şi curăţarea acelor zone ale trupului care ar putea 
deveni gazde fertile pentru germeni şi murdărie. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Sunt cinci acte care fac parte din natura umană înnăscută  cu care Allah i-a înzestrat 
pe oamenii: circumcizia, raderea părului pubian, îndepărtarea părului de la subsuoară, 
scurtarea mustăţii şi tăierea unghiilor.” 

(relatat de Bukhari) 

 

Islamul şi ştiinţa 
 

Islamul este Religia care încurajează pe toată lumea să îşi mărească nivelul de 
cunoştinţe. Aceasta discreditează şi avertizează împotriva ignoranţei. Allah Preaînaltul spune în 
Coranul Cel Nobil: 

… Allah îi va ridica cu [câteva] trepte pe aceia care cred dintre voi şi pe aceia 
cărora li s-a dat ştiinţă, căci Allah este bineştiutor a ceea ce faceţi! [Coran, 58:11] 

Islamul cere oamenilor să se străduiască să înveţe cât mai mult şi să îi înveţe pe ceilalţi, ca 
o modalitate de a ajunge în Jannah. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!) a spus: 

„Oricui alege o cale prin care caută ştiinţa, Allah îi va uşura calea care conduce spre 
Jannah...” 

(relatat de Abu Dawud) 

De asemenea, Islamul a interzis ca formele de cunoaştere să fie oprite, deoarece este o 
obligaţie pentru fiecare persoană să caute ştiinţa. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Oricui opreşte căutarea ştiinţei i se va pune o botniţă din foc în Ziua Judecăţii.” 
(relatat de Ibn Hibban)  

 



 
► Această imagine  arată o parte a tehnologiei moderne. Tehnologia modernă nu ar fi reuşit 

să ajungă la un nu ar fi existat cultura Islamică 

 

Islamul îi priveşte pe învăţaţi cu mult respect şi cere să fie recompensaţi în conformitate cu 
ştiinţa lor. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: 

„Nu se află printre cei care mă urmează cei care nu îi respectă pe cei mai în vârstă, pe 
cei care nu arată milă celor mai tineri şi cei care nu le oferă ceea ce se cuvine învăţaţilor.” 

(relatat de Ahmed) 

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a informat cu 
privire la statutul învăţaţilor, spunându-ne: 

„Excelenţa învăţaţilor asupra neînvăţaţilor este asemenea excelenţei mele asupra 
oricăruia dintre voi.” 
 (relatat de Ibn  Asaker) 

 

Efectele Civilizaţiei Islamice asupra ştiinţei 
moderne 

 

Persoanele care cercetează motivul pentru care ştiinţa şi tehnologia modernă au 
cunoscut un aşa de mare salt şi au avansat atât de mult în prezent, vor aproba cu siguranţă 
faptul că toate acestea se datorează Civilizaţiei Islamice, care a transmis şi a introdus un mare 
volum de cunoştinţe şi care a adus numeroşi învăţaţi. 



 
►Această figură înfăţişează un model al sistemului solar din secolul al doisprezecelea, situat 

în prezent la Bagdad. 
 

C. H. Haskins13 a spus: 

„Lucrul principal care rămâne este acela că arabii din Spania au fost principala sursă de 
cunoaştere, aducând o nouă formă de învăţare în Europa de Vest.” 

Ei sunt cei care au pus bazele ştiinţei, care au făcut ca civilizaţia modernă să avanseze. 
Oricine are curiozitatea de a cerceta Dicţionarul tehnic al termenilor aerospaţiali14 va conchide 
cu siguranţă că şaizeci la sută dintre stelele cunoscute au primit nume care provin din limba 
arabă. 

Cărţile şi lucrările învăţaţilor musulmani timpurii au constituit textele de bază de care au 
beneficiat oamenii din Vest, mai ales europenii care au utilizat toate aceste lucrări în timpul 
Renaşterii. Multe dintre acestea au fost folosite în cadrul universităţilor. 

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

 

Marchizul de Dufferin şi Ava a spus: 

                                      
13 Haskins, Charles Homer, 1870-1937, istoric american, o autoritate în ceea ce priveşte istoria medievală. 
14  William A. Hellen, Dicţionarul tehnic al termenilor aerospaţiali, prima ediţie. 



„Europa este îndatorată într-o mare măsură ştiinţei, artei şi literaturii Islamice, care au 
scos-o din întunericul Evului Mediu.”15 

Astfel, cunoştinţele ştiinţifice din India, China sau lumea greacă au fost aduse la lumină de 
către învăţaţii musulmani care au tradus şi sintetizat lucrări, pe care le-au adus în centre 
universitare din lumea Islamică, de unde s-au răspândit în întreaga Europa de Vest.  

 

 
► Cunoştinţele ştiinţifice au apărut prima dată în India, China şi lumea elenă şi au fost aduse 

la lumină de către învăţaţii musulmani, fiind abia apoi traduse, sintetizate şi răspândite în 
diferite centre Islamice din lume, iar de aici s-au răspândit în întreaga Europă de Vest.  

 

J. H. Denison a spus: 

„În al cincilea şi al şaselea secol, lumea civilizată s-a aflat pe marginea haosului. Vechile 
culturi emoţionale, care au făcut ca civilizaţia să fie posibilă, din moment ce au oferit 
oamenilor un sentiment de unitate şi de respect pentru conducătorii lor, au fost distruse şi 
nimic adecvat nu a fost găsit pentru a le înlocui. Se părea că marea civilizaţie, care avusese 
nevoie de patru mii de ani pentru a se dezvolta, se afla pe marginea dezintegrării şi că întreaga 
omenire era pe punctul de a se întoarce la barbarism, unde fiecare trib şi sectă se întorcea una 
împotriva celeilalte, iar legea şi ordinea începuseră să piardă din putere. Noile sancţiuni 
create de către creştini nu făceau altceva decât să mărească gradul de dezintegrare şi 
distrugeau şi mai mult legea şi ordinea existente în lume. Era un timp plin de tragedie. 
Civilizaţia, asemenea unui copac gigant, al cărui frunziş a acoperit lumea şi ale cărui ramuri 
au dat naştere unor fructe de aur, reprezentate de ştiinţă, artă şi literatură, începuse să se 
clatine, putrezind la rădăcină. Întrebarea care se punea era următoarea: exista o altă cultură 
emoţională care să poată înlocui ceea ce existase şi care să aducă din nou omenirea pe calea 
unităţii şi care, astfel, să reuşească să salveze civilizaţia? În această atmosferă şi dintre aceşti 
oameni s-a născut acel bărbat minunat, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!), care avea să unească întreaga lume, de la est la sud…”16 

Musulmanii au reuşit să avanseze în toate domeniile, atât din punct de vedere tehnologic, 
cât şi ştiinţific şi intelectual. Vom menţiona în continuare câţiva învăţaţi musulmani 
remarcabili, care au excelat în toate aceste domenii pe care le-am amintit. 

                                      
15 Discursuri în India,  Londra, 1890, p. 24. 
16 Emoţia ca bază a civilizaţiei, Londra, 1928, pp. 265, 269. 



Al-Khawarizmi (780-850 e.n.) a fost un mare învăţat în domeniile matematicii, algebrei, 
logaritmilor şi geometriei. Cel mai probabil, este unul dintre cei mai mari matematicieni care a 
trăit vreodată. De fapt, a fost creatorul unor ramuri şi formule de bază ale matematicii. De 
asemenea, el a fost fondatorul algebrei. 

Al-Biruni (973-1050 e.n.) a fost un mare învăţat, ocupând un loc de frunte în variate 
domenii. A scris lucruri care cuprind domenii precum astronomia, matematica, geografia, 
mecanica, farmacologia şi istoria. Al-Biruni a fost primul care a discutat faptul că Pământul se 
roteşte pe propria axă, cu şase sute de ani înainte ca Galileo Galilei să facă acest lucru. 

Orientalistul german, E. Sachaou, a spus cu referire la Al-Biruni: 

„A fost cel mai mare intelectual cunoscut în întreaga lume.” 
Ca musulmani, afirmăm, însă, că cel mai mare intelectual cunoscut vreodată a fost Profetul 

Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

În domeniile farmaceutice şi medicale, învăţaţii musulmanii au lăsat în urma lor cunoştinţe 
deosebite, care au ajutat la dezvoltarea medicinei moderne din zilele noastre. Printre aceştia, se 
află următorii învăţaţi: 

Ibn Rushd (cca. 1126-1198 e.n.), care a fost filosof şi fizician spaniol, un maestru al 
filosofiei şi legislaţiei Islamice, matematicii şi medicinei.  

Ibn An-Nafis (1213-1288 e.n.) a fost un medic, rămas faimos pentru că a fost prima 
persoană care a discutat despre circulaţia pulmonară a sângelui. El a descoperit date despre 
circulaţia sangvină, înainte cu câteva sute de ani ca englezul Harvey şi spaniolul Michael 
Servetus să facă acest lucru. 

Ammar ibn Ali al-Mosili ibn Isa al-Kahhal a fost deosebit de cunoscut în domeniul 
oftalmologiei. El a inventat unelte deosebite utilizate în operaţii, aşa cum este „seringa de 
injectare”, o seringă tubulară. 

Al-Hasan ibn al-Haitham (965-1040 e.n.) a fost un mare matematician. A fost un pionier 
al opticii, ingineriei şi astronomiei. Conform lui Giambattista della Porta, Al-Hasan a fost 
primul care a explicat aparenta creştere a lunii şi a soarelui, atunci când se află la orizont. Cele 
şapte volume ale sale despre optică, numite Kitab al-Manadhir (Cartea opticii), este probabil 
cea mai veche carte care tratează metode ştiinţifice cu privire la acest subiect. El a folosit 
rezultatele experimentelor sale pentru a demonstra noţiunile teoretice. 

Al-Mansuri şi Abu Bakr Ar-Razi au fost nişte medici inovatori şi versatili. Ei au adus o 
contribuţie fundamentală în domeniile medicinei şi filosofiei.  

Muwaffaq Al-Baghdadi şi Abul-Qasim Az-Zahrawi au fost doi medici renumiţi în 
domeniul practicii dentare. Ei au scris cărţi cu referire la acest subiect, folosind imagini 
grăitoare cu obiectele utilizate în operaţiile chirurgicale, specificând şi modalităţile prin care se 
pot realiza acestea.  



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

 

 
► Procesul unei extracţii medicinale – imagine preluată din cartea unui farmacist musulman 

 
În ceea ce priveşte domeniile geografice şi geologice, au existat numeroşi învăţaţi, printre 

care îl menţionăm pe: 

Sharif al-Idrisi (1100-1165 e.n.) care a fost geograf, cartograf şi aventurier. El a fost 
inovator prin hărţile lumii pe care le-a realizat. De asemenea, el a inventat instrumente utilizate 
pentru navigare. 

Astfel, putem observa că sunt numeroşi învăţaţi musulmani care au ocupat un loc deosebit 
în modernizarea civilizaţiei. Cei care vor să cunoască mai multe, pot citi acele cărţi care discută 
în principal despre această problematică. Un timp îndelungat, numeroase cărţi de ştiinţă ale 
musulmanilor au fost copiate şi plagiate şi în mod greşit atribuite altora. 



 
►Circulaţia sangvină şi organele interne ale corpului uman. Este o imagine preluată dintr-o 

carte a unui vechi doctor musulman. 
 

Maiorul Arthur Glyn Leonard a spus:  

„Nu ar trebui oare ca noi, cei care considerăm acum că ne aflăm pe cele mai înalte trepte 
ale civilizaţiei şi culturii, să recunoaştem că, dacă nu ar fi existat o cultură şi civilizaţie aşa 
cum a fost splendida societate arabă, ca şi sistemul lor de o incredibilă viabilitate, Europa pe 
care o cunoaştem astăzi ar fi rămas încă scufundată în întunericul ignoranţei?”17 

 
► Harta lumii – imagine preluată din cartea unui geograf musulman 

 

Idealurile Civilizaţiei Islamice 
  

● Căutarea cunoaşterii este o îndatorire religioasă, iar Islamul îi încurajează pe musulmani 
să o caute continuu. 

● Învăţaţii musulmani din vechime îi încurajau pe oameni să caute ştiinţa, pentru că 
aceasta le creşte credinţa, aflându-se în contrast cu învăţaţii nemusulmani ai zilelor noastre, 
care utilizează ştiinţa pentru a slăbi credinţa oamenilor. 

                                      
17 Islamul –  Valoarea sa morală şi spirituală, Londra, 1927, pp.20-21.  



● Învăţaţii musulmani din vechime se foloseau de ştiinţa lor pentru a îi ajuta pe oameni, în 
contrast cu învăţaţii nemusulmani din ziua de azi, care folosesc ştiinţa pentru finalităţi abuzive 
şi egoiste.  

Oamenii de ştiinţă ai zilelor noastre au creat atomul şi bomba nucleară, ca şi alte arme de 
distrugere în masă, după care le-au interzis celorlalţi să deţină astfel de arme, tocmai pentru a 
putea controla şi exploata bogaţii acestei lumi. 

● Învăţaţii musulmani din vechime obişnuiau să răspândească şi să îi înveţe pe ceilalţi ceea 
ce ei cunoşteau, pentru ca întreaga omenire să poată beneficia de acestea, în contrast cu 
învăţaţii nemusulmani ai zilelor noastre care păstrează cunoştinţele acumulate doar pentru ei 
sau pentru propriile ţări, împiedicându-i pe ceilalţi să beneficieze de pe urma lor. 

● Învăţaţii musulmani din vechime îşi doreau să obţină Mila şi Răsplata lui Allah 
Preaînaltul, în contrast cu învăţaţii nemusulmani ai zilelor noastre, care se folosesc de 
cunoştinţele lor pentru a acumula bogăţii materiale. 

 

Puncte de vedere ştiinţifice privind câteva 
versete din Nobilul Coran 

 
 În facerea cerurilor şi a Pământului, în schimbarea nopţii şi zilei, în corăbiile care 

plutesc pe mări cu ceea ce foloseşte oamenilor, în apa pogorâtă de Allah din cer,  cu care a 
înviat Pământul, după ce a fost mort, şi a răspândit pe el vietăţile,  în schimbarea 
vânturilor şi nourilor supuşi dintre cer şi Pământ sunt  cu adevărat semne pentru nişte 
oameni care pricep.  [Coran, 2:164] 
 

 
►Galaxia şi sistemul solar 

 
Nobilul Coran a fost revelat Profetului Mohammed   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) , care era analfabet; nu ştia nici să scrie şi nici să citească. De asemenea, oamenii 
care trăiau în acea perioadă erau majoritar analfabeţi. Prin urmare, cum ar putea un astfel de om 
să realizeze o asemenea Scriptură, care a uimit chiar şi pe cei mai elocvenţi oameni? 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

 Spune: «De s-ar aduna oamenii şi djinnii ca să facă [ceva] ca acest Coran, ei nu vor fi 
în stare să facă [ceva] asemenea lui, chiar dacă îşi vor fi unul altuia ajutor!»  [17:88] 



 

 
►Allah Preaînaltul i-a provocat pe oameni să creeze ceva asemănător cu ceea ce El a revelat 
Profetului Său, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Ţineţi minte că 

cea mai scurtă sură din Coran, Al-Kawthar, conţine numai zece cuvinte! 

 
Profetul Mohammed   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  şi mulţi dintre 

companionii lui erau neştiutori, iar el le recita versete din Nobilul Coran care vorbeau despre 
fapte ştiinţifice, pe care abia după 1400 de ani de la revelarea Sfântului Coranului, ştiinţa 
modernă le-a descoperit cu echipamente avansate. 

Thomas Carlyle a spus: 
„Un om fals a pus bazele unei religii? Cum, când un om fals nu poate construi nici măcar o 

casă din cărămizi? Dacă acesta nu ştie cum să facă acest lucru, însă urmează adevăratele 
proprietăţi ale mortarului, lutului ars şi a altor lucruri  folosite pentru construcţia unei case, 
nu va reuşi să construiască o casă, ci o grămadă de gunoi. Aceasta nu va reuşi să 
supravieţuiască timp de douăsprezece secole şi să susţină o sută optzeci de milioane de 
oameni;construcţia  va cădea de îndată.” 18 

 

Coranul şi începuturile lumii 
 

Allah Preaînaltul spune în Coranul Cel Nobil: 

Allah creează făptura, apoi o face din nou, apoi la El veţi fi aduşi înapoi.  [Coran, 
30:11] 

Allah Preaînaltul precizează în mod clar în acest verset că El este Cel care a creat şi a făcut 
să existe din nimic tot ceea ce există în acest Univers. Acest lucru este precizat în Coranul cel 
Glorios, care este Revelaţia Divină de la Allah Preaînaltul. El, Atotputernicul, descrie 
începuturile Universului spunând: 

  [El este] Făcătorul desăvârşit al cerurilor şi al Pământului şi dacă hotărăşte un 
lucru, El spune doar: «Fii» şi acesta este! [Coran, 2:117] 

Allah cel Glorios ne arată în acest verset că Universul a fost creat din nimic, iar tot ceea ce 
a avut loc înainte de crearea sa aparţine necunoscutului şi numai Allah Preaînaltul cunoaşte 
totul. Intelectul uman este incapabil să realizeze şi să înţeleagă natura  primei creaţii, pentru că 
Allah Preaînaltul nu ne-a arătat această cunoaştere. Omul poate produce numai ipoteze şi teorii 
privind mediul înconjurător şi sistemele sale. 

                                      
18 Eroii, faptele de adorare ale eroilor şi faptele eroice de-a lungul istoriei.  



Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 

Eu nu i-am luat ca martori la crearea cerurilor şi a Pământului şi nici la crearea 
lor înşişi, căci eu nu i-am luat pe cei care te cheamă la rătăcire ca ajutor! [Coran, 
18:51] 

 

 
►Imaginea unei stele care s-a format din materie interstelară 

 
De asemenea, în Coranul cel Nobil găsim: 

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

Acest verset face referire în mod incontestabil la faptul că Allah Preaînaltul a creat 
Universul dintr-o entitate unitară, iar El este Cel cu Putere peste toate. Apoi, Allah 
Atotputernicul a ordonat acestei „unice entităţi” să se dividă, iar aceasta s-a divizat, 
transformându-se într-un nor de fum. Din acest nor de fum, Allah Preaînaltul a creat cerurile şi 
Pământul. Acest lucru este menţionat în Cuvintele lui Allah Cel Milostiv, care spune: 
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 de deasupra lui [a Pământului] 
munţi neclintiţi şi L-a binecuvântat şi a orânduit pe el toate cele necesare pentru hrană, 
până la patru zile ca răspuns pentru aceia care întreabă. ~ Apoi s-a întors către cer - care 
era un fum - şi i-a zis lui şi Pământului: «Veniţi amândouă, de voie sau fără de voie!» Şi 
au răspuns ele: «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 de jos cu candele, şi strajă. Aceasta este orânduiala Celui Puternic [şi] Atoateştiutor 
[Al-'Aziz, Al-'Alim]. [Coran, 41:9-12] 



 
►Această imagine arată expansiunea Universului 

 

Astrofizicienii moderni afirmă faptul că întregul Univers a fost făcut dintr-o entitate unică, 
rezultatul a ceea ce este astăzi cunoscut sub numele de „Big Bang”. 19 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 

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

Acest verset afirmă faptul că cerul, la începutul lui era ca un fum; lucru afirmat, de 
asemenea, şi de ştiinţa modernă. 

James H. Jeans spune: 

„Am constatat, după cum mai întâi Newton a presupus, o masă haotică de gaz de densitate 
aproximativ uniformă şi care, într-o mare măsură, este dinamic instabilă; nucleele ar avea 
tendinţa de a se forma în ea,  iar în jurul ei întreaga materie s-ar condensa în cele din 
urmă.”20 

 

Coranul şi expansiunea Universului  
 

Allah Preaînaltul spune în Coranul Cel Nobil: 

 Iar cerul l-am înălţat cu puterea Noastră şi Noi îl lărgim. [Coran, 51:47]  
De asemenea, găsim următoarele în Coranul cel Sfânt: 

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

De asemenea, mai găsim scris în Coranul cel Glorios: 

                                      
19 (1931) Un Univers omogen de masă constantă şi contalitatea razei tot mai mare pentru viteza radială şi de 
nebuloase extragalactice. Anunţurile lunare ale Societăţii Astronomice Regale 91:483-490, Astronomie şi 
Cosmologie, Sir James Jeans H., p. 15. 
20Astronomie şi Cosmologie , Sir James Jeans H., p. 15 



 În ziua în care pământul va fi schimbat cu un altul, ca şi cerurile, şi ei [oamenii] se 
vor înfăţişa dinaintea lui Allah Cel Unic, Biruitorul [Al-Wahid, Al-Qahhar]. [14:48] 

 
► Figura ilustrează expansiunea Universului 

 
Aceste versete confirmă faptul că Universul în care trăim se află într-o continuă extindere în 

spaţiu. Dacă ne întoarcem în timp, vom afla că întregul Univers a apărut dintr-un atom 
primordial sau un ou cosmic. Apoi, acesta a explodat la comanda lui Allah Preaînaltul, 
transformându-se într-un nor de fum din care au fost create cerurile şi Pământul. Universul se 
extinde în continuare în spaţiu şi într-un final se va opri, la comanda lui Allah, Atotputernicul. 
După aceea, Universul se va prăbuşi şi se va transforma încă o dată într-un atom primordial. 
Explozia şi formarea lui vor avea loc încă o dată, şi un alt cer, altul decât al nostru, şi un alt 
Pământ, altul decât al nostru, vor fi formate. Atunci, această lume se va sfârşi şi va începe 
Lumea de Apoi. Toate aceste etape sunt menţionate în Nobilul Coran. Se constantă că acest 
fapt, descoperit prin ştiinţa modernă abia în ultima perioadă, a fost menţionat în Coranul cel 
Glorios, Carte revelată acum mai bine de 1400 de ani! Numai acest lucru singur poate arăta 
faptul că Nobilul Coran nu poate fi decât Cuvântul lui Allah Preaînaltul şi că Mohammed 
  (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a primit revelaţia Divină şi i-a învăţat pe 
oameni aceste lucruri în vremuri în care nimeni nu cunoştea asemenea aspecte. Acestea au fost 
cunoscute de om după mai multe secole. 

Astronomii au descoperit că Universul este într-o continuă mişcare şi că se extinde. Acest 
lucru a fost descoperit prin studierea galaxiilor îndepărtate şi a corpurilor cereşti. Astronomul 
american Vesto M. Slipher, care a studiat spectrul galaxiilor, a observat că liniile spectrale ale 
câtorva sisteme din apropiere au fost deplasate spre lungimi de undă mai mari. Această 
schimbare a lungimilor de undă a arătat că majoritatea galaxiilor s-a îndepărtat de Calea Lactee 
cu câteva sute de km/s!21 

Astronautul american Edwin Hubble a confirmat faptul că Universul se află într-o continuă 
expansiune şi, mai mult, că distanţa dintre galaxii a fost mai mare decât viteza recesiunii şi că 
viteza recesiunii a fost proporţională cu distanţa sa.22 

                                      
21 V. Slipher, preşedintele societăţii astronomice americane 
22 Edwin Hubble (1929), O relaţie între distanţa şi velocitatea radială din nebuloasa extra-galactică,  
 Proc. Nat. Acad. Sci. 15, pp. 168–173. 



 
►Figura ilustrează că distanţele dintre galaxii se află într-o continuă creştere, demonstrând, 

astfel, că întregul Univers se află în expansiune 

 

Prin aceasta, observăm că învăţaţii care studiau astronomia au afirmat că Universul este 
într-o continuă expansiune. Aceasta va continua până când gravitatea îşi va pierde puterea de 
atracţie, iar planetele se vor răspândi în Univers, lucru care va conduce la sfârşitul lumii. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 
Când cerul se va despica ~ Şi stele vor cădea. [Coran, 82:1-2] 

 

Coranul şi corpurile cereşti 
 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 

Allah este Cel care a înălţat cerurile fără stâlpi pe care să-i vedeţi, iar apoi s-a 
aşezat pe Tron şi a supus soarele şi luna, fiecare urmându-şi cursul său până la un termen 
hotărât. El orânduieşte lucrul şi tâlcuieşte semnele în amănunţime, poate că voi veţi fi 
încrezători în întâlnirea cu Domnul vostru. [Coran, 13:2] 

Studiile moderne de astăzi arată faptul că întreaga materie, ca şi componentele acesteia şi 
corpurile cereşti conţin o mare energie. Allah Preaînaltul le poate distruge şi le poate recrea. 
Oamenii de ştiinţă au descoperit diferite forme puternice de energie, care plutesc între cer şi pe 
Pământ. Aceste energii sunt: 

● Energia nucleară puternică: Aceasta ţine particulele subatomice împreună, în aceasta 
fiind incluşi protonii, electronii şi neutronii. 

● Energia nucleară slabă: Aceasta determină anumite forme specifice de descompunere 
radioactivă.23 

● Energia electromagnetică: Aceasta este energia care leagă atomii în interiorul  materiei, 
şi care, de asemenea, oferă fiecăruia trăsături specifice. 

● Gravitaţia: Aceasta este cea mai slabă formă de energie pe care o cunoaştem, dar, pe 
termen lung, este o formă esenţială de energie, deoarece păstrează toate corpurile cereşti în 
poziţia respectivă.24 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

                                      
23 Oricare dintre clasele de particule, cum ar fi fotonică, pionul sau particulele alfa, care au spinul zero sau integral 
şi se supune normelor statistice care să permită un număr nelimitat de particule identice să ocupe aceeaşi stare 
cuantică. 
24  Dr. Zaghlul El-Naggar, As-Samaa (Cerul). 



 El este acela care a creat noaptea şi ziua, soarele şi luna; şi fiecare pluteşte pe cercul 
său. [Coran, 21:33] 

De asemenea, găsim scris în Coranul cel Sfânt: 

 Iar Soarele aleargă către un sălaş al lui. Aceasta este rânduiala Celui Atotputernic 
[şi] Atoateştiutor [Al-'Aziz, Al-'Alim]! ~ Iar pentru Lună am orânduit Noi faze, până ce ea 
devine ca un ciorchine bătrân de palmier. ~ Nici Soarele nu se cuvine să ajungă Luna, nici 
noaptea nu poate să o ia înaintea zilei şi toate plutesc pe orbite [proprii]. [Coran, 
36:38-40] 

 

 
► Galaxia Whirlpool (cunoscută şi sub numele de Messier 51, M51 sau NGC 5194), 

reprezentând o deosebit de mare spirală formată de galaxii, situată la o distanţă de aproximativ 
23 de milioane de ani lumină în interiorul constelaţiilor 

  
Prin aceste versete, Allah Preaînaltul arată că Soarele se mişcă într-o direcţie specifică. 

Anterior, se credea că Soarele stă nemişcat. Astrologii şi astronomii de astăzi au afirmat că 
Soarele se mişcă pe o anumită direcţie. Toate planetele se mişcă în acest sistem solar, ca şi 
sateliţii. Orbita Pământului este concentrică, la fel ca şi orbitele planetelor. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

Pe cerul cel bine întocmit! [Coran, 51:7] 
În limba arabă, cuvântul „hubuk” (căi înstelate) are mai multe sensuri: 

● Perfecţiunea în Creaţie: Astronomii au calculat că sunt două miliarde de galaxii în 
Univers (cel pe care omul îl cunoaşte) şi aproape şaptezeci de trilioane de stele. Fiecare galaxie 
variază în mărime, formă, densitate, viteza cu care se mişcă pe axa sa, distanţa ei faţă de noi, 
distanţa uneia faţă de cealaltă, etapele prin care trece, numărul ei de stele şi viaţa fiecăreia 
dintre stelele ei. 

● De asemenea, se referă la un lucru care este perfect combinat şi integrat. Acest număr  
uluitor de galaxii şi stele, în partea cunoscută a Universului, reprezintă numai 10% din întregul 
Univers. Trebuie să existe o putere care să le ţină împreună, altfel se vor prăbuşi şi va fi un 
haos total. Allah Preaînaltul, Care este departe de orice imperfecţiune, a spus: 

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 [Halim, 
Ghafur]. [Coran, 35:41] 

● Se referă la orbita fiecărui corp ceresc care pluteşte în jurul axei sale. Printre lucrurile 
care au uimit oamenii de ştiinţă este şi numărul vast al galaxiilor aflate în partea cunoscută a 
Universului. Acest lucru dovedeşte faptul că Universul se mişcă într-un sistem perfect.  



Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 

  El este Cel care a făcut Soarele ca o lumină strălucitoare şi Luna ca o lumină şi El i-
a orânduit treptele, pentru ca voi să cunoaşteţi numărul anilor şi socotirea [vremii]. Nu 
le-a făcut Allah pe acestea decât pentru [un scop] adevărat. El desluşeşte semnele pentru 
oamenii care pricep. [Coran, 10:5] 

Distincţia perfectă dintre lumina din afara unui corp luminos şi lumina reflectată de Soare 
către un organism întunecat rece (de exemplu, luna), care este apoi reflectată într-o manieră 
constantă şi stabilă (pe Pământ), a fost menţionată în Coran cu peste 1400 de ani în urmă! Acest 
lucru dovedeşte faptul că Nobilul Coran este Revelaţia Divină trimisă de Allah Preaînaltul, care 
este Cunoscătorul a ceea ce El, Unicul, a creat. 

 

Coranul şi presiunea atmosferică  
 

Allah Preaînaltul spune în Coranul Cel Nobil: 

 De voieşte Allah să călăuzească pe cineva, atunci îi deschide pieptul pentru Islam, iar 
dacă voieşte să ducă pe cineva la rătăcire, atunci îi face pieptul îngust şi închis, ca şi cum 
s-ar căzni să se urce în cer. Astfel trimite Allah osânda asupra acelora care nu cred. 
[Coran, 6:125]  

Din acest verset, se poate observa faptul că, cu cât se urcă mai mult în atmosferă, cu atât 
mai greu este de respirat. Acest lucru se datorează reducerii presiunii şi nivelului scăzut de 
oxigen. Acest aspect nu poate fi dovedit decât dacă o persoană urcă la înălţimi foarte mari, iar 
acest lucru a fost descoperit abia după ce oamenii au învăţat cum să zboare şi să ajungă la 
înălţimi. Atunci când o persoană urcă mai sus de opt kilometri deasupra nivelului mării, aceasta 
va avea probleme respiratorii din cauza lipsei de oxigen şi a presiunii scăzute a aerului. O 
problemă des întâlnită este hipoxia, care înseamnă o cantitate mică de oxigen în ţesuturile 
corpului. O altă problemă des întâlnită este disbarismul, care este un complex de simptome ce 
rezultă din expunerea excesivă la presiuni scăzute sau schimbări rapide de presiune.25 Aceste 
două probleme pot interfera cu funcţiile normale ale corpului, astfel putându-se explica 
dificultatea respiraţiei la altitudini mai mari ca fiind pur şi simplu o măsură luată de organism 
pentru a se proteja. 

 
► Astronauţii poartă un costum protector special care le permite să respire atunci când se află 

la înălţimi mari 

 

                                      
25 A se vedea Manualul Merk, a 18-a ediţie cu referire la „răul de înălţime”.  



Coranul şi spaţiile exterioare Pământului 
 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

 Şi de le-am deschide o poartă din cer şi ei ar ajunge să urce pe ea. [Coran, 15:14] 
Similitudinea este uluitoare, deoarece prezintă un fapt universal pe care oamenii îl ignorau 

înainte şi care a fost descoperit în timpul erei explorării spaţiului, în anii ’60. Întregul Univers 
este înghiţit de întuneric. Lumina vizibilă pe Pământ se poate observa de la două sute de km. 
ani lumină, în spatele acesteia, Soarele apare ca un disc albastru. Întunericul se găseşte în toate 
direcţiile, datorită rarităţii vaporilor de apă şi particulelor de praf. Allah Preaînaltul este departe 
de orice imperfecţiune. El este Cel care ne-a arătat această realitate. 

 
► Figură reprezintă Soarele în timpul unei eclipse, care demonstrează faptul că Universul 

întreg este cuprins de întuneric 

 

 
►Figura ilustrează grosimea stratului atmosferic în momentul în care se află în partea opusă de 

cea a Soarelui, o grosime de aproximativ două sute de kilometri. Se poate observa că restul 
Pământului este cufundat în întuneric 

 

Coranul şi atomul 
 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt: 



Tu nu vei fi în nici o împrejurare, nu vei recita nici un fragment din Coran şi voi 
nu veţi împlini nici o faptă fără ca Noi să fim martori în clipa când o săvârşiţi. Domnului 
tău nu-i va scăpa nici cât greutatea unui fir de colb - nici de pe pământ, nici din cer - nici 
cât [o greutate] mai mică [decât aceasta] şi nici mai mare, fără ca acestea să [fie înscrise] 
într-o carte limpede. [Coran, 10:61] 

În acest frumos verset, Allah Preaînaltul clarifică faptul că nu este nimic ascuns pentru El în 
acest Univers, indiferent de moment. Se credea că atomul este cea mai mică entitate din 
Univers. După ce a fost divizat în mai multe particule mai mici, s-a descoperit că acestea au 
proprietăţi electrice pozitive, cum sunt protonii, şi proprietăţi electrice negative, cum sunt 
electronii. 

În 1939, oamenii de ştiinţă germani, Hahn şi Strassmann, la Universitatea din Berlin, au 
despărţit un atom de uraniu. Prin cercetări suplimentare, pot fi descoperite mai multe particule.  

Ştiinţa modernă a atins un nivel înalt de dezvoltare tehnică şi ştiinţifică în diverse domenii. 
Viitorul aşteaptă în continuare noi descoperiri în toate domeniile. Aceasta se va întâmpla până 
în Ziua Judecăţii. Eforturile colective ale omenirii în ceea ce priveşte ştiinţa nu vor fi niciodată 
nici măcar aproape de Cunoaşterea şi Capacitatea lui Allah Cel Atotputernic. 

El, Preaînaltul, spune în Coranul cel Nobil: 
  … Iar vouă nu v-a fost dată decât puţină ştiinţă…   [Coran, 17:85] 
Cunoaşterea şi Capacitatea lui Allah Preaînaltul sunt nelimitate şi incomparabile. În acest 

verset, Allah Preaînaltul a explicat în cel mai simplu mod cu putinţă, astfel încât mintea umană 
să fie capabilă să recunoască şi să priceapă diferenţa uriaşă dintre cunoaşterea noastră şi Cea a 
Lui Allah Preaînaltul. Mărire Lui! 

 

Coranul şi embriologia  
 

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

Noi l-am creat pe om din apa aleasă [venită] din lut. ~ Apoi l-am făcut Noi o 
picătură într-un loc sigur, ~ Apoi am făcut din picătură un cheag şi am făcut din cheag o 
bucată de carne şi am făcut din bucata de carne oase şi am îmbrăcat oasele cu carne. Apoi 
l-am scos la iveală ca o altă făptură. Binecuvântat fie Allah, Făcătorul, Cel Bun! 
[Coran, 23:12-14] 

 
►Începutul dezvoltării embrionare 

 
Etapele prin care omul s-a format sunt următoarele: 



● Facerea din lut:  Adam (Pacea lui Allah fie asupra lui!), părintele omenirii, a fost creat 
din lut. Acest verset nu este de acord cu teoria evoluţionistă, pe care ştiinţa o aprobă. Aceasta 
indică faptul că oamenii sunt creaţii distincte. Oamenii nu a evoluat din alte specii. 

● Amestecarea spermei cu celulele sexuale feminine: În acest stadiu, fluidul bărbătesc şi 
femeiesc se amestecă în trompele uterine, având ca rezultat oul fecundat, care poate fi fertilizat 
sau poate muri, prin voinţa lui Allah. Dacă ovulul se fertilizează, primul stadiu al creaţiei va 
începe. Allah Preaînaltul spune: 

Nu l-am creat pe om dintr-o picătură de amestecuri, ca să-l încercăm, şi l-am făcut 
pe el cu auz şi cu vedere? [Coran, 76:2] 
 

 
► Diagrama ilustrează fertilizarea, proces care începe atunci când spermatozoizii ating 

membrana plasmei  ovocitului secundar şi se termină cu amestecul cromozomilor materni şi 
paterni în faza în metafaza primei diviziuni miotice a zigotului. Ovocitul secundar este 

înconjurat de mai mulţi spermatozoizi, iar doi dintre ei penetrează corona radiata 

 
Dacă spermatozoidul nu fertilizează ovulul, ambele sunt aruncate din pântec, dar dacă 

fertilizează ovulul şi creează un zigot, acesta se va agăţa de o parte a uterului şi va lua forma de 
blastulă. Dacă Allah Atotputernicul voieşte, acesta se va agăţa de pântec şi atunci va ajunge la 
etapa de alaqah (cheag agăţat). 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

O, voi oameni! Dacă sunteţi în îndoială cu privire la Înviere, Noi doară v-am creat 
din ţărână, apoi dintr-o picătură, apoi dintr-un cheag de sânge [ca o lipitoare], apoi dintr-
o bucată de carne, cu formă, după ce a fost fără formă [plăsmuită şi neplăsmuită], pentru 
ca să vă arătăm vouă [puterea Noastră]. Şi Noi lăsăm să sălăşluiască în pântece ceea ce 
voim Noi până la un timp hotărât; apoi vă scoatem pe voi ca prunci, pentru ca apoi să 
ajungeţi voi la vârsta bărbăţiei. Şi unii dintre voi mor [tineri], iar alţii sunt lăsaţi [să 
trăiască] până la cea mai neputincioasă vârstă, pentru ca să nu mai ştie nimic după ce au 
ştiut. Tu vezi pământul fără viaţă, iar dacă Noi pogorâm apa asupra lui, el se mişcă, se 
umflă şi lasă să răsară [plante] din fiecare soi minunat.  [Coran, 22:5] 



 
 

● Cheag agăţat: Acesta este descris astfel, deoarece este agăţat de pântec, aşa cum este o 
lipitoare agăţată de alte creaturi de la care ia sânge. 

 
►Vedere laterală a embrionului (la 24/25 de zile). Aici se pot observa asemănările dintre 

embrion şi lipitoare, în starea de „alaqah”. (Preluată din cartea dr. Keith Moore – Dezvoltarea 
corpului uman) 

 
►Diagrama prezintă sistemul cardiovascular al embrionului, aflat la 21 de zile; vederea este 
din partea stângă. Aceasta este etapa intermediară, când vasele pereche sunt  simetrice (Kate 



Moore). Aspectul embrionului şi pungile sale germinale fac ca acesta să arate ca un cheag de 
sânge, din cauza prezenţei unei cantităţi mari de sânge în embrion. 

 
► Secţiune a unui embrion implantat (aproximativ 21 zile). În această diagramă, putem vedea 

suspendarea unui embrion în stadiul de „alaqah” aflat în pântecele mamei. 
 

● Substanţa mestecată: Este astfel numită deoarece embrionul apare ca o substanţă 
mestecată. 

 
►Embrionul se află în aceeaşi stare cu cea a unei substanţe mestecate, pentru că somitele din 

partea posterioară a embrionului seamănă cu urmele lăsate pe dinţi de substanţa mestecată. 

 

● Formarea oaselor 



 
● Acoperirea oaselor cu carne 

● Dezvoltarea embrionului în diferite etape, în care are loc dimensionarea corpului şi 
aducerea vieţii în el. 

Embrionul uman trece printr-un număr de etape în trei întunecimi, după cum spune Allah 
Preaînaltul în Coranul cel Nobil: 

El v-a creat pe voi [toţi] dintr-un singur suflet. Apoi a făcut din el pe soţia sa. Şi v-a 
trimis vouă opt suflete de vite. El vă creează în pântecele mamelor voastre, făptură după 
făptură, în trei întunecimi. Acesta este Allah, Stăpânul vostru! A Lui este împărăţia! Nu 
există altă divinitate afară de El! Cum de vă abateţi? [Coran, 39:6] 

Acest verset spune că embrionul este acoperit de trei învelişuri, menţionate ca întunecimi. 
Apa, aerul, lumina şi căldura nu pot trece de acestea şi nici nu pot fi văzute de ochiul liber. 

Dr. Maurice Bucaille26 a spus: 

„Interpreţii moderni ai Coranului văd în acest verset trei straturi anatomice care 
protejează copilul în perioada de gestaţie; peretele abdominal, uterul în sine, precum şi 
împrejurimile fătului (placenta, membranele embrionare, fluidul amniotic).”27 

 
►Figura reprezintă o secţiune sagitală a uterului unei gravide aflate în patru săptămâni, care 

arată legăturile existente între membranele fetale şi embrioni. 

 

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

                                      
26 A fost şeful clinicii chirurgicale la Universitatea din Paris. 
27 Biblia, Coranul şi ştiinţa 



Oare nu v-am creat Noi dintr-o apă umilă, ~ Pe care am aşezat-o într-un loc 
statornic şi sigur [pântecele mamei] ~ Până la un termen ştiut? ~ Noi am hotărât astfel şi 
cât de bine hotărâm Noi! [Coran, 77:20-23] 

Doctor Gary Miller28 a spus: 

„Un reporter l-a întrebat pe profesorul Keith Moore29:«Credeţi că este posibil ca arabii să 
fi ştiut despre aceste lucruri – descrierea embrionului, forma lui şi felul în care se schimbă şi 
creşte? Poate că nu erau oameni de ştiinţă, dar poate că au făcut câteva disecţii – poate au 
tăiat oamenii de sus până jos şi au examinat aceste lucruri.» Profesorul i-a arătat imediat că a 
omis un lucru foarte important. Toate părţile embrionului care au fost arătate şi prezentate pe 
un film, erau poze făcute prin microscop. El a spus: «Nu contează dacă cineva a încercat să 
descopere embriologia acum 14 secole, oricum nu ar fi putut să vadă!» Toate descrierile din 
Coran ale apariţiei embrionului sunt ale organismului atunci când acesta este încă foarte mic 
pentru a putea fi observate cu ochiul liber. Prin urmare, este nevoie un microscop pentru a fi 
văzut. Din moment ce acest aparat a apărut abia de mai puţin de două sute de ani, doctor 
Moore a spus ironic: «Poate acum 14 secole, cineva avea în secret acest microscop şi a făcut 
această descoperire, fără nicio greşeală. Apoi, i-a spus cumva lui Mohammed şi l-a convins să 
pună această informaţie în cartea sa. Apoi a distrus echipamentul şi a ţinut secretul pentru 
totdeauna. Credeţi acest lucru? Nu ar trebui, decât dacă aduceţi o dovadă acestei ridicole 
teorii.» Atunci când a fost întrebat: «Cum explicaţi această informaţie în Coran?» Doctorul 
Moore a răspuns: «Poate fi numai Revelaţie Divină!»” 

Doctor Gerald C. Goeringer30 a spus: 

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

Lucrurile menţionate în Nobilul Coran despre 
oceane  

 
Coranul despre bariera dintre mări 
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

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. [Coran, 
25:53] 

Faptul că apele oceanelor nu se amestecă a fost descoperit mult mai târziu de către 
oceanografi. Acest lucru se întâmplă prin forţa fizică numită „tensiunea de suprafaţă”, prin 
urmare, apele mărilor vecine nu se amestecă. Acest lucru este cauzat de diferenţa de densitate a 
apelor, tensiunea de suprafaţă împiedicându-le să se amestece, ca şi cum ar fi un perete subţire 

                                      
28 Abdul-Ahad Omar este un musulman canadian. Este de remarcat pentru că era un teolog  creştin şi un preot care 
s-a convertit la Islam. 
29 Este un embriolog de renume mondial. A fost preşedintele Asociaţiei Canadiene a anatomiştilor, ocupând 
Catedra de anatomie şi biologie sanitară la Universitatea din Toronto. 
30 Dr. Gerald C. Goeringer este director de curs şi profesor asociat de embriologie medicală în departamentul de 
biologie celurară, şcoala de medicină, Universitatea Georgetown, Washington, DC, Statele Unite ale Americii. 



între ele. Apa râului Amazon se varsă în Oceanul Atlantic, însă îşi păstrează trăsăturile sale, 
chiar şi după ce iese la 200 de metri din ocean. 

 
► Există trei regimuri principale de salinitate în căile costale: stratificate; parţial amestecate și 

complet amestecate. 

 

Coranul despre întunericul din mări şi valurile interne 
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

Sau [ele sunt] ca întunecimile dintr-o mare adâncă, fără fund, pe care o învăluie 
valurile, iar peste ele alte valuri şi deasupra lor norii. Întunecimi unele deasupra altora. 
Dacă [cineva] scoate mâna, aproape că nici nu o vede. Iar acela căruia Allah nu-i dă  
lumină nu va avea nici o lumină. [Coran, 24:40] 

 
► Această diagramă prezintă adâncimea la care lumina poate pătrunde în apa limpede a 

oceanului. Deoarece lumina roşie este absorbită în mod puternic, aceasta ajunge la o penetrare 
mult mai adâncă, iar lumina albastră are cea mai adâncă rază de penetrare. 

Este bine-cunoscut şi afirmat ştiinţific faptul că în adâncurile extreme nu este lumină, ci 
numai întuneric. Acest lucru este cauzat de faptul că razele Soarelui nu pot pătrunde atât de 
adânc, intervalul de lumină al adâncurilor oceanelor se opreşte la câteva sute de metri şi 
ajungând până la 11.034 de metri adâncime. Întunericul din apele oceanelor se poate observa la 
200 de metri adâncime. La această adâncime, nu există aproape nicio lumină. La peste 1000 de 
metri, nu mai există lumină deloc. Prin urmare, cea mai mare parte a razelor solare sunt 



absorbite de apă la 100 de metri. Această parte este cunoscută ca fiind cea mai luminoasă parte. 
Aşadar, 1% din razele solare sunt vizibile la 150 de metri şi 0.01% la 200 de metri. Stratul de 
ozon din atmosferă reflectă majoritatea razelor ultra-violete, în timp ce norii reflectă 30% şi 
absoarbe 19% dintre acestea. Numai 51% dintre acestea ajung în mare. Între 3% şi 30% din 
lumina Soarelui este reflectată la suprafaţa mării. Apoi, aproape toate celelalte culori ale 
spectrului luminii sunt absorbite una după alta în primii 200 de metri, cu excepţia luminii 
albastre.31 

 

Coranul şi valurile interne 
Oamenii de ştiinţă au descoperit recent că valurile interne care „apar pe densitatea interfeţei 

dintre straturi cu diferite densităţi”.32 Valurile interne acoperă apele adânci ale mărilor şi 
oceanelor pentru că apele din adâncimi au o mai mare densitate decât apele de suprafaţă. 
Valurile interne acţionează ca nişte valuri de suprafaţă. De asemenea, ele se pot rupe, ca şi 
valurile de suprafaţă. Valurile interne nu pot fi văzute cu ochiul liber, dar ele pot fi detectate 
prin studierea temperaturilor sau a salinităţii schimbate la o locaţie dată. 

 
►Valuri interne şi gradele de amestecare ale valurilor 

 
►Valurile interne de interfaţa între două straturi de apă de diferite densităţi. Una dintre ele este 

densă (cea inferioară), iar cealaltă parte este mai puţin densă (cea superioară). 

 

                                      
31 Oceanele, vârstnicul și Pernetta, p. 27 A se vedea de asemenea: Oceanele, Ziua, Trevor, pp. 46-47. 
32 Oceanografie, Gross, p. 205. 



De exemplu, apa Mării Mediteraneene este caldă, sărată şi mai puţin densă, în comparaţie 
cu apa oceanului Atlantic. Atunci când apa mării Mediteraneene intră în Atlantic prin 
strâmtoarea Gibraltar, merge câteva sute de km în Atlantic la o adâncime de aproape 1000 m. 
cu proprietăţile ei, căldură, sare, şi densitatea mică. Apa Mediteraneană se stabilizează la 
această adâncime. Chiar dacă sunt valuri mari, curenţi puternici şi maree în aceste mări, ele nu 
se amestecă cu această barieră.  

 
► Când apa Mării Mediteraneene intră în Oceanul Atlantic prin strâmtoarea Gibraltar, 

înaintând câteva sute de kilometri până la adâncimea de 1000 de metri, păstrându-şi, totuşi, 
caracteristicile (apa caldă, salină şi densitatea mică), datorită barierei care le separă. 

 

Această informaţie a ajuns la noi abia acum, prin tehnologia avansată şi aparatura necesară 
pentru a vedea acest lucru. Profetul   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) , a trăit în 
deşert, departe de ocean şi nu a călătorit peste niciun ocean. Faptul că Nobilul Coran 
menţionează acest fenomen, indică veridicitatea lui. 

 

Coranul şi formarea norilor şi a ploii  
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 
 El este cel care trimite vânturile ca vestire a îndurării Sale. Apoi, după ce ele ridică 

nouri grei, îi mânăm Noi spre tărâm mort, şi pogorâm peste el apa şi scoatem cu ea tot 
felul de roade. Astfel îi vom scoate Noi şi pe morţi; poate că vă va fi aminte!  [Coran, 
7:57] 

De asemenea, mai spune: 

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

Ştiinţa modernă a afirmat ceea ce este menţionat în acest verset din Coranul cel Glorios. 
Vântul duce particulele de apă care sărate sus în atmosferă, aceste particule care sunt numite 
„aerosoli”, funcţionează ca o capcană pentru apă şi nori, formează picături prin colectarea în 
jurul lor a vaporilor de apă. Norii sunt formaţi din vapori de apă care se condensează în jurul 
cristalelor de sare sau particulelor de praf din aer. Deoarece picăturile de apă în aceşti nori sunt 
foarte mici (cu un diametru între 0.01 şi 0.02mm), norii sunt suspendaţi în aer şi împrăştiaţi pe 
cer.33 De aceea, cerul este acoperit cu nori. Particulele de apă care înconjoară cristalele de sare 

                                      
33 A se vedea: Știinţele Pământului, Tarbuck, Edward J., Lutgens, Frederick J, pp. 509-525. A se vedea, de 
asemenea, Meteorologia muntelui, Whiteman, David C., pp. 100-116. 



şi praf subţiri şi formează picăturile de ploaie, apoi picăturile devin mai grele decât aerul şi 
părăsesc norul şi cad în formă de ploaie. 

 
► Imagine a atmosferei, incluzând norii şi vântul 

 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

Nu ai văzut tu că Allah mână norii, apoi îi împreună pe ei, apoi îi face grămadă şi 
apoi vezi tu ploaia ivindu-se din ei? Şi El face să coboare din cer, din munţii lui, grindină 
şi loveşte cu ea pe cine voieşte El şi o îndepărtează de la cine voieşte El. Iar scăpărarea 
fulgerului Său aproape că răpeşte vederea. [Coran, 24:43] 

 
► Un nor cumulonimbus. Imaginea a fost realizată prin intermediul unui satelit al NASA. Este 

ca şi cum o mână invizibilă ar împinge norul spre convergenţă 

 
Norii de ploaie sunt formaţi şi modelaţi în funcţie de sistem şi etape. Etapele de formare ale 

tipurilor norilor de ploaie sunt: 



 
● Prima etapă: fiind purtaţi de vânt: Norii sunt purtaţi, însemnând că plutesc duşi de 

vânt. 

● A doua etapă: împreunarea: Apoi, norii mici sunt purtaţi de vânt, unindu-se şi formând 
un nor mai mare. 

● A treia etapă: stivuirea: Atunci când norii mai mici se unesc, curenţii ascendenţi cresc 
cu mărimea norului. Curenţii ascendenţi din apropierea centrului norului sunt mai puternici 
decât cei din apropierea marginilor. Aceşti curenţi ascendenţi determină norul să crească 
vertical, astfel încât norul este prins sus. Această creştere verticală determină corpul norului să 
se strecoare în regiunile mai reci ale atmosferei, unde picăturile de apă şi grindină se formează 
şi încep să crească din ce în ce mai mult. Atunci când aceste picături de ploaie şi grindină devin 
prea grele pentru a fi sprijinite de curenţii ascendenţi, ele încep să cadă, sub formă de ploaie, 
grindină, etc. 

Un nor devine electric atunci când grindina cade printr-o parte a norului de super-
răcire,asemeni unor picături de cristale şi gheaţă. Atunci când picăturile de lichid se ciocnesc cu 
grindina se congelează în contact şi elibereazî o căldură lentă. Acest lucru păstrează suprafaţa 
de grindină mai mare decât cea a cristalelor de gheaţă din jur. 

 
►Imaginea reprezintă un fulger puternic. a) Încărcătura negativă se concentrează în partea de 

jos a norului, devenind suficient de puternică pentru a depăşi bariera aerului, devenind un 
adevărat „lider” care se îndreaptă spre Pământ. b) Un flux ascendent de sarcini pozitive 

constituie motivul unor puncte energetice ridicate pe pământ. c) Fluxul descendent al sarcinilor 
negative se întâlneşte cu fluxul ascendent al sarcinilor pozitive, precum şi cu o puternică 

descărcare electrică, care transportă sarcinile pozitive în nor 

 



Atunci când grindina vine în contact cu un cristal de gheaţă, are loc un fenomen important. 
Electronii pleacă de la obiectul mai rece spre obiectul mai cald. Prin urmare, grindina se 
încarcă negativ. Acelaşi efect se produce atunci când picăturile super-răcite vin în contact cu o 
grindină şi schijele mici de gheaţă încărcate pozitiv se rup. Aceste particule sunt  încărcate uşor 
pozitiv şi apoi sunt transportate la partea superioară a norului  de curenţii ascendenţi. Grindina 
cade în partea de jos a norului, astfel partea de jos a norului devine încărcată negativ. Aceste 
sarcini negative sunt apoi evacuate drept fulger. Putem concluziona din aceasta faptul că 
grindina este factorul major în producerea fulgerului.34 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

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. [Coran, 13:13] 

 

Coranul şi animalele 
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 

Aveţi voi o pildă şi la vite. Noi vă dăm să beţi din ceea ce se află în burţile lor, între 
murdărie şi sânge: un lapte curat, ce place celor care-l beau. [Coran, 16:66] 

Maurice Bucaille a spus: 

„Din punct de vedere ştiinţific, trebuie să fie numite noţiuni fiziologice pentru a înţelege 
semnificaţia acestui verset. Substanţele care asigură nutriţia generală a organismului provin 
de la transformările chimice care apar de-a lungul tubului digestiv. Aceste substanţe provin din 
conţinutului intestinului. La sosirea în intestin în etapa transformării chimice, trec prin 
peretele acestuia şi de sistemul circulator. Acest lucru se efectuează prin două moduri: fie 
direct, prin ceea ce numim vasele limfatice, sau indirect, prin circulaţie. Aceasta le duce mai 
întâi la ficat, unde sunt supuse unor modificări, şi apoi de aici se alătură sistemului circulator. 
În acest fel, totul trece prin vasele de sânge. 

Elementele constitutive ale laptelui sunt secretate de glandele mamare. Acestea sunt 
hrănite prin digerarea mâncării, adusă apoi prin fluxul sanguin. Prin urmare, sângele joacă 
rolul de colector şi dirijor a ceea ce a fost extras din alimente şi  aduce hrana glandelor 
mamare, producătoare de lapte, aşa cum o face pentru oricare alt organ. 

Acesta este procesul iniţial care stabileşte orice altceva în mişcare aceasta fiind adunarea 
conţinutului intestinului şi sângelui la nivelul peretelui intestinal. Acest concept foarte precis 
este rezultatul descoperirilor făcute în chimia şi fiziologia sistemului digestiv. Acesta era 
complet necunoscut pe timpul Profetului Mohammed   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!)  şi a fost înţeles abia în timpurile noastre. Considerăm că existenţa în Coran a 
versetului care se referă la acest concept nu poate avea nicio explicaţie din cauza perioadei în 
care a fost formulat.”35 

 

Coranul şi munţii 
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

                                      
34A se vedea: Atmosfera din Anthes, Richard A.; John J. Cahir; Alistair B. Fraser, şi Hans A. Panofsky, p. 269. De 
asemenea, a se vedea: Elemente de meteorologie, Miller și Thompson, pp. 141-142. De asemenea, a se vedea: 
Ştiinţele Pământului astăzi, Murphy, Brendan, Nance, Damian. p. 346. 
35Biblia, Coranul şi ştiinţa. 



„Oare nu am făcut Noi Pământul un pat ~ Şi munţii ca ţăruşi?” [CorN, 78:6-7] 

 
► Isostazia: masele montane deviază pendulul departe de verticală, dar nu într-atât de mult cât 
s-ar putea aştepta să se întâmple. În diagramă, poziţia verticală este indicată prin litera (a). Dacă 

muntele ar fi pur şi simplu o crustă odihnindu-se pe o crustă uniformă, atunci va deveni ca în 
punctul reprezentat cu litera (c). Cu toate acestea, pentru că are o „rădăcină” supusă relativităţii, 
din cauza pietrelor dense, devierea pe care o putem vedea este doar cea însemnată cu litera (b). 

Poza este preluată din cartea Construind planeta Pământ, Cattermole, p.35. 

 
Oamenii de ştiinţă explică importanţa munţilor, care sunt asemenea unor cârlige, ce 

stabilizează Pământul, spunând: 

„Munţii au rădăcini la bază. Aceste rădăcini sunt adânc încorporate în sol, astfel, munţii 
au forma unui ţăruş. Crusta Pământului este de 36 km. adâncime, acest lucru fiind ştiut prin 
seismograf. De asemenea, prin acest aparat, este cunoscut faptul că fiecare munte are o 
rădăcină de bază, care stabilizează scoarţa Pământului cu straturile de bază şi opreşte 
tremurul Pământului. De aceea, muntele este similar unui țăruț, care deţine diferite piese de 
lemn puse unele lângă altele.”36 

 
► Poza arată „rădăcina” muntelui. Unele dintre acestea pot ajunge până la 16 kilometri în 

interiorul Pământului. 

 

                                      
36 Pământul,  p. 435. De asemenea, a se vedea: Știinţele Pământului, Tarbuck şi Lutgens, p.. 157. De asemenea, a 
se vedea: Conceptul geologic al munţilor în Coran, El-Naggar, p. 5, De asemenea, a se vedea: Știinţele 
Pământului astăzi, Murphy, Brendan, Nance, Damian. p.. 107. 



Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 

El a aşezat pe Pământ munţi statornici, ca să nu se clatine cu voi, râuri şi drumuri, 
poate că voi veţi fi călăuziţi. [Coran, 16:15] 

Ştiinţa modernă atestă faptul că munţii sunt repartizaţi uniform şi perfect pe Pământ, şi de 
asemenea, au ca rol stabilizarea Pământului, în special acei munţi pe care geologii îi numesc 
„gama munţilor asimetrici” şi care se găsesc pe fiecare continent.37 Prin urmare, cum ar fi putut 
un om analfabet, a cărui naţiune era în mare parte analfabetă, să fi ştiut aceste lucruri? 

 
 

 
Apa şi viaţa 

 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

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

Ştiinţa modernă afirmă în mod clar faptul că apa este componenta de bază a vieţii, cu care 
este construită celula. Chimiştii au demonstrat că apa este o substanţă necesară şi activă, 
folosită în schimbările şi reacţiile care au loc în interiorul corpului. Din acest motiv, este 
singurul lichid de care are nevoie fiecare lucru viu, indiferent cât este de mare sau mic, 
începând cu micro-organismele şi ajungând până la cele mai mari animale care trăiesc pe 
Pământ. 

                                      
37 Conceptul geologic al munţilor în Coran, El-Naggar, p.5, De asemenea, a se vedea: Lanţuri muntoase din lume. 



 
Apa care acoperă pământul în ziua de azi, este în proporţie de aproximativ 71%, iar restul 

de 29% este pământ uscat. 

Principala sursă pentru oameni, animale şi plante este apa. Este dovedit ştiinţific prin 
analiza corpului unui om adult de la 15 ani în sus, că acesta conţine aproximativ 71% apă. 
Corpul unui copil conţine 93% apă. Acest lucru indică faptul că 80% apă curge prin corpul 
uman, iar restul este sângele, 90% apă se găseşte în animale şi plante. 

 

Cine sunt cei care arată duşmănie faţă de 
Islam? 

Dacă privim la religiile lumii, ne dăm seama că Islamul este o Religie urâtă de mulţi 
oameni. Care este motivul pentru această duşmănie deschisă? Dacă îi cercetăm amănunţit pe 
cei care îşi manifestă deschis adversitatea lor faţă de Islam, îi putem clasifica într-una din 
următoarele categorii: 

1. Politeiştii şi ignoranţii, Islamul fiind Religia Adevărului, care nu permite supunere în 
faţa altcuiva, cu excepţia lui Allah Preaînaltul. 

Allah Gloriosul spune în Coranul cel Nobil: 
Spune: «Îmi porunciţi, voi, neştiutorilor, să ador pe altcineva afară de Allah?» 

[Coran, 39:64] 
2. Cei ale căror dispoziţii naturale (fitrah) au devenit alterate, Islamul fiind o Religie 

care este de acord cu dispoziţia naturală a oamenilor. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 

Ridică-ţi faţa ta spre Religia cea adevărată! Această [religie] este firea [creată de] 
Allah, după care El i-a creat pe oameni. Nu există schimbare în creaţia lui Allah. Aceasta 
este Religia cea dreaptă, dar cei mai mulţi oameni nu ştiu. [30:30] 

3. Persoane fără o cauză justă, Islamul fiind o Religie a dreptăţii. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 
Allah porunceşte dreptatea, plinirea faptei bune şi dărnicia faţă de rude şi El 

opreşte de la desfrâu, faptă urâtă şi nelegiuire. El vă îndeamnă pentru ca voi să vă aduceţi 
aminte. [Coran, 16:90] 

4. Cei care încearcă să răspândească răul şi fărădelegea, Islamul fiind Religia dreptăţii 
şi a reformei. 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios: 



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

5. Cei care încalcă legea, Islamul fiind Religia păcii. 

Allah Preaînaltul spune: 
 Luptaţi pe calea lui Allah împotriva acelora care se luptă cu voi, dar nu începeţi 

voi lupta, căci Allah nu-i iubeşte pe cei care încep lupte! [Coran, 2:190] 
6. Fanaticii şi extremiştii, Islamul fiind o Religie moderată. 

Allah Preaînaltul spune: 

Astfel Noi am făcut din voi o comunitate cumpătată, pentru ca să fiţi martori în 
legătură cu oamenii şi pentru ca Profetul să fie martor în legătură cu voi. [Coran, 
2:143] 

7. Cei care au dorinţe desfrânate, Islamul fiind o Religie a castităţii. 

Allah Gloriosul spune: 

Şi nu vă apropiaţi de preacurvie, căci ea este o josnicie! Şi rău drum este ea! 
[Coran, 17:32] 

8. Cei care doresc viaţa lumească, Islamul fiind o Religie a sprijinului reciproc şi a milei, 
care luptă împotriva exploatării nevoilor oamenilor şi a slăbiciunii lor. 

Allah Preaînaltul spune: 

 Nu vă luaţi unii altora averile pe nedrept şi nu-i ademeniţi cu ele pe judecători, ca să 
mâncaţi o parte din averile oamenilor pe nedrept şi cu bună ştiinţă. [Coran, 2:188] 

9. Cei care dispreţuiesc umanitatea, o minimalizează şi se consideră ei înşişi un neam 
ales, Islamul fiind o Religie a egalităţii, care luptă împotriva tuturor formelor de rasism şi 
prejudecăţi. 

Allah Preaslăvitul spune: 

O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat şi o muiere şi v-am făcut pe 
voi popoare şi triburi, pentru ca să vă cunoaşteţi. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este 
cel mai evlavios dintre voi. Allah este Atoateştiutor [şi] Bineştiutor ['Alim, Khabir]. 
[Coran, 49:13] 
 

Dragi cititori, odată ajunşi aici, cred că multe dintre noţiunile pe care le-aţi întâlnit în 
mass-media despre Islam, au început deja să se năruie şi adevărul despre această Religie este 
din ce în ce mai evident. Notăm în continuare calităţile esenţiale ale Islamului: 
 

1. Islamul este Religia adevărului, care nu permite adorarea altcuiva, cu excepţia lui Allah 
Preaînaltul. El Atotputernicul spune în Nobilul Coran: 

Spune: «Îmi porunciţi, voi, neştiutorilor, să ador pe altcineva afară de Allah?» 
[Coran, 39:64] 

2. Islamul este Religia păcii, care denunţă formele de nedreptate şi tiranie. Allah Preaînaltul 
spune: 

Allah nu vă opreşte să faceţi bine acelora care nu au luptat împotriva voastră, din 
pricina religiei, şi nu v-au alungat din căminele voastre, [ba din contră] să fiţi foarte buni 
şi drepţi, căci Allah îi iubeşte pe cei drepţi. [Coran, 60:8] 



3. Islamul este Religia care încurajează educaţia şi răspândirea cunoaşterii. Allah 
Preaslăvitul spune: 

… «Oare sunt egali cei care ştiu cu aceia care nu ştiu?» Însă numai aceia care au 
minte, trag învăţăminte. [Coran, 39:9] 

4. Islamul este Religia curăţeniei şi purităţii. Allah Preaînaltul spune: 

... căci Allah îi iubeşte pe cei care se căiesc şi îi iubeşte pe cei care se curăţesc. 
[Coran, 2: 222] 

5. Islamul este Religia dreptăţii şi bunului comportament. Allah Preaînaltul spune: 

Allah porunceşte dreptatea, plinirea faptei bune şi dărnicia faţă de rude şi El 
opreşte de la desfrâu, faptă urâtă şi nelegiuire. El vă îndeamnă pentru ca  voi să vă 
aduceţi aminte. [Coran, 16:90] 

6. Islamul este Religia despovărării. Allah Preaînaltul spune: 

... Allah vă voieşte uşurarea, nu vă voieşte împovărarea …  [Coran, 2:185] 
7. Islamul este Religia milei. Profetul Mohammed   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!)  a spus: 

„Celor care sunt milostivi, Allah le va arăta Mila Sa. Fii milostiv cu cei de pe Pământ 
şi Allah va fi milostiv cu tine.” 

 (relatat de Tirmidhi) 
8. Islamul este Religia justiţiei complete. Allah Preaslăvitul spune: 

… Fiţi statornici faţă de Allah şi martori drepţi! Să nu vă împingă ura împotriva 
unui neam să nu fiţi drepţi! …  [Coran, 5:8] 

9. Islamul este Religia care impune cooperarea în bunătate. Allah Preaînaltul spune: 

... Într-ajutoraţi-vă în plinirea faptelor bune şi în evlavie, dar nu vă ajutaţi la păcat 
şi la nedreptate! ... [Coran, 5:2] 

10. Islamul nu este o Religie pentru un anume grup, o anume rasă sau etnie. Islamul este 
pentru toată omenirea. Allah Preaslăvitul spune: 

... Aşa va face Allah semnele sale limpezi, pentru ca voi să fiţi bine călăuziţi. 
[Coran, 3:103] 

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

... Allah iartă toate păcatele. El este Iertător, Îndurător [Al-Ghafur, Ar-Rahim]. 
[Coran, 39:53] 

 

Calităţile distinctive şi privilegiile Islamului 
 

Deoarece Islamul este ultima Religie, are calităţi şi privilegii care o fac potrivită pentru 
toate timpurile şi locurile: 

● Islamul este ultima Religie Divină revelată omului. 

● Islamul recunoaşte revelaţiile Divine anterioare. Pe de altă parte, evreii nu îl recunosc pe 
Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!) iar creştinii nu îl recunosc pe Mohammed   (Pacea şi 



binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) , dar musulmanii îi recunosc pe Moise, Isus şi toţi 
ceilalţi profeţi (Pacea lui Allah fie asupra lor!). 

● În Islam, oamenii au o relaţie cu Domnul lor în toate aspectele şi circumstanţe. 

● Islamul este singura Religie care nu a fost denaturată sau modificată. 

Harry G. Dorman a spus: 

„Coranul este Revelaţia literală a lui Dumnezeu, transmis lui Mohammed de către Gavriil, 
perfectă în fiecare literă. Este un miracol mereu prezent, martor fiind Mohammed, Profetul lui 
Dumnezeu. Calitatea ei miraculoasă se află parţial în stilul său, atât de perfect, încât nici omul 
şi nici djinnii nu ar putea produce un singur capitol pentru a se compara cu cel mai mic capitol 
al ei, şi parţial în conţinutul învăţăturilor sale, profeţiilor despre viitor, informaţiilor corecte 
uimitoare, pe care un analfabet precum Mohammed nu ar fi putut să le adune singur.”38 

● Islamul este Religia care cuprinde toate aspectele materiale şi spirituale ale vieţii. Nu 
neglijează nici cel mai mic lucru din viaţa unui musulman.  

Abdur-Rahman ibn Zaid a spus că i-a fost spus lui Salman: 

„«Profetul vostru v-a învăţat totul, chiar şi cum să vă faceţi nevoile?» Salman a spus: 
«Desigur, ne-a interzis să fim în direcţia Qiblei în timp ce facem nevoile, să ne spălăm cu 
mâna dreaptă, să folosim mai puţin de trei pietre, sau să folosim oase sau bălegar (pentru 
curăţire).»” 

(relatat de Muslim) 

W. Thomas Arnold a spus: 

„Simţul dreptăţii este unul dintre cele mai frumoase idealuri ale Islamului, pentru că aşa 
cum am citit în Coran, găsesc acele principii dinamice ale vieţii, nu mistice, ci etica concretă 
potrivită pentru desfăşurarea vieţii de zi cu zi a întregii lumi.” 

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

Prinţul Charles a declarat: 

„Islamul ne poate învăţa astăzi o modalitate de a înţelege şi de a trăi în lumea în care 
creştinismul în sine este mai sărac, pentru că a pierdut. Islamul refuză să separe omul de 
natură, religia de ştiinţă, spiritul de materie.” 

 
► Această copie a Nobilului Coran a fost scris cu aur lichid pe un papirus, fapt care 

demonstrează că musulmanii erau preocupaţi de conservarea Coranului cel Glorios. 
 

                                      
38  Pentru înţelegerea Islamului, p. 3 



● Islamul  nu intră în conflict cu intelectul uman sau predispoziţiile sale naturale.  

● Islamul este Religia pentru întreaga omenire, indiferent de educaţia şi timpul sau locul ei. 
Acest lucru este în contrast cu religiile anterioare care au fost transmise anumitor persoane, la 
un moment dat. De exemplu, dacă o persoană dorea să devină evreu, el nu trebuia să se nască 
evreu. Isus (Pacea fie asupra sa!) a spus despre crețtinism: 

„Am fost trimis la oile pierdute ale Copiilor lui Israel. Islamul este o Religie universală, 
care se potriveşte tuturor oamenilor din toate timpurile, indiferent de rasă sau limbă.” 

Acesta este Cuvântul lui Allah: 

Şi Noi nu te-am trimis decât ca vestitor şi prevenitor pentru toată lumea, însă cei 
mai mulţi dintre oameni nu ştiu. [Coran, 34:28] 

În acest verset, Allah Preaînaltul îi comanda Profetului Său   (Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra sa!)  să cheme deschis la Islam, aşa că a chemat oamenii săi să Îl adore numai 
pe Allah Unicul, şi să lase deoparte toţi idolii falşi. El   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra sa!)  a fost rănit de oamenii săi, dar a rămas neclintit şi îndurător. A trimis scrisori regilor 
din timpul său şi i-a chemat la Islam. Printre cei cărora le-a scris, au fost împăratul Romei, 
Persiei, Abissiniei. Dacă Mesajul Profetului   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  
nu ar fi fost unul universal, el nu i-ar fi chemat pe conducătorii diferitelor regate din apropierea 
Saudiei să accepte Islamul. Acest lucru ar fi deschis eventual un front cu adversarii care erau 
mai  numerici mai bine echipaţi militar. De ce ar îndrăzni să facă aşa ceva dacă nu ar fi fost un 
mesaj Divin, de la Allah Preaînaltul, care a fost ordonat să fie transmis întregii omeniri? 

 
► Traducere: Încep în numele lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător. De la Mohammed ibn 

Abdullah, Mesagerul lui Allah, către Negus, regele Abissiniei. Pacea fie asupra celor care 
urmează Calea cea Dreaptă. Sunt recunoscător în faţa lui Allah, nu există altă divinitate cu 

excepţia Lui, şi mărturisesc că Isus, fiul Mariei, nu este altceva decât un spirit creat de Allah, 
prin Cuvântul Său (El a spus «Fii!» şi Isus a fost), pe care L-a insuflat Mariei, Fecioara, cea 
pură, cea curată, şi astfel ea a rămas însărcinată cu Isus. Allah l-a creat şi pe el la fel cum l-a 
creat pe Adam, cu Propriile Sale Mâini. Îţi cer să îl adori doar pe Allah, Unicul, şi să nu îi 

asociezi Lui nici un partener, şi (îţi cer) să i te supui numai Lui, să crezi în mine şi în ceea ce 
mi-a fost revelat mie, deoarece eu sunt Mesagerul lui Allah. Te invit pe tine şi pe poporul tău 

să-L adoraţi doar pe Allah Preaînaltul. Mărturisesc că am transmis Mesajul.  Îţi cer să mă 
asculţi şi să îmi urmezi sfatul. Pacea fie asupra celor care urmează Calea cea Dreaptă. 



 
►Traducere: Încep în numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător. De la Mohammed ibn 

Abdullah, Mesagerul lui Allah, către Muqawqas, conducătorul creştinilor din Egipt. Pacea fie 
asupra celui care urmează ghidarea. Te chem la Islam. Acceptă Islamul şi te vei afla în 

siguranţă. Allah îţi va oferi răsplată dublă pentru aceasta. Dacă abandonezi Mesajul lui Allah, 
vei fi împovărat cu păcatele tuturor celor care te urmează, care spune: 

Spune:«O, voi oameni ai Scripturii, veniţi la un cuvânt comun între noi şi voi: să nu-L 
adorăm decât pe Allah, să nu-L asociem cu nimic, să nu ne luăm unii pe alţii drept 

dumnezei, în afară de Allah. Apoi, dacă ei vă vor întoarce spatele, spuneţi-[le]: 
Mărturisiţi [cel puţin] că noi suntem supuşi.» [Coran, 3:64] 

 
►Traducere: Încep în numele lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător. De la Mohammed ibn 

Abdullah, Mesagerul lui Allah, către Heraclius, împăratul Romei. Pacea fie asupra celui care 
urmează ghidarea. Te chem la Islam. Acceptă Islamul şi te vei afla în siguranţă. Allah îţi va 
oferi răsplată dublă pentru aceasta. Dacă abandonezi Mesajul lui Allah, vei fi împovărat cu 

păcatele tuturor celor care te urmează, care spune: 

Spune:«O, voi oameni ai Scripturii, veniţi la un cuvânt comun între noi şi voi: să nu-L 
adorăm decât pe Allah, să nu-L asociem cu nimic, să nu ne luăm unii pe alţii drept 

dumnezei, în afară de Allah. Apoi, dacă ei vă vor întoarce spatele, spuneţi-[le]: 
Mărturisiţi [cel puţin] că noi suntem supuşi.» [3:64] 

(Heaclius a fost împăratul Imperiului Bizantin [610-641], care a capturat Siria, Palestina şi 
Egiptul de la Imperiul Persan [613-628] ) 



 
Mesagerul lui Allah   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

„Acest lucru (Religia Islamică) va deveni clar precum noaptea şi ziua. Fiecare 
persoană dintr-un oraş sau din deşert va ştii despre această Religie, prin putere sau 
dizgraţie. Puterea prin care Islamul este onorat şi dizgraţia prin care Allah necinsteşte 
necredinţa.” 

 (relatat de Ahmad) 

 

Concluzii 
 

Religia Divină, Islamul, este completă în toate aspectele. Aceasta este constituţia pentru 
o viaţă împlinită în această lume şi în cea veşnică din lumea de Apoi. Puteţi găsi maniere 
deviate sau greşeli în comportamentul musulmanilor, dar se ştie că acest lucru nu aparţine 
Islamului. 

Aceste lucruri se pot întâlni din cauza ignoranţei lor faţă de Religie sau din cauza 
slăbiciunii credinţei lor, care vă pun în situaţia  de a vedea asemenea lucruri. Prin urmare, nu 
judecaţi Islamul conform experienţei dumneavoastră, văzând ce fac unii dintre adepţii acestei 
Religii. 

Această mică publicaţie ar trebui să fie privită ca o cheie pentru a începe căutarea 
Adevărului.  

Cu toate aceste, pentru a studia în continuare Islamul: 

1. Îndepărtaţi orice prejudiciu 
2. Aveţi o dorinţă reală de a ajunge la adevăr şi nu căutaţi defecte sau erori 
3. Gândiţi independent şi nu urmaţi orbeşte alte persoane 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil: 

Şi când li se zice lor: «Urmaţi ceea ce a trimis Allah!», atunci zic ei: «Ba noi 
urmăm cele cu care i-am găsit pe părinţii noştri!» Chiar dacă-i cheamă Şeitan  
la pedeapsa văpăii?! [Coran, 31:21] 
 

Cum poate cineva să devină musulman? 
 

Pentru a deveni musulman, nu este nevoie de  ritualuri religioase specifice sau taxe, nici 
de anumite locuri sau compania altor persoane. Aceasta pentru că, în Islam, o persoană este în 
relaţie directă cu Domnul său, fără niciun intermediar. 

Simplu, prin credinţa şi declararea Unicităţii lui Allah şi că Mohammed este Supusul, 
Robul şi Mesagerul Său, persoana devine musulmană. În momentul în care a făcut această 
declaraţie sincer, fiecare păcat făcut până în acel moment îi este şters. 

În Nobilul Coran, Allah Preaînaltul spune: 

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



fost supuşi [lui Allah] înainte de [venirea] lui»; ~ Aceştia vor fi dăruiţi cu răsplată de două 
ori, pentru că ei sunt statornici şi pentru că ei resping fapta rea prin fapta bună şi fac 
milostenie din cele cu care i-am înzestrat. [Coran, 28:52-54] 

Allah Preaînaltul şterge toate păcatele de dinainte de acceptarea Islamului. Profetul 
Mohammed   (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)  a spus: 

„Islamul şterge toate păcatele pe care le-a făcut înainte de a intra în Islam.” 
(relatat de Muslim)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Allah Preaînaltul spune în Coranul Cel 

Nobil: 
  Spune: «O, voi oameni ai Scripturii, 
veniţi la un cuvânt comun între noi şi 

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

spatele, spuneţi-[le]: Mărturisiţi [cel 
puţin] că noi suntem supuşi!»  

[Coran, 3:64]  



 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?  
[Coran, 41:53] 

 
 
 
 

Dacă doriţi mai multe informaţii despre Islam, puteţi vizita 
următoarele site-uri: 

 
http://www.thekeytoislam.com  

http://www.islamhouse.com  
http://www.islamreligion.com  
http://www.islam-guide.com  

http://www.islamtomorrow.com  
http://www.islamqa.info  

http://www.womeninislam.ws  
http://www.1ststepsinislam.com  
http://www.chatislamonline.org  

http://islamweb.net/  
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