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PREFAŢĂ 

Această carte este un scurt ghid pentru a înţelege 

Islamul. Aceasta conţine trei capitole. 

Primul capitol “Câteva dovezi despre adevărul Islamului”, 
răspunde întrebărilor importante ale mai multor persoane: 

• Este Coranul cu adevărat cuvântul lui Allah, revelat de El? 
• Este Muhammad   (1)  cu adevărat profet trimis de Allah? 
• Este Islamul cu adevărat o religie de la Allah? 

În acest capitol sunt evidenţiate şi menţionate şase lucruri. 

1) Miracolele ştiintifice în Sfântul 
Coran: 

Această secţiune dezbate, (cu imagini) 
câteva recente descoperiri ştiinţifice 
menţionate în Sfântul Coran, care au 
fost revelate patruzeci de secole în 
urma. 

 

2) Marea provocare de a produce un 
singur capitol asemănător celor 
din Coran:  

În Coran, Allah a restricţionat  toate 
fiinţele umane de a produce un singur 
capitol ca şi capitolele din Coran. Chiar dacă Coranul a fost revelat 
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patruzeci de secole in urmă, până astăzi nimeni nu a fost capabil să 
schimbe această restricţie. Chiar dacă cel mai mic capitol din Coran 
(Capitol 108) conţine doar zece cuvinte. 
 
3) Profeţii biblice despre venirea Profetului Muhammad 

(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!): 
În această secţiune, sunt dezbătute câteva profeţii biblice despre 
venirea Profetului Muhammad   
 
4) Versetele Coranice descriu evenimente viitoare care ulterior 

au avut loc:  
Coranul a menţionat viitoare evenimente care au avut loc şi au fost 
dovedite cum ar fi de exemplu, Victoria romanilor asupra perşilor. 
 
5) Miracolele Profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea 

lui Allah fie asupra lui!): 
Multe miracole au fost făcute de către Profetul Muhammad , 
acestea fiind atestate de multă lume. 
 

6) Un scurt rezumat al vieţii Profetului (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!): 

Aceasta indică clar că Muhammad  nu a fost un fals profet care a 
revendicat profeţia pentru a obţine câştig, măreţie sau putere. 

Din aceste şase lucruri evidenţiate, putem trage concluzia că: 

• Coranul trebuie sa fie cuvântul literal al lui Allah, revelat de El. 
• Muhammad  este cu adevărat profet trimis de Allah. 
• Islamul este cu adevărat reglia de la Allah. 
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Dacă  vrem sa ştim dacă o religie este falsă sau nu,  nu trebuie să 
depindem de emoţiile noastre interioare, simţuri sau tradiţii. Mai 
precis trebuie să depindem de motivele noastre şi intelect. Când 
Allah a trimis profeţi, El i-a sprijinit pe ei cu miracole şi  dovezi ce 
demonstrează că au  fost adevăraţi profeţi trimişi de Allah şi religia  
cu care ei au venit este adevărată.  

Al doilea capitol, Câteva Benefici ale Islamului, menţionează 
câteva dintre benficiile  pe care Islamul le furnizează oamenilor, 
cum ar fi: 

1) Uşa către Paradisul etern  
2) Salvarea din Iad  
3) Fericirea adevărată si pacea interioară  
4) Iertare pentru toate păcatele anterioare  

 

Al treilea capitol, Informaţii Generale despre Islam, furnizează 
informaţii generale despre Islam, corectează câteva neînţelegeri 
despre Islam  şi răspunde la câteva întrebări obişnuite, cum ar fi: 

• Ce spune Islamul despre terorism? 
• Care este statutul femei în Islam? 

Note 

1) Acest cuvant arab  înseamnă, “Pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra lui!” 
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CAPITOLUL 1 
 

CÂTEVA DOVEZI DESPRE ADEVĂRUL 

ISLAMULUI 

Allah Preaînaltul l-a înzestrat pe ultimul său profet 

(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) cu numeroase 
miracole şi dovezi pentru a le demonstra oamenilor că el este un 
profet adevărat trimis de Allah Preaînaltul. De asemenea, l-a trimis 
cu ultima sa carte, Sfântul Coran, cu numeroase miracole care să 
dovedească că acesta este într-adevăr Cuvântul lui Allah 
Preaînaltul, care nu a fost modificat în nici un fel de mâna omului. 
Acest capitol va discuta câteva dintre dovezile Islamului. 
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(1) Miracolele ştiinţifice în Sfântul Coran  

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

 

  8 



     CURT GHID ILUSTRAT, PENTRU A INTELEGE ISLAMUL S 

A) Dezvoltarea embrionului în Coranul cel Sfânt  
 

În Sfântul Coran, Allah Preaînaltul spune despre fazele dezvoltării 
embrionale:  
  

“Noi l-am creat pe om din apă aleasă venită din lut,/ Apoi 
l-am făcut Noi o picătură într-un singur loc,/ 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 Preaînaltul, făcătorul Cel Bun!"(Sura Al-Mu'minun: 
12-14)(1)  
 
În limba arabă, cuvântul alaqah are trei înţelesuri: 1- lipitoare, 2 - 
lucru suspendat, 3 - cheag de sânge. 
  
Comparând o lipitoare cu un embrion în stadiul de alaqah, veţi găsi 
numeroase asemănări între cele două(2),,  după cum putem vedea în 
figura 1. De asemenea, embrionul în acest stadiu se hrăneşte din 
sângele mamei, aşa cum şi lipitoarea se hrăneşte din sângele 
altora(3). 
 
Al doilea înţeles al cuvântului alaqah este "lucru suspendat", aşa 
cum veţi vedea şi în figura 2 şi 3, suspendarea embrionului, în 
stadiul de alaqah în pântecele mamei. 
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2: În această fotografie, putem vedea embrionul suspendat în 
uterul mamei, în timpul stadiului de alaqah 

 
1: În această fotografie se vede embrionul în timpului stadiului 
alaqah 
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3: Reprezintă embrionul la 15 zile in stadiul de alaqh, mărimea sa 
este de 0,6 mm 

 
Al treilea înţeles al aceluiaşi cuvânt este "cheag de sânge". Vom 
vedea că aparenţa externă a embrionului în stadiul de alaqah este 
extrem de asemănătoare cu cel al unui cheag de sânge. De 
asemenea, în timpul acestui stadiu(4) (Figura 4), sângele din 
embrion nu circulă pâna la sfârşitul celei de a treia săptămâni(5). 
Embrionul, în acest stadiu seamănă cu un cheag de sânge. 
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4: Schema sistemului cardiovascular al embrionului în stadiul alaqah. 
Aspectul extern al embrionul este  asemănător cu o picătură de sânge 

 

Deci, cele trei înţelesuri ale cuvântului alaqah corespund celor trei 
descrieri ale embrionului în stadiul de alaqah.  
Următorul stadiu menţionat în verset este cel de mudgah. În limba 
arabă, mudgah înseamnă "o substanţă mestecată". Dacă cineva ar 
lua o bucată de gumă şi ar mesteca-o şi apoi ar compara-o cu 
embrionul în stadiul de mudgah ar observa că cele două seamănă 
foarte mult(6). Vezi figurile 5 si 6. 
 
Cum putea Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra lui!) să fi ştiut acest lucru acum 14 secole, când oamenii 
de ştiinţă au descoperit abia de curând, folosindu-se de aparatura de 
specialitate şi microscopuri foarte puternice care nu existau în acel 
timp? 
Hamm şi Leeuwenhoek au fost primii oameni de ştiinţă care au 
observat celulele spermatozoidului, folosind un microscop în anul 
1677 (la mai mult de 1000 de ani dupa Profet). 
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5: Fotografia embrionului in  
ziua 28 in stadiul de mudghah. 
 
Embrionul din acest studiu 
este aparent similar cu 
substanţa rumegată /mestecată
pentru că somitele din partea
posterioară a embrionului 
seamănă cumva cu urmele 
lăsate de dinţi pe substanţa 
rumegată 

 

 
6: Fotografiile compară 
embrionul în stadiul de 
mudghah cu o bucată de gumă 
mestecată. 
Noi găsim asemănări între ele.  
 
A. Desen al embrionului în 
stadiul mudghah. 
 Putem vedea  somitele din 
partea embrionului 
 ce arată asemenea urmelor de 
dinţi.  
 
B.  Fotografie a unei bucăţi de 
gumă mestecată. 
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Ei credeau, în mod eronat, că spermatozoizii conţineau o fiinţă 
completă dar în miniatură care începea să crească în momentul în 
care ajungea în pântecele mamei(7).  
 
Profesorul Emerit Keith L. Moore este unul dintre cei mai cunoscuţi 
oameni de ştiinţă din întreaga lume în domeniul anatomiei şi 
embriologiei şi autorul cărţii "Dezvoltarea umană", care a fost 
tradusă în 8 limbi. Această carte este o lucrare ştiinţifică şi a fost 
aleasă de un comitet special din Statele Unite ca fiind cea mai bună 
carte scrisă vreodată de un singur autor.  Dr. Keith Moore, este 
profesor Emerit de Anatomie si Biologie Celulara la Universitatea 
din Toronto, Canada. Acolo,  el a fost Decan Asociat de Bazele 
Ştiinţei la Facultatea de Medicină şi timp de 8 ani a fost 
Preşedintele Departamentului de Anatomie. 
In 1984  a primit cel mai distins premiu  din domeniul anatomiei 
din Canada, J. C. B. Grant Award, de la Asociaţia Canadiană a 
Anatomiştilor. A condus multe asociaţii internaţionale, ca Asociaţia 
Canadiana a Anatomiştilor şi Consiliul Uniunii Ştiinţelor Biologice. 
În 1981, în timpul celei de a 7-a Conferinţe Medicale din 
Danemarca şi Arabia Saudită, profesorul Moore a spus: "Mi-a făcut 
o mare plăcere să pot clarifica pasaje din Coranul cel Sfânt care se 
referă la corpul uman, îmi este foarte clar că acestea au fost revelate 
de Allah Preaînaltul, pentru că aproape toate aceste cunoştinţe nu au 
fost descoperite decât cu câteva secole în urmă. Acest lucru 
demostrează că Muhammad a fost cu adevărat, trimisul lui Allah 
Preaînaltul."(8)  
Ca urmare, profesorul Moore a fost întrebat: "Acest lucru înseamnă 
că, credeţi că Sfântul Coranul este Cuvântul lui Allah Preaînaltul?" 
La care a replicat: "Nu am nici o dificultate în a crede acest 
lucru."(9) 
În timpul unei conferinţe, profesorul Moore a replicat: "...deoarece 
dezvoltarea embrionului este foarte complexă datorită procesului 
continuu de schimbări este necesar să se promoveze un nou sistem 
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de clasificări folosind termeni din Sfântul Coran şi din Sunnah 
(tradiţia Profetului). Acest sistem este simplu, clar şi se 
conformează perfect cunoştinţelor despre embriologie. Studiile 
intensive ale Sfântului Coran si Tradiţiei Profetului în ultimii 4 ani 
au dezvăluit un sistem de clasificare a embrionilor umani care a 
reuşit să uimească încă de când a fost descoperit, in secolul 17 A.D. 
Cu toate că Aristotel, fondatorul ştiinţei embriologice, a realizat în 
secolul 4  B. C , din studiul ouălelor de găină, că embrionii puilor 
se formează în etape, dar nu a dat nici un detaliu despre aceste 
etape. Atât cât se cunoaşte din istoria embriologiei, până în secolul 
20, se ştiau foarte puţine lucruri despre etapele şi clasificările 
embrionilor umani. 
  Din acest motiv, descrierea embrionului uman in Coran, nu se 
putea baza pe cunoştinţe ştiinţifice. Singura concluzie plauzibilă 
este că a fost revelat Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra lui!) de către Allah Preaînaltul. Muhammad nu ar fi putut 
să fi ştiut atâtea detalii pentru că era analfabet fără nici o pregătire 
ştiinţifică(10) 
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Note 

(1) Vă rog să reţineţi că ceea ce se află menţionat între ghilimele in 
aceasta carte, reprezintă doar o traducere a înţelesului coranic şi nu 
sunt pasaje din Coran care a fost scris în limba arabă.  

(2) The Developing Human, Moore and Persaud, 5th ed., p. 8. 
(Dezvoltarea fiinţei umane), Moore şi Persaud, a 5-a ediţie, p. 8).  

(3) Human Development as Described in the Quran and Sunnah, 
Moore and others, p. 36. (Dezvoltarea fiinţei umane descrisă în Coran 
şi în Sunnah), Moore şi alţii, p. 36). 

(4) Human Development as Described in the Quran and Sunnah, 
Moore and others, pp. 37-38.(Dezvoltarea fiinţei umane descrisă în 
Coran şi în Sunnah), Moore şi alţii, p.  37-38).  

(5) The Developing Human, Moore and Persaud, 5th ed., p. 65. 
(Dezvoltarea fiinţei umane, Moore şi Persaud, a 5-a ediţie, p. 65).  

(6)  The Developing Human, Moore and Persaud, 5th ed., p. 8 
(Dezvoltarea fiinţei umane), Moore şi Persaud, a 5-a ediţie, p. 8). 

(7)    The Developing Human, Moore and Persaud, 5th ed., p. 9. 
(Dezvoltarea fiinţei umane, Moore şi Persaud, a 5-a ediţie, p. 9).  

(8)   Referinţa la această expresie este preluată din This is the Truth 
(Videotape) (Acesta este Adevărul) (casetă video). Vizitaţi 
www.islam.guide.com/truth pentru o copie a acestei casete. 

(9) This is the Truth (Videotape) (Acesta este Adevărul) (casetă 
video).  
(10) This is the Truth ([Videotape) (Acesta este Adevărul) (casetă 
video) . 
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B) Munţii în Coranul cel Sfânt  
 

Cartea intitulată "Pământul" constituie baza de studiu în numeroase 
universităţi din toată lumea. Unul dintre cei doi autori este 
profesorul Emerit, Frank Press. El a fost consilierul ştiinţific al 
fostului preşedinte american Jimmy Carter, şi timp de 12 ani a fost 
Preşedintele Academiei Naţionale de Ştiinţe din Washington DC. 
Cartea sa afirmă că munţii au rădăcini subterane(1). Aceste rădăcini 
sunt adânc fixate in pământ, astfel munţii au forma ca de ţăruşi  
(vezi figurile 7, 8, şi 9 din pagina următoare). 
 
Iată cum Coranul descrie munţii. Allah Preaînaltul spune în Coranul 
cel Sfant: 
 
 “Oare nu am făcut Noi pământul un pat,/ Şi munţii ca 
ţaruşii?" (SuraAn-Naba':6-7). 
 
Ştiinţa modernă a pământului a demonstrat că munţii sunt îngropaţi 
în pământ şi dimensiunea lor poate să ajungă de câteva ori 
dimensiunea munţilor de la suprafaţa pământului.(2)  Deci, cel mai 
potrivit cuvânt pentru a descrie munţii pe baza acestei informaţii 
este cuvântul "ţăruş", pentru că majoritatea formei "ţăruşului" este 
ascunsă în pământ. Istoria ştiinţei spune că teoria munţilor care sunt 
îngropaţi în pământ a fost descoperită în 1865 de către astronomul 
Sir George Airy.(3)  Munţii au un rol foarte important în stabilizarea 
scoarţei terestre. Ei împiedica mişcarea pământului.(4) Allah 
Preaînaltul spune în Coranul cel Sfant: 
 
"El a aşezat pe pământ munţii statornici, ca să nu se clatine cu 
voi, râuri şi drumuri, poate că voi veţi fi călăuzitori." (Sura An-
Nahl:15). 
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S 

 
 
 
 
 
 
 
7: Munţii au rădăcini sub  pamant (1) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8:  Secţiune schematică. Munţii, ca şi ţăruşii, au 
rădăcinile adânc înfipte în pământ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Altă figură arată că muntii au forma de ţăruş datorită 
rădăcinilorr adânci.  

18 
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Ştiinţa Modernă a Pământului a dovedit că munţii au rădăcini 
adânci sub suprafaţa pământului (vezi figura 9) şi aceste rădăcini 
pot atinge de mai  multe ori nivelurile suprafeţei pământului.(5)  Ca 
urmare, cuvântul cel mai potrivit pentru a descrie munţii, pe baza 
acestor informaţii, este cuvântul „ţăruş”, din moment ce o mare 
parte din ţăruş este ascunsă sub suprafaţa pământului.  
Istoria Ştiinţei ne spune că teoria conform căreia munţii au rădăcini 
adânci a fost introdusă abia in 1865 de Astronomul Regal, George 
Airy.(6) 
De asemenea, munţii joacă un rol important în stabilizarea crustei 
pământului(7). Ei împiedică mişcarea pământului. 
 
Allah Preaînaltul a spus in Coran: 
 
„El a aşezat pe pământ munţi statornici, ca să nu se clatine cu 
voi...” (Sura An-Nahl:15) 
 
Teoria modernă a straturilor tectonice spune că munţii au rolul de a 
stabiliza  pământul. Această teorie referitoare la rolul pământului a 
fost descoperită  şi publicată abia în anul 1960.(8)  
 
Ar fi putut cineva de pe vremea Profetului (pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra lui!) să spună 
despre adevărata formă a munţilor? 
Ar fi putut cineva să afirme că acei 
munţi pe care îi vedem sunt 
îngropaţi în pământ şi dimensiunea 
lor este mai mare de câteva ori, aşa 
cum oamenii de ştiinţă 
contemporani afirmă? Geologia 
modernă confirmă adevărul spus în Coran.  
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Note 

(1) Earth, Press and Siever, p. 435 (Pământul, Pres şi Siever, p. 
435). De asemenea, a se vedea şi “Ştiinţa Pământului” Tarbuck şi 
Lutgens, p. 157).  

(2) The Geological Concept of Mountains in the Quran (Conceptul 
geologic de Munţi în Coran). El-Naggar, p. 5.   

(3) The Geological Concept of Mountains in the Quran (Conceptul 
geologic de Munţi în Coran, p. 5).  

(4) The Geological Concept of Mountains in the Quran (Conceptul 
geologic de Munţi în Coran, p. 44-45).   
 
(5) The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, El-
Naggar, 
p. 5. (Conceptul geologic de Munţi în Coran), El-Naggar, p. 5 
 
(6) Earth, Press and Siever, p. 435. Also see The Geological 
Concept 
of Mountains in the Qur’an, p. 5. (Pământul, Press si Siever, p. 435. 
De asemenea vezi Conceptul Geologic de Munţi în Coran, p.5) 

(7) The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, p. 44-45. 
(Conceptul Geologic de Munţi în Coran, p. 44-45) 

(8)The Geological Concept of Mountains in the Quran (Conceptul 
Geologic de Munţi în Coran, p. 5).   
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C) Originea universului în Coranul cel Sfânt 

 
Cosmologia modernă afirmă, în mod foarte clar, că la un moment 
dat, întreg universul nu era decât un nor de fum (cu o mare 
densitate, opac şi format din gaze fierbinţi)(1) Acesta este unul dintre 
principiile incontestabile ale cosmologiei contemporane. Oamenii 
de ştiinţă pot să observe acum formarea unor noi stele din 
rămăşiţele "fumului" (vezi figurile 10 si 11) .  
Stelele luminoase care le vedem noaptea, au fost, ca şi tot universul, 
un fum. 
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfant: “Apoi s-a întors 
către cer - care era un fum..." (Sura Fussilat: 11).  
 
Deoarece pământul şi cerurile de deasupra (Soarele, Luna, stelele, 
planetele, galaxiile) s-au format din acelaşi "fum", putem trage 
concluzia că pământul şi cerul erau o singură entitate. Şi din acest 
"fum" omogen, s-au separat.  
 
Allah Preaînaltul spune: “Oare nu văd cei care nu cred că 
cerurile şi pământul au fost împreună şi că Noi le-am 
despărţit..." (Sura Al'Anbiya:30).  
 
Doctor Alfred Kroner, unul dintre cel mai de seamă geologi din 
întreaga lume, a spus: "Gândindu-mă de unde vine Muhammad... 
găsesc că este aproape imposibil ca el să fi ştiut lucruri cum ar fi 
originea universului, deoarece oamenii de ştiinţă de abia acum le-au 
descoperit cu ajutorul unor  echipamente foarte performante şi 
metode tehnice."(2)  
El a mai spus: "cineva care nu ştia nimic despre fizica nucleară 
acum 14  secole, nu avea de unde să ştie, din propria lui minte, că 
cerul şi pământul au avut aceeaşi origine.”(3) 

 

  21 



     CURT GHID ILUSTRAT, PENTRU A INTELEGE ISLAMUL 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10: Formarea unei noi stele dintr-un nor de gaz si praf 
(nebuloasă), care reprezintă o parte din resturile ,,fumului” 
aflat la originea întregului univers 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
11. Nebuloasa Laguna - un nor de gaz şi praf cu un diametru de 
peste 60 ani lumină. A fost tulburat de radiaţiile Ultraviolete din 
partea stelelor fierbinţi care s-au format pe cer în cantitate mare. 
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Note 

(1) The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the 
Universe, Weinberg, p. 94-105 (Primele trei minute, o viziune 
modernă asupra originii universului, Weinberg, p. 94-105.)   

(2) Referinţa la această expresie este preluată din This is the Truth 
(videotape) (Acesta este Adevărul (casetă video)). 
(3) This is the Truth (videotape) (Acesta este Adevărul (casetă 
video)). 
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D) Creierul mare în Coranul cel Sfânt  

 
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt despre unul dintre 
necredincioşii care i-a interzis Profetului Muhammad (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) să-şi facă rugăciunea la 
Kaaba:  
 
“Dar nu! Dacă nu va înceta, Noi îl vom apuca de smocul de păr, 
/ De smocul mincinos si păcătos." (Sura Al'Alaq: 15-16).  
 
De ce a descris Coranul "smocul de păr" (partea frontală a capului) 
ca fiind mincinos şi păcătos? De ce e scris în Coran că acea 
persoană era mincinoasă şi păcătoasă? Care este legătura dintre 
"smocul de păr", minciună  şi păcat?  
 
Dacă am studia partea din faţă a capului, vom găsi aria pre-frontală 

a cerebelului (vezi figura 12). Ce spune psihologia despre această 
zonă? Cartea intitulată "Lucruri esenţiale în anatomie şi psihologie" 
spune: “Motivaţia şi facerea unui plan şi iniţiativa mişcărilor se 
desfăşoară în porţiunea anterioară lobului frontal, în aria 
prefrontală.” Aceasta este regiunea cortexului(1). De asemenea, mai 
găsim în această carte: "În relaţia mişcării şi motivaţiei, aria pre-
frontală este considerată a fi şi centrul funcţional al agresiunii."(2)  
 
Deci, aria cerebelului este responsabilă cu planificarea, motivarea 
comportamentului bun sau rău, şi de asemenea, mai este 
responsabilă cu minciunile şi adevărul.  
 
Deci, putem să spunem că partea frontală a capului este 
"responsabilă" cu minciunile şi păcatele, aşa cum şi Coranul o 
spune. 
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12.Regiunile funcţionale din cortexul cerebral ale emisferei stângi. Aria 
prefrontală este localizată în partea frontală a cortexului cerebral. 
 
Oamenii de ştiinţă au descoperit acest lucru în urmă cu 60 de ani
potrivit spuselor profesorului Keith L. Moore. (3). 
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Note 

(1) Essentials of Anatomy & Physiology Seeley and others, p. 211.  
(Elemente de bază în anatomie şi fiziologie), Seeley şi alţii, p. 211). 
Vezi şi The Human Nervous System Noback and others, pp. 410-
411(Sistemul Nervos Uman, Noback şi alţii, p. 410-411).  

 
(2)  Essentials of Anatomy & Physiology Seeley and others, p. 
211(Elemente de bază în anatomie şi fiziologie, Seeley şi alţii, p. 
211). 

(3)  Al-E’jaz al-Elmy fee al-Naseyah (The Scientific Miracles in the 
Front of the Head), Moore and others, p. 41. (Miracolele ştiinţifice 
în partea frontală a capului), Moore şi alţii, p. 41).  
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E) Râurile şi mările în Coranul cel Sfânt 
 

Ştiinţa modernă a descoperit că, în locul de întâlnire a două 
mări  diferite există o "bariera" între ele. Această barieră desparte 
cele două mări şi fiecare mare are propria sa temperatură, 
salinitate şi densitate(1). De exemplu, Marea Mediterană are apa 
caldă, sărată, şi este mai puţin densă, comparativ cu apa Oceanului 
Atlantic. Când apa Mării Mediterane intră în Oceanul Atlantic prin 
strâmtoarea Gibraltar, înaintând câteva sute de kilometri pâna la 
adâncimea de 1000 de metri, îşi păstrează apa ei calda, sărată şi 
densitatea ei scăzută. Marea Mediterană se stabilizează la această 
adâncime (2) (vezi figura 13). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
13. Apa Mării Mediterane intră în Atlantic prin strâmtoarea 
Gibraltar, păstrându-şi caracteristicile (apă caldă, salină şi 
densitate mică) datorită barierei care le separă. 

Dar, Coranul mai menţionează despre un alt fenomen : separarea 
apei dulci de apa sărată, şi menţionează existenţa unei "porţiuni 
interzise", asemeni unei bariere, Allah Preaînaltul a spus în Coran:  
“El este Cel care a lăsat să curgă liber cele două mări - aceasta 
plăcută şi dulce şi aceasta sărată şi amară şi a făcut între ele un 
perete şi un baraj de netrecut." (Sura Al-Furqan:53). 
De ce oare în Coran s-a amintit de o porţiune (barieră) când s-a 
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vorbit despre separarea apei dulci de apa sărată, şi nu e menţionat 
nimic despre aceasta când a venit vorba despre separarea celor două 
mări? cu apa sărată situaţia este oarecum diferită ca atunci când cele 
două mări se întâlnesc. S-a descoperit că ceea ce separă apa dulce 
de apa sărată în estuare este o porţiune cu densitate diferită faţă de 
cele două(3). Această separare (zona de separare) are o salinitate 
diferită faţă de apa dulce şi cea sărată (4). (vezi figura 14) 
   

14. Secţiune longitudinală prin care se pune în evidenţă salinitatea în 
estuar. Putem vedea zona de separare (despărţitura) între apa dulce şi apa 
sărată.  
 

Această informaţie nu a fost descoperită decât recent, folosind 
aparatură performantă pentru măsurarea salinităţii, temperaturii, 
densităţii etc. Ochiul uman nu poate să perceapă diferenţa atunci 
când cele două ape se întâlnesc; mările par pentru noi ca o singură 
apă. De aceea, ochiul uman nu poate vedea diferenţa separării apei 
în estuare în trei tipuri de apă: dulce, sarata şi zona de separare 
(despărţitură). 
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Note 

(1) Principles of Oceanography, Davis, pp. 92-93 (Principii de 
Oceanografie), Davis, p. 92-93).  
(2) Principles of Oceanography, Davis, p. 93. (Principii de 
Oceanografie), Davis, p. 93). 

(3) Oceanography, Gross, p. 242.   (Oceanografia, Gross, p. 242). 
Vezi şi Introductory Oceanography, Thurman, pp. 300-301. 
(Introducere în oceanografie, Thurman, p. 300-301).  

(4) Oceanography, Gross, p. 244 (Oceanografia), Gross, p. 244 şi 
Introductory Oceanography, Thurman, pp. 300-301 (Introducere în 
oceanografie), Thurman, p. 300-301). 
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F) Adâncimea mărilor şi valurile din interiorul 
acestora în Coranul cel Sfânt 
 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:  
 
 

“Sau (ele sunt) ca adâncimile dintr-o mare adânca, fără fund, 
pe care o învăluie valurile, iar peste ele alte valuri şi deasupra 
lor nori. Adâncimi unele deasupra altora. Dacă cineva scoate 
mâna, aproape că nici nu o vede." (Sura An-Nur:40). 
 
 

Acest verset descrie despre întunericurile mărilor şi oceanelor, 
spunând că dacă vreunul ar dori să-şi vadă mâna nu ar putea. 
Întunericul de pe fundul mărilor şi oceanelor se găseşte de la 200 de 
metri in jos. La această adâncime, aproape că nu mai este lumină 
(vezi figura 15). După adâncimea de 1000 de metri, nu mai este 
lumină(1). Oamenii nu pot să se scufunde mai mult de 40 de metri 
fără ajutor din partea submarinelor sau cu un echipament special. 
Oamenii nu pot supravieţui fără ajutor în partea adânc întunecată a 
oceanelor,  cum ar fi adâncimea de 200 metri. 
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15. Între 3 si 30% din lumina solara este reflectată pe suprafaţa 
mării. Aşadar, aproape toate cele 7 culori ale spectrului solar sunt 
absorbite una după alta în primii 200 de m, exceptând albastrul 
deschis.  

Oamenii de Ştiinţă au descoperit recent această întunecime, datorită 
unor echipamente speciale şi submarinelor cărora li s-a permis să se 
scufunde în adâncurile oceanelor.   
 
Mai putem înţelege din următoarea frază a versetului: "... dintr-o 
mare adânca fără fund, pe care o învăluie valurile, iar peste ele 
alte valuri si deasupra lor nori..." că adâncurile mărilor şi 
oceanelor sunt acoperite de valuri, şi deasupra acestora alte valuri. 
Este foarte clar că al doilea set de valuri sunt cele de la suprafaţă, 
pentru că versetul menţionează că deasupra acestora sunt norii. Dar 
ce ştim despre primul set de valuri? Oamenii de ştiinţă au 
descoperit de curând că există nişte valuri interne care "se produc 
datorită interconexiunii densităţii între straturile cu densitate 
diferită" (2)  (vezi figura 16).  
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Valurile interioare acoperă apele din adâncimi pentru că au o 
densitate mai mare decât cele de deasupra. Valurile din interior 
acţionează în acelaşi mod ca şi cele de la suprafaţă şi se şi sparg ca 
acestea. Valurile interne nu pot fi văzute cu ochiul liber, dar pot fi 
detectate studiindu-le schimbarea de temperatură sau salinitate într-
un anumit loc(3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
16: Valuri interne formate prin amestecul a două straturi de apă de cu 
densităţi diferite. Unul este dens (cel inferior), altul este mai puţin dens 
(cel superior) 

Note 

(1) Oceans, Elder and Pernetta, p. 27 (Oceanele), Elder şi 
Pernetta, p. 27).   

(2) Oceanography, Gross, p. 205 (Oceanografia), Gross, p. 
205).  

(3) Oceanography, Gross, p. 205 (Oceanografia), Gross, p. 205) 
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G) Norii în Coranul cel Sfânt 

Oamenii de ştiinţă au studiat îndelungat norii şi au ajuns la 
concluzia că norii de ploaie sunt formaţi şi au o formă specifică în 
funcţie de anumite sisteme şi etape, care depind de anumite tipuri 
de vânt şi nori.  
 
Un tip de nor de ploaie este norul cumulonimbus. Meteorologii au 
studiat modul de formare al norilor cumulonimbus şi felul în care ei 
produc ploaia, tunetul şi fulgerul.  
Ei au aflat că norul cumulonimbus se formează astfel:  
1 . Norii sunt împinşi de vânt.  Norii cumulonimbus încep să se 
formeze când vântul împinge bucăţi mai mici de nori (norii 
cumulus) într-o zonă în care masa lor se concentrează (converg). 
(fig 17 şi 18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Fotografie din satelit în care se observă mişcarea norilor 
spre ariile convergente B,C şi D. Liniile indică direcţia 
vântului. 
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 18. Norii cumulus mici mişcându-se spre zona convergentă a 
orizontului, unde noi putem vedea un întins nor cumulonimbus. 
 

2. Unirea. Unirea norilor mai mici cu cei mai mari formând un 
întreg (1) 

 

 
 

19. (A) Părţi mici de nori (cumulus).  (B) Când norii mici se unesc dau 
naştere unui nor mai mare care se ridică. Stropii de ploaie sunt 
reprezentaţi prin puncte în desenul (B).  

  34 



     CURT GHID ILUSTRAT, PENTRU A INTELEGE ISLAMUL S 

3. Adunarea. Când norii mai mici se unesc, curenţii de aer cuprinşi 
în norul mai mare se intensifică. Curenţii de aer ce formează 
ridicăturile de lângă centrul norului sunt mai puternici decât cei 
formaţi în zonele marginale ale norului.(1) Aceşti curenţii fac ca 
structura norului să "crească" vertical, astfel încât norii să se 
unească unul deasupra celuilalt. (vezi figurile 19 (B), 20, şi 21). 
Această creştere verticală cauzează alungirea norului în zonele mai 
reci ale atmosferei, unde se formează picăturile de apă şi de 
grindină şi încep să crească în volum. Când aceste picături de apă şi 
de grindină încep să devină prea grele pentru ca ridicăturile să le 
suporte, încep să cadă din nor sub formă de ploaie, grindină etc.(2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. Nor cumulonimbus de formare. După ce norul 
creşte, ploaia iese din el 
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21. Nor cumulonimbus 

 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfant:  
 
"Nu ai văzut că Allah Preaînaltul mână norii, apoi îi împreună 
pe ei, apoi îi face grămadă şi apoi vezi ploaia ivindu-se din ei..." 
(Sura An-Nur:43).  
 
Meteorologii au descoperit de curând detaliile cu privire la 
formarea norului, structura şi cum funcţionează, folosind 
echipament de înaltă tehnologie cum ar fi sateliţii, calculatoarele, 
baloanele şi alte echipamente de studiere a vântului şi a direcţiilor 
lui, măsurarea umidităţii şi variaţiile ei, determinarea nivelului 
presiunii atmosferice.(3)  

 

Următorul verset, după menţionarea vântului şi ploii, aminteşte şi 
de tunete şi fulgere:  
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S 

"Nu ai văzut că Allah mână norii, apoi îi împreuna pe ei, apoi îi 
face grămadă şi apoi vezi ploaia ivindu-se din ei. Şi El face să 
coboare din cer, din munţii Lui, grindina şi loveşte cu ea pe cine 
voieşte El şi o îndepartează de la cine voieşte El. Iar scăpărarea 
fulgerului Său aproape că răpeşte vederea." (Sura An Nur:43).  
 
Meteorologii au descoperit că aceşti nori cumulonimbus ating o 
înălţime de 4.7 până 5.7 miles (762-914 m),(2)  asemenea munţilor, 
aşa cum ne spune Coranul:  
 
"Nu ai văzut că Allah mână norii, apoi îi împreună pe ei, apoi îi 
face grămadă şi apoi vezi ploaia ivindu-se din ei. Şi El face să 
coboare din cer, din munţii Lui, grindina…” (vezi figura 21). 
 
Acest verset a dat naştere la o întrebare. De ce se face referire la 
"Fulgerul Său" când de fapt este vorba despre grindină? Acest lucru 
înseamnă că grindina este factorul major în producerea fulgerului? 
Să vedem ce spune cartea intitulată “Meteorologia Azi” despre 
acest lucru.  Fulgerul apare în norii 
cumulonimbus încărcaţi cu electricitate 
negativă în structurile lor superioare, si cu 
electricitate pozitiva în structurile lor 
inferioare sau între baza norilor şi pământul 
încărcat cu energie electrică pozitivă. 
Grindina încărcată cu energie electrică 
pozitivă din straturile superioare ale norilor 
cumulus şi boabele de grindină încărcate cu 
energie electrică negativă existentă în 
straturile inferioare ale aceloraşi nori reprezintă cauza fulgerului(4), 
fie că el se produce în interiorul norilor, fie că se produce între nori 
şi pământ.  
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Această informaţie a fost descoperită de curând. Până în anul 1600, 
în meteorologie dominau ideile lui Aristotel. De exemplu, el afirma 
că în atmosfere există 2 tipuri de aer: unul uscat şi unul umed. El 
mai spunea că tunetul este zgomotul produs de coliziunea dintre 
aerul uscat şi norii învecinaţi şi fulgerul este produs de arderea 
aerului uscat şi a scânteii mici de foc(5). Acestea erau şi ideile 
dominante în perioada revelării Coranului, acum 14 secole.  
 

Note 

(1) Vezi The Atmosphere, Anthes and others, pp. 268-269 (Atmosfera, 
Anthes şi alţii, p. 268-269) şi Elements of Meteorology, Miller and 
Thompson, p. 141 (Elemente de meteorologie, Miller şi Thompson, p. 
141).  
 
(2) Curenţii de aer ce formează ridicăturile din centru sunt mai puternici 
pentru că sunt protejaţi de efectele de răcire ale zonelor marginale ale 
norului  
 
(3) Vezi The Atmosphere, Anthes and others, p. 269 (Atmosfera), 
Anthes şi alţii, p. 269 şi Elements of Meteorology, Miller and Thompson, 
p. 141 (Elemente de meteorologie, Miller şi Thompson, p. 141-142)  
 
(4) Vezi Ee’jaz al-Quran al-Kareem fee Wasf Anwa’ al-Riyah, al-
Sohob, al-Matar  (Miracolele din Coran, in descrierea vanturilor, norilor şi 
a  ploii) Makky şi altii,  p. 55) 
 
(5) Elements of Meteorology, Miller and Thompson, p. 141 (Elemente 
de Meteorologie, Miller şi Thompson, p. 141). 
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H) Comentarii ale oamenilor de ştiinţă cu privire 

la miracolele ştiinţifice în Coranul cel Sfânt 

 
Următoarele afirmaţii reprezintă câteva comentarii ale oamenilor de 
ştiinţă cu privire la miracolele ştiinţifice din Sfântul Coran.  
Toate aceste comentarii au fost selectate din caseta video denumită 
,,Acesta este adevărul”. În această înregstreare video îi putem auzi 
şi vedea pe oamenii de ştiinţă care au făcut aceste afirmaţii 
(comentarii) (vă rugăm vizitaţi www.islam-guide.com/truth dacă 
doriţi o copie a acestei înregistrări sau dacă doriţi doar să o vedeţi si 
auziţi online).  
 
1.Doctorul T.V.N.Persaud este profesor de anatomie, pediatrie, 
obstetrică şi ginecologie la Universitatea din Manitoba, Canada. 16 
ani a fost preşedintele Facultăţii de Anatomie, el este foarte 
cunoscut în domeniul său. Este autorul a 22 de cărţi şi a publicat 
mai mult de 181 de articole ştiinţifice. În anul 1991, a fost premiat 
de către Asociaţia Canadiană de Anatomie. Când a fost întrebat de 
miracolele ştiinţifice din Sfântul Coran, pe care le-a studiat, a spus 
următoarele:  
"Mi s-a explicat faptul că Muhammad a fost un om obişnuit. Nu ştia 
să citească, şi nu ştia să scrie. Şi vorbim de acum 14 secole in urmă. 
Un om analfabet făcea astfel de precizări şi declaraţii care erau 
extrem de precise despre ştiinţa umană. Şi eu personal nu văd cum 
ar putea să fi fost doar o şansă. Sunt prea multe coincidenţe şi aşa 
cum a spus şi dr. Moore, nu am nici o dificultate în a crede că 
afirmaţiile sale au la bază o revelaţie sau o inspiraţie divină."  
 
Profesorul Persaud a inclus chiar şi câteva versete din Sfântul 
Coran şi câteva relatări ale Profetului în cărţile sale.  
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2. Dr. Joe Leigh Simpson este preşedintele Departamentului de 
obstretică şi ginecologie, professor de genetică umană şi moleculară 
la colegiul de medicină Baylor, Houston, Texas, SUA. Înainte de 
aceasta, el a fost profesor de obstretică şi ginecologie şi preşedinte 
al aceluiaşi departament din cadrul Universităţii Tenessee, 
Memphis, SUA. A fost de asemenea preşedintele Societăţi 
Americane de Fertilizare, a primit numeroase premii, inclusiv 
premiul Asociaţiei Profesorilor de obstretică şi ginecologie, premiul 
de recunoaştere publică.  
 
Profesor Simpson a studiat 2 hadithuri ale Profetului Muhammad 
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)  
 
,,Făptura fiecăruia dintre voi se plămădeşte în pântecele mamei 
sale după 40 de zile.”(1)  
 
,,Când trec patruzeci şi două de zile de la formarea picăturii 
(amestecate), Allah trimite un înger care îi dă formă, auz, văz, 
piele, carne şi oase.” (2) 
 
El a studiat aceste două hadithuri şi a fost impresionat de acurateţea 
lor. În timpul conferinţei el a declarat: ,,Aşadar aceste două 
hadithuri pe care le-am menţionat confirmă ceea ce susţin şi 
embriologii, şi anume că embrionul începe să formeze aceste 
simţuri şi organe înainte de 40 de zile. Repet din nou că aceste 
hadithuri nu au fost relatate pe baza informaţiilor ştiinţifice 
existente în acele timpuri. 
Deci nu cred că există un conflict între religie şi genetică, de fapt 
religia poate ghida ştiinţa adăugând aceste revelaţii unor introduceri 
tradiţionale în  ştiinţă, pentru că în Coran există afirmaţii 
descoperite multe secole mai târziu,  ceea ce ne arată că, Coranul a 
fost trimis de Dumnezeu.” 
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3. Dr. E. Marshall Johnson este profesor de anatomie şi dezvoltare 
biologică la universitatea Jefferson din Philadelphia, Statele Unite. 
Timp de 22 de ani a fost profesor de anatomie, Decanul 
Departamentului de anatomie şi directorul Institutului Daniel 
Baught. A fost de asemenea preşedintele Societăţii de Teratologie 
(disciplină care studiază malformaţiile, viciile de conformaţie şi 
anomaliile de structură ale vieţuitoarelor şi cauzele lor). Este 
autorul a mai mult de 200 de publicaţii. În timpul celei de a 7-a 
conferinţe medicale din Dammam, Arabia Saudită, Profesorul 
Johnson a spus: "Sfântul Coran nu descrie numai dezvoltarea 
formelor externe, dar subliniază stadiile interne ale embrionului, 
crearea şi dezvoltarea lui, precum şi evenimente majore care sunt 
recunoscute de ştiinţa contemporană."  
 
De asemenea, el a mai spus: "Ca om de ştiinţă, trebuie să am de-a 
face numai cu lucrurile pe care le văd. Pot înţelege embriologia şi 
dezvoltarea biologică. Pot înţelege cuvintele care sunt traduse din 
Coranul cel Sfânt. Aşa cum am dat exemplul anterior, dacă era să 
trăiesc în acea eră, ştiind ceea ce ştiu în ziua de astăzi, nu aş fi putut 
să fiu în stare să descriu ceea ce este descris în Coran. Nu pot să 
refuz în nici un fel să cred că Muhammad ar fi putut să primească 
aceste informaţii decât din altă parte. Deci nu văd nimic aici care să 
fie în conflict cu ideea de intervenţie divină care l-a făcut pe el 
capabil să scrie.(3) 

 
4.  Dr. William W. Hay este un cunoscut om de ştiinţă. Este 
profesor de ştiinţe geologice la universitatea din Colorado, Boulder, 
USA. A fost decan la şcoala Rosentiel, de ştiinţe ale atmosferei şi 
oceanologiei, în cadrul Universităţii Miami, Florida, USA. După o 
discuţie cu profesorul Hay despre descoperirile recente despre mări 
menţionate în Coran, a spus: " Găsesc foarte interesant că acest tip 
de informaţii se regăsesc şi în Coran şi nu am nici cea mai mică 
idee de unde provin, dar este foarte interesant că ele există şi lumea 
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de abia acum incepe să le descopere." Şi când a fost întrebat despre 
sursa Sfântului Coran, a replicat: "Ei bine, cred că trebuie să existe 
o sursă divină.” 
 
5. Dr. Gerald C. Goeringer este director şi profesor de embriologie 
medicală la departamentul de Biologie Celulară al şcolii de 
Medicină din cadrul Universităţii Georgetown, Washington D.C 
S.U.A. În timpul celei de a 8-a conferinţe medicale ţinută în 
Riyadh, Arabia Saudită, Profesorul Goeringer a făcut următoarea 
declaraţie: "În câteva ayat-uri (versete coranice) sunt cuprinse 
descrierea dezvoltării umane din momentul unirii gameţilor până la 
organogeneză. Nu exista, în trecut, o clasificare atât de clară şi 
exactă a terminologiei şi descrierii dezvoltării umane. În majoritatea 
cazurilor, această descriere a fost făcută acum câteva secole, cu 
mult mai înainte decât înregistrările diferitelor stadii de dezvoltare 
embrionară din literatura specifică tradiţională”.                                          
  
6. Dr. Yoshihide Kozai este Profesor Doctor Docent la universitatea 
din Tokyo şi fost director la Observatorul Astronomic Naţional din 
Mitaka, Tokyo. El a spus: "Am fost foarte impresionat de 
descoperirea dovezilor astronomice din Sfântul Coran în timp ce 
astronomii contemporani au studiat foarte puţin acest univers. Ne-
am concentrat efortul în a înţelege aşa de puţin din acest univers 
imens. Pentru că folosind telescoapele, putem vedea doar o mică 
parte din spaţiu fără să ne gândim la tot universul. Deci, citind 
Coranul şi răspunzând la întrebare, cred că pot să-mi găsesc drumul 
în investigarea universului. 
 
7. Prof. Tejatat Tejasen este preşedintele departamentului de 
anatomie la universitatea Chiang Mai din Tailanda. În timpul celei 
de a 8-a conferinţe medicale ţinută la Riyadh, Arabia Saudită, 
profesorul Tajasen s-a ridicat şi a afirmat: "În ultimii trei ani, am 
devenit interesat de Coran. În învăţăturile mele şi din ceea ce am 
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auzit la această conferinţă cred că tot ceea ce a fost relevat în 
Sfântul Coran acum 14 secole trebuie sa fie adevărul, aşa cum este 
demonstrat şi de ştiinţă. Deoarece Profetul (pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra lui!) nu ştia nici să scrie şi nici să citescă, 
trebuie sa fi fost un trimis care a spus acest adevăr care a fost 
revelat de un creator. Acest creator trebuie să fie Allah Preaînaltul. 
Cred că acum este timpul sa spun "La ilaha illallah -Nu există nici 
un Dumnezeu în afara de Allah, Muhammadur rasulullah - Şi că 
Muhammad este trimisul Lui." În ultimul rând vreau să felicit 
pentru marele succes al acestei conferinţe...Am avut de câstigat nu 
numai din punct de vedere ştiinţific şi religios dar am avut ocazia să 
întâlnesc mari oameni de ştiinţă şi să-mi fac noi prieteni printre 
participanţi. Lucrul cel mai important pe care l-am câstigat aici, a 
fost că am avut ocazia să spun "La ilaha illallah, Muhammad  
rasulullah" şi să devin musulman." 
După aceste exemple despre miracolele ştiinţifice scrise în Sfântul 
Coran şi după comentariile acestor oameni de ştiinţă haideţi să ne 
punem câteva întrebri:  
 
z Poate să fie o coincidenţă faptul că toate aceste descoperiri 
recente din diferite domenii să fie menţionate în Coranul cel Sfânt 
care a fost revelat în urmă cu 14 secole?  
 
z Poate acest Coran să fi fost scris de Muhammad (pacea şi 
binecuvântarea luiAllah fie asupra lui!) sau de vreo alta persoană?  
 
Singurul răspuns poate să fie că acest Coran este Cuvântul lui Allah 
Preaînaltul, revelat de El.  
 
(Pentru mai multe informaţii, articole online, cărţi sau casete video 
despre miracolele ştiinţifice din Sfântul Coran, vizitaţi 
www.islam-guide.com/science sau contactaţi una dintre 
organizaţiile listate în paginile 69-70.) 
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Note 

(1)  Narat în Saheeh Muslim, nr. 2643 şi în Saheeh Al-Bukhari, nr. 
3208. 

(2)  Narat în Saheeh Muslim, nr. 2645.  
(3)  Profetul Mohamed  nu era ştiutor de carte. Nu ştia să scrie 
sau să citească, dar dictat Coranul companionilor săi şi le-a poruncit 
unora dintre ei să îl scrie. 
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(2) Marea provocare de a produce un singur 

capitol asemănător celor din Sfântul 

Coran  

Încă de la începutul revelaţiei Coranului acum 14 

secole, nimeni nu a fost capabil să reproducă un singur capitol din 
tot Coranul în stil, frumuseţe, elocvenţă, splendoare, adevăruri, 
veridicitatea profeţiei etc. De asemenea, putem observa că cel mai 
mic capitol din Coran (Capitolul Al-Kawthar) este de numai 10 
cuvinte, şi cu toate acestea nimeni nu a fost capabil să scrie un alt 
capitol (asemenea acestuia) nici atunci şi nici acum(1). Câţiva dintre 
necredincioşii arabi care erau duşmanii lui Muhammad (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) au încercat să demonstreze 
că profetul nu era trimis adevărat dar nu au reuşit(2). Această 
înfrângere a avut loc chiar dacă Coranul a fost revelat in limba lor 
maternă şi dialectul lor, şi cu toate că în aceea vreme, arabii erau 
poeţi iscusiţi, care compuneau poezii foarte frumoase, care sunt 
apreciate şi în ziua de astăzi. 

 

 

Cel mai mic capitol din Coran (capitolul 108) este de doar zece 
cuvinte şi nimeni nu a fost capabil încă să producă un capitol ca 
cel din Sfântul Coran. 
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Note 

(1) Vezi Al-Borhan fee Oloom Al-Quran, Al-Zarkashy, vol. 2, p. 
224. (Dovezile în Ştiinţa Coranului – Al-Zarkashy, vol. 2, pag. 224) 
(2) Vezi Al-Borhan fee Oloom Al-Quran, Al-Zarkashy, vol. 2, p. 
226. (Dovezile în Ştiinţa Coranului – Al-Zarkashy, vol. 2, pag 226) 
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(3) Profeţii biblice despre venirea Profetului 

Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra lui!) 

Profeţiile biblice despre venirea Profetului (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) sunt dovezi ale adevărului 
Islamului pentru oamenii care cred in Biblie. 

 În Deuteronom 18, Dumnezeu i-a spus lui Moise:  
 
“Le voi ridica din mijlocul 
fraţilor lor un prooroc ca tine, 
voi pune cuvintele Mele în gura 
lui şi el le va spune tot ce-i voi 
porunci Eu./ Şi dacă cineva nu 
va asculta de cuvintele Mele, pe 
care le va spune el în Numele 
Meu, Eu îi voi cere socoteala." 
(Deuterom:18-19).(1) 

 
Din aceste versete, tragem 
concluzia că profetul din aceste profeţii trebuie să aibă 
următoarele caracteristici:  
 

1. Trebuie să fie ca Moise. (va fi la fel ca Moise)  

2. Va veni din poporul fraţilor lui Israel, adică Ismaieliţii. 

3. Dumnezeu va pune cuvintele Lui în gura acestui profet şi el 

va declara ceea ce Dumnezeu îi va porunci.  

Haideţi să analizăm în detaliu aceste caracteristici.  
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1) Trebuie sa fie aşa cum  era Moise.  
Nu erau 2 profeţi care să semene la fel de mult aşa cum semănau 
Moise şi Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah 
Preaînaltul fie asupra lor!). Amândurora li s-a oferit un set de 
legi şi coduri despre viaţă. Amândoi au câştigat în luptele lor 
împotriva duşmanului prin căi miraculoase. Amândoi au fost 
acceptaţi ca profeţi şi mari conducători. Amândoi au emigrat din 
cauza conspiraţiilor de asasinare împotriva lor.  
 
Analogiile dintre Moise şi Muhammad (pacea şi binecuvântarea 
lui Allah Preaînaltul fie asupra lor!) dovedesc că ei doi se 
aseamănă din mai multe puncte de vedere capitale: naşterea 
naturală, viaţa de familie, moartea naturală a celor doi, nu cum a 
murit Isus.  Mai mult decât atât, Isus era privit de către discipolii 
lui, ca fiind Fiul lui Dumnezeu, şi nu ca pe un profet al Lui, pe 
când Moise şi Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra lor!) erau priviţi de oamenii din jurul lor ca nişte profeţi ai 
lui Dumnezeu. Deci, această profeţie se referă la Muhammad 
(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) si nu la Isus, 
pentru că Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra lui!) se aseamănă mai mult cu Moise decât Isus.  
De asemenea, cineva ar  putea observa din Evanghelia lui Ioan că 
evreii aşteptau adeverirea celor 3 profeţii distincte: 
  
1) Venirea lui Isus,  
2) Venirea lui Elijah (Ilie) şi  
3) Venirea profetului. "Iată mărturisirea făcută de Ioan, când 
iudeii din Ierusalim au trimis pe nişte preoţi si Leviţi să-l 
întrebe: "Tu cine eşti?" / El a mărturisit că nu el este 
Hristosul. / Si ei l-au întrebat: "Dar cine eşti? Eşti Ilie?" Şi  
el a zis: "Nu sunt!" "Eşti proorocul?", "Nu sunt!". (Ioan 
1:19-21).  
 

  48 



     CURT GHID ILUSTRAT, PENTRU A INTELEGE ISLAMUL S 

2) Va veni din neamul fraţilor lui Israel.  
 
Ibrahim avea 2 băieţi, Ismail şi Isaac. Ismail a devenit strămoşul 
naţiunii arabe şi Isaac a devenit strămoşul naţiunii israelite. 
Profetul de care se vorbeşte în acest verset nu avea să vină din 
poporul lui Israel, ci din poporul fraţilor lui Israel, adică 
Ismaeliţii. Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra lui!), un descendent al lui Ismail, este într-adevăr un 
profet.  
De asemenea, Isaia 42:1-13, vorbeşte despre un slujitor al lui 
Dumnezeu, "alesul" Lui sau "mesagerul" Lui care va aduce cu el 
legea: "El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până nu va aşeza 
dreptatea pe pământ; şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui." 
(Isaia 42:4). Versetul 11 din acest capitol, leagă venirea 
mesagerului cu un descendent al lui Chedar. Cine este Chedar? 
Potrivit Genezei 25:13 ("Iată numele fiilor lui Ismail, după 
numele lor, după neamurile lor: Nebaiot, întâiul născut al lui 
Ismail, Chedar, Adbeel, Mibsan."), Chedar este al doilea fiu al 
lui Ismail, neam din care se trage şi Profetul Muhammad (pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!).  
 

3) Dumnezeu va pune cuvintele Lui în gura 
profetului Său  

 
Cuvintele Domnului (Sfântul Coran) au fost puse cu adevărat în 
gura Profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra lui!). Allah Preaînaltul l-a trimis pe îngerul Gavril 
pentru a-l învăţa pe profet Cuvintele Lui şi i-a cerut să le spună 
oamenilor aşa cum le-a auzit.  
Deci, acele cuvinte nu sunt ale profetului. Nu sunt produsul 
propriei lui gândiri, ci au fost puse de îngerul Gavril în gura lui, 
prin voia lui Allah Preaînaltul. În timpul vieţii Profetului (pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) şi sub supravegherea 

  49 



     CURT GHID ILUSTRAT, PENTRU A INTELEGE ISLAMUL S 

sa, aceste cuvinte au fost memorate şi scrise de companionii lui.  
Putem observa că Dumnezeu a spus în profeţia din Deuterom 
18:19 "Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le 
va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteala." Acest 
lucru înseamnă că oricine crede în Biblie trebuie să creadă tot 
ceea ce spune acest profet şi acest profet este Muhammad (pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!).  

 
 

Note 

1) Versetele din Biblie din această carte au fost luate de pe 
www.bibliaortodoxă.ro 
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(4) Versetele Coranice ce descriu evenimente 

care au fost descoperite mai târziu 

Un astfel de exemplu sunt evenimentele menţionate în 

Coranul cel Sfânt cu privire la victoria romanilor asupra persanilor 
într-o perioadă de timp de la 3 ani la 9 ani după ce romanii au fost 
învinşi de persani.  
 
Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:  
 
“Romanii au fost înfrânţi,/ În pământul cel mai apropiat; însă 
după înfrângerea lor, vor învinge ei,/ În câţiva ani (Bid’i, în 
limba arabă, desemnează o perioadă de timp între 3 şi 9 ani). La 
Allah Preaînaltul a fost hotărârea şi mai înainte şi după aceea 
...." (Sura Ar-Rum:2-4)                                                                                                 
 
Haideţi să vedem ce are istoria de spus în legatură cu aceste 
războaie. O carte intitulată "Istoria statului Bizantin" spune că 
armata romanilor a fost înfrântă în Antiochia în anul 613, şi ca 
rezultat, persii au înaintat rapid către toate graniţele(1). În acel timp, 
era greu de imaginat că romanii vor învinge persii, dar Coranul a 
spus ca vor fi victorioşi în următorii ani. În 622, 9 ani mai târziu, 
după ce romanii au fost învinşi, cele două forţe (romane şi persane) 
s-au întâlnit pe pământ armenesc şi rezultatul a fost victoria 
decisivă a romanilor asupra persilor, pentru prima dată după 
înfrângerea romanilor în 613(2). Profeţia s-a adeverit aşa cum Allah 
Preaînaltul a spus în Coran.   
 
Mai sunt, de asemenea, multe versete în Coran sau în spusele lui 
Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) care 
prevesteau evenimente ce aveau să se întâmple 
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Note 

(1) History of the Byzantine State, Ostrogorsky, p. 95(Istoria 
Statului Bizantin), Ostrogorsky, p. 95.  
(2) History of the Byzantine State, Ostrogorsky, pp. 100-101 
(Istoria Statului Bizantin), Ostrogorsky, p. 100-101 şi History of 
Persia, Sykes, vol. 1, pp. 483-484. (Istoria Persiei, Sykes, vol. 1, 
p. 483-484.  Vezi şi The New Encyclopedia Britannica, 
Micropedia vol. 4, p. 1036 (Noua Enciclopedie Britanică, 
Micropaedia vol. 4, p. 1036. 
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(5) Miracolele Profetului Muhammad (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) 

Numeroase miracole au fost făcute de Profetul 

Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) cu 
ajutorul lui Allah Preaînaltul. Aceste miracole au fost văzute şi de 
mulţi oameni. De exemplu:  
 

z Atunci când necredincioşii din Mekka l-au rugat pe Profet să le 
arate un miracol, el a despicat luna(1).  
 

z O altă minune a fost revărsarea/curgerea apei printre degetele 
profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
lui!) într-un moment în care companionilor le era sete şi nu exista 
decât puţină apă într-un vas. Ei au venit la el şi i-au spus că nu au 
apă pentru abluţiune şi nici de băut, decât puţin într-un vas. Aşa că 
Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) şi-a 
aşezat mâinile în vas şi apa a început să ţâşnească printre degetele 
sale şi astfel au avut apă de băut şi pentru abluţiune. Erau 150 de 
companioni(2).  
 

Mai sunt de asemenea numeroase miracole care au fost făcute 
de Profet (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) sau care 
i s-au întâmplat. 

Note 

(1) Narat în Saheeh Al-Bukhari, nr. 3637, şi în Saheeh Muslim,  
nr. 2802.  

(2) Narat în Saheeh Al-Bukhari, nr. 3576, şi în Saheeh Muslim, 
nr. 1856.  
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(6) Un scurt rezumat al vieţii Profetului 

(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra lui!) 

Dacă am sta să comparăm viaţa Profetului (pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra lui!) înainte de a primi revelaţia ca profet şi 
viaţa de după aceasta, am concluziona că nu este acceptată ipoteza 
conform căreia Profetul şi-a susţinut profeţia de dragul câştigului 
material, a faimei sau a puterii. 
 
Înainte de misiunea de profet, Muhammad (pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra lui!) nu avea nici o dificultate financiară. Ca un 
comerciant de succes, el avea un venit convenabil. Odată cu 
primirea misiunii de profet, situaţia sa financiară a început să aibă 
de suferit. Pentru a clarifica această problemă, vom menţiona câteva 
din aceste aspecte:  
 
z Aa’isha, soţia Profetului, a spus: "O, nepotul meu, au trecut luni 
în care nu s-a aprins focul (pentru a face mâncare) în casa 
Profetului." Şi nepotul a întrebat-o: "Şi cu ce v-aţi hrănit?" A spus: 
"Cu apă şi curmale şi ceva lapte pe care Profetul îl primea de la 
nişte vecini ansari care aveau cămile.”(1)  
 
z Sahl ibn Sa'ad, unul dintre companionii Profetului (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: "Profetul lui Allah 
Preaînaltul nu a mâncat o pâine făcuta dintr-o făină bună din ziua în 
care a fost trimis ca profet şi până în ziua în care a murit (2).” 
 
z Aa’isha, soţia Profetului, a spus: "Salteaua pe care obişnuia să 
doarmă Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) 
era facută dintr-o bucată de piele umplută cu fibre de palmier(3).”  
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z Amr ibn Al-Haritha, unul dintre companionii Profetului (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!), a spus că după moartea 
Profetului nu au rămas bani şi nici altceva doar măgarul lui de 
călărie, armele sale şi o bucată de pământ pe care a dat-o de 
pomană(4).  
 
Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a 
trăit această viaţă grea până ce a murit cu toate că averea 
Musulmană era la dispoziţia lui, o mare parte a Peninsulei Arabiei 
era musulmană înainte ca el să moară şi musulmanii au fost 
victorioşi după 18 ani de misiune a Profetului (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). Este posibil ca 
Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) să-şi 
fi proclamat profeţia pentru a obţine statut, măreţie, şi putere? 
Dorinţa de a obţine un statut mai înalt şi putere este asociată de 
obicei cu o mâncare şi îmbrăcăminte bună, case mari, etc. Avea 
Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) toate 
acestea?  
Câteva detalii din viaţa Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra lui!) te-ar putea ajuta în acestă privinţă. 
 
În ciuda responsabilităţii ca profet, profesor, conducător şi 
judecător, Muhammad obişnuia să mulgă capra(5), să-şi aranjeze 
hainele, să-şi repare pantofii(6), să ajute la treburile casei(7) şi să-i 
viziteze pe cei bolnavi(8). De asemenea, şi-a ajutat companionii la 
săparea unui şanţ în jurul oraşului(9). Întreaga sa viaţă a fost un 
model de simplitate şi modestie.  
  
Discipolii Profetului (Allah Preaînaltul să fie mulţumit de ei!) îl 
iubeau, îl respectau şi aveau încredere în el. Dar, cu toate acestea, el 
a continuat să sublinieze că adorarea trebuie să fie numai pentru 
Dumnezeu, şi nu pentru el personal.  
 

  55 



     CURT GHID ILUSTRAT, PENTRU A INTELEGE ISLAMUL S 

Anas, unul dintre companionii Profetului, spunea că nu există o altă 
persoană pe care s-o iubească aşa de mult ca pe el, dar atunci când 
profetul se apropia de el, nu se ridica(10) ştiind că acest lucru nu îi 
place Profetului, aşa cum fac alţi oameni în faţa unor personalităţi. 
În perioada în care Islamul nu avea nici o perspectivă de 
reuşită/victorie, la începutul unei lungi şi dureroase ere de tortură, 
suferinţă şi persecuţii împotriva Profetului Muhammad (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) şi a discipolilor săi, 
trimisul lui Allah a primit o ofertă interesantă. Un trimis al liderilor 
păgânilor, Otba, a venit la el spunând: “…Dacă vrei bani, vom  
strânge/colecta suficienţi bani încât vei fi cel mai bogat dintre noi. 
Dacă vrei conducerea, te vom lua ca şi conducător al nostru, şi 
niciodată nu vom lua nici o decizie fără aprobarea ta. Dacă vrei 
regat, te vom incorona pe tine rege peste noi…” Un singur lucru i s-
a cerut profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra lui!) în schimbul acestor lucruri, şi anume să renunţe la 
chemarea oamenilor pe calea Islamului şi la adorarea unui singur 
Dumnezeu. Oare nu era această ofertă una foarte tentantă pentru cel 
care işi dorea o viaţă imbelşugată şi liniştită? A ezitat Muhammad 
(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) când i s-a facut 
această oferta? A refuzat-o crezând că va avea parte de o alta mai 
bună? Iată care a fost răspunsul lui: {În Numele lui Allah, Cel 
Milostiv, Îndurător } şi i-a recitat lui Otba versetele din Quran 
41:1-38(11) . Următoarele sunt câteva din versetele acestea: 
 
“(Aceasta este) o revelaţie de la Cel Milostiv Îndurător; O carte 
ale cărei versete sunt tâlcuite, un coran arab pentru un neam de 
oameni care ştiu;  Un binevestitor şi un prevenitor, însă cei mai 
mulţi dintre ei se întorc şi nu ascultă.” (Sura Fussilat: 2-4) 
 
O altă ocazie a fost răspunsul la pledoaria unchiului său care i-a 
cerut să nu mai propovăduiască Islamul: “O, unchiule! Jur în 
numele lui Allah Preaînaltul că dacă mi-ar pune soarele în mîna 
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dreaptă şi luna în mâna stângă ca să renunţ la acest lucru nu o 
voi face decât dacă Allah Preaînaltul îl va face triumfător sau 
voi muri eu.” (12) 
 
Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) şi mai 
mulţi dintre companionii săi, nu au fost numai persecutaţi de 
necredincioşi timp de 13 ani, ba chiar au încercat să-l omoare pe 
Profet de câteva ori. O dată au încercat să-l omoare aruncând un 
bolovan mare asupra lui(13). Altă dată au încercat să-l omoare 
otrăvindu-i mâncarea(14). Ce l-a determinat să aibe o viaţă plină de 
suferinţă şi sacrificii chiar şi atunci când a ieşit triumfător asupra 
duşmanilor? Cum se explică umilinţa şi nobleţea pe care a 
demonstrat-o în momentele sale de glorie când susţinea că succesul 
este numai cu ajutorul lui Allah Preaînaltul şi nu datorită lui? Sunt 
acestea caracteristicile unui om avid de putere sau egoist? 
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Note 

(1) Narat în Saheeh Muslim, nr. 2972, şi în Saheeh Al-Bukhari, nr. 
2567.  

(2) Narat în Saheeh Al-Bukhari, nr. 5413, şi în Al-Tirmizi, nr. 
2364.  

(3) Narat în Saheeh Muslim, nr. 2082, şi în Saheeh Al-Bukhari, nr. 
6456.  

(4)  Narat în Saheeh Al-Bukhari, nr. 2739, şi în Mosnad Ahmad, nr. 
17990.  

(5) Narat în Mosnad Ahmad, nr. 25662.  

(6) Narat în Saheeh Al-Bukhari, nr. 676, şi în Mosnad Ahmad, nr. 
25517.  

(7) Narat în Saheeh Al-Bukhari, nr. 676, şi în Mosnad Ahmad, nr. 
23706.  

(8) Narat în Mowatta’ Malek, nr. 531.  

(9) Narat în Saheeh Al-Bukhari, nr. 3034, în Saheeh Muslim, nr. 
1803, şi în Mosnad Ahmad, nr. 18017.  
(10) Narat în Mosnad Ahmad, nr. 12117, şi în Al-Tirmizi, nr. 2754.  

(11) Al-Serah Al-Nabaweyyah, Ibn Hesham, vol. 1, p. 293-294.  

(12) Al-Serah Al-Nabaweyyah, Ibn Hesham, vol. 1, p. 265-266.  

(13) Al-Serah Al-Nabaweyyah, Ibn Hesham, vol. 1, p. 298-299.  
(14) Narat în Al-Daremey, nr. 68, şi în  Abu-Dawood, nr. 4510. 
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(7) Fenomenala ascensiune a Islamului  

La finalul acestui capitol, putem trage concluziile în 

ceea ce priveşte adevărul despre Islam. Este un lucru ştiut, că în 
America, ca şi în toată lumea, Islamul este religia cu cea mai mare 
răspândire. Următoarele relatări sunt dovada acestui lucru:  
 
1. “Islamul este religia cu cea mai mare răspândire în America, 
reprezintă un ghid şi un stâlp de rezistenţă pentru mulţi 
oameni…” ( Hillary Rodham Clinton, Los Angeles Times).(1)  
 
2. “Musulamanii reprezintă grupul cu cea mai mare creştere pe 
întreg globul…” ( Biroul de Referinta al Populatiei, USA 
Today).(2) 
 
3. “… Islamul este religia cu cea mai mare răspândire în ţară.” 
(Geraldine Baum, Newsday Religion Writer, Newsday).(3) 
 
4. “Islamul este religia cu cea mai mare răspândire în 
America.” ( Ari L. Godman, New York Times).(4) 
 
Acest fenomen indică faptul că Islamul este religia adevărată de la 
Dumnezeu. Este nerezonabil să gândim că atâţia americani şi 
oameni din diferite ţări s-au convertit la Islam fără să se fi gândit în 
prealabil, fără să fi meditat înainte de a ajunge la concluzia că 
Islamul este adevărata religie. Aceste convertiri au fost făcute în 
diferite ţări, clase şi rase. Printre aceştia se numără oameni de 
ştiinţă, filozofi, jurnalişti, politicieni, actori şi sportivi. 
 
Punctele menţionate în acest capitol constituie doar câteva dintre 
cele care susţin credinţa că Nobilul Coran este Cuvântul lui 
Dumnezeu şi că Islamul este adevărata religie de la Dumnezeu 
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Note 

(1) Larry B. Stammer, Redactor pe probleme de religie la 
Revista Times, Los Angeles Times, Home Edition, Metro Section, 
Part B, 31 mai 1996, p. 3.  

(2) Timothy Kenny, “Elsewhere in the World,” (“În altă parte în 
lume”), USA Today, Ediţia finală, Secţiunea Ştiri, 17 februarie 
1989, p. 4A.  

(3) Geraldine Baum, “For Love of Allah,” („Din dragoste pentru 
Allah”) Publicaţia Newsday, Ediţia Nassau şi Suffolk, partea II, 7 
martie 1989, p. 4.  
(4)  Ari L. Goldman, New York Times, Ediţia finală Late City, 
21 februarie 1989, p. 1 
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CAPITOLUL II 
 

CÂTEVA BENEFICII ALE 

ISLAMULUI 

Islamul aduce multe beneficii atât pentru societate 

cât şi pentru individ. Acest capitol menţionează câteva beneficii 
câştigate de individ.  

1) Calea către Paradisul etern 

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Sfânt:  
 
"Deci vesteşte celor care cred şi plinesc fapte bune că ei vor 
avea grădini sub care curg pâraie!..." (Sura Al-Baqara: 25). 
 
Şi tot Allah Preaînaltul mai spune:  
 
"Grăbiţi-vă, întrecându-vă, către iertarea Domnului vostru şi 
către o Grădină într-atât de largă, precum lărgimea cerului şi a 
pământului, care a fost pregătită pentru cei care au crezut în 
Allah şi trimişii Săi..." (Sura Al-Hadid: 21). 
 
Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
lui!) a spus că cel care are rangul cel mai mic în Paradis  va deţine 
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cât de 10 ori această lume(1)  şi va avea tot ceea ce îşi doreşte de 10 
ori mai mult(2). De asemenea, Profetul (pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra lui!) a mai spus:  
 
"O bucată de mărimea unui picior din Paradis este mai bună 
decât toată lumea aceasta şi ceea ce este în ea."(3) "În paradis 
sunt lucruri nemaivăzute de ochi, sau auzite de urechi sau 
gândite de o minte umană."(4) 
 
Tot Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a mai 
spus: „Celui mai nefericit om din lume dintre cei cărora le va fi 
acordat Paradisul în Ziua Judecăţii, I se va arăta Paradisul o 
dată, după care va fi întrebat: “Fiu al lui Adam, ai avut 
vreodată vreo suferinţă? Ai avut vreodată parte de grele 
încercări?” El va răspunde: “Nu, pe Allah, o Stăpâne! 
Niciodată nu am avut parte de suferinţe sau grele încercări.” (5) 
 
 Dacă intri în Paradis, vei avea parte de o viaţă fericită fără de 
boală, durere, tristeţe sau moarte. Allah Preaînaltul va fi mulţumit 
de tine şi vei sălăşlui acolo veşnic. Allah Preaînaltul spune în 
Coranul cel Sfânt: 
  
"Însă pe aceia care cred şi săvârşesc fapte bune îi vom 
conduce în grădini pe sub care curg pâraie..." (Sura An-
Nisa:57). 
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2) Salvarea din Iad 
 

Allah Preaînaltul spune:  
 
"De la aceia care nu cred şi mor necredincioşi nu se va primi 
niciodată de la vreunul dintre ei nici chiar întreg pământul în 
aur, chiar dacă ei ar voi să se răscumpere cu el. Aceia vor avea 
parte de pedeapsă dureroasă şi ei nu vor avea pe nimeni să-i 
ştie." (Sura Al-'Imran:91).  
 
Deci, doar în această viaţă avem şansa unică de a câştiga Paradisul 
şi să scăpăm de focul Iadului, pentru că dacă cineva moare 
necredincios, nu va avea altă şansă să se întoarcă în această lume 
pentru a deveni credincios. Aşa cum spune şi Allah Preaînaltul în 
Coran despre ceea ce o să se întâmple cu cei care nu cred în Ziua 
Judecăţii:  
 
"Şi de i-ai vedea stând la marginea Focului, cum zic ei: 
O, de ne-am întoarce noi pe pământ, n-am mai socoti semnele 
Domnului nostru mincinoase şi am fi în rândul celor 
credincioşi. Dar nu vor avea parte de o a doua şansă." (SuraAl-
'An'am:27).  
 
Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
lui!) a spus: 
 
"Cel mai fericit om din lume dintre cei osândiţi la foc (Iad) în 
Ziua Judecăţii va fi scufundat în foc o singură dată, apoi el va fi 
întrebat: Fiu al lui Adam, ai aflat/descoperit tu ceva bun? Ai 
avut parte de o întâmplare binecuvântată?" Şi el va spune: 
"Nu, pe Allah, o, Stăpane!”(6) 
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3) Fericirea adevărată şi pacea interioar� 

Adevărata fericire şi pace poate fi găsită doar dacă aplici poruncile 
Stăpânului şi Creatorului acestui 
univers. Allah Preaînaltul spune în 
Sfântul Coran: 
"Pe cei care cred şi ale căror  
inimi sunt liniştite întru 
pomenirea lui Allah Preaînaltul, 
căci prin pomenirea lui Allah 
Preaînaltul se liniştesc inimile." 
(sura Ar-Rad:28).  
Pe de altă parte, cel care se întoarce 
de la Coran va avea parte de o viaţă 
grea în această lume. Allah 
Preaînaltul spune: 
 

“Însă acela care se va îndepărta 
de la Pomenirea Mea va avea parte de o viaţă grea şi în Ziua 
Învierii îl vom aduce pe el orb la adunare." (Sura Ta-Ha:124).  
  

Aceast lucru ar  putea explica de ce unii oameni se sinucid chiar şi 
atunci când au foarte mulţi bani. De exemplu, uitaţi-vă la Cat 
Stevens (Yusuf Islam), un fost cântăreţ de muzică pop, foarte 
cunoscut în lumea întreagă, care câştiga uneori peste 150.000 $ pe 
noapte, dupa convertirea sa la Islam, a găsit adevărata fericire şi 
pace sufletească pe care nu o găsise nicidecum în starea materială  
bună de dinainte(7).  
 

Pentru a citi poveştile celor care s-au convertit la Islam,  
vizitaţi www.islam-guide.com/stories, sau vedeţi cartea intitulată 
De Ce Este Islamul Singura Noastră Alegere(8) . La această adresă 
de internet şi în această carte, puteţi citi gândurile şi sentimentele 
acestor persoane, care sunt din ţări diferite şi au diferite stiluri de 
viaţă şi niveluri de educaţie.   
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4) Iertare pentru toate păcatele anterioare 
 

Atunci când cineva se converteşte la Islam, Dumnezeu îi iartă toate 
păcatele anterioare şi toate faptele rele. 
 
Un om, pe nume Amr a venit la Profet (pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra lui!) şi i-a spus: "Dă-mi mâna ta dreaptă pentru 
a-ţi mărturisi loialitatea." Profetul (pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra lui!) i-a întins mâna sa dreaptă. .Atunci Amr şi-a 
retras mâna. Profetul a spus: "Ce s-a întâmplat cu tine, o, Amr?" 
El a replicat: "Inteţionam să pun o condiţie." Profetul l-a întrebat: 
"Şi care era condiţia ta?" Amr a spus: "Ca Allah Preaînaltul să-
mi ierte toate păcatele." Atunci Profetul (pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra lui!) a spus: 
 

"Nu ştiai că Allah Preaînaltul iartă toate păcatele anterioare 
celui care se converteşte la Islam?"(9) 
 

După ce s-a convertit la Islam, o persoană poate fi răsplătită pentru 
faptele sale bune sau rele, potrivit spuselor Profetului: 
 

"Dacă cineva intenţionează să facă o faptă bună dar nu o face, 
va fi răsplătit pentru aceasta. Şi dacă o va face, va fi răsplătit de 
la 10 la 700 de ori sau chiar mai mult. Dacă cineva 
intenţionează să facă o faptă rea dar nu o face, va fi răsplătit cu 
o faptă bună. Şi dacă o va face, va fi pedepsit pentru acea faptă, 
sau Allah Preaînaltul îi va şterge păcatul.”(10) 
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Note 

(1)  Narat în Saheeh Muslim, nr. 186, şi în  Saheeh Al-Bukhari, nr. 
6571.  

(2)  Narat în Saheeh Muslim, nr. 188, şi în   Mosnad Ahmad, nr. 
10832.  

(3)  Narat în Saheeh Al-Bukhari, nr. 6568, şi în  Mosnad Ahmad, 
nr. 13368.  

(4)  Narat în Saheeh Muslim, nr. 2825, şi în  Mosnad Ahmad, nr. 
8609.  

(5)  Narat în Saheeh Muslim, nr. 2807, şi în  Mosnad Ahmad, nr. 
12699.  

(6) Narat în Saheeh Muslim, nr. 2807, şi în  Mosnad Ahmad, nr. 
12699 

 (7) Adresa actuală a lui Cat Stevens (Yusuf Islam), în cazul în care 
doriţi să-i adresaţi întrebări despre ce simte după ce s-a convertit la 
Islam, este: 2, Digswell Street, London N7 8JX, United Kingdom. 
(8)  Acestă carte este scrisă de Muhammad H. Shahid. Pentru o 
copie a acestei cărţi, vă rugăm vizitaţi www.islam-
guide.com/stories sau contactaţi una dintre organizaţiile listate în 
paginile 69-70 

(9) Narat în Saheeh Muslim, nr. 121, şi în  Mosnad Ahmad, nr. 
17357.  

(10) Narat în Mosnad Ahmad, nr. 2515, şi în  Saheeh Muslim, nr. 
131.    
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CAPITOLUL III 
 

INFORMAŢII GENERALE 

DESPRE ISLAM 

Ce este Islamul? 

Religia Islamică reprezintă acceptarea şi ascultarea învăţăturilor lui 
Allah Preaînaltul, Cel care a revelat ultimului Său Profet 
Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!).  
 
Câteva credinţe fundamentale ale Islamului: 
 

1) Credinţa în Dumnezeu 

Musulmanii cred în Unicul, incomparabilul Allah Preaînaltul, Cel 
care nu are parteneri, şi care este singurul demn de adorat. El este 
Dumnezeu adevărat, şi toţi ceilalţi zei sunt falşi. Ale Lui sunt cele 
mai frumoase nume şi cele mai sublime calităţi. El nu are părtaşi şi 
nimeni nu este egal cu El. În Coran, Allah Preaînaltul spune despre 
El: 

“El este Allah Preaînaltul, Cel Unic!/ Allah 
Preaînaltul este Stăpînul!/ El nu zămisleşte şi nu este născut/ şi 
El nu are pe nimeni egal!" (Sura Al-Ikhlas: 1-4). 
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Capitolul Al-Ikhlas (112) din Coran 

Nimeni nu merită a fi adorat şi invocat în afara Lui.  
Allah Preaînaltul este Creatorul şi Susţinătorul a tot ceea ce există 
pe acest pământ. El nu are nevoie de nici una dintre creaturile Sale, 
ci creaturile Sale sunt cele care au nevoie de El şi depind de El. El 
este Atoateauzitorul, Atotvăzătorul şi Atotştiutorul. El ştie toate 
lucrurile, atât cele care se văd cât şi cele care nu se văd. El ştie tot 
ceea ce s-a întâmplat, tot ceea ce se va întâmpla. Nimic din această 
lume nu poate să fie decât cu voia Lui. Tot ceea ce Îşi doreşte, are 
loc cu voia Lui. El este deasupra tuturor celorlalţi. Are putere 
asupra tuturor şi este capabil să facă orice. Este Cel mai Îndurător şi 
Cel mai Milostiv. Într-o relatare a Profetului (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) se spune că "Allah 
Preaînaltul este mai Milostiv cu creaturile Sale, decât o mamă cu 
copilul ei."(1) Allah este departe de nedreptate şi tiranie.  
Este Cel mai Înţelept în acţiunile Sale. Dacă cineva îl roagă pe 
Allah Preaînaltul ceva direct, fără intermediari, ruga lui va fi auzită 
de Allah Preaînaltul.  
 
Dumnezeu nu este Isus si Isus nu este Dumnezeu(2). Chiar şi Isus 
respinge acest lucru. Allah Preaînaltul spune în Coran:  
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"Necredincioşii sunt aceia care spun: “Dumnezeu este Mesia, 
fiul Mariei! Doar a zis Mesia: O, fii ai lui Israel, adoraţi-l pe 
Allah, Domnul meu şi Domnul vostru! Pe cel care aşează lângă 
Allah pe altcineva, Allah îl va opri de la Rai, iar adăpostul lui 
va fi Focul şi cei nelegiuiţi nu vor afla ajutor." (SuraAl-
Maida:72). (3) 
 

Allah Preaînaltul nu este trinitate, căci El spune în Coranul cel 
Sfânt: Necredincioşii sunt aceia care spun:  
 

,,Dumnezeu este al treilea din trei, căci nu există Dumnezeu în 
afară de Allah Cel Unic şi de nu vor înceta să vorbească astfel, 
îi va atinge pe cei dintre necredincioşi, pedeapsă dureroasă./ Şi, 
oare, nu vin ei să se căiască la Allah şi să-i ceara Lui iertare? 
Allah Preaînaltul doar este Iertător şi Îndurător./ Mesia, fiul 
Mariei, nu este decât un trimis, asemenea celor de dinainte de 
el..." (Sura Al-Maida: 73-75). 
 
Islamul respinge ideea că Dumnezeu s-a odihnit în a şaptea zi de la 
crearea lumii, că s-a luptat cu unul din îngerii Săi, că a devenit 
invidios şi a conspirat împotriva omenirii, sau că este reîncarnarea 
unei fiinţe umane. Islamul respinge, de asemenea ideea că o fiinţă 
umană ar poseda atribute specifice doar lui Allah. Toate acestea 
sunt considerate blasfemie. Allah este cel Măreţ. Este departe de 
orice imperfecţiune. El nu oboseşte niciodată. El nu va aţipi 
niciodată şi nici nu va dormi.  
 
Cuvântul din limba arabă "Allah" înseamnă "Dumnezeu" (Unicul şi 
Adevăratul creator). Acest cuvânt este numele lui Dumnezeu, care 
este folosit de vorbitorii limbii arabe, atât cei musulmani cât şi cei 
creştini. Acest cuvânt nu poate fi folosit decât pentru a-L numi pe 
Unicul Allah. Cuvântul "Allah" apare în Sfântul Coran de 2700 de 
ori. În ebraica limba înrudită cu araba şi limba poporului lui Isus, 
Dumnezeu este numit tot cu numele de Allah. 
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Note 

(1) Narat în Saheeh Muslim, nr. 2754, şi în  Saheeh Al-Bukhari, nr. 
5999.  
 (2) Associated Press - Londra - relatează că la data de 25 iunie 1984, a 
avut loc o întrunire a majorităţii episcopilor anglicani în cadrul căreia 
clericii au trebuit să voteze pro sau contra ideii conform căreia Isus ar fi 
Dumnezeu. Raportul a arătat că 31 din 39 de episcopi au afirmat că este 
suficient ca Isus să fie privit ca un profet. Această întrunire a avut loc la 
propunerea realizatorilor emisiunii religioase săptămânale a televiziunii 
londoneze “CREDO”. Astfel, în cadrul emisiunii, s-a tras concluzia: 
“Creştinii nu sunt obligaţi să creadă că Isus Christos este Dumnezeu  

(3)   Printre răufăcători se numără şi politeiştii.  
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2) Credinţa în îngeri 

Musulmanii cred în existenţa îngerilor. Aceştia îl adoră pe Allah 
Unicul, se supun Lui şi fac tot ceea ce le-a poruncit. Printre aceşti 
îngeri este şi Jibril (Gavril), cel care a transmis Coranul Profetului 
Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!).  
 

3) Credinţa în cărţile revelate 

Musulmanii cred că Allah Preaînaltul este Cel care a revelat cărţile 
Profeţilor Săi ca dovadă pentru omenire şi îndrumare pentru ei. 
Printre aceste cărţi este şi Coranul cel Sfânt care a fost revelat 
Profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
lui!). Allah Preaînaltul a garantat protejarea Coranului intact, de la 
orice distrugere şi modificare. 
 
"Într-adevăr, Noi am pogorât Coranul şi Noi îi vom fi 
păzitori." (Sura Al-Hijr:9) 

4) Credinţa în profeţii şi trimişii lui Allah  
 

Musulmanii cred în profeţii şi mesagerii lui Allah Preaînaltul, 
începând cu Adam, continuând cu Noe, Abraham, Ismail, Isaac, 
Iacob, Moise şi Isus (pacea asupra lor!). Dar ultimul mesaj al lui 
Allah Preaînaltul pentru omenire, o reconfirmare a mesajului etern, 
a fost revelat Profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra lui!). Musulmanii cred că Muhammad este ultimul 
trimis al lui Allah Preaînaltul, căci El spune:  
 

“Muhammad nu este tată nici unuia dintre bărbaţii voştri, ci el 
este Trimisul lui Allah Preaînaltul şi încheietorul profeţilor, şi 
Allah Preaînaltul este Atoateştiutor." (Sura Al-'Ahzab:40). 
 

Musulmanii cred că toţi profeţii şi trimişii sunt fiinţe umane create 
şi nu au nici o calitate divină.  
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5) Credinţa în Ziua Judecăţii 
Musulmanii cred în Ziua Judecăţii când toţi oamenii vor fi reînviaţi 
în faţa lui Allah Preaînaltul pentru judecată conform credinţei şi 
faptelor lor. 

6) Credinţa în "Destin" 

Musulmanii cred în "Al-Qadar" care înseamnă destin, predestinare 
divină, dar credinţa în destin nu înseamnă că rasa umană nu are 
liberul arbitru. Musulmanii cred că Allah Preaînaltul le-a dat 
oamenilor libertatea de voinţă. Aceasta înseamnă ca ei pot alege 
între bine şi rău şi că ei vor fi responsabili pentru alegerile lor.  
 
Credinţa în destin include şi credinţa în 4 lucruri:  
 
1. Allah este Atoateştiutor. El ştie ce se întâmplă şi ce se va 
întâmpla.  
2. Allah este Cunoscătorul trecutului, prezentului şi viitorului.  
 
3. Daca Allah Preaînaltul vrea să se întâmple ceva, se întâmplă şi 
dacă El nu vrea ca ceva să se întâmple, nu se întâmplă.  
 
4. Allah Preaînaltul este Creatorul tuturor lucrurilor. 
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Există o altă sursă sacră în afara Coranului? 
 
Da. Sunna (tradiţia profetului), ceea ce a spus, a făcut sau a aprobat 
profetul este a doua sursă sacră a Islamului. Sunna este alcătuită din 
hadithuri, care au fost transmise de către Profet iar credinţa în sunna 
este o bază a credinţei în Islam.  
Exemple  de  hadithuri  spuse  de  Profet  (pacea  şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) 
 
z "Credincioşii care sunt miloşi, buni şi işi arată dragostea unul 
pentru celălalt sunt asemenea unui trup; dacă acesta suferă, 
intregul trup împarte insomnia şi febra.” (1) 
 
z "Cel mai bun dintre credincioşi este acela cu cel mai bun 
comportament. Şi cel mai bun dintre ei este acela care este cel 
mai bun cu soţiile lui.” (2) 

 
z "Nimeni nu este credincios cu adevărat dacă nu doreşte 
pentru fratele său ce doreşte pentru el însuşi.” (3) 
 
z "Celui milostiv i se arată milostenia din partea lui Allah Cel 
Milostiv. Arătaţi-vă milostivi faţă de alţii pe pământ şi Allah 
Preaînaltul va fi milostiv cu voi ” (4) 
 
z "Zâmbetul adresat fratelui tău este milostenie.” (5) 
z "Vorba bună este milostenie.” (6) 
 
z "Cel care crede în Allah Preaînaltul şi în Ziua de Apoi trebuie 
să fie bun cu vecinul lui." (7) 
 
z "Dumnezeu nu vă va judeca după înfăţişările sau avuţiile 
voastre, dar El se va uita la inimile şi la faptele voastre.”(8)  
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z “Plăteşte-l pe muncitor înainte de a i se usca sudoarea.” (9) 
 
z ”Un om care mergea pe o potecă şi îi era foarte sete, ajungând 
la   o fântână, a coborât, şi-a luat apă şi a băut. Apoi a văzut un 
câine care îşi scosese limba afară de sete, încercând să mănânce 
noroi pentru a-şi potoli setea. Atunci, omul a spus: "Acest câine 
a simţit aceeaşi sete pe care o simţeam şi eu mai înainte." Aşa 
că a coborât din nou în fântâna şi a adus apă pentru câine. Aşa 
că Allah Preaînaltul l-a iertat pentru păcatele lui şi a fost 
mulţumit de el. Profetul a fost întrebat: "O, Profet al lui Allah, 
vom fi răsplătiţi dacă suntem buni cu animalele?"El a spus: 
"Există o răsplată pentru fiecare binefacere arătată fiecărui 
animal sau fiinţă umană.” (10) 
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Note 

 (1) Narat în Saheeh Muslim, nr. 2586, şi în  Saheeh Al-Bukhari, nr. 
6011.  

(2) Narat în Mosnad Ahmad, nr. 7354, şi în  Al-Tirmizi, nr. 1162.  

(3) Narat în Saheeh Al-Bukhari, nr. 13, şi în  Saheeh Muslim, nr. 
45.  

(4) Narat în Al-Tirmizi, nr. 1924, şi în  Abu-Dawood, nr. 4941.  

(5) Narat în Al-Tirmizi, nr. 1956.  

(6) Narat în Saheeh Muslim, nr. 1009, şi în  Saheeh Al-Bukhari, nr. 
2989.  

(7) Narat în Saheeh Muslim, nr. 48, şi în  Saheeh Al-Bukhari, nr. 
6019.  

(8) Narat în Saheeh Muslim, nr. 2564.  

(9) Narat în Ibn Majah, nr. 2443.  

(10) Narat în Saheeh Muslim, nr. 2244, şi în  Saheeh Al-Bukhari, 
nr. 2466.  
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Ziua Judecății în Islam? 
 
Asemenea creştinilor, musulmanii cred că această viaţă este o 
perioadă de pregătire pentru următoarea experienţă. Această viaţă 
este un test pentru fiecare persoană, pentru viaţa de după moarte. 
Această zi va veni şi tot universul va fi distrus şi toţi cei morţi vor fi 
înviaţi pentru judecată. Această zi va fi ziua Judecăţii. În această zi 
va începe o viaţă care nu are sfârşit niciodată. În acea zi, toţi 
oamenii vor fi răsplătiţi de Allah Preaînaltul în funcţie de faptele şi 
crezurile lor. Aceia care vor muri, crezând că "Nu există alt 
Dumnezeu în afară de Allah Preaînaltul, şi că Muhammad este 
Trimisul Său" vor fi răsplătiţi cu Paradisul în care vor sălăşlui 
veşnic, căci Allah Preaînaltul spune:  
 

"Iar aceia care au crezut şi au săvârşit fapte bune, aceia sunt 
oaspeţii Raiului şi ei în el vor rămâne veşnic." (Sura Al-Baqara: 
82).  
 

Dar cei care vor muri fără să creadă că Profetul Muhammad (pacea 
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) este Trimisul Lui, vor 
pierde Paradisul şi vor fi oaspeţii Iadului, căci Allah Preaînaltul 
spune în Coranul cel Sfânt:  
 

"Acela care doreşte altă religie decât Islamul, nu-i va fi 
acceptată, şi el se va afla în Lumea de Apoi printre cei 
pierduţi." (Sura 'Al-'Imran:85). 
 
Şi tot El mai spune:  
 
"De la aceia care nu cred şi mor necredincioşi nu se va primi 
niciodată de la vreunul dintre ei nici chiar întreg pământul în 
aur, chiar dacă ei vor să se răscumpere cu el. Aceia vor avea 
parte de pedeapsă dureroasă şi ei nu vor avea pe nimeni să-i 
ajute." (Sura 'Al-'Imran:91). 
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Cineva poate să se întrebe: "Cred că Islamul este o religie bună, 
adevărată, tolerantă, dar dacă mă convertesc la Islam, familia şi 
rudele mele mă vor persecuta şi vor râde de mine. Dacă totuşi, nu  
mă convertesc la Islam, voi mai intra în Rai şi voi fi salvat de Iad?"  
 
Răspunsul este că Allah Preaînaltul spune în următorul verset:  
 
"Acela care doreşte altă religie decât Islamul, nu-i va fi 
acceptată, şi el se va afla în Lumea de Apoi printre cei 
pierduţi." (Sura 'Al-'Imran:85). 
 
După ce Allah Preaînaltul l-a trimis pe Profetul Său să cheme 
oamenii la religia adevărată, nu li se va mai accepta aderarea la o 
altă religie decât Islamul. Allah Preaînaltul este Creatorul şi 
Susţinătorul. El a creat pentru noi tot ce există pe pământ. Toate 
binecuvântările şi lucrurile bune le avem de la El. Deci, după toate 
acestea, dacă cineva refuză să creadă în Allah Preaînaltul, sau că 
Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
lui!) este profetul Său, va fi pedepsit prin sălăşluirea veşnică în 
infern.  
De fapt, cauza principală a creării noastre a fost să-l adorăm pe 
Allah Unicul aşa cum şi Allah Preaînaltul a spus în Sfantul Coran:  
 

"Eu nu i-am creat pe djini şi pe oameni decât pentru ca ei să 
Mă adore." (Sura Adh-Dhariyat:56). 
 
Acestă viaţă pe care o trăim acum este una foarte scurtă. 
Necredincioşii, în Ziua Judecăţii, vor crede că au trăit în acestă 
viaţă doar o zi sau o parte din zi, aşa cum spune şi Allah 
Preaînaltul:  
 
"El va zice: Câţi ani aţi rămas voi pe pământ? / Vor răspunde 
ei: Am rămas o zi sau o parte dintr-o zi." (Sura Al-
Mu'minun:112-113). 
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Şi tot El a mai spus: 
 
"Oare credeţi că v-am creat pe voi fără rost şi că nu vă veţi 
întoarce la Noi? / Preaînalt este Allah, Stăpânul adevărat! Nu 
este dumnezeu în afară de El, Stăpânul Tronului sublim." 
(Sura Al-Mu'minun: 115-116).  
 
Viaţa de apoi este viaţa adevărată. Nu este doar spirituală, dar şi 
fizică. Noi vom trăi acolo cu sufletele şi trupurile noastre. 
Comparând viaţa din această lume cu Viaţa de Apoi, Profetul 
Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a 
spus: ,,Valoarea acestei lumi în comparaţie cu Viaţa de Apoi 
este cât apa care rămâne pe degetul tău atunci când îl bagi şi îl 
scoţi din mare.”(1) Aceasta este valoare acestei lumi comparată cu 
Viaţa de Apoi, ea este asemănătoare cu câteva picături de apă 
comparate cu marea.  

Note 

1) Narat în Saheeh Muslim, nr. 2858, şi în Mosnad Ahmad, nr. 17560. 
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Cum poate cineva să devină musulman? 
 

Foarte simplu, doar spunând: "Ashadu an la ilaha illa Allah, wa 
ashadu anna Muhammadan rasullullah." Ceea ce înseamnă: 
"Mărturisesc că nu există un alt Dumnezeu în afară de Allah(1), şi că 
Muhammad este trimisul Său.”  
Prima parte a mărturisirii de credinţă: "Nu există un alt dumnezeu 
în afară de Allah" înseamnă că nimeni nu merită adorat decât Allah 
şi El nu are parteneri şi nici fiu. Pentru a fi musulman, mai trebuie: 
 
z Acceptarea Islamului ca religie a sa şi adorarea doar a lui Allah 
Preaînaltul sunt alte două condiţii pentru a fi musulman  
 
z Să creadă că Nobilul Coran este Cuvântul lui Allah Preaînaltul 
care l-a revelat Profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui 
Allah fie asupra lui!).  
 
z  Să creadă în Ziua Judecăţii şi să fie sigur că aceasta va veni, aşa 
cum Allah Preaînaltul a promis în Sfântul Coran.  
 
z  Să accepte Islamul ca pe propria religie.  
 
z Să nu creadă decât în Allah Preaînaltul.  
 
Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus:  
 
"Allah se bucură aşa de mult de căinţa uneia dintre creaturile 
Sale, mai mult decât se bucură unul dintre voi, care, în timp ce-
şi călăreşte cămila în sălbăticie, aceasta pleacă de la el cu 
proviziile lui de hrană (mâncare şi băutură), astfel încât îşi 
pierde speranţa de a le recupera. El a junge lângă un copac şi se 
întinde la umbra lui (aşteptându-şi parcă moartea), pentru că 
şi-a pierdut orice speranţă în găsirea cămilei sale. Apoi, în timp 
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ce este în starea aceasta, deodată îi apare în faţă cămila. Şi el o 
apucă de căpăstru şi, plângând de bucurie, spune: O, Doamne! 
Tu eşti servitorul meu şi eu sunt Stăpânul Tău. Greşeala lui este 
cauzată de intensitatea bucuriei sale”.(2)  

 

 
 

,,Nu există un alt Dumnezeu decât Allah şi Muhammad este trimisul 
lui” Shahada scrisă deasupra unei intrări  

Note 

(1)  Aşa cum s-a arătat mai înainte, cuvântul arab „Allah” înseamnă 
Dumnezeu (unicul şi singurul Dumnezeu adevărat care a creat 
întregul univers). Acest cuvânt Allah este un nume al lui Dumnezeu 
care este folosit de vorbitorii de limbă arabă, fie ei musulmani 
arabi, sau creştini arabi.   

 (2) Narat în Saheeh Muslim, nr. 2747, şi în  Saheeh Al-Bukhari, nr. 
6309. 
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Despre Coran 
 
Coranul, ultimul cuvânt revelat al lui Dumnezeu, este prima şi cea 
mai importantă sursă de credinţă şi practică a musulmanilor. 
Cuprinde toate subiectele care 
îi preocupă pe oameni:  
Înţelepciune,.doctrină, 
adorare/închinare, tranzacţii, 
legi, etc., dar cel mai important 
şi mai de bază subiect, este 
relaţia dintre Dumnezeu şi 
creaţiile Sale. În acelaşi timp, 
ghidează şi oferă învăţături 
detaliate pentru o societate 
corectă, o mai bună conduită 
umană şi un sistem economic 
echitabil. 
 
Menţionăm că Sfântul Coran a fost revelat Profetului Muhammad 
(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) doar în limba 
arabă. Deci, orice altă traducere a Coranului nu este o altă versiune 
a acestuia, ci este doar o traducere a sensurilor sale. Coranul există 
şi va exista doar în limba arabă în care a fost revelat.   
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Cine este profetul Muhammad (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) 

 
Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) s-a 
născut în Mekka în anul 570. Tatăl său a murit înainte de naşterea 
sa şi mama când el avea 6 ani. Profetul a fost crescut de unchiul 
său, care era unul dintre cei mai respectaţi oameni din tribul Quraiş. 
Era analfabet şi aşa a rămas până când a murit. Oamenii din tribul 
lui erau ignoranţi, necunoscând nimic despre ştiinţă şi mulţi dintre 
ei erau analfabeţi. La maturitate, a devenit cunoscut pentru 
corectitudinea, cinstea, generozitatea şi sinceritatea lui. Era atât de 
cinstit încât a fost numit "Cel Cinstit."(1) Muhammad (pacea şi 
binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) era foarte credincios şi a 
urât încă de mic idolatria poporului său. 
La vârsta de 40 de ani, a primit prima revelaţie de la Allah 
Preaînaltul prin intermediul îngerului Jibril (Gabriel). Revelaţia a 
continuat timp de 23 de ani, ceea ce reprezintă astăzi Coranul cel 
Sfânt. În momentul în care a început să recite din Coran şi să 
îndrume spre religia adevărului, el şi un mic grup de credincioşi au 
fost persecutaţi de cei necredincioşi. Aceste persecuţii au fost aşa de 
dure, că în anul 622, Allah Preaînaltul le-a poruncit să emigreze. 
Emigrarea din Mekka spre Medina, un oraş la 260 de km distanţă, 
marchează începutul calendarului musulman.  
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Moscheea Profetului Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra lui!) în  Medina. 

După mai mulţi ani, Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah 
fie asupra lui!) şi adepţii săi s-au întors la Mekka, iertându-i pe 
necredincioşi. Înainte de moartea profetului, la vârsta de 63 de ani, 
o mare parte a Peninsulei Arabe devenise musulmană şi la un secol 
de la moartea sa, Islamul s-a răspândit până în Spania la vest şi 
până în China la est. Printre motivele răspândirii rapide a Islamului 
sunt: pacea, dreptatea şi claritatea doctrinelor sale. Islamul îndrumă 
spre credinţa în Allah Unicul, Singurul care merită adorat.  
 
Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
lui!) era un exemplu perfect de onestitate, corectitudine, milostenie, 
generozitate şi curaj; a fost numit ,,Cel Demn de încredere”. Cu 
toate că era un om, era apărat de toate relele diavolului şi tot ceea ce 
făcea era de dragul lui Allah Preaînaltul.  
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Modul în care Islamul a influențat dezvoltarea 
ştiinței 

  

Islamul îl îndrumă pe om să-şi folosească puterea minţii. După 
câţiva ani de la răspândirea Islamului, marile civilizaţii şi centre de 
cultură au început să înflorească. 
Sinteza ideilor estice şi vestice, 
amestecându-le pe cele vechi cu 
unele noi, a adus mari avantaje în 
medicină, fizică, anatomie, 
astronomie, geografie, arhitectură, 
artă şi literatură. Multe sisteme 
cruciale, cum ar fi algebra, 
numerele arabe şi conceptul de 
zero (vital pentru avansarea 
matematicii) au fost transmise 
Europei medievale de către lumea 
musulmană. Instrumente sofisticate au făcut posibile expediţii de 
cercetare, de exemplu astrolobul, cvadrantul şi hărţile, au fost create 
de musulmani.  
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ASTROLOB  unul dintre cele mai importante instrumente 
ştiinţifice descoperit de către Musulmani, şi folosit în Vest 
până în  timpurile moderne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medicii musulmani au acordat o mare importanţă chirurgiei 
şi au creat multe instrumente chirurgicale, precum cele pe 
care le  vedem în acest vechi manuscris. 
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Ce cred musulmanii despre Isus  ? 
 
Musulmanii îl recunosc şi îl respectă pe Isus (pacea fie asupra sa!). 
Ei îl consideră unul dintre cei mai mari mesageri ai lui Allah 
Preaînaltul. Coranul confirmă naşterea lui miraculoasă în capitolul 
"Maryam". Coranul descrie naşterea lui Isus astfel:  
 
"Adu-ţi aminte când îngerii au spus: O, Maria! Allah îţi 
vesteşte un copil ce vine cu un cuvânt din partea Lui: numele 
lui este Al-Masih, Isa, fiul Mariei, măreţ în această lume ca şi în 
lumea de Apoi şi unul dintre cei mai apropiaţi de Allah./ El le 
va vorbi oamenilor încă din leagăn, la fel şi când va fi bărbat 
între două vârste, şi va fi dintre cei evlavioşi. / Ea a zis: 
Doamne, cum să am un copil fără să mă fi atins un bărbat? I-a 
raspuns El: Întocmai aşa! Allah crează ceea ce voieşte El. Când 
El hotăraşte un lucru, El spune doar <Fii> şi el este de îndată." 
(Sura 'Al-'Imran:46-47). 
 

Isus s-a născut în mod miraculos, la porunca lui Allah Preaînaltul, 
aşa cum şi Adam a fost creat din pământ. Allah a spus: 
 

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." (Sura 'Al-
'Imran:59). 
 

În timpul misiunii sale profetice, Isus a făcut multe minuni. Allah 
Preaînaltul ne spune despre Isus:  
 
"Şi el va fi trimis la fiii lui Israel şi le va zice: Eu vin la voi cu 
semn de la Domnul vostru! Eu plămădesc pentru voi din lut ca 
un chip de pasăre şi suflu asupra sa şi se va face o pasăre vie, cu 
voia lui Allah. Şi-i voi tămădui pe orbi şi pe leproşi, şi-i voi învia 
pe morţi, cu voia lui Allah. Eu vă voi spune ceea ce mâncaţi şi 
ceea ce păstraţi în casele voastre..." (Sura 'Al-'Imran:49). 
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Moschea Aqsa din Ierusalim 

Musulmanii cred că Isus (pacea fie asupra sa!) nu a fost crucificat. 
Duşmanii lui Isus au plănuit să îl crucifice, dar Allah l-a salvat şi l-a 
ridicat la El. Duşmanii lui Isus au arestat un alt om şi l-au crucificat, 
crezând că era Isus. Allah Preaînaltul spune în Coran:  
 
"Şi din pricina vorbelor lor: Noi l-am omorât pe Mesia Isus, fiul 
Mariei, trimisul lui Allah! În vreme ce ei nu l-au omorât, nici 
nu l-au răstignit pe cruce, ci a fost făcut cineva să semene cu 
el!" (Sura An-Nisa:157). 
 
Nici Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) 
şi nici Isus nu au venit să schimbe doctrinele de bază ale credinţei 
în Unicitatea lui Allah Preaînaltul, ci au venit să-l confirme şi să-l 
reînnoiască. (1) 
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Note 

(1)  Musulmanii mai cred şi că Dumnezeu i-a revelat o carte sfântă 
lui Isus, pe care o numesc Injeel şi că porţiuni din ea pot fi regăsite 
în învăţăturile divine către Isus din Noul Testament. Dar acest lucru 
nu înseamnă că musulmanii cred în Biblie aşa cum o avem noi 
astăzi, deoarece ea nu reprezintă scripturile originale revelate de 
Dumnezeu. Ele au suferit modificări, adăugiri şi omisiuni. Aşa a 
recunoscut şi Comitetul însărcinat cu revizuirea Sfintei Scripturi 
(Versiunea Standard Revizuită). Acest comitet a cuprins treizeci şi 
doi de savanţi care au reprezentat membrii Comitetului. Ei au 
asigurat examinarea şi cercetarea informaţiilor primite de la un 
Comitet Consultativ compus din cincizeci de reprezentanţi ai 
tuturor confesiunilor participante. Comitetul a arătat în Prefaţa la 
Sfânta Scriptură (Versiunea Standard Revizuită), p. IV: „Uneori 
devine evident că textul a suferit modificări în transmiterea sa, dar 
nici una dintre versiuni nu a oferit o reconstituire satisfăcătoare. 
Acum nu putem decât să urmăm cele mai competente opinii ale 
savanţilor referitoare la reconstituirea cea mai probabilă a textului 
original.” Comitetul a mai afirmat în Prefaţă, p. VII şi că:  „S-au 
adăugat note care indică variante, adăugiri sau omisiuni 
semnificative ale autorităţilor străvechi (Matei 9.34; Marcu 3.16; 
7.4; Luca 24.32, 51, etc.).”  
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Ce spune Islamul despre terorism? 
 
Islamul este o religie a milosteniei, care nu permite terorismul. În 
Coran, Allah Preaînaltul spune: 
“Allah nu 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 iubeste pe cei drepţi." (Sura Al-Mumtahana:8).  
 
Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
lui!) obişnuia să le amintescă soldaţilor săi să nu ucida femei şi 
copii(1) şi îi sfătuia "să nu trădeze, să nu fie excesivi, şi să nu 
ucidă noi-născuţi."(2) 
 
De asemenea, el mai spunea: "Oricine ucide un om care avea un 
pact cu musulmanii nu va mirosi parfumul Paradisului, cu 
toate că parfumul lui se va simţi de la o distanţă de 40 de 
ani."(3) 
 
La fel, Profetul a oprit de la utilizarea pedepsei cu focul.(4)  

 

Crima este considerată al doilea păcat major şi Profetul (pacea şi 
binecuvântarea fie asupra lui!)(5) ne-a avertizat că in ziua judecăţii 
primele cazuri care vor fi judecate între oameni vor fi acelea de 
vărsare de sânge.(6) (7) 
Musulmanii sunt de asemenea încurajaţi să fie blânzi cu animalele 
şi le este interzis să le ucidă. Odată, Profetul a spus: "O femeie a 
fost pedepsită pentru că a închis o pisică până ce aceasta a 
murit de foame. Pentru această faptă a ajuns în Iad. În timp ce 
era închisă femeia nu i-a dat pisicii să mănânce şi să bea şi nici 
nu a lăsat-o să meargă să-şi caute singură."(8) 
Tot Profetul a mai spus că un om a fost răsplătit pentru că i-a dat de 
băut unui câine căruia îi era foarte sete, aşa că Allah Preaînaltul l-a 
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iertat pentru păcatele sale. Profetul a fost întrebat: "O, Profet al lui 
Allah, vom fi răsplătiţi dacă suntem buni cu animalele?" Şi el a 
spus: "Există o răsplată pentru binefacerea arătată fiecărui 
animal sau fiinţă umană."(9) 
Pe de altă parte, când un animal este sacrificat pentru mâncare, 
Profetul ne sfătuieşte să facem aceasta într-o manieră cât se poate 
de uşoară. El a spus: "Când un animal este sacrificat, acest 
lucuru trebuie făcut în cel mai uşor mod. Cel care îl taie trebuie 
să-şi ascută cuţitul pentru ca animalul să nu sufere.''(10) 

Privind acestea, precum şi alte legi islamice, incitarea la acte de 
terorism, distrugerea clădirilor şi proprietăţilor, bombardarea şi 
mutilarea oamenilor nevinovaţi sunt acte detestabile şi neacceptate 
de Islam şi musulmani. Musulmanii urmează o religie a păcii, 
milosteniei, iertării şi toate acestea nu au de-a face cu evenimentele 
violente care sunt asociate cu musulmanii. Dacă un musulman face 
aceste acte atunci se face vinovat de violarea legilor islamice.  
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Note 

(1) Narat în  Saheeh Muslim, nr. 1744, şi în  Saheeh Al-Bukhari, nr. 
3015.  

(2) Narat în  Saheeh Muslim, nr. 1731, şi în  Al-Tirmizi, nr. 1408. 

(3) Narat în  Saheeh Al-Bukhari, nr. 3166, şi în  Ibn Majah, nr. 
2686.  

(4) Narat în  Abu-Dawood, nr. 2675.  

(5) Narat în  Saheeh Al-Bukhari, nr. 6871, şi în Saheeh Muslim, nr. 
88.  

(6) Aceasta înseamnă a ucide şi a răni.  

(7) Narat în  Saheeh Muslim, nr. 1678, şi în  Saheeh Al-Bukhari, nr. 
6533.  

(8) Narat în  Saheeh Muslim, nr. 2422, şi în  Saheeh Al-Bukhari, nr. 
2365.  

(9) Narat în  Saheeh Muslim, nr. 2244, şi în  Saheeh Al-Bukhari, nr. 
2466.  

(10) Narat în  Saheeh Muslim, nr. 1955, şi în  Al-Tirmizi, nr. 1409.  
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Drepturile omului şi dreptatea în Islam 
 

Islamul oferă multe drepturi individului. Iată câteva dintre ele:  
 

z Viaţa şi proprietatea tuturor indivizilor este sacră şi inviolabilă, fie 
el musulman sau nu.  
 

z Islamul protejează de asemenea onoarea. Deci, insultarea altor 
oameni, sau gluma pe seama lor nu este permisă. Profetul 
Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a 
spus: "Cu adevărat, sângele, proprietatea şi onoarea sunt 
inviolabile.”(1) 
 

z Rasismul nu este permis în islam, pentru că Sfântul Coran 
vorbeşte despre egalitatea dintre oameni în acest mod:  
 

“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 voi să 
vă cunoasteţi. Cel mai cinsit dintre voi la Allah este cel mai 
evlavios dintre voi.(2)  Allah este Atoateştiutor şi Bineştiutor." 
(sura Al-Hujurat:13). 
 

z Islamul respinge cu siguranţă ideea favorizării unor cetăţeni sau 
naţiuni datorită puterii sau banilor. Allah 
Preaînaltul i-a creat pe oameni egali, ei se 
deosebesc doar prin credinţă şi pioşenie. 
Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea 
lui Allah fie asupra lui!) a spus: "O, voi 
oameni! Allah este Unic şi Adam (tatăl 
oamenirii) este acelaşi. Un arab nu este mai 
bun decât un ne-arab şi un ne-arab nu este mai 
bun decât un arab, aşa cum ţi un om alb nu 
este mai bun decât un om negru(3) şi invers 
decât prin pioşenie." (4) 
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Una dintre problemele majore ale omenirii din zilele de a azi este 
rasismul. Omul a inventat naveta spaţială care l-a ajutat să ajungă 
pe lună dar nu a reuşit să-i oprească pe oameni să se urască şi să se 
omoare între ei.  
 
Încă de pe vremea Profetului (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra lui!), Islamul a dat un exemplu bun în combaterea 
rasismului. Pelerinajul anual (hajj) spre Mekka demonstrează o 
frăţie între toate rasele şi naţiunile, atunci când aproape 2 milioane 
de oameni musulmani, de pe tot globul se întâlnesc pentru a face 
pelerinajul. Islamul este religia dreptăţii.  
 
Allah Preaînaltul spune:  
 
"Allah vă porunceşte să daţi înapoi stăpânilor lor lucrurile 
încredinţate, iar dacă judecaţi între oameni, să judecaţi cu 
dreptate!" (Sura An-Nisa:58).  
 
Şi tot El mai spune:  
 
"...şi împăcaţi-le pe ele cu dreptate şi fiţi nepărtinitori, fiindcă 
Allah îi iubeşte pe cei drepţi." (Sura Al-Hujurat:9). 
 
Trebuie să fim drepţi chiar şi cu cei pe care îi urâm, pentru că Allah 
Preaînaltul spune:  
 
"Să nu vă împingă ura împotriva unui neam să fiţi nedrepţi! 
Fiţi drepţi, căci aceasta este mai aproape de evlavie!" (Sura Al-
Ma'ida:8). 
 
Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 
lui!) a spus: "O, oameni buni! Aveţi grijă de nedreptate!(5) 
Pentru că nedreptatea vă va întuneca în Ziua Judecăţii”.(6) 
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Şi cei care au fost privaţi de anumite drepturi (pe care ei chiar le pot 
pretinde) în această viaţă, le vor primi în Ziua Judecăţii. Aşa cum şi 
Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: 
,,În ziua Judecăţii drepturile vor fi date celor cărora li se 
cuvine.”(7) 

Note 

(1) Narat în Saheeh Al-Bukhari, nr. 1739, şi în Mosnad Ahmad, nr. 
2037.  

(2) Un om pios este un credincios care nu săvârşeşte păcate, care 
împlineşte toate faptele bune pe care ni le porunceşte Dumnezeu, 
care se teme de Dumnezeu şi care îl iubeşte pe Dumnezeu.  

(3) Culorile menţionate în acest dicton profetic servesc drept 
exemplu. În Islam semnificaţia este că un om nu este mai bun decât 
altul numai datorită culorii pielii sale, fie ea albă, neagră, roşie sau 
de orice altă culoare.  

(4) Narat în Mosnad Ahmad, nr. 22978.  

(5) Cu alte cuvinte, asuprindu-i pe alţii, comportându-te nedrept sau 
făcându-le rău altora.  

(6) Narat în Mosnad Ahmad, nr. 5798, şi în  Saheeh Al-Bukhari, nr. 
2447.  
(7) Narat în Saheeh Muslim, nr. 2582, şi în  Mosnad Ahmad, nr. 
7163 
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Care este statutul femeii în Islam? 
 

Islamul vede femeia, fie că este căsătorită sau nu, cu drepturi 
depline, inclusiv dreptul de a poseda 
proprietăţi şi de a scoate câştig din ele. 
Are dreptul de a vinde şi a cumpăra 
aceste proprietăţi fără acordul soţului, a 
face cadouri, sau a da milostenie, şi să îşi 
cheltuiască banii aşa cum îşi doreşte. O 
sumă de bani este dată miresei de către 
mire pentru folosul ei personal, şi poate 
să îşi păstreze propriul nume de familie 
chiar după  căsătorie.  
Islamul îl încurajează pe bărbat să îşi trateze soţia cu respect, pentru 
că Profetul Muhammad (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 
asupra lui!) a spus: "Cel mai bun dintre voi este cel care este cel 
mai bun cu soţia sa."(1) 
 
În Islam, mamele au un loc important. Islamul ne recomandă să le 
tratăm cât mai bine. Odată, un om a venit la Profetul Muhammad 
(pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) şi i-a spus:  
 
"O, mesager al lui Allah! Care persoană este mai demnă de 
respect?" Profetul a spus: "Mama ta!" "Şi apoi cine?", a 
întrebat omul. A spus: "Mama ta!" "Apoi?" "Mama ta şi apoi 
tatăl tau!” (2) 

Note 

(1) Narat în Ibn Majah, nr. 1978, şi în  Al-Tirmizi, nr. 3895.  

(2) Narat în Saheeh Muslim, nr. 2548, şi în  Saheeh Al-Bukhari, nr. 
5971.  
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Familia în Islam 
 
Familia, care este unitatea de bază a civilizaţiei trece acum la nivel 
mondial prin faza de dezintegrare. Sistemul familial islamic aduce 
drepturile soţului, soţiei şi ale copiilor într-un echilibru perfect. 
Determină un comportament deschis, generozitate şi dragoste într-
un sistem familial organizat. Pacea şi securitatea oferite de o familie 
stabilă are o importanţă deosebită şi este esenţială pentru creşterea 
spirituală a membrilor săi. 
  

Cum tratează musulmanii persoanele de vârsta a treia? 
 
În lumea islamică, se găsesc cu greu "case de bătrâni". Efortul de a-
i ajuta pe părinţii tăi într-un moment dificil din viaţa lor este 
considerat o onoare şi o binecuvântare. În Islam nu este de ajuns ca 
noi să ne rugăm pentru părinţii noştri, ci trebuie să fim foarte 
înţelegători, să ne amintim că şi noi când am fost copii neajutoraţi 
ei s-au sacrificat pentru noi. Mamele sunt respectate în mod 
particular. Când părinţii nostri ajung la o anumită vârstă, trebuie să-
i tratăm cu respect şi compasiune. 
 
În Islam, ajutorul acordat părinţilor este o îndatorire importantă, a 
doua după rugăciune. Nu este frumos să îţi arăţi iritarea faţă de ei, 
când, fie cu voia sau fără voia lor, devin dificili la bătrâneţe. Allah 
Preaînaltul spune:  
 

“Şi Domnul tău a orânduit să nu-L adoraţi decât pe El şi să vă 
purtaţi frumos cu părinţii voştri, iar dacă bătrâneţile îi ajung 
pe unul dintre ei sau pe amândoi lângă tine, nu le zice lor "Of!" 
şi nu-i certa pe ei, ci spune-le lor vorbe cuviincioase. / Şi din 
Îndurare coboară pentru ei aripa smereniei şi îndurării şi 
spune: Doamne, fii îndurător cu ei, căci ei m-au crescut când 
am fost mic." (Sura Al-'Isra:23-24) 
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Care sunt cei cinci stâlpi de bază ai Islamului? 
 

Cei cinci stâlpi de bază ai Islamului reprezintă temelia vieţii unui 
musulman. Aceştia sunt: declaraţia de credinţă, rugăciunea, dania, 
postul în luna Ramadan şi pelerinajul la Casa Sfântă din Mekka (o 
dată în viaţă dacă este cu putinţă).  

1) Declaraţia de credinţă 

Rostirea cu convingere a expresiei: "Ashadu an la ilaha illa Allah, 
wa ashadu anna Muhammadu rasullullah." Ceea ce înseamnă: 
"Mărturisesc că nu există un alt dumnezeu în afară de Allah, şi că 
Muhammad este trimisul Său." Prima parte a mărturisirii de 
credinţă: "Nu există un alt Dumnezeu în afară de Allah" înseamnă 
că nimeni nu merită adorat decât Allah Preaînaltul şi El nu are 
parteneri şi nici fiu. Declaraţia de credinţă se numeşte "Shahada", o 
simplă formulă prin care oricine poate să se convertească la Islam şi 
care reprezintă cel mai important stâlp al credinţei.  

2) Rugăciunea 
Musulmanii fac zilnic 5 rugăciuni. Fiecare rugăciune nu durează 
mai mult de câteva minute. Rugăciunea în Islam reprezintă legătura 
directă între Allah Preaînaltul şi oameni. Nu există intermediari 
între Allah şi slujitorii Săi. 
 

În rugăciune, o persoană simte o fericire interioară, pace şi comfort, 
şi că Allah este mulţumit de el.  
 
Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: 
"Bilal, chema la rugăciune ca să ni se liniştească sufletele."(1)  

Bilal a fost unul dintre companionii Profetului care avea sarcina de 
a-i chema pe oameni la rugăciune.  
 
Rugăciunile se fac dimineaţa (la răsăritul soarelui), la amiază, după-
amiază, la apusul soarelui şi noaptea.  Un musulman se poate ruga 
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aproape oriunde, pe câmp, în birouri, fabrici sau universităţi. 
(vizitaţi www.islam-guide.com/prayer  pentru mai multe 
informatţi despre rugăciunea în Islam) 

3) Dania (Zakat) 
Sensul cuvântului "zakat" este "purificare" şi "creştere, spor." Să îţi 
dai dania înseamnă să dai un anumit 
procent unor categorii de oameni 
defavorizaţi. Dacă un musulman este în 
posesia unei valori ce este echivalentul  
a 85 de grame de aur, va achita din 
aceasta 2,5%, cu condiţia să treacă un 
an lunar de la deţinerea acelei sume iar 
la data împlinirii unui an să deţină dota 
care determină plata zakatului, adică 
echivalentul a 85 g de aur.  
Posesiuniile noastre vor fi "purificate" dacă dăm o parte din ele, 
sărmanilor, celor care au nevoie, orfanilor şi călătorilor. O persoană 
poate să dea şi milostenie benevolă , sadaqa , atât cât doreşte.  

4) Postul obligatoriu din luna Ramadan 
În fiecare an, în luna Ramadan,(2)  musulmanii postesc de la răsăritul 
soarelui şi până la apusul lui, 
abţinându-se de la mâncare, băutură şi 
relaţii conjugale. Postul este benefic 
pentru sănătate; el este şi o metodă de 
purificare spirituală. Prin oprirea de la 
comfortul acestei lumi, chiar şi pentru 
puţin timp, o persoană care ţine post 
simte ea însăşi ce inseamnă foamea şi 
setea însă învaţă să îşi îmbunătăţească 
şi comportamentul renunţând la 
minciună, nervozitate etc. Îl apropie 
mai mult de Allah şi de religia sa.  
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5) Pelerinajul la Mekka 
Pelerinajul anual la Mekka este obligatoriu o dată în viaţă pentru cei 
care au posibilitatea fizică şi financiară. În jur de 2 milioane de 
oameni se duc la Mekka în fiecare an de pe întreg globul. Cu toate 
că Mekka este întotdeauna plină de vizitatori, pelerinajul anual se 
face în a douăsprezecea lună a calendarului islamic. Bărbaţii care 
fac acest ritual au o îmbrăcăminte specială: ihram.  
 

 
Pelerini rugându-se în moscheea, Haram, Mekka. În această 
moschee este Kaaba (Piatra neagră din imagine)  
Ritualul pelerinajului include rotirea în jurul Kaabei de 7 ori apoi 
parcurgerea distanţei dintre Safa şi Marwa tot de 7 ori, aşa cum şi 
Hager a făcut când a căutat apă. Apoi pelerinii stau pe muntele 
Arafat(3) rugându-se la Allah Preaînaltul pentru iertarea 
păcatelor. 

Sfârşitul pelerinajului este marcat de sărbătorirea Eid Al – Adha, 
în limba arabă înseamnă sărbătoarea jertfei, zi în care 
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musulmanii fac rugăciunea de sărbătoare şi apoi sacrifică un 
animal de regulă un berbec.  Aceasta, şi Eid Al – Fitr, ziua în 
care se sărbătoreşte sfârşitul Ramadan-ului, sunt cele două 
festivaluri anuale din calendarul Islamic. 
 

Note 
 

(1) Narat în  Abu-Dawood, nr. 4985, şi în Mosnad Ahmad, nr. 
22578. 
 
(2) Luna Ramadanului este a noua lună din Calendarul Islamic 
(care este lunar şi nu solar) 

(3) O suprafaţă pe o rază de aproximativ 15 mile  (aproximativ 24  
de kilometri) în jurul oraşului Mekka 
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Islamul în Statele Unite 
 
Este dificil să generalizăm despre Musulmanii din America. Ei sunt 
convertiţi, emigranţi, muncitori în fabrici şi doctori. Această variată 
comunitate este unificată de o credinţa 
comună, susţinută de o puternică reţea 
naţională  cu un număr mare de 
moschei.  Musulmanii au ajuns 
devreme in America de Nord. În 
secolul 18 erau deja foarte mulţi 
musulmani în America de Nord. 
Foarte mulţi Americani au intrat în 
societatea Islamului, aparţinând 
diferitelor clase sociale: bogaţi, săraci, 
educaţi şi analfabeţi. Astăzi, sunt aproximativ 5,5 milioane de 
Musulmani în Statele Unite (1) 

 

(1)   The World Almanac and Book of Facts 1996, Famighetti 
(Almanahul Lumii şi Cartea Faptelor 1996, Famighetti) 
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Pentru mai multe informații 
despre Islam 

Dacă doriţi mai multe informaţii despre Islam, dacă aveţi întrebări 
sau comentarii, sau pentru a vedea traducerile disponibile ale 
acestei cărţi, vizitaţi: 

Pentru o copie tipărită a acestei cărţi, vizitaţi: 
 

www.islam-guide.com 
 

www.islamic-invitation.com 
 
 

Puteţi contacta şi una dintre următoarele organizaţii: 
 

1) The United States: 
Islamic Assembly of North America 
3588 Plymouth Road, Suite # 270, Ann Arbor, MI 48105, USA 
Tel.: (734) 528-0006 - Fax: (734) 528-0066 
E-mail: IANA@IANAnet.org 
 
Islamic Foundation of America 
PO Box: 3415, Merrifield, VA 22116, USA 
Tel.: (703) 914-4982 - Fax: (703) 914-4984 
E-mail: info@ifa.ws 

 
Islamic Information Institute of Dar-us-Salam 
5301 Edgewood Rd., College Park, MD 20740-4623, USA 
Tel.: (301) 982-9463 - Fax: (301) 982-9849 
E-mail: iiid@islamworld.net 
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World Assembly of Muslim Youth 
PO Box: 8096, Falls Church, VA 22041-8096, USA 
Tel.: (703) 820-6656 - Fax: (703) 783-8409 
E-mail: support@wamyusa.org 
 
Al Jumuah Magazine 
PO Box: 5387, Madison, WI 53705-5387, USA 
Tel.: (608) 277-1855 - Fax: (608) 277-0323 
E-mail: info@aljumuah.com 
 
2) Canada: 
Islamic Information and Da’wah Center International 
1168 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6H 1N1, Canada 
Tel.: (416) 536-8433 - Fax: (416) 536-0417 
E-mail: comments@islaminfo.com 

 
3) The United Kingdom: 
Al-Muntada Al-Islami Centre 
7 Bridges Place, Parsons Green, London SW6 4HW, UK 
Tel.: 44 (0207) 736 9060 - Fax: 44 (0207) 736 4255 
E-mail: muntada@almuntada-alislami.org 
 
Jam’iat Ihyaa’ Minhaaj Al-Sunnah 
PO Box: 24, Ipswich, Suffolk IP3 8ED, UK 
Tel. and Fax: 44 (01473) 251578 
E-mail: mail@jimas.org 

 
4) Saudi Arabia: 
 
World Assembly of Muslim Youth 
PO Box: 10845, Riyadh 11443, Saudi Arabia 
Tel.: (966-1) 464-1669 - Fax: (966-1) 464-1710 
E-mail: info@wamy.org 
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Notă: Pentru a afla care sunt centrele Islamice de lângă 
dumneavoastră, vizitaţi: www.islam-guide.com/centers  
 
Pentru sugestii şi comentarii  
 
Dacă aveţi sugestii sau comentarii asupra cărţii, le puteţi 
trimite autorului I. A. Ibrahim, la: 
E-mail: ib@i-g.org ; Tel.: (966-1) 454-1065 ; Fax: (966-1) 
453-6842;   PO Box: 21679, Riyadh 11485, Saudi Arabia 
 
Pentru mai multe informaţii despre islam, sau dacă doriţi mai 
multe copii ale acestei cărţi, puteţi contacta autorul. 
Viitoare Apariţii despre Islam  
 
Adevărata Religie, de Bilal Philips 
Acesta este adevărul, publicată de Fundaţia Islamică Alharamain 
Coranul şi Ştiinţa Modernă, de Dr. Maurice Bucaille, editată de 
Dr. A. A. B. Philips 
Intelegerea Islamului, de Abul A’la Al-Mawdudi 
Viaţa după Moarte (broşura), de World Assembly of Muslim 
Youth 
Credinţa Musulmanului, de Muhammad al-Uthaimin, tradus de 
Dr. Maneh Al- Johani 
Traducerea sensurilor Nobilului Coran în limba Engleză, de Dr. 
Muhammad Al-Hilalisi Dr. Muhammad Khan 
 
Pentru o copie a acestor cărţi sau broşuri, vizitaţi: www.islam-
guide.com/books, sau contactaţi una dintre organizaţiile listate mai 
sus.  
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Numerotarea Hadith-urilor 
 
Numerotarea Hadith-urilor1 în această carte, este bazată pe 
următoarele: 
 
· Saheeh Muslim: conform cu numerotarea lui Muhammad F. 
Abdul-Baqy. 
 
· Saheeh Al-Bukhari: conform cu numerotarea lui Fath Al-Bari. 
  
·Al-Tirmizi: conform cu numerotarea lui Ahmad Shaker. 
  
·Mosnad Ahmad: conform cu numerotarea lui Dar Ehya’ Al-Torath 
Al-Araby, Beirut. 
  
·Mowatta’ Malek: conform cu numerotarea lui Mowatta’ Malek. 
  
·Abu-Dawood: conform cu numerotarea lui Muhammad Muhyi Al-
Deen Abdul-Hameed. 
  
·Ibn Majah: conform cu numerotarea lui Muhammad F. Abdul-
Baqy. 
  
·Al-Daremey: conform cu numerotarea lui Khalid Al-Saba Al-
Alamy and Fawwaz Ahmad Zamarly. 
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