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DESPRE AUTOR 

 

 Autorul acestei cărţi, care scrie sub pseudonimul Harun 

Yahya, s-a născut în Ankara în 1956. După ce a făcut şcoala 

primară şi gimnaziul în Ankara, a studiat artele la 

Universitatea Mimar Sinan din Istanbul şi filosofia la 

Universitatea Istanbul. Începând cu anul 1980 şi până astăzi 

autorul a publicat cărţi pe teme politice, religioase şi ştiinţifice. 

Harun Yahya este în special cunoscut pentru lucrările sale 

importante în care combate şi demască teoria evoluţionistă, 

falsitatea argumentelor sale şi legăturile strânse dintre 

darwinism şi ideologiile sângeroase. 

 Pseudonimul sub care îşi semnează cărţile este compus 

din numele Harun (Aaron) şi Yahya (Ioan), în memoria celor 

doi profeţi iubiţi care au luptat împotriva necredinţei. 

În lumina Coranului şi a tradiţiei Profetului (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), autorul şi-a stabilit ca 

ţintă principală distrugerea din temelie a stâlpilor ideologiilor 

ateiste şi reducerea la tăcere, pentru totdeauna, a tuturor 
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obiecţiilor aduse împotriva credinţei, având astfel „ultimul 

cuvânt” în disputa cu cei care promovează aceste ideologii. 

Pe coperţile cărţilor sale apare sigiliul profetului 

Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 

ultimul dintre profeţi. Acest sigiliu este folosit ca simbol al 

intenţiei autorului de a avea acel „ultimul cuvânt” menţionat 

în rândurile de mai sus. 

Toate aceste lucrări sunt centrate pe un singur scop: acela 

de a transmite mai departe mesajul Coranului către oameni, 

încurajându-i în acest fel să mediteze asupra conceptelor de 

bază ale credinţei, cum ar fi existenţa lui Allah, Unicitatea Sa, 

Lumea de Apoi, şi de a demasca slăbiciunile şi corupţia 

sistemului ateist. 

 Cărţile lui Harun Yahya sunt citite de oamenii de 

pretutindeni, din ţări precum: India, America, Indonezia, 

Polonia, Bosnia, Brazilia etc. O mare parte dintre cărţile sale 

sunt traduse în engleză, franceză, portugheză, germană, 

italiană, urdu, arabă, rusă, albaneză, sârbo-croată (bosniacă), 

turcă, indoneziană, fiind citite cu plăcere de cititori din lumea 

întreagă. Apreciate pe tot globul, aceste cărţi au avut ca 

rezultat întoarcerea la credinţă a multor musulmani şi 
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înţelegerea mult mai profundă a credinţei islamice. 

Înţelepciunea, stilul curat şi uşor de înţeles imprimă acestor 

cărţi o notă de originalitate care-l surprinde de prima dată pe 

cel care le citeşte şi le studiază. 

 Imposibil de contestat, aceste lucrări se caracterizează 

prin stilul concis, eficace şi prin argumentele irefutabile 

expuse. Este imposibil ca toţi cei care le citesc şi care le 

aprofundează înţelesurile să mai poată pleda în favoarea 

filosofiei materialiste, a ateismului şi a altor ideologii şi 

filosofii denaturate. Chiar dacă anumite persoane vor sprijini 

în continuare aceste idei, va fi ca urmare a unei gândiri lipsite 

de raţionamente valide, din moment ce aceste cărţi aduc 

numai argumente logice în sprijinul desfiinţării lor.  

Nu rămâne nicio urmă de îndoială că aceste calităţi 

extraordinare ale colecţiei de cărţi scrise de Harun Yahya 

derivă din înţelepciunea şi acurateţea Coranului. În niciun caz 

autorul nu îşi asumă triumfător meritele; singurul lucru pe 

care îl doreşte cu ardoare este ca prin munca depusă în 

documentarea, conceperea şi scrierea acestor cărţi să poată 

îndruma paşii oamenilor pe Calea lui Allah. Mai mult, nu se 

urmăreşte niciun profit material în urma publicării acestor 



 
5 

cărţi. În consecinţă, toţi cei care încurajează oamenii să citească 

aceste cărţi, care le „deschid” ochii minţii şi ai sufletului şi îi 

călăuzesc pentru a deveni slujitori credincioşi ai lui Allah, 

aduc un mare folos Islamului. 

 Dacă stăm şi ne gândim bine, este imposibil ca o carte 

care este scrisă doar cu scopul de a scoate în evidenţă talentul 

literar al autorului şi nu din nobila dorinţă de a-i salva pe 

oameni de necredinţă să aibă un asemenea impact precum 

acela pe care îl au cărţile scrise de Harun Yahya. Cei care pun 

la îndoială acest lucru pot vedea cu uşurinţă că singurul scop 

al operelor lui Harun Yahya este de a învinge necredinţa şi a 

răspândi valorile morale ale Coranului. Succesul, sinceritatea 

şi impactul deosebit rezultate din munca autorului sunt 

reflectate în puterea de convingere pe care cărţile lui o au 

asupra oamenilor. 

 Nu trebuie să uităm un lucru: principalul motiv pentru 

starea de conflict, pentru cruzimea şi chinurile la care sunt 

supuşi musulmanii îl reprezintă răspândirea ideologică a 

necredinţei. Toate acestea se pot rezolva numai prin 

desfiinţarea ideologiilor ce promovează necredinţa şi prin 

conştientizarea minunilor creaţiei şi a moralităţii coranice, 
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astfel ca oamenii să trăiască în conformitate cu preceptele pe 

care această carte le conţine. 

 Având în vedere cum evoluează lucrurile în lumea 

zilelor noastre, destul de rapid, angrenând oamenii într-un 

vârtej al violenţei, corupţiei şi al conflictului, efortul de 

informare a oamenilor trebuie să se desfăşoare pe măsură,  

într-un ritm cât mai accelerat şi eficace. Altfel, s-ar putea ca 

totul să fie tardiv. Nu este nicio exagerare în a afirma că 

această colecţie de cărţi scrisă de Harun Yahya şi-a asumat 

foarte serios sarcina de informare şi călăuzire a oamenilor pe 

calea cea dreaptă.  

 Cu voia lui Allah, aceste cărţi vor fi un mijloc prin care 

oamenii secolului XXI se vor bucura de pacea, bucuria, 

dreptatea şi fericirea eternă făgăduite în Coran. Printre 

lucrările autorului se numără: Noul Ordin Masonic; Iudaismul şi 

Francmasoneria; Dezastrul pe care darwinismul l-a provocat 

omenirii; Ideologia sângeroasă a darwinismului: Fascismul; Islamul 

se dezice de terorism; În culisele Holocaustului; Soluţia: virtuţile 

morale ale Coranului; Lumea occidentală se întoarce la Dumnezeu; 

Înşelăciunea evoluţionistă; Răspunsuri precise date evoluţioniştilor; 

Civilizaţii dispărute; Profetul Moise; Profetul Yosif; Epoca de Aur; 
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Măiestria lui Dumnezeu oglindită în culori; În căutarea adevărului; 

Veşnicia a început deja; Secretul A.D.N.-ului; Minunea fiinţei 

umane; Miracolul creării omului; Miracolul albinelor; Miracolul 

termitelor etc. 

Cărţile pentru copii sunt prezentate în continuare: Copii! 

Darwin a minţit!; Lumea animalelor; Splendoarea din ceruri; Lumea 

micilor noştri prieteni: furnicile, albinele care-şi construiesc perfect 

fagurii; Dibacii constructori de baraje: castorii. 

Lucrări concentrate în special pe temele întâlnite în 

Coran: Conceptele de bază ale Coranului; Valoarea morală a 

Coranului; Secretul ipocriţilor; Duşmanul declarat al omului: 

Satana; Lupta Profeţilor; Aroganţa Diavolului; Rugăciunea în 

Coran; Importanţa răbdării în Coran; Frica de Allah; Mila        

drept-credincioşilor; Şcoala lui Iosif; Curajul credincioşilor; Cei care 

nu respectă Coranul; Marele păcat: adulterul. 
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PENTRU CITITOR 

 

Motivul pentru care un întreg capitol este dedicat 

combaterii teoriei evoluţiei este că această teorie constituie 

fundamentul tuturor filosofiilor anti-spirituale. De vreme ce 

darwinismul respinge din start creaţia divină şi astfel existenţa 

lui Dumnezeu, nu este de mirare că, în ultimii o sută patruzeci 

de ani, o mulţime de oameni au devenit atei sau au căzut 

pradă îndoielilor. A demonstra că această teorie este o 

înşelătorie grosolană reprezintă datoria noastră, a 

musulmanilor, faţă de Allah. Acest efort trebuie susţinut de 

fiecare dintre noi. Tocmai de aceea ne-am gândit că este 

necesar un capitol întreg care să ilustreze acest subiect. 

Un alt aspect care trebuie subliniat este legat de 

conţinutul acestei cărţi. În toate cărţile autorului, aspectele 

legate de credinţă sunt relatate în lumina versetelor Coranului, 

iar oamenii sunt invitaţi să le înveţe şi să trăiască în 

conformitate cu ele. Toate subiectele care privesc versetele lui 

Allah sunt explicate în aşa fel încât să nu lase loc dubiilor sau 

să nască semne de întrebare în mintea cititorului.  
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Stilul folosit de autor este sincer, simplu şi fluent, fiind 

accesibil şi uşor de înţeles de fiecare dintre noi, indiferent de 

vârsta sau de mediul social din care provenim. Acest mod 

limpede de relatare a subiectelor facilitează citirea cărţilor. 

Chiar şi aceia care resping cu desăvârşire latura divină a 

lucrurilor sunt influenţaţi pozitiv de subiectele relatate şi nu 

pot nega adevărul conţinutului lor.  

Această carte şi toate celelalte lucrări ale autorului pot fi 

citite atât individual, de fiecare în parte, cât şi în diferite 

cercuri, ca subiect de dezbatere. Citirea cărţilor într-un astfel 

de context public oferă posibilitatea fiecăruia dintre 

participanţi de a-şi exprima punctul de vedere şi de a avea un 

dialog deschis. În plus, citirea şi promovarea acestor lucrări 

reprezintă un alt mod de a face fapte bune şi de a obţine astfel 

răsplată de la Allah. 

Toate cărţile autorului sunt extrem de convingătoare. Din 

acest motiv, aceste cărţi reprezintă o metodă extrem de 

eficientă pentru cei care fac da’wa (chemare la Islam) şi vor să 

călăuzească oamenii pe calea cea dreaptă.  
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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 „Astfel Noi am făcut din voi o comunitate cumpătată...” 

(Coran 2: 143) 

11 SEPTEMBRIE  

De la evenimentele tragice din 11 septembrie, Islamul s-a 

aflat mereu în centrul atenţiei, fiind pe buzele tuturor. În 

întreaga lume tot felul de „experţi şi specialişti” şi-au expus 

punctul de vedere în privinţa subiectului numit Islam, 

alimentând astfel curiozitatea tuturor. Proprietarii librăriilor 

din întreaga Europă, precum şi cei din Orientul Mijlociu, au 

fost asaltaţi de vânzările crescute ale Coranului, ceea ce 

confirmă declaraţiile unui jurnalist, editor-şef al unui ziar 

britanic: „Nicicând interesul britanicilor pentru Coran nu a 

fost mai mare ca acum.” 

În America, ţară cu aproximativ şase milioane de 

musulmani, Islamul este religia cu cea mai rapidă ascensiune, 
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dacă ne raportăm la numărul de persoane care se convertesc 

zilnic. Iar aceasta se petrece în pofida faptului că nu există un 

sistem bine organizat de „misionarism islamic”, aşa cum au 

alte confesiuni religioase. 

Contrar cuvintelor elogioase oferite de preşedintele 

Americii la adresa Islamului, mass-media americană a fost 

dură, declarând fără menajamente că evenimentele din 11 

septembrie reprezintă o declaraţie deschisă de război la adresa 

integrităţii Americii şi că Islamul constituie originea acestor 

acte de terorism. Deşi s-a dus un efort susţinut de a-i face pe 

oameni să înţeleagă atât Islamul, cât şi pe musulmani, se pare 

că încă mai există răuvoitori care sunt fermi în demersul lor de 

a ilustra terorismul şi de a-l integra în peisajul Islamului. 

Descrierile distorsionate au ajutat la conturarea unei 

imagini aparte a Islamului, definit ca o religie asupritoare, 

înapoiată şi care manifestă o atitudine ostilă la adresa 

Occidentului. „Această analiză selectivă a Islamului şi a 

evenimentelor, făcută atât de către clerici, cât şi de către 

analiştii politici, nu reuşeşte să relateze întreaga poveste […]. 

Deşi aduce o rază de lumină, nu face decât să introducă 

Islamul într-un con de umbră care întunecă şi distorsionează 
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întreaga imagine.”, declara John Esposito, Director al 

Centrului pentru Înţelegerea Islamo-Creştină din cadrul 

Universităţii Georgetown din Washington. 

Deoarece convieţuim laolaltă pe această mică planetă, 

Pământul, populată de diferite comunităţi (dintre care numai 

cea islamică numără aproape 1,2 miliarde de musulmani), este 

normal ca toţi cei care percep Islamul ca o religie a terorii să fie 

îngrijoraţi. Totuşi aceste temeri nu sunt fondate. Într-un articol 

din revista Time, Karen Armstrong declara: „Dacă acel 

carnagiu malefic de care am avut parte în 11 septembrie ar fi 

avut legătură cu credinţa islamică, iar Islamul ar fi inspirat cu 

adevărat şi justificat o asemenea violenţă, atunci creşterea 

numărului persoanelor care se convertesc la Islam, atât în 

Europa, cât şi în SUA ar reprezenta o perspectivă îngrozitoare. 

Dar, din fericire, vă asigur că nu este cazul.” 

Se pare că există o discrepanţă notabilă între cunoaşterea 

adevărată a Islamului, pe de o parte, şi convingerile personale, 

pe de altă parte. Crima teroristă din 11 septembrie este 

exemplul grăitor al acestei discrepanţe şi nu se dovedeşte a fi 

decât opera unor indivizi rătăciţi care au demonstrat că nu au 

nicio legătură cu Islamul şi care au fost în stare să înfăptuiască 
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atrocităţi la adresa umanităţii, inclusiv a musulmanilor care se 

aflau în acel moment în clădire, fapte de care Islamul se dezice.  

 

ISLAMUL ŞI TRADIŢIA 

 

Dacă Islamul este o religie a păcii, de unde provine 

neînţelegerea? Cum poate o religie a păcii să obţină reputaţia 

de a fi o religie a războiului sau a terorii? Răspunsul se găseşte 

în modul greşit în care scripturile islamice sunt interpretate 

pentru a servi drept unealtă de distrugere. Sensul unor cuvinte 

şi fraze care sunt adesea repetate în mass-media a fost în mod 

intenţionat denaturat, pentru a da semnificaţii incorecte. De 

exemplu, aşa-zişii experţi islamici au tradus cuvântul jihad 

prin acte de teroare, acestea două devenind sinonime în 

accepţiunea lumii întregi. 

Încă de la sfârşitul califatului otoman sunnit din 1924, 

lumea musulmană a fost fragmentată. Pierderea unităţii a creat 

multe dificultăţi de pe urma cărora musulmanii încă au de 

suferit. Faptul că în zilele noastre nu există un stat islamic 

tradiţional oferă acum cale liberă unor indivizi extremişti de a 
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reinterpreta textele islamice în favoarea propriilor convingeri 

radicale. Acest lucru s-a reflectat în interpretarea ambiguă a 

multor termeni islamici importanţi. 

Islamul a dat naştere unei credinţe care, pusă în practică 

în fiecare situaţie, ca mod de viaţă, face ca luarea de vieţi 

nevinovate să fie practic de neimaginat, constituind un act 

interzis de Allah, concepţie împărtăşită de vasta majoritate a 

lumii musulmane. Principiul islamic ce interzice curmarea 

unei vieţi nevinovate este total opus încercărilor diferiţilor 

extremişti care par să fi omis acest aspect şi care au interpretat 

legea sacră după bunul plac, lipsiţi fiind de simţul raţiunii, 

mânaţi parcă numai de instincte animalice ucigaşe. 

 Aşa cum a remarcat Tim Winter, conferenţiar la 

facultatea de Religii Divine din cadrul Universităţii 

Cambridge: „Adevăratul Islam a triumfat în lumea modernă 

prin completa sa eliberare de orice implicare teroristă sau de 

orice act terorist [...]. Oricine, chiar şi duşmanii Islamului ştiu 

că această idee este total absurdă.” 

Demolarea locurilor tradiţionale de învăţătură islamică 

de către colonialişti a permis diferitelor persoane să ofere 

interpretări literale şi extreme ale legii sacre care sunt radical 
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diferite de interpretările specifice secolelor anterioare de 

practică şi de învăţătură islamică tradiţională.  

Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) ne-a avertizat asupra acestui lucru: „Vor veni 

timpuri când oamenii îi vor lua pe cei ignoranţi şi neştiutori 

drept conducători, iar când acestora li se va cere un verdict 

islamic nu vor face decât să îi atragă în eroare prin sfaturile 

lor.” 

 Rezultatul s-a putut observa în exemplele de practică 

religioasă extremistă, lipsită de orice fundament real, 

caracterizată prin fanatism, intoleranţă, severitate şi caracter 

excesiv – toate astea opunându-se principiilor islamice, aşa 

cum ne arăta Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!), cel care întotdeauna a folosit calea cea 

mai simplă – calea de mijloc. 

 

 

 

 

 



 
17 

 

TERORISMUL 

 

Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra 

sa!) i-a avertizat pe companionii săi, sfătuindu-i să evite 

extremele care, explica el, au fost cauza distrugerii vechilor 

civilizaţii. Teroriştii, se pare, au considerat că acest sfat nu este 

valabil şi pentru ei. Terorismul este un act îndreptat împotriva 

lui Allah. Oricine încearcă să justifice asemenea atrocităţi 

eşuează în final, de vreme ce legea sacră islamică şi teologia 

detestă asemenea acte şi le consideră păcate capitale care 

contravin Islamului. Coranul îi învaţă pe musulmani ca în 

vremuri grele, cum sunt acestea în care Islamul este asociat cu 

terorismul – asociere de pe urma căreia avem cu toţii de suferit 

– să dea dovadă de răbdare, dreptate.  

Se pare că teroriştii nu conştientizează niciodată că actele 

lor contravin unui principiu elementar căruia Islamul îi acordă 

o mare valoare: sfinţenia vieţii umane. „Dacă cineva omoară o 

persoană ... este ca şi cum ar fi omorât întreaga omenire”, aşa 

sună un verset din Coran care se pare că este ignorat din cauza 
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fanatismului unora. Juriştii musulmani tradiţionali au 

considerat atacurile teroriste îndreptate împotriva victimelor 

nevinovate şi lipsite de apărare drept atrocităţi şi i-au 

condamnat pe cei care le-au săvârşit, acuzându-i că sunt cei 

mai cumpliţi criminali. Este un precept clar statuat în Coran că 

nedreptatea altora nu scuză propria ta nedreptate.  

 

JIHAD 

 

În Vest, termenul de jihad prezintă o definiţie cu 

desăvârşire negativă: a fost descris foarte simplu ca o 

declaraţie de război împotriva infidelilor. Totuşi, în Islam, 

jihad-ul este ceva pozitiv.  

Jihad-ul prezintă două laturi: una se referă la jihad-ul 

interior, care caută să stăpânească forţele negative şi           

auto-distructive din interiorul minţii şi sufletului nostru, şi alta 

la jihad-ul exterior, care reprezintă de fapt o luptă împotriva 

violenţei şi tiraniei, luptă dusă prin intermediul cuvintelor şi a 

faptelor. Cât priveşte latura externă, Islamul impune reguli 

stricte ce interzic lezarea vieţii umane, rănirea animalelor şi 
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chiar tăierea copacilor. Cel mai important jihad este considerat 

a fi cel din interior. Profetul Muhammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel mai bun 

jihad pe care cineva îl poate îndeplini este acela în care te 

strădui să-L cunoşti cât mai bine pe Allah.” 

Cu altă ocazie, Mesagerul lui Allah (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a adresat 

companionilor lui, spunând: „Noi acum ne întoarcem de la 

micul jihad la marele jihad (cel al luptei cu sine-însuşi).” 

 

COMPASIUNE ŞI MILĂ 

 

În contextul atmosferei tensionate, generate de atacurile 

teroriste, este de înţeles de ce jihad-ul este considerat drept 

unul dintre stâlpii de bază ai Islamului. Oricum, este departe 

de adevăr. Islamul nu s-a consacrat şi nici nu s-a dedicat 

războiului, iar printre cei cinci stâlpi de bază ai credinţei nu-l 

regăsim pe acela al războiului. Dimpotrivă, Coranul pune 

accent pe compasiune, bunăvoinţă, dreptate şi înţelepciune. 

Mila şi compasiunea sunt temele centrale in Islam, aşa cum ar 
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trebui să fie de la sine înţeles dat fiind că fiecare capitol din 

Coran începe cu: „În numele lui Allah, Cel mai Milostiv, 

Îndurător!”. 

Într-o relatare, profetul Muhammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spune: „Celui care este 

milostiv i se arată milă din partea Milostivului (Allah). 

Arătaţi milă celor de pe pământ şi veţi avea milă din partea 

Celui din Ceruri (Allah)!”.  

În Coran aflăm că profetul Muhammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost trimis lumii ca o 

mare binecuvântare (Coran 21: 107), ceea ce el însuşi a 

mărturisit atunci când a refuzat să blesteme un trib războinic: 

„Nu am fost trimis să blestem; am fost trimis ca 

binecuvântare pentru voi”.  

Într-adevăr, în centrul Islamului se află compasiunea şi 

milostenia. Relatarea profetică de mai sus a constituit una 

dintre primele tradiţii, tocmai pentru că ea prezenta două 

aspecte esenţiale în Islam: mila şi compasiunea. Învăţaţii 

musulmani au spus că, în orice situaţie, musulmanul trebuie să 

dea dovadă de înţelepciune, dreptate şi milă – orice alt lucru 
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lipsit de unul dintre aceste trei principii nu aparţine legii 

islamice. 

Un musulman nu poate fi considerat a fi milostiv în timp 

ce în jurul lui există suferinţă şi nedreptate. Din acest motiv, 

Islamul le cere credincioşilor să fie preocupaţi, să aibă grijă de 

cei din jur, aceasta fiind o componentă integrală a credinţei. 

Preocuparea pentru aproapele tău (indiferent dacă este 

musulman sau nu) este atât de importantă, încât profetul 

Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

obişnuia să spună că, dacă o persoană rămâne înfometată   

într-o anumită zonă, niciun înger nu va coborî în acel ţinut 

până când omul respectiv nu este hrănit.  

 

ESTE TIMPUL DE A REFLECTA 

 

Nu putem acuza religia din cauza erorilor acelora care îi 

folosesc numele sau simbolurile pentru a-şi justifica acţiunile 

haine. Aşa cum Harun Yahya ilustrează în întreaga sa carte, 

toate religiile au grupul lor de oameni care pretind că sunt 

aderenţi stricţi ai tradiţiei, dar care au interpretat greşit, în 
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mod flagrant, textele lor sacre pentru a da curs propriilor 

acţiuni într-o aparentă legitimitate.  

Toate tradiţiile religioase adevărate condamnă categoric 

orice fel de act de agresiune şi, normal, orice act terorist. 

Religia nu poate fi blamată, dar nebunia şi ura care îi animă pe 

oameni şi îi determină să comită asemenea atrocităţi pot exista. 

Nu este suficient să renunţăm la condamnare; depinde de noi 

să căutăm rădăcinile adânci ale acestei uri: care este cauza 

cererilor lor, a agitaţiei, a supărării, amărăciunii, frustrărilor, a 

lipsei de speranţă şi cum putem să-i ajutăm să le elimine? În 

curând vom realiza că aceste cauze nu au la bază dispute 

referitoare la creaţia lui Allah sau alte idei religioase, ci 

reprezintă doar rezultatele regimurilor care asupresc şi a 

politicilor care ucid sau corup. Acum, mai mult ca niciodată, 

există nevoia de a investiga legătura dintre terorism şi 

susţinerea care continuă să fie oferită regimurilor dictatoriale, 

în particular în lumea musulmană.  

Nu este cazul să credem că lumea musulmană urăşte 

„Occidentul” sau America. Sunt foarte mulţi musulmani care 

trăiesc în Occident şi ar fi ipocrit să denunţăm într-o retorică a 

urii pe cea mai primitoare ţară care i-a găzduit. Majoritatea 
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musulmanilor realizează că există multe similarităţi în 

preceptele occidentale şi cele islamice, cum ar fi libertatea, 

toleranţa, dreptul la educaţie şi libertăţile civile. Graham E. 

Fuller, fostul vice-preşedinte al Consiliului Naţional de 

Inteligenţă din CIA, a scris recent în L.A. Times: „Dacă vei 

călători prin lumea musulmană, imediat va deveni evident că 

există un respect imens pentru o varietate largă de valori 

americane”. Mai degrabă, frustrarea este generată de ceea ce 

este receptat drept manifestare a unor standarde duble în 

politicile guvernamentale. Oamenii se bucură de asemenea 

valori în Vest, dar se pare că s-a făcut un efort mare pentru a 

restricţiona asemenea valori „potrivite pentru consumul 

domestic şi nu pentru export.”  

Musulmanii din Vest înfruntă un moment definitoriu. 

Musulmanii trebuie să reînvie spiritul adevărat al Islamului şi 

să îl pretindă de la cei care i-au rănit intregritatea şi onoarea. 

Aşa cum Tim Winter afirma: „Islamul va fi capabil să facă 

declaraţii puternice în public referitoare la ceea ce simte deja în 

suflet: că teroriştii nu sunt musulmani. Atacarea civililor 

reprezintă negarea oricărei şcoli posibile din Islamul sunnit.”  
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Elucidarea făcută de Harun Yahya este oportună şi foarte 

necesară. Va oferi musulmanilor – cu voia lui Allah! – şi nu 

numai lor o înţelegere esenţială privind sufletul Islamului şi 

ceea ce a fost înţeles şi practicat de majoritatea vastă a 

musulmanilor de-a lungul istoriei. Acesta este ortodoxismul, 

doctrina sunnită, Islamul dominant. El ilustrează prin folosirea 

textelor-cheie a tuturor musulmanilor – Coranul cel Sfânt – că 

Islamul adevărat nu poate sub nicio formă să fie asociat cu 

terorismul. Este în completă contradicţie cu el, fără nicio 

îndoială; Islamul, prin definiţie, denunţă terorismul. 

 

 

  

 

Aftab Ahmad Malik 

Amal Press 
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INTRODUCERE 

 

În calitate de musulmani, noi condamnăm categoric 

atacurile teroriste din cele două oraşe mari din SUA din 11 

septembrie 2001, atacuri care au cauzat moartea şi rănirea 

miilor de oameni nevinovaţi, şi oferim condoleanţe naţiunii 

americane. Aceste atacuri au propulsat în topul agendei 

mondiale subiecte importante de discuţie referitoare la 

adevărata sursă a terorismului. Astfel, s-a anunţat în întreaga 

lume că Islamul este o religie a păcii şi a toleranţei care 

îndeamnă oamenii la manifestarea compasiunii şi a dreptăţii. 

Mulţi conducători din lume, multe organizaţii media, staţii de 

televiziune şi de radio au declarat că Islamul adevărat interzice 

violenţa şi încurajează pacea între oameni şi naţiuni. Cercurile 

occidentale care au ajuns la înţelegerea religiei Islamului şi 

care sunt bine informate despre Islam, aşa cum este el 

prezentat de către Allah în Coran, au remarcat clar faptul că 

„Islamul” şi „teroarea” nu pot sta faţă în faţă şi că nicio religie 

divină nu permite violenţa.  
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Această carte susţine că sursa terorii, teroare pe care o 

condamnăm categoric, nu rezidă într-o religie divină şi nu 

există loc pentru terorism în Islam. Acest aspect este evident în 

Coran, principala sursă a Islamului, şi în practicile tuturor 

conducătorilor musulmani adevăraţi, profetul Muhammed 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) fiind cel mai 

important dintre ei.  

Aşa cum se ştie, timp de secole, diferite acte de terorism 

au fost efectuate în diferite părţi ale lumii de diferite grupuri, 

dintr-o mulţime de motive. Uneori o organizaţie comunistă, 

alteori o grupare fascistă şi uneori bande radicale şi separatiste 

şi-au asumat responsabilitatea pentru aceste acte. În timp ce 

ţări, precum America, devin adesea ţinta atacurilor iniţiate de 

către grupările teroriste marginale şi rasiste, ţările europene au 

fost scena centrală a actelor violente realizate de grupările 

teroriste. Noiembrie în Grecia, RAF (Banda Armatei Roşii) şi   

Neo-Nazismul în Germania, ETA în Spania, Brigăzile Roşii în 

Italia şi multe alte organizaţii căută să-şi facă auzită vocea prin 

teroare şi violenţă, prin uciderea oamenilor inocenţi şi fără 

apărare. Natura terorismului se schimbă odată cu schimbarea 

condiţiilor lumii, prin creşterea impactului lor şi a puterii 
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noilor tehnologii. În particular, instrumentele de comunicare 

în masă (cum ar fi internetul) extind domeniul şi influenţa 

activităţilor teroriste în mod considerabil.  

Pe lângă organizaţiile occidentale, există şi alte 

organizaţii teroriste din Orientul Mijlociu. Atacuri teroriste au 

fost lansate de aceste grupuri în toate colţurile lumii. Din 

păcate, faptul că organizatorii diferitelor acte de terorism au 

avut identitate creştină, musulmană sau iudaică au determinat 

anumite persoane să înainteze reclamaţii ce nu se aplică însă 

religiilor divine. Adevărul este că, dacă teroriştii au identitate 

musulmană, teroarea pe care ei o perpetuează nu poate fi 

etichetată drept „teroare islamică”, aşa cum nu poate fi numită 

nici „teroare iudaică”, dacă făptuitorii săi au fost de religie 

iudaică, sau „teroare creştină”, dacă ei au fost creştini. Aşa 

cum vom examina în paginile următoare, uciderea unor 

oameni nevinovaţi în numele unei religii divine este 

inacceptabilă. Trebuie să păstrăm în minte că, printre cei care 

au fost omorâţi în New York şi Washington, au fost oameni 

care l-au iubit pe Iisus (creştinii), pe profetul Moise (evreii) şi 

pe profetul Muhammed (musulmanii). Dacă nu este iertat de 
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Allah, uciderea oamenilor nevinovaţi reprezintă un mare păcat 

ce va fi pedepsit cu chinurile Iadului. 

Agresorii pot comite o asemenea violenţă doar cu 

intenţia de a ataca însăşi religia. Mai este posibil ca aceia care 

au adus violenţa să fi procedat astfel pentru a rupe oamenii de 

religie şi pentru a genera ură şi indignare în sufletele celor care 

sunt înclinaţi spre religie. În consecinţă, fiecare atac asupra 

cetăţenilor americani sau a altor oameni inocenţi, realizat în 

numele religiei, este în cele din urmă un atac împotriva 

religiei. 

Religia ne porunceşte dragoste, milostenie şi pace. 

Teroarea, pe de altă parte, este opusul religiei; este crudă, fără 

milă şi generează vărsare de sânge şi nefericire. Aceasta fiind 

situaţia, originile unui act terorist ar trebui căutate în 

necredinţă mai degrabă decât în religie. Oamenii cu o 

perspectivă fascistă, comunistă, rasistă sau materialistă asupra 

vieţii ar trebui să fie suspectaţi ca potenţiali făptaşi. Numele 

sau identitatea unui trăgător nu este importantă. Dacă el poate 

ucide oameni nevinovaţi fără niciun fior, atunci este un om 

fără credinţă şi nu un credincios. El este un criminal fără frică 

de Allah, a cărui ambiţie principală este vărsarea de sânge şi 
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cauzarea de suferinţă. Din acest motiv, „teroarea islamică” este 

un concept eronat care contrazice mesajul Islamului. Religia 

Islamului sub nicio formă nu poate încuraja răspândirea 

terorii. Dimpotrivă, teroarea (de exemplu: crimele comise 

împotriva oamenilor nevinovaţi) reprezintă un mare păcat în 

Islam, iar musulmanii sunt responsabili de prevenirea acestor 

acte şi de a aduce pace şi dreptate în lume. 
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MORALITATEA ISLAMICĂ: SURSA PĂCII 

ŞI A SIGURANŢEI 

 

Parte dintre cei care afirmă că anumite acţiuni sunt 

realizate în numele religiei pot, de fapt, să înţeleagă greşit 

religia şi, ca rezultat, să o practice în mod greşit. De aceea este 

incorect să îţi formezi opinii despre religie, pornind de la 

exemplele date de nişte oameni. Cea mai bună cale de a 

înţelege religia constă în studierea sursei sale divine.  

Sursa divină a Islamului este Coranul, carte sacră care se 

bazează pe concepte de moralitate, dragoste, compasiune, 

umilinţă, sacrificiu, toleranţă şi pace. Un musulman care 

trăieşte în mod autentic conform acestor concepte va fi cel mai 

politicos, cel mai atent la modul în care gândeşte, modest, 

drept, de încredere şi uşor de înţeles. El va manifesta iubire, 

respect, armonie şi bucurie de a trăi printre semenii săi.  
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Islamul este religia păcii 

 

Teroarea, în cel mai larg sens al său, este violenţa 

îndreptată, din motive politice, asupra ţintelor nemilitare. Cu 

alte cuvinte, ţintele terorii sunt alcătuite în întregime de civili 

nevinovaţi a căror crimă, în ochii teroriştilor, nu constă decât 

în faptul de a-l fi reprezentat pe „celălalt”. Teroarea înseamnă 

supunerea oamenilor nevinovaţi la violenţă – un act lipsit de 

orice justificare morală. Aceasta, ca şi în cazul crimelor comise 

de Hitler sau Stalin, este o crimă comisă împotriva omenirii. 

Coranul este o Carte împărtăşită oamenilor, o călăuzire 

pe calea cea bună; în această Carte, Allah le porunceşte 

oamenilor să adopte normele morale. Această moralitate se 

bazează pe concepte cum ar fi dragostea, compasiunea, 

toleranţa şi mila. Termenul Islam derivă din cuvântul pace din 

limba arabă. Islamul este o religie dezvăluită omenirii, menită 

să înveţe oamenii să trăiască în pace; prin această religie se 

manifestă compasiunea infinită şi mila lui Allah pe Pământ. 

Allah îi cheamă pe toţi oamenii la învăţătura islamică prin care 

compasiunea, mila, pacea şi toleranţa pot fi răspândite în jurul 
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lumii. În Sura Baqara, versetul 208, Allah se adresează 

credincioşilor după cum urmează:  

„O, voi, cei care credeţi! Intraţi în Islam pe deplin şi nu 

urmaţi paşii lui Şeitan, căci el vă este duşman învederat!”. 

Aşa cum ni se spune clar în verset, siguranţa poate fi 

asigurată doar prin „intrarea în Islam”, adică trăind după 

valorile Coranului. Valorile Coranului fac responsabil un 

musulman şi-l îndeamnă să-i trateze pe toţi oamenii, fie că 

sunt musulmani sau nu, cu amabilitate, în mod drept, 

protejându-i pe cei nevoiaşi şi nevinovaţi şi „prevenind 

răspândirea răului”. Răul include toate formele de anarhie şi 

teroarea care îndepărtează siguranţa, confortul şi pacea. Aşa 

cum Allah ne spune într-un verset: 

„Allah însă nu iubeşte stricăciunea!” (Coran 2: 205). 

Uciderea unei persoane, fără niciun motiv, este unul 

dintre cele mai evidente exemple de stricăciune. Allah repetă 

în Coran o poruncă dezvăluită înainte evreilor în Vechiul 

Testament:  

„De aceea am prescris Noi pentru fiii lui Israel că cel care 

ucide un suflet nevinovat de uciderea altui suflet sau de o altă 



 
33 

stricăciune pe pămân, este ca şi când i-ar ucide pe toţi 

oamenii, iar cel care lasă în viaţă un suflet este ca şi cum i-ar 

lăsa în viaţă pe toţi oamenii. Trimişii Noştri au venit la ei cu 

semne învederate şi totuşi iată că mulţi dintre ei săvârşesc 

silnicii pe pământ şi după aceasta [venirea trimişilor].” 

(Coran 5: 32). 

Aşa cum sugerează versetul, o persoană care ucide chiar 

şi o singură fiinţă este ca şi cum ar fi omorât întreaga omenire.  

Cele mai mari păcate sunt crimele, masacrele şi atacurile, 

cunoscute în mod popular ca „atacuri sinucigaşe”, comise de 

terorişti. Allah ne înştiinţează cum va fi pedepsită această 

manifestare crudă a terorismului în Viaţa de Apoi:  

„Ci drumul pentru dojană este împotriva acelora care-i 

năpăstuiesc pe [ceilalţi] oameni şi săvârşesc fărădelegi pe 

pământ, fără de dreptate. Aceştia vor avea parte de chin 

dureros.” (Coran 42: 42). 

Toate acestea ne arată faptul că organizarea actelor 

teroriste împotriva oamenilor lipsiţi de apărare este total 

împotriva Islamului şi este puţin probabil că vreun musulman 

ar putea să comită asemenea crime. Dimpotrivă, musulmanii 

sunt responsabili să-i oprească pe aceşti oameni prin 
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îndepărtarea „răului de pe pământ” şi prin crearea păcii şi a 

siguranţei pentru oamenii din toată lumea. Islamul nu poate fi 

asociat cu teroarea, ci reprezintă soluţia şi calea de a preveni 

teroarea. 

 

Allah a condamnat ticăloşia 

 

Allah le-a poruncit oamenilor să evite comiterea răului: 

asuprirea, cruzimea, crima şi vărsarea de sânge sunt interzise. 

El îi avertizează pe aceia care nu reuşesc să asculte de această 

poruncă divină că „urmează paşii lui Şeitan” şi adoptă o 

postură care este condamnată clar în Coran. Câteva dintre 

multele versete referitoare la acest subiect: 

„Iar aceia care încalcă făgăduinţa făcută lui Allah, după 

legământul faţă de El, şi vor rupe ceea ce Allah va porunci să 

fie unit şi vor semăna rău pe pământ, aceia vor avea parte de 

blestem şi vor avea parte de rea casă [veşnică].” (Coran 13: 

25); 

„Şi când Moise a cerut apă pentru neamul său, i-am zis: 

«Loveşte cu toiagul tău stânca!» Şi au ţâşnit din ea 
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douăsprezece izvoare şi a cunoscut fiecare seminţie locul său 

de băut. «Mâncaţi şi beţi din darul lui Allah şi nu faceţi rău pe 

pământ fiind stricători!»” (Coran 2: 60); 

„Nu faceţi stricăciune pe pământ, după buna lui 

întocmire, ci chemaţi-L pe El întru frică şi nădejde, căci 

îndurarea lui Allah este aproape de aceia care săvârşesc bine.” 

(Coran 7: 56). 

Cei care cred că vor avea succes prin facerea de rele, 

răsturnare, asuprire şi prin uciderea de oameni nevinovaţi 

comit o mare greşeală. Allah a interzis toate actele de ticăloşie 

care implică terorismul şi violenţa, i-a condamnat pe aceia care 

s-au angajat în asemenea acte şi a spus: 

„Şi când au aruncat ei, le-a zis Moise: «Ceea ce aţi adus 

voi este vrăjitorie! Dar Allah o va zădărnici, căci Allah nu 

încurajează fapta celor care aduc stricăciune!»” (Coran 10: 81). 

În era noastră actele de terorism, genocidul şi masacrele 

au loc în toată lumea. Oameni nevinovaţi au fost omorâţi cu 

sălbăticie; ţările în care comunităţile sunt dominate de ură, în 

urma manipulărilor, ajung să fie înecate în sânge. În ţările cu 

structuri sociale şi culturi inter-etnice variate, aceste orori pot 

avea cauze şi surse specifice. Oricum, este evident că o cauză 
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fundamentală o constituie îndepărtarea de moralitatea bazată 

pe dragostea, respectul şi toleranţa pe care o implică religia. Ca 

rezultat al lipsei de religiozitate, comunităţile par să nu aibă 

teamă de Allah şi cred că nu vor da socoteală în Lumea de 

Apoi. Deoarece consideră că nu vor da socoteală pentru 

acţiunile lor în faţa nimănui, ei pot acţiona cu uşurinţă, fără 

compasiune, moralitate sau conştiinţă. 

Existenţa oamenilor ipocriţi care se folosesc de numele 

religiei şi al lui Allah, dar care, în cele din urmă, se 

organizează pentru a comite fapte rele condamnate de Allah, 

este menţionată în Coran. Într-un verset este denunţat un grup 

de nouă oameni care au planificat să-l ucidă pe Profet (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) printr-un jurământ 

făcut în numele lui Allah:  

„Şi se aflau în cetate nouă căpetenii care semănau numai 

rău pe pământ şi nu făceau niciun bine. Au zis ei: «Juraţi pe 

Allah că noi ne vom năpusti peste noapte asupra sa şi asupra 

familiei sale!» Apoi îi vom spune noi rudei sale celei mai 

apropiate [căreia îi revine răzbunarea lui]: «Noi nu am fost de 

faţă la pieirea familiei lui. Şi noi spunem adevărul.» Au urzit 
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ei un vicleşug şi am urzit şi Noi un vicleşug, fără ca ei să-şi 

dea seama…” (Coran 27: 48-50). 

Acest incident descris în Coran ne subliniază faptul că 

oamenii fac lucruri „în numele lui Allah”, chiar jură pe numele 

Său, folosesc un limbaj aparte pentru a demonstra că sunt 

foarte religioşi, dar aceasta nu înseamnă că tot ceea ce fac este 

în conformitate cu religia. Dimpotrivă, ceea ce fac poate fi 

chiar împotriva voinţei lui Allah şi a moralităţii specificate în 

Coran. Adevărul este dezvăluit de acţiunile lor. Dacă prin 

acţiunile lor „semănau numai rău pe pământ şi nu făceau 

niciun bine”, aşa cum ne revelează versetul, atunci putem fi 

siguri că aceşti oameni nu pot fi cu adevărat religioşi, iar 

scopul lor nu este acela de a servi religia. 

Este chiar imposibil pentru cineva cu frică de Allah şi 

care adoptă adevărata moralitate a Islamului să sprijine 

violenţa şi ticăloşia sau să ia parte la asemenea acţiuni. De 

aceea Islamul constituie adevărata soluţie în eradicarea 

terorismului. Când moralitatea sublimă a Coranului va fi 

explicată, va fi imposibil pentru oameni să relaţioneze Islamul 

cu aceia care sprijină sau se alătură grupărilor care au ca 

obiectiv ura, războiul şi haosul. Allah interzice ticăloşia: 



 
38 

„Şi de îndată ce pleacă, străbate pământul, căutând să 

semene stricăciune şi să nimicească semănăturile şi 

dobitoacele. Allah însă nu iubeşte stricăciunea! Iar dacă i se 

spune: «Fii cu frică de Allah!», îl cuprinde tăria fărădelegii. 

Gheena va fi de ajuns pentru el şi ce pat rău este acesta!” 

(Coran 2: 205-206). 

O persoană care are frică de Allah nu va putea închide 

ochii nici chiar la cea mai mică acţiune care ar putea răni 

omenirea. Cineva care nu crede în Allah şi în Viaţa de Apoi 

poate cu uşurinţă să facă diferite lucruri nelegiuite, crezând că 

nu va da socoteală nimănui. 

Primul lucru care trebuie să fie făcut pentru a scăpa 

lumea de pedeapsa actuală manifestată prin existenţa 

terorismului este să folosim educaţia pentru a demola 

credinţele deviante care sunt promovate în numele religiei şi 

să învăţăm omenirea despre importanţa moralităţii coranice şi 

a fricii de Allah. 
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Responsabilitatea credincioşilor 

 

Aceia care nu sunt preocupaţi de evenimente decât dacă 

îi afectează direct nu au asimilat principiile islamice centrate 

pe altruism, fraternitate, prietenie, onestitate şi ajutorare. De-a 

lungul vieţii lor, asemenea oameni încearcă să-şi satisfacă 

propriul lor ego prin irosirea calităţilor cu care au fost 

înzestraţi, ignorând complet ameninţările la care este supusă 

umanitatea. În orice caz, în Coran, Allah laudă efortul celor 

care se luptă să aducă binele celor din jurul lor, a celor care 

sunt preocupaţi de evenimentele ce se petrec şi care cheamă 

oamenii pe calea cea dreaptă. Într-un verset din Coran 

întâlnim următoarea metaforă care se referă la cei ce nu fac 

niciun bine altora, precum şi la cei care întotdeauna acţionează 

pe calea binelui:  

„Şi Allah dă ca pildă doi bărbaţi: unul dintre ei este mut, 

nu este în stare de nimic şi devine o povară pentru stăpânul 

său, căci oriunde l-ar trimite, el nu aduce nimic bun. Oare este 

el egal cu acela care porunceşte dreptatea şi care este pe 

drumul cel drept?” (Coran 16: 76). 
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Aşa cum evidenţiază versetul, este evident că aceia care 

sunt „pe calea cea bună” sunt cei devotaţi religiei lor; ei au 

teamă şi ţin cont de Allah, respectă valorile spirituale şi sunt 

plini de dorinţa de a servi omenirea. În general, asemenea 

oameni sunt acolo pentru a servi umanitatea şi a aduce cu ei 

beneficii omenirii. Din acest motiv, este foarte important ca 

oamenii să înveţe adevărata religie şi să trăiască în fiecare clipă 

conform învăţăturilor expuse în Coran – revelaţia finală de la 

Allah. În Coran, Allah îi descrie pe acei oameni care trăiesc 

conform valorilor înalte: 

„Aceştia [sunt] cei care – dacă Noi le dăm putere pe 

pământ – împlinesc Rugăciunea [As-Salat], achită Dania   

[Az-Zakat], poruncesc ceea ce este drept şi opresc de la ceea ce 

este neîngăduit. Iar sfârşitul [tuturor lucrurilor] Îi aparţine lui 

Allah.” (Coran 22: 41). 

 

Allah ne porunceşte să facem lucruri bune 

 

Un musulman este o persoană care se supune poruncilor 

lui Allah, care încearcă cu conştiinciozitate să trăiască conform 
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moralităţii coranice, în pace şi armonie, care face lumea mai 

frumoasă şi o ajută să evolueze. Obiectivul său este de a 

conduce oamenii spre frumuseţe, bunătate şi bunăstare. În 

Coran ni se spune: 

„Ci caută cu ceea ce ţi-a dăruit Allah Casa cea veşnică! 

Şi nu uita partea ta din această viaţă! Şi fă bine, aşa după 

cum şi Allah ţi-a făcut ţie bine! Şi nu umbla după stricăciune 

pe pământ, fiindcă Allah nu-i iubeşte pe cei care fac 

stricăciune.” (Coran 28: 77). 

Cel care adoptă credinţa islamică doreşte să câştige 

mulţumirea şi compasiunea lui Allah şi să ajungă în Rai. El 

trebuie să depună eforturi susţinute în acest scop şi să adopte 

o moralitate acceptată de către Allah, atât timp cât se află în 

această lume. Cele mai clare manifestări ale acestei moralităţi 

sunt compasiunea, mila, dreptatea, onestitatea, iertarea, 

umilinţa, sacrificiul şi răbdarea. Credinciosul se va comporta 

bine cu oamenii, va încerca să facă acţiuni bune şi va răspândi 

bunătatea. În versetele Sale, Allah ne porunceşte: 

„Şi Noi nu am creat cerurile şi pământul, precum şi ceea 

ce este între ele, decât cu drept adevăr. Iar ceasul va veni, [fără 
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îndoială]! Deci iartă-le lor, [o, Muhammed,] cu frumoasă 

iertare!” (Coran 15: 85); 

„Adoraţi-L pe Allah şi nu-I asociaţi Lui nimic!    

Purtaţi-vă bine cu părinţii, cu rudele, cu orfanii, cu sărmanii, 

cu vecinul apropiat şi cu vecinul străin, cu tovarăşul de 

alături, cu călătorul de pe drum şi cu cei stăpâniţi de mâinile 

voastre drepte, căci Allah nu-i iubeşte pe cel trufaş şi pe cel 

lăudăros!” (Coran 4: 36); 

„Întrajutoraţi-vă în plinirea faptelor bune şi în evlavie, 

dar nu vă ajutaţi la păcat şi la nedreptate! Şi fiţi cu frică de 

Allah, căci Allah este aspru la pedeapsă!” (Coran 5: 2). 

Allah doreşte ca aceia care cred în El să se comporte 

frumos faţă de oameni, să coopereze unul cu altul, să fie 

generoşi şi să evite răutatea. În Sura ‘An’am, versetul 160, 

Allah promite: 

„Acela care va veni cu o faptă bună va avea parte de zece 

asemenea ei, iar acela care va veni cu o faptă rea nu va fi 

răsplătit decât cu o faptă pe măsura ei. Dar nu li se va face 

nicio nedreptate!” 

În Cartea Sa, Allah ne aminteşte că El cunoaşte secretele 

sufletelor oamenilor şi previne oamenii pentru ca aceştia să 
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evite toate formele răului. Un musulman trebuie, în mod 

evident, să facă tot ce-i stă în putinţă pentru a lupta cu 

terorismul. 

Un musulman nu rămâne indiferent la ceea ce îl 

înconjoară şi niciodată nu adoptă mentalitatea că nimic nu 

contează cât timp nu este afectat personal. El I se supune lui 

Allah, fiind reprezentantul Lui pe Pământ şi ambasadorul 

binelui. Nu poate, prin urmare, să rămână indiferent în faţa 

cruzimii şi a terorismului. De fapt, musulmanul este cel mai 

mare duşman al terorismului, al acestor acţiuni prin care sunt 

ucişi oameni nevinovaţi. Islamul este împotriva tuturor 

formelor de terorism şi încearcă să îl prevină încă din stadiile 

incipiente. 

 

Allah ne porunceşte să fim corecţi 

 

Adevărata dreptate descrisă în Coran le porunceşte 

oamenilor să se poarte corect, fără a face discriminare între 

semeni, să protejeze drepturile oamenilor, să nu permită 

violenţa indiferent de circumstanţe, să se alăture asupritului 
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împotriva asupritorului şi să-l ajute pe cel nevoiaş. Această 

dreptate implică anumite strategii astfel încât drepturile 

ambelor părţi să fie protejate atunci când se ia o decizie legată 

de o dispută, evaluându-se toate aspectele unui incident, 

înlăturându-se toate prejudecăţile, fiind obiectivi, oneşti, 

toleranţi, plini de compasiune şi milă. De exemplu, cineva care 

nu evaluează evenimentele într-un mod moderat şi care este 

influenţat de emoţiile şi sentimentele sale nu va lua decizii 

corecte şi va rămâne sub influenţa tendinţelor agresive. Însă 

cel care conduce cu dreptate trebuie să pună deoparte 

sentimentele şi punctele de vedere personale. El trebuie să 

trateze toate părţile cu dreptate, atunci când i se solicită 

sprijinul, să se alăture binelui în toate circumstanţele şi să nu 

se abată de la drumul onestităţii şi al adevărului. Omul ar 

trebui să internalizeze valorile Coranului în sufletul său pentru 

a fi capabil să ia în considerare interesele ambelor părţi 

înaintea celor proprii şi pentru a menţine dreptatea, fie şi în 

detrimentul propriilor sale interese. 

Allah ne porunceşte următoarele în Sura Al-Ma’ida, 

versetul 42:  
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„... iar de vei judeca între ei, atunci judecă după 

dreptate...”.  

În Sura An-Nisa’, Allah le porunceşte credincioşilor să 

acţioneze corect, indiferent de interesele lor: 

„O, voi cei care credeţi! Fiţi făptuitori neclintiţi ai 

dreptăţii, martori înaintea lui Allah, chiar împotriva voastră, 

împotriva părinţilor şi rudelor voastre–- fie bogat sau sărac – 

căci Allah cunoaşte cel mai bine ce este spre binele lor! Nu 

urmaţi poftei, ca să nu vă abateţi [de la dreptate]! Iar dacă voi 

faceţi o mărturie mincinoasă sau vă sustrageţi, [să ştiţi că] 

Allah este Bineştiutor a ceea ce faceţi [Khabir]!” (Coran 4: 

135). 

În Coran, Allah ne oferă o descriere detaliată a dreptăţii 

şi informează credincioşii despre atitudinea pe care trebuie să 

o adopte în diferite situaţii şi despre modul în care ar trebui să 

îşi exercite simţul dreptăţii. O asemenea orientare este un 

avantaj pentru credincioşi şi o îndurare din partea lui Allah. 

Credincioşii sunt responsabili de exercitarea dreptăţii atât 

pentru a câştiga mulţumirea lui Allah, cât şi pentru a trăi în 

pace şi siguranţă.  
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Dreptatea pe care Allah o porunceşte în Coran este 

dreptatea aplicată în mod obiectiv, indiferent de limba, rasa 

sau etnia oamenilor. Dreptatea în sensul coranic nu variază în 

funcţie de loc, timp şi oameni. În zilele noastre există oameni 

care sunt ţinta unui tratament crud şi nedrept din cauza culorii 

pielii sau a rasei lor, în toate colţurile lumii. 

Allah ne informează în Coran că scopul creării diferitelor 

triburi şi a oamenilor este acela de a se cunoaşte unii pe alţii. 

Diferitele naţiuni sau popoare, toţi cei care sunt servitori ai lui 

Allah ar trebui să ajungă să se cunoască unii pe alţii, adică să 

înveţe despre diferitele lor culturi, limbi, tradiţii şi înzestrări. 

Pe scurt, scopul creării diferitelor rase şi naţiuni nu este 

conflictul şi nici războiul, ci bogăţia culturală. O asemenea 

varietate reprezintă un dar al creaţiei lui Allah. Faptul că 

cineva este mai înalt decât altcineva sau că pielea lui este 

galbenă sau albă nu-l face superior altora şi nici nu reprezintă 

ceva de care ar trebui să se simtă ruşinat. Fiecare trăsătură pe 

care o are o persoană este rezultatul creării cu un scop de către 

Allah; din perspectiva lui Allah, aceste variaţii nu au nicio 

importanţă fundamentală. Un credincios ştie că cineva devine 
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superior doar prin evlavie şi în funcţie de intensitatea credinţei 

sale în Allah: 

„O, voi, oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat 

şi o muiere şi v-am făcut pe voi popoare şi triburi, pentru ca să 

vă cunoaşteţi. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai 

evlavios dintre voi. Allah este Atoateştiutor [şi] Bineştiutor 

['Alim, Khabir].” (Coran 49: 13). 

Versetul ne evidenţiază faptul că înţelegerea dreptăţii 

recomandată de El implică un tratament egal, tolerant şi 

pacifist, fără a face vreo discriminare între oameni. 

 

Ura faţă de un neam nu trebuie să îi împiedice pe 

credincioşi să fie drepţi 

 

Ura şi mânia sunt energii malefice majore ce pot afecta 

luarea deciziilor corecte, gândirea sănătoasă şi aplicarea 

raţională a hotărârilor. Oamenii pot fi nedrepţi faţă de cei care 

simt duşmănie. Ei îi pot acuza pe aceştia de acte pe care nu    

le-au comis niciodată sau să aducă mărturie falsă împotriva 

lor. Din cauza duşmăniei, oamenii pot deveni subiectul unei 
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asupriri periculoase. Unii oameni evită să depună mărturie în 

favoarea acelora cu care nu sunt de acord, deşi ştiu că sunt 

nevinovaţi, şi păstrează probe care le-ar putea demonstra 

nevinovăţia. Mai mult, se bucură de nefericirea, nedreptatea şi 

marea suferinţă a celorlalţi. Cea mai mare temere a lor, pe de 

altă parte, este că ar trebui să se facă dreptate şi s-ar putea 

dovedi nevinovăţia oamenilor.  

Din acest motiv, este foarte greu pentru oamenii din 

societatea coruptă să aibă încredere unul în altul. Oamenii se 

tem că ar putea cădea victimă semenilor lor în orice moment. 

Neexistând încredere reciprocă, ei îşi pierd sentimentele 

umane cum ar fi toleranţa, compasiunea, frăţia şi cooperarea şi 

încep să se urască unul pe altul. 

Sentimentele pe care le poartă în suflet pentru o persoană 

sau o comunitate nu ar trebui să influenţeze niciodată deciziile 

credinciosului. Nu contează cât de imorală sau ostilă poate 

considera el o persoană. Credinciosul îşi lasă aceste sentimente 

deoparte şi acţionează şi ia decizii în mod corect, 

recomandând ceea ce este just. Sentimentele sale faţă de o 

persoană nu îi umbresc înţelepciunea şi conştiinţa. Conştiinţa 

lui îl inspiră permanent să respecte poruncile şi sfaturile lui 
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Allah şi să nu abandoneze niciodată bunele maniere. Aceasta 

reprezintă o poruncă menţionată în Coran. În Sura Al-Ma’ida, 

sunt relatate următoarele: 

„O, voi cei care credeţi! Fiţi statornici faţă de Allah şi 

martori drepţi! Să nu vă împingă ura împotriva unui neam să 

nu fiţi drepţi! Fiţi drepţi, căci aceasta este mai aproape de 

evlavie! Şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este Bine Ştiutor 

[Khabir] a ceea ce faceţi voi!” (Coran 5: 8). 

 Aşa cum se relatează în verset, trebuie să adoptăm o 

atitudine corectă, cu teamă faţă de Allah. O persoană 

credincioasă ştie că Îl va mulţumi pe Allah doar dacă va 

acţiona corect. Orice persoană care va observa bunele maniere 

ale unui credincios va avea încredere în el, se va simţi 

confortabil în prezenţa sa şi îi va încredinţa orice 

responsabilitate sau sarcină. Asemenea oameni sunt trataţi cu 

respect chiar şi de către duşmanii lor. Atitudinea lor poate să îi 

determine pe unii să aibă credinţă în Allah. 
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Islamul apără libertatea de gândire 

 

Islamul este o religie care oferă şi garantează libertatea 

exprimării ideilor, libertatea de gândire şi a vieţii. S-au dat 

porunci pentru a împiedica şi a interzice tensiunea, disputele, 

calomnia şi chiar suspiciunile printre oameni. Într-un fel, 

aceste reguli se opun în mod categoric terorismului şi tuturor 

actelor de violenţă: 

„Nu este silire la credinţă! Răzvedită este deosebirea 

dintre calea cea dreaptă şi rătăcire...” (Coran 2: 256); 

„Deci îndeamnă! Tu eşti numai un îndemnător, tu nu ai 

putere asupra lor [ca să-i sileşti la credinţă]…” (Coran 88:   

21-22).  

Să forţezi oamenii să creadă într-o religie sau să adopte 

formele sale de credinţă contrazice complet esenţa şi spiritul 

Islamului. Conform Islamului, adevărata credinţă este posibilă 

doar în condiţiile exercitării liberului arbitru şi a libertăţii 

conştiinţei. Desigur, musulmanii îi pot sfătui şi îi pot încuraja 

pe ceilalţi să adopte normele specifice moralităţii expuse în 
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Coran. Toţi credincioşii au datoria de a explica moralitatea 

expusă în Coran, în cel mai frumos mod posibil. Ei vor explica 

frumuseţile religiei în lumina versetului: 

„Cheamă la calea Domnului tău cu înţelepciune şi bună 

îndemnare şi discută cu ei cum e mai frumos!” (Coran 16: 125), 

dar trebuie să îşi amintească versetul: 

„Nu e treaba ta, [o, Muhammed], călăuzirea lor [a celor 

nelegiuiţi pe calea cea bună], căci Allah călăuzeşte pe cine 

voieşte El şi orice bunuri daţi voi ele sunt pentru sufletele 

voastre.” (Coran 2: 272). 

Ei niciodată nu vor apela la constrângere sau la vreun fel 

de presiune fizică sau psihologică. Nici nu se vor folosi de 

vreun privilegiu pământesc pentru a împinge pe cineva spre 

religie. Când vor primi un răspuns negativ la cele prezentate, 

musulmanii vor replica:  

„Voi aveţi religia voastră, iar eu am religia mea!” (Coran 

109: 6).  

Lumea în care trăim cuprinde societăţi cu tot felul de 

credinţe: creştini, evrei, budişti, hinduşi, ateişti, deişti şi chiar 

păgâni. Musulmanii care trăiesc într-o astfel de lume trebuie să 
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fie toleranţi faţă de toate credinţele, indiferent de loc, şi să se 

comporte cu iertare, dreptate şi în mod uman. 

Responsabilitatea credincioşilor este de a invita oamenii la 

frumuseţea religiei lui Allah prin intermediul păcii şi a 

toleranţei. Să forţezi o persoană să creadă sau să încerci să îi 

impui ceva cuiva reprezintă o violare a moralităţii coranice. De 

fapt, Allah le aminteşte credincioşilor în Coran următorul 

lucru: 

„Şi de-ar fi voit Domnul tău, toţi cei de pe pământ ar fi 

crezut laolaltă! Şi oare tu îi sileşti pe oameni ca să fie 

credincioşi?” (Coran 10: 99); 

„Noi ştim bine ce spun ei. Tu nu eşti pus siluitor peste ei. 

Şi îndeamnă-l prin Coran pe acela care se teme de ameninţarea 

Mea!” (Coran 50: 45). 

O societate în care oamenii sunt obligaţi să adore intră în 

contradicţie cu Islamul. Credinţa şi adorarea pot avea valoare 

doar când Îi sunt consacrate lui Allah, prin libera voinţă a 

individului. Dacă un sistem impune credinţa şi adorarea lui 

Allah, oamenii vor deveni religioşi din frică. Din punct de 

vedere religios, este esenţial ca religia să fie trăită pentru a-L 
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mulţumi pe Allah, într-un mediu în care oamenii să fie total 

liberi să îşi aleagă credinţa. 

 Istoria Islamului este plină de exemple ale practicilor 

tolerante, conforme regulilor islamice; musulmanii au 

respectat toate religiile şi au creat un mediu de manifestare a 

libertăţii religioase. De exemplu, Thomas Arnold, un misionar 

englez, angajat în serviciul guvernului indian, descrie 

libertatea acordată de Islam în următoarele cuvinte: „De orice 

încercare organizată de a forţa acceptarea Islamului în cadrul 

populaţiei nemusulmane sau de vreo persecuţie sistematică ce 

a intenţionat să distrugă religia creştină, noi nu auzim nimic. 

Dacă ar fi ales califii să adopte un alt tip de acţiune, ar fi putut 

să distrugă Creştinismul, aşa cum Ferdinand şi Isabel au scos 

Islamul din Spania, sau Luis al XIV-lea a declarat 

Protestantismul penal în Franţa, sau aşa cum evreilor nu li s-a 

permis să intre în Anglia timp de trei sute cincizeci de ani. 

Bisericile din estul Asiei au fost scoase complet din 

comunitatea creştină papală, împreună cu restul creştinilor, 

fiind considerate comunităţi eretice. De aceea supravieţuirea 

acestor Biserici până în ziua de azi reprezintă o dovadă 
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puternică a manifestării unei atitudini tolerante, în general, a 

guvernelor muhammediene faţă de ei.” 

 

Allah interzice uciderea de oameni nevinovaţi 

 

Uciderea unei persoane, fără niciun motiv, reprezintă 

unul dintre cele mai mari păcate denunţate în Coran:  

„De aceea am prescris Noi pentru fiii lui Israel că cel 

care ucide un suflet nevinovat de uciderea altui suflet sau de o 

altă stricăciune pe pământ este ca şi când i-ar ucide pe toţi 

oamenii, iar cel care lasă în viaţă un suflet este ca şi cum i-ar 

lăsa în viaţă pe toţi oamenii. Trimişii Noştri au venit la ei cu 

semne învederate şi totuşi iată că mulţi dintre ei săvârşesc 

silnicii pe pământ şi după aceasta [venirea trimişilor].” 

(Coran 5: 32); 

„Sunteţi voi siguri că El nu va face să se scufunde cu 

voi o bucată de uscat sau că El nu va trimite împotriva 

voastră vijelie cu pietriş şi că voi nu veţi mai găsi apoi niciun 

ocrotitor?” (Coran 25: 68). 

Aşa cum sugerează versetul, persoana care ucide oameni 

nevinovaţi, fără motiv, este ameninţată cu o pedeapsă 
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puternică. Allah ne spune că uciderea, chiar şi a unei singure 

persoane, este la fel de gravă precum uciderea întregii omeniri 

de pe Pământ. O persoană care respectă limitele lui Allah nu 

poate să-i facă niciun rău niciunei fiinţe umane, cu atât mai 

puţin să ucidă mii de oameni nevinovaţi. Aceia care nu sunt 

drepţi şi riscă să fie pedepsiţi în această lume nu vor izbândi, 

pentru că vor da socoteală pentru acţiunile lor în prezenţa lui 

Allah. Credincioşii, cei care ştiu că vor da socoteală pentru 

acţiunile lor după moarte, sunt foarte meticuloşi în a respecta 

limitele stabilite de Allah. 

 

Allah le porunceşte credincioşilor să fie plini de 

compasiune şi milă 

 

Moralitatea islamică este detaliată astfel într-un verset:  

„Apoi, a fost dintre aceia care cred şi se îndeamnă la 

răbdare şi se îndeamnă la îndurare!... Aceştia sunt adepţi ai 

dreptei.” (Coran 90: 17-18). 

Una dintre cele mai importante trăsături ale moralităţii, 

ce va conduce credincioşii la salvare în Ziua Judecăţii şi la 
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intrarea în Paradis, este să fie unul „dintre aceia care cred şi se 

îndeamnă la răbdare şi se îndeamnă la îndurare!”. 

Adevărata sursă a compasiunii este dragostea faţă de 

Allah. Dragostea faţă de Allah dă naştere la iubirea faţă de 

ceea ce El a creat. Cel care Îl iubeşte pe Allah simte o legătură 

directă şi o apropiere de lucrurile pe care El le-a creat. Această 

dragoste puternică şi apropiere pe care o simte faţă de Allah, 

Cel care l-a creat pe el şi întreaga omenire, îl determină să 

aplice normele morale aşa cum sunt ele expuse în Coran. 

Adevărata compasiune se naşte din modul în care trăieşte el 

această moralitate. Acest model de moralitate, plin de 

dragoste, compasiune şi sacrificiu, este descris în versetele 

următoare: 

„Să nu jure cei înzestraţi cu belşug şi cu bogăţie dintre 

voi că ei nu vor mai da [nimic] rudelor, sărmanilor şi celor 

care purced pe calea lui Allah! Ci să ierte şi să miluiască. Oare 

nu voiţi voi ca Allah să vă ierte vouă? Iar Allah este Iertător, 

Îndurător [Ghafur, Rahim].” (Coran 24: 22);  

„Cât despre aceia care, înainte de ei, s-au statornicit în 

Casă şi în credinţă şi i-au iubit pe aceia care s-au dus în 

pribegie la ei, nu au avut în piepturile lor nicio supărare 
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pentru ceea ce li s-a dat lor, ci i-au preferat pe ei lor înşişi, 

chiar dacă ei erau în nevoie. Iar aceia care se feresc de 

zgârcenia propriilor suflete, aceia sunt cei care izbândesc.” 

(Coran 59: 9); 

„Iar aceia care au crezut şi au purces în pribegie şi au 

luptat pe calea lui Allah, ca şi aceia care au dat adăpost şi au 

dat ajutor, aceia sunt cu adevărat credincioşi şi ei vor avea 

parte de iertare şi de răsplată îmbelşugată.” (Coran 8: 74); 

„Adoraţi-L pe Allah şi nu-I asociaţi Lui nimic!    

Purtaţi-vă bine cu părinţii, cu rudele, cu orfanii, cu sărmanii, 

cu vecinul apropiat şi cu vecinul străin, cu tovarăşul de 

alături, cu călătorul de pe drum şi cu cei stăpâniţi de mâinile 

voastre drepte, căci Allah nu-i iubeşte pe cel trufaş şi pe cel 

lăudăros!” (Coran 4: 36); 

„Milosteniile [din danie] sunt numai pentru săraci, 

pentru sărmani, pentru cei care ostenesc pentru ele, pentru cei 

ale căror inimi se adună [întru credinţă], pentru slobozirea 

robilor, pentru cei îndatoraţi greu, pentru calea lui Allah şi 

pentru călătorul aflat pe drum. [Aceasta este] poruncă de la 

Allah, iar Allah este Atoateştiutor [şi] Înţelept ['Alim, 

Hakim].” (Coran 9: 60). 
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Acest grad înalt de moralitate care li se cere 

credincioşilor, descris în Coran, izvorăşte din marea lor 

dragoste faţă de Allah. Graţie devoţiunii lor, ei aplică normele 

morale dezvăluite de El în Coran. Credincioşii nu încearcă 

niciodată să facă oamenii să se simtă îndatoraţi pentru 

compasiunea de care dau dovadă şi pentru ajutorul pe care îl 

oferă oamenilor; ei nu aşteaptă să li se aducă mulţumiri. 

Adevăratul lor obiectiv este să încerce să câştige mulţumirea 

lui Allah prin moralitatea manifestată, deoarece ştiu că vor fi 

chemaţi să dea socoteală pentru tot în Ziua Judecăţii. În Coran, 

Allah ne-a revelat că Iadul îi aşteaptă pe cei care în mod 

conştient refuză să trăiască conform principiilor morale 

coranice:  

„«Ce v-a adus pe voi în focul Iadului?» Iar ei vor 

răspunde: «Noi nu am fost dintre aceia care au împlinit 

Rugăciunea şi noi nu l-am hrănit pe cel sărman.»” (Coran 74: 

42-44); 

„Luaţi-l şi puneţi-l în lanţuri, apoi lăsaţi-l să ardă în 

Iad! Apoi legaţi-l pe el cu un lanţ de şaptezeci de coţi măsură! 

El nu a crezut în Allah Cel Mare şi nu a îndemnat la hrănirea 

celui sărman!” (Coran 69: 30-34); 
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„Îl vezi tu pe cel care tăgăduieşte Judecata? El este acela 

care-l alungă pe orfan [cu asprime] şi nu îndeamnă la hrănirea 

sărmanului.” (Coran 107: 1-3); 

„Şi nu vă îndemnaţi la hrănirea sărmanului...” (Coran 

89: 18). 

Aşa cum am văzut în aceste versete, musulmanul descris 

în Coran posedă cea mai iubitoare şi milostivă natură. Nimeni 

dintre cei care care posedă această moralitate nu poate să fie 

de acord cu terorismul sau cu actele de violenţă îndreptate 

asupra oamenilor nevinovaţi. Caracterul teroriştilor reprezintă 

exact opusul principiilor morale coranice. Un terorist este o 

persoană nemiloasă care priveşte lumea cu ură şi care doreşte 

să ucidă, să distrugă şi să verse sânge.  

Un musulman crescut în spiritul moralităţii descrise în 

Coran abordează oamenii prin prisma iubirii cerute de Islam, 

respectând ideile diferite, întotdeauna încearcând să aducă 

armonie acolo unde se află discordie, să limiteze tensiunile, să 

accepte diversitatea şi să se comporte cu moderaţie. Societăţile 

care sunt formate din astfel de oameni vor determina apariţia 

unei civilizaţii mai dezvoltate şi se vor bucura de răspândirea 

moralităţii, de armonie, dreptate şi bogăţii.  
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Allah a poruncit iertarea şi toleranţa 

 

Conceptul de iertare şi toleranţă descris în versetul:  

„Fii cu iertare, porunceşte ceea ce este bun...” (Coran 7: 

199)  

reprezintă una dintre doctrinele fundamentale ale 

Islamului. 

Dacă analizăm istoria Islamului, modul în care 

musulmanii au tradus această importantă trăsătură a 

moralităţii coranice în viaţa societăţii poate fi observat cu 

claritate. Aşa cum vom analiza în capitolele ulterioare ale 

cărţii, musulmanii au adus întotdeauna o atmosferă de 

libertate şi toleranţă, oriunde s-au stabilit. Ei au acceptat ca 

oameni de religii, limbi şi culturi diferite să trăiască în pace şi 

armonie sub acelaşi acoperiş şi au oferit un mediu caracterizat 

de pace şi armonie pentru toţi membrii societăţii. Una dintre 

cele mai importante cauze ale existenţei îndelungate ale 

Imperiului Otoman, care a acoperit un ţinut vast, a fost 

atmosfera de toleranţă şi înţelegere întreţinută de Islam. 
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Musulmanii, care au fost cunoscuţi pentru natura lor tolerantă 

şi iubitoare timp de secole, au fost cei mai milostivi şi corecţi 

cu oamenii. În cadrul acestei structuri multinaţionale, toate 

grupurile etnice au fost libere să trăiască conform religiilor lor 

şi propriilor lor reguli.  

Adevărata toleranţă poate să aducă doar pace şi 

bunăstare lumii atunci când este implementată în concordanţă 

cu prevederile din Coran. Ni se atrage atenţia asupra acestui 

fapt într-un verset: 

„Nu este fapta cea bună deopotrivă cu fapta cea rea. 

Respinge [fapta cea rea] cu cea care este mai bună şi iată-l pe 

acela care a fost între tine şi el duşmănie ca şi cum ar fi un 

prieten apropiat.” (Coran 41: 34). 

În versetele Coranului, Allah a descris întotdeauna 

iertarea ca pe o calitate superioară şi, într-un verset, El ne-a dat 

vestea cea bună – un asemenea comportament va fi 

recompensat:  

„Răsplata pentru un rău este un rău deopotrivă cu el. 

Însă răsplata aceluia care iartă şi care caută împăcare se află 

la Allah. El nu-i iubeşte pe cei nelegiuiţi.” (Coran 42: 40). 
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Într-un alt verset, El a descris credincioşii:  

„Care dau milostenii atât atunci când au parte de belşug, 

cât şi atunci când sunt la necaz, care-şi stăpânesc mânia şi 

care iartă oamenilor, căci Allah îi iubeşte pe cei care plinesc 

fapte bune.” (Coran 3: 134).  

Allah ne-a dezvăluit în Coran virtutea de a-l ierta pe cel 

care a greşit. Ni se spune:  

„Tu nu vei înceta să descoperi înşelătoria lor, afară de un 

mic număr dintre ei. Dar iartă-i pe ei şi nu-i băga în seamă! 

Allah îi iubeşte pe cei care fac bine.” (Coran 5: 13). 

Moralitatea pe care Allah o recomandă omenirii îi aduce 

lumii pace, armonie şi dreptate. Barbarismul cunoscut ca 

terorism, ceea ce preocupă atât de mult lumea în prezent, este 

lucrarea unor oameni ignoranţi şi fanatici, complet străini de 

moralitatea coranică, care nu au nimic de-a face cu religia. 

Soluţia acestor oameni şi grupări care încearcă să-şi manifeste 

plenar bestialitatea lor bine mascată de aparenţa religiozităţii 

este învăţarea moralităţii coranice adevărate. Cu alte cuvinte, 

moralitatea islamică şi coranică sunt soluţiile viabile apte de a 

elimina terorismul şi nu aspecte care îl susţin. 
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RĂZBOIUL ÎN LUMINA CORANULUI 

 

Aşa cum spune Coranul, războiul reprezintă o „obligaţie 

nedorită” care trebuie îndeplinită cu o respectare strictă a 

îndrumărilor morale şi umane; la război nu trebuie să se 

recurgă decât atunci când este inevitabil.  

Într-un verset coranic ni se explică faptul că aceia care 

pornesc războaie sunt necredincioşi şi că Allah nu aprobă 

războaiele: 

„Ori de câte ori vor aprinde ei focul războiului, Allah îl 

va stinge. Ei caută să semene pe pământ stricăciune, însă 

Allah nu-i iubeşte pe cei care seamănă stricăciune.” (Coran 5: 

64). 

În cazul unui conflict, înainte de a se angaja într-un 

război, credincioşii trebuie să aştepte până când lupta devine 

obligatorie. Credincioşilor li se permite să lupte doar când 

cealaltă parte atacă şi nu mai rămâne altă alternativă decât 

războiul: 
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„Dacă, însă, ei contenesc, atunci Allah este Iertător, 

Îndurător [Ghafur, Rahim].” (Coran 2: 192). 

O examinare mai detaliată a vieţii profetului Muhammed 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne 

demonstrează că războiul a fost o metodă la care s-a recurs în 

scopuri strict defensive şi numai în situaţii de neevitat. 

Revelaţia Coranului a continuat timp de douăzeci şi trei 

de ani. Treisprezece ani din această perioadă, musulmanii au 

trăit ca o minoritate în Mekka şi au făcut faţă multor asupriri 

din partea păgânilor ce deţineau supremaţia în oraş. Mulţi 

musulmani au fost hărţuiţi, abuzaţi, torturaţi şi chiar ucişi, 

casele şi proprietăţile lor fiind jefuite. În ciuda acestui fapt, 

musulmanii şi-au continuat existenţa fără a recurge la violenţă, 

chemându-i întotdeauna pe păgâni la masa tratativelor de 

pace. 

Când asuprirea păgânilor s-a intensificat şi a devenit 

insuportabilă, musulmanii au emigrat în oraşul Yathrib, care a 

fost numit mai târziu Medina; acolo au putut să-şi stabilească 

propria ordine într-un mediu mai liber şi mai prietenos. Deşi 

au avut puterea de a-şi stabili propriul sistem, nu au pus 

imediat mâna pe arme împotriva păgânilor agresivi din 
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Mekka. Numai după următoarea revelaţie, Profetul (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a poruncit 

oamenilor să se pregătească de război:  

„Li s-a îngăduit [să se apere] acelora care sunt atacaţi, 

căci ei sunt nedreptăţiţi. Iar Allah este în stare să-i ajute pe 

aceia care au fost scoşi din căminele lor pe nedrept, pentru că 

ei au zis: «Domnul nostru este Allah!» Şi de nu i-ar opri Allah 

pe oameni, pe unii prin alţii, ar fi dărâmate chilii, biserici, 

temple şi moschei în care numele lui Allah este pomenit atât 

de mult. Allah îi ajută neîndoielnic aceluia care-L ajută pe El. 

Allah este Tare [şi] Puternic [Qawiyy, 'Aziz].” (Coran 22:     

39-40). 

Pe scurt, musulmanilor li s-a permis să poarte război 

doar pentru că au fost asupriţi şi au fost ţinta violenţei. Altfel 

spus, Allah a oferit permisiunea implicării în război numai în 

scopuri defensive. În alte versete, musulmanii sunt preveniţi 

să nu apeleze la provocare sau la violenţă:  

„Luptaţi pe calea lui Allah împotriva acelora care se 

luptă cu voi, dar nu începeţi voi lupta, căci Allah nu-i iubeşte 

pe cei care încep lupte.” (Coran 2: 190). 
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După dezvăluirea acestor versete, mai multe războaie au 

avut loc între musulmani şi arabii păgâni. În niciunul dintre 

aceste războaie, totuşi, musulmanii nu au incitat la violenţe 

partea adversă. Mai mult, profetul Muhammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a stabilit un mediu 

social sigur şi pacifist, atât pentru musulmani, cât şi pentru 

păgâni, prin semnarea armistiţiului de pace de la Hudaybiya 

prin care aproba majoritatea cererilor lor. Partea care a violat 

termenii acordului şi a început ostilităţile încă o dată a fost 

reprezentată de păgâni. Odată cu convertirea rapidă a multor 

oameni la Islam, armatele islamice au alcătuit o forţă puternică 

împotriva arabilor păgâni. Totuşi Muhammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a cucerit Mekka fără 

vărsare de sânge şi a manifestat o toleranţă uimitoare. Dacă   

şi-ar fi dorit, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) s-ar fi putut răzbuna pe conducătorii păgâni din 

oraş. El nu i-a făcut rău niciunuia dintre ei, i-a iertat şi i-a tratat 

cu cea mai deplină toleranţă. În scrierile lui John Esposito, 

expert în Islam, se afirmă: „Evitând răzbunarea, Profetul a 

acceptat în schimb o înţelegere, oferind amnistiere, fără a 

îndrepta sabia spre foştii săi duşmani.”  



 
67 

Păgânii, care s-au convertit mai târziu la Islam din libera 

lor dorinţă, nu au putut să nu admire un asemenea caracter 

nobil precum cel al Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!).  

Nu doar în timpul cuceririi oraşului Mekka, ci şi în 

timpul bătăliilor şi cuceririlor realizate pe vremea profetului 

Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), 

drepturile oamenilor nevinovaţi şi lipsiţi de apărare au fost 

protejate cu sfinţenie. Profetul Muhammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a reamintit 

credincioşilor de mai multe ori de această atitudine şi prin 

propria sa practică a devenit un model demn de urmat.      

Într-adevăr, s-a adresat credincioşilor care plecau la război 

prin următoarele cuvinte: „Mergeţi la război pentru religia 

lui Allah! Niciodată să nu-i atingeţi pe cei bătrâni, pe femei 

şi copii! Întotdeauna să îmbunătăţiţi situaţia, să fiţi buni cu 

ei. Allah îi iubeşte pe aceia care sunt sinceri.” Trimisul lui 

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

clarificat care trebuie să fie atitudinea pe care musulmanii 

trebuie să o adopte, chiar şi atunci când se află în mijlocul unei 

bătălii devastatoare: „Nu ucideţi copii! Evitaţi să provocaţi 
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vreun rău oamenilor care slujesc în biserici! Niciodată să nu 

omorâţi bătrâni şi femei! Nu aruncaţi copaci în foc şi nu îi 

tăiaţi! Niciodată să nu distrugeţi casele!”  

Principiile islamice pe care Allah le proclamă în Coran   

s-au reflectat în politica pacifistă şi cumpătată a profetului 

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

În Coran, Allah le porunceşte credincioşilor să îi trateze pe cei 

ce nu erau musulmani cu amabilitate şi corectitudine: 

„Allah nu vă opreşte să faceţi bine acelora care nu au 

luptat împotriva voastră, din pricina religiei, şi nu v-au 

alungat din căminele voastre, [ba din contră] să fiţi foarte 

buni şi drepţi, căci Allah îi iubeşte pe cei drepţi. Însă Allah vă 

opreşte să-i luaţi ca aliaţi pe aceia care au luptat împotriva 

voastră, din pricina religiei, şi v-au alungat din căminele 

voastre şi au ajutat la alungarea voastră. Iar aceia care şi-i 

iau ca aliaţi sunt nelegiuiţi.” (Coran 60: 8-9). 

Versetele de mai sus clarifică cum ar trebui să se 

comporte musulmanii faţă de cei care nu sunt musulmani. Un 

musulman ar trebui să-i trateze pe cei de alte religii cu 

bunătate şi să evite să şi-i facă prieteni pe aceia care manifestă 

duşmănie faţă de Islam. În cazul în care această duşmănie 
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cauzează atacuri violente împotriva musulmanilor, adică ar 

iniţia un război împotriva lor, musulmanii ar trebui să le 

răspundă corect, luând în calcul dimensiunile umane ale 

situaţiei. Toate formele de barbarism, actele inutile de violenţă 

şi agresiunea nedreaptă sunt interzise în Islam. Într-un alt 

verset, Allah avertizează musulmanii şi le explică faptul că ura 

nutrită împotriva duşmanilor nu ar trebui să–i determine să 

devină nedrepţi: 

„O, voi cei care credeţi! Fiţi statornici faţă de Allah şi 

martori drepţi! Să nu vă împingă ura împotriva unui neam să 

nu fiţi drepţi! Fiţi drepţi, căci aceasta este mai aproape de 

evlavie! Şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este Bine Ştiutor 

[Khabir] a ceea ce faceţi voi!” (Coran 5: 8). 

 

Semnificaţia conceptului de jihad 

 

Un alt concept care merită limpezit datorită contextului 

discuţiei noastre este acela al jihad-ului. Semnificaţia exactă a 

jihad-ului este aceea de efort. Astfel, în Islam, „pentru a face 

jihad” trebuie să depunem efort. 
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 Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) a explicat: „Cel mai mare jihad este ca o 

persoană să lupte împotriva josniciei din sufletul său”, adică 

să lupte împotriva dorinţelor şi ambiţiilor egoiste. 

Evaluat din punct de vedere coranic, cuvântul jihad poate 

să se mai refere la o luptă intelectuală purtată împotriva 

acelora care asupresc oamenii, care îi tratează injust, îi supun 

la tortură şi cruzime şi le violează drepturile umane legitime. 

Scopul acestei lupte este de a instaura justiţia, pacea şi 

egalitatea. 

Pe lângă aceste înţelesuri ideologice şi spirituale, lupta în 

sensul fizic este, de asemenea, considerată jihad. Totuşi, aşa 

cum s-a explicat mai sus, aceasta trebuie să fie o luptă 

îndeplinită numai în scopuri defensive. Utilizarea conceptului 

de jihad pentru a desemna acte de agresiune îndreptate 

împotriva oamenilor nevinovaţi, adică pentru terorism, ar fi 

injustă şi ar implica o mare denaturare a adevăratului înţeles al 

termenului. 
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Sinuciderea este interzisă în Coran 

 

Un alt aspect important ce apare ca urmare a recentelor 

atacuri teroriste împotriva Statelor Unite este acela al 

atacurilor sinucigaşe. Unii oameni care sunt greşit informaţi în 

ceea ce priveşte Islamul au făcut declaraţii complet eronate, 

susţinând că această religie a păcii permite atacurile 

sinucigaşe, în timp ce în Islam sinuciderea, precum şi uciderea 

altor persoane sunt strict interzise. Cu alte cuvinte: 

„... şi nu vă ucideţi voi înşivă!” (Coran 4: 29). 

Allah a declarat sinuciderea ca fiind un mare păcat. În 

Islam este interzisă sinuciderea, indiferent de motiv. Profetul 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne dezvăluie 

într-o parabolă că sinuciderea este un păcat, afirmând că aceia 

care comit suicidul vor fi pedepsiţi: „Într-adevăr, oricine se 

omoară (intenţionat) cu siguranţă va fi pedepsit în Focul 

Iadului, unde va trebui să sălăşluiască pentru totdeauna.” 

Aşa cum se specifică clar, comiterea sinuciderii şi, astfel, 

realizarea de atacuri sinucigaşe şi cauzarea morţii a mii de 
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oameni nevinovaţi reprezintă o violare totală a moralităţii 

islamice. Allah ne spune în Coran că este un păcat să-ţi pui 

capăt vieţii. Din acest motiv, este chiar imposibil pentru cineva 

care crede în Allah şi spune că este credincios şi respectă 

Coranul să facă un asemenea lucru. Singurii oameni care pot 

face asemenea lucruri sunt aceia care au o percepţie foarte 

greşită despre religie, care nu au nicio idee despre adevărata 

moralitate coranică, care nu reuşesc să-şi folosească raţiunea şi 

conştiinţa şi se află sub influenţa ideologiilor ateiste şi cărora li 

s-a spălat creierul cu sentimente de ură şi răzbunare. Toată 

lumea trebuie să se opună unor asemenea acţiuni. 

 

Compasiune, toleranţă şi umanitate în istoria 

Islamului 

 

Dacă rezumăm faptele pe care le-am văzut până acum, 

putem spune că doctrina politică a Islamului (cu alte cuvinte, 

regulile şi principiile islamice privind aspectele politice) este 

extrem de moderată şi pacifistă. Acest adevăr este acceptat de 

mulţi istorici nemusulmani şi teologi. Unul dintre aceştia este 
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istoricul englez Karen Armstrong, o fostă călugăriţă şi o 

expertă în istoria Orientului Mijlociu. În cartea sa, Războiul 

sfânt, în care examinează istoria celor trei religii divine, ea face 

următoarele comentarii: „... cuvântul Islam provine din aceeaşi 

rădăcină arabă ca şi cuvântul pace, iar Coranul condamnă 

războiul ca pe o stare anormală de fapte ce se opun dorinţei lui 

Allah... Islamul nu justifică un război agresiv, total, de 

exterminare... Islamul recunoaşte că războiul este inevitabil şi 

că uneori constituie o datorie pozitivă necesară pentru a pune 

capăt asupririi şi suferinţei. Coranul ne învaţă că războiul 

trebuie să fie eliminat şi condus în cel mai uman mod posibil. 

Muhammed a trebuit să lupte nu doar cu cei din Mekka, ci şi 

cu triburile evreieşti din zonă, precum şi cu triburile creştine 

din Siria care au planificat o ofensivă împotriva lui, în alianţă 

cu evreii. Totuşi aceasta nu l-a determinat pe Muhammed să 

denunţe Oamenii Cărţii. Musulmanii săi au fost forţaţi să se 

apere, dar nu au purtat un război sfânt împotriva religiei 

duşmanilor săi. 

Când Muhammed l-a trimis pe Zaid împotriva creştinilor 

la conducerea unei armate musulmane, el le-a spus să lupte 

pentru cauza lui Allah, curajos, dar în mod uman. Li s-a spus 
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să nu molesteze preoţii, călugării şi călugăriţele, nici pe cei 

slabi şi lipsiţi de ajutor care nu erau capabili să lupte. Trebuia 

să nu existe niciun masacru de civili şi nici nu aveau voie să 

taie măcar un singur copac sau să dărâme vreo clădire.  

După moartea Profetului, califii care l-au succedat au fost 

de asemenea foarte sensibili în exercitarea dreptăţii. În ţările 

cucerite, atât indigenii, cât şi noii veniţi au trăit în pace şi 

securitate. Abu Bakr, primul calif, le-a cerut oamenilor săi să 

adopte atitudini juste şi tolerante pe aceste pământuri. Toate 

aceste atitudini au fost în conformitate cu valorile Coranului. 

Abu Bakr a dat următoarea poruncă armatei sale, înainte de 

prima expediţie siriană: «Stop, o, oameni! Vă voi da zece reguli 

pe care trebuie să le ţineţi minte. Nu comiteţi trădare, nici nu 

vă îndepărtaţi de la drumul cel bun! Nu trebuie să mutilaţi, 

nici să omorâţi un copil sau o femeie sau bărbat în vârstă! Nu 

distrugeţi un palmier, nici nu-l ardeţi şi nici nu tăiaţi un pom 

fructifer! Nu distrugeţi turmele de cămile, ci salvaţi-le pentru 

nevoile stringente! Este probabil să daţi de oameni care sunt 

devotaţi serviciilor mânăstireşti; lăsaţi-i celor cărora şi-au 

devotat viaţa! Este probabil, de asemenea, să găsiţi oameni 
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care vă vor prezenta mâncăruri de mai multe feluri; puteţi 

mânca, dar nu uitaţi să menţionaţi numele lui Allah.»  

‘Umar ibn al-Khattab, care l-a succedat pe Abu Bakr, a 

fost faimos pentru felul în care a pus în practică justiţia şi a 

făcut contracte cu oamenii ţărilor cucerite. Fiecare dintre aceste 

contracte s-a dovedit a fi un exemplu de toleranţă şi dreptate. 

De exemplu, în declaraţia sa a oferit protecţie creştinilor din 

Ierusalim şi Lod, i-a asigurat că bisericile nu vor fi demolate şi 

a garantat că musulmanii nu se vor închina în biserici în 

grupuri. ‘Umar a acordat aceleaşi drepturi şi creştinilor din 

Bethlehem. În timpul cuceririi Medain-ului, declaraţia de 

protecţie dată patriarhului nestorian Yeşuyab al III-lea (650 - 

660 AD) a garantat încă o dată că bisericile nu vor fi demolate 

şi că nicio construcţie de cult religios nu va fi convertită în casă 

sau moschee. Scrisoarea scrisă de patriarh episcopului de Fars 

(Persia), după cucerire, înfăţişează toleranţa şi compasiunea 

implicate de regulile islamice: «Ei nu au atacat religia creştină, 

ci, mai degrabă, au poruncit credinţa noastră, au onorat preoţii 

noştri... şi au conferit beneficii bisericilor şi mânăstirilor.»”  
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Toate acestea sunt exemple foarte importante care 

relevează înţelegerea dreptăţii şi a toleranţei credincioşilor 

adevăraţi. Într-un verset, Allah ne porunceşte următoarele: 

„Allah vă porunceşte să daţi înapoi stăpânilor lor 

lucrurile încredinţate, iar dacă judecaţi între oameni, să 

judecaţi cu dreptate! Cât de minunat este acest lucru la care 

vă povăţuieşte Allah! Allah este Cel care Aude Totul [şi] Cel 

care Vede Totul [Sami', Basir]!” (Coran 4: 58). 

Canon Taylor, unul dintre conducătorii misionari ai 

Bisericii Anglicane, exprimă frumuseţea dezvăluită de 

moralitatea islamică într-unul dintre discursurile sale, după 

cum urmează: „El [Islamul] înfăţişează dogmele fundamentale 

ale religiei – unitatea şi mărinimia lui Allah, caracterul Său 

milostiv şi corect, necesitatea de a ne supune Voinţei Sale, 

resemnarea şi credinţa. A proclamat responsabilitatea omului, 

o viaţă viitoare, o Zi a Judecăţii şi a confirmat răzbunarea 

divină dacă omul se închină răului; a statuat datoriile celui ce 

se roagă, care trebuie să dea de pomană, să postească şi să 

manifeste mărinimie. A îndepărtat virtuţile artificiale, fraudele 

şi nebuniile religioase, sentimentele morale pervertite şi 

subtilităţile celor ce participă la disputele teologice... A dat 
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speranţă sclavului, a declarat fraternitatea universală şi a 

recunoscut faptele fundamentale ale naturii umane.”  

Falsa afirmaţie că oamenii din ţările cucerite s-au 

convertit la Islam sub ameninţare a fost dezminţită de 

cercetătorii occidentali, iar atitudinea dreaptă şi tolerantă a 

musulmanilor a fost confirmată.  

În cartea sa Prospectele Islamului, Browne afirmă că 

motivul real care a stat la baza cuceririlor musulmanilor a fost 

fraternitatea promovată în Islam. Vasta majoritate a 

conducătorilor musulmani au continuat să îi trateze pe 

membrii altor religii cu cea mai mare toleranţă şi cu respect. În 

cadrul frontierelor tuturor statelor islamice, atât evreii, cât şi 

creştinii au trăit în siguranţă şi libertate. 

Profesorul de Religie şi Relaţii Internaţionale de la 

Universitatea Georgetown, John L. Esposito, descrie cum 

evreii şi creştinii care au venit sub administraţia statelor 

musulmane au întâlnit o toleranţă uimitoare: „Armatele 

musulmane s-au dovedit a fi cuceritori formidabili şi 

conducători eficienţi, constructori – nu demolatori. Ei au 

înlocuit conducătorii autohtoni şi armatele ţărilor cucerite, dar 

au păstrat mult din guvernul, birocraţia şi cultura lor. Pentru 
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multe dintre teritoriile cucerite nu a fost decât o schimbare de 

stăpâni, dar una care a adus pace oamenilor demoralizaţi şi 

afectaţi de pierderile şi taxele grele ce au rezultat din anii 

războiului bizantin-persic. Comunităţile locale erau libere să-şi 

continue propriul lor drum în viaţă atât în afacerile interne, cât 

şi în cele domestice. Din multe puncte de vedere, populaţiile 

locale au considerat că legea musulmană este flexibilă şi mai 

tolerantă decât cea bizantină şi persană. Comunităţile 

religioase erau libere să-şi practice cultul şi să fie guvernate de 

conducătorii şi de legile lor religioase în domenii ca mariajul, 

divorţul, moştenirea. În schimb, li s-a cerut să plătească tribut, 

o taxă electorală (jizya), care îi împuternicea să beneficieze de 

protecţia musulmană împotriva agresiunii din exterior şi îi 

scutea de serviciul militar. Prin urmare au fost numiţi 

«protejaţii» (dhimmmi). De fapt, aceasta însemna adesea taxe 

mai mici, o autonomie locală mai mare, reguli create de semiţii 

cu legături lingvistice şi culturale mai apropiate decât elitele 

greco-romane ale Bizanţului elenizat, precum şi o mai mare 

libertate religioasă pentru evreii şi creştinii autohtoni. 

Majoritatea bisericilor creştine, cum ar fi cele nestoriene, 

monofizite, jacobite şi copte au fost persecutate de ortodoxia 

creştină, fiind acuzate de erezie şi schismă. Din aceste motive, 
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unele comunităţi evreieşti şi creştine au ajutat armatele 

invadatoare, considerându-le a fi mai puţin asupritoare decât 

stăpânii lor imperiali.”  

O altă Pax Islamica (pace islamică) adusă de Islam a 

afectat în mod pozitiv femeile, un segment al societăţii care a 

fost extrem de mult abuzat în timpurile pre-islamice. 

Profesorul Bernard Lewis, cunoscut ca unul dintre cei mai 

mari experţi occidentali privind Orientul Mijlociu, face 

următorul comentariu: „În general, venirea Islamului a adus o 

imensă îmbunătăţire a poziţiei sociale a femeilor din Arabia 

veche, oferindu-le dreptul la proprietate şi alte câteva drepturi, 

şi punându-le la dispoziţie o măsură de protecţie împotriva 

tratamentului rău aplicat de soţii lor sau de stăpâni. Uciderea 

de fete, permisă de obicei în Arabia păgână, a fost anulată de 

Islam. Dar poziţia femeii a rămas una inferioară şi înrăutăţită 

ulterior; în această privinţă, cât şi în alte multe aspecte, mesajul 

original al Islamului şi-a pierdut dinamismul şi a fost 

modificat sub influenţa atitudinilor şi obiceiurilor                 

pre-existente.”  

Regele turcilor, Seljuk, şi cel al Imperiului Otoman au 

fost de asemenea marcaţi de imaginea justă şi tolerantă a 
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Islamului. În cartea sa, Expansiunea Islamului în lume, Sir 

Thomas Arnold, cercetător englez, explică bunăvoinţa 

creştinilor de a ajunge sub legea Seljuk: „Acest sentiment de 

securitate a vieţii religioase sub conducerea musulmanilor i-a 

determinat pe mulţi dintre creştinii din Asia Minor să 

primească bine venirea turcilor Seljuk... ca pe eliberatorii lor. 

În regatul lui Michael al VIII-lea (1261-1282), turcii au fost 

adesea invitaţi de către locuitori să preia controlul asupra unor 

oraşe mai mici din interiorul Asiei Minor, pe care le-ar fi putut 

scăpa de tirania imperiului; atât bogaţii, cât şi săracii au 

emigrat adesea în teritoriile aflate sub dominaţia turcilor.”  

Malik Şah, conducătorul Imperiului Islamic Seljuk, a 

abordat oamenii din pământurile cucerite cu cea mai mare 

toleranţă şi compasiune şi astfel a fost amintit cu respect şi 

dragoste de către ei. Toţi istoricii obiectivi fac referire la 

toleranţa şi onestitatea lui Malik Şah în lucrările lor. Toleranţa 

sa a aprins sentimente de dragoste în inimile Oamenilor Cărţii. 

Astfel, fără precedent în istorie, multe oraşe au venit sub 

conducerea lui Malik Şah, din propria lor dorinţă. Sir Thomas 

Arnold îl mai menţionează pe Odo de Diogilo, un călugăr din 

St. Denis, care a participat în cruciada a II-a ca preot militar al 
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lui Louis al VII-lea; el face referire în memoriile sale la 

dreptatea musulmanilor ce nu ţineau cont de afilierea 

religioasă a subiecţilor. Sir Thomas Arnold scrie: „Situaţia 

supravieţuitorilor ar fi fost complet lipsită de speranţă, dacă 

imaginea mizeriei lor nu ar fi înmuiat inimile mahomedanilor, 

până la milă. Ei i-au îngrijit pe cei bolnavi, i-au sprijinit pe cei 

săraci şi pe cei înfometaţi fără a face discriminare. Ba chiar unii 

au adus franci pe care grecii i-au luat de la pelerini cu forţa sau 

prin înşelăciune şi i-au distribuit cu generozitate printre cei cu 

nevoi. Atât de mare a fost contrastul dintre tratamentul amabil 

la care au fost supuşi pelerinii din partea necredincioşilor şi 

cruzimea semenilor lor creştini, grecii, care le-au impus munca 

forţată, i-au bătut şi le-au furat puţinul ce le-a mai rămas, încât 

mulţi dintre ei au îmbrăţişat credinţa salvatorilor lor. Aşa cum 

bătrânul cronicar [Odo de Diogilo] spune: «Prin evitarea 

coreligionarilor lor care au fost atât de duri cu ei, au mers în 

siguranţă printre necredincioşii care au avut compasiune şi, 

aşa cum am auzit, mai mult de trei mii s-au alăturat ei înşişi 

turcilor când s-au retras.»”  

Aceste declaraţii făcute de istorici subliniază faptul că 

administratorii musulmani, care au adoptat cu adevărat 
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moralitatea islamică, au condus întotdeauna cu toleranţă, 

compasiune, dreptate. Astfel, istoria Imperiului Otoman, care 

a condus teritoriile de pe trei continente timp de secole, 

abundă în exemple de toleranţă.  

Modul în care s-au stabilit evreii în teritoriile otomane pe 

vremea sultanului Baiazid al II-lea, după ce au fost ţinta 

masacrului şi exilului în regatele catolice ale Spaniei şi 

Portugaliei, este un exemplu bun de toleranţă, specific 

moralităţii islamice. Monarhii catolici, care au condus timp 

îndelungat Spania pe acele vremuri, au făcut presiuni 

puternice asupra evreilor care au trăit înainte în pace sub 

conducerea musulmană din Andalusia. În timp ce 

musulmanii, creştinii şi evreii erau capabili să trăiască unii 

alături de alţii în pace în Andalusia, monarhii catolici au 

încercat să forţeze întreaga ţară să devină creştină şi au 

declarat război musulmanilor, în timp ce-i asupreau pe evrei. 

Ca rezultat, ultimul conducător musulman din regiunea 

Granadei, din sudul Spaniei, a fost detronat în 1492. 

Musulmanii au fost supuşi unui masacru teribil, iar evreii care 

au refuzat să-şi schimbe religia au fost trimişi în exil. 
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Un grup dintre aceşti evrei fără casă a găsit adăpost în 

Imperiul Otoman, iar statul le-a permis să se stabilească acolo. 

Flota otomană, sub comanda lui Kemal Reis, a adus pe 

teritoriile otomane evreii exilaţi şi pe acei musulmani care au 

supravieţuit măcelului spaniol.  

Sultanul Baiazid al II-lea a rămas în istorie drept cel mai 

evlavios credincios, iar în vara lui 1492 i-a stabilit pe aceşti 

evrei inoportuni care au fost exilaţi din Spania în anumite părţi 

ale imperiului său, în jurul Edimei, în Thessalonica, Grecia de 

azi. Majoritatea dintre cei douăzeci şi cinci de mii de evrei turci 

care trăiesc în Turcia de azi sunt strămoşii acelor evrei din 

Spania. Ei şi-au adaptat religia şi cutumele aducându-le în 

şcolile, spitalele, azilele, asociaţiile culturale şi în ziarele lor. Ei 

au comercianţi şi oameni de afaceri, precum şi reprezentanţi în 

numeroase profesii, de la domenii tehnice până la publicitate, 

precum şi în cercurile intelectuale aflate în creştere.  

În timp ce comunităţile evreieşti din multe ţări din 

Europa au fost expuse timp de secole atacurilor rasiste 

antisemite, cele din Turcia au trăit în pace şi siguranţă. Acest 

exemplu este suficient pentru a demonstra că toleranţa adusă 

de Islam atrage după sine şi înţelegerea justiţiei. 
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Compasiunea şi toleranţa demonstrată de sultanul 

Baiazid al II-lea a fost specifică tuturor sultanilor otomani. 

Când sultanul Mehmet Cuceritorul a capturat 

Constantinopolul, el le-a permis creştinilor şi evreilor să 

trăiască liber acolo. Andre Miquel, care este cunoscut pentru 

lucrările valoroase în care descrie practicile tolerante şi juste 

ale musulmanior şi lumea Islamului, afirma: „Creştinii au trăit 

sub o guvernare foarte bine administrată pe care ei erau 

incapabili să o realizeze în perioada timpurie a statelor 

bizantine sau latine. Niciodată nu au suferit vreo asuprire 

sistematică. Dimpotrivă, Imperiul, Constantinopolul în 

particular, a devenit un adăpost pentru acei evrei spanioli care 

au fost torturaţi. Nu a existat nicio impunere forţată a 

Islamului în vreun loc.” 

Aşa cum reiese clar din aceste fapte, musulmanii nu au 

fost niciodată în istorie asupritori. Dimpotrivă, ei au adus 

pacea şi siguranţa tuturor naţiunilor şi au protejat toate 

credinţele, oriunde au fost. Ei au rămas fideli versetelor lui 

Allah: 

„Adoraţi-L pe Allah şi nu-I asociaţi Lui nimic!    

Purtaţi-vă bine cu părinţii, cu rudele, cu orfanii, cu sărmanii, 
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cu vecinul apropiat şi cu vecinul străin, cu tovarăşul de 

alături, cu călătorul de pe drum şi cu cei stăpâniţi de mâinile 

voastre drepte, căci Allah nu-i iubeşte pe cel trufaş şi pe cel 

lăudăros!” (Coran 4: 36) 

şi s-au comportat bine cu toţi oamenii. 

Pe scurt, prietenia, fraternitatea, pacea şi dragostea sunt 

fundamentele moralităţii coranice şi la aceste virtuţi superioare 

încearcă musulmanii să adere. (Pentru alte detalii, vedeţi 

Justiţia şi toleranţa de Harun Yahya). 
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FAŢA REALĂ A TERORIŞTILOR CARE 

ACŢIONEAZĂ ÎN NUMELE RELIGIEI 

 

Toate aceste exemple ne subliniază că actele de terorism 

ce se organizează împotriva oamenilor nevinovaţi sunt total 

împotriva Islamului şi este puţin probabil ca vreun musulman 

să fi comis vreodată o asemenea crimă. Musulmanii sunt 

responsabili de oprirea acestor oameni, prin îndepărtarea 

„răului de pe pământ” şi prin asigurarea păcii şi siguranţei 

oamenilor din lumea întreagă.  

Nu este posibil să vorbeşti despre „terorism creştin”, 

„terorism iudaic” sau „terorism islamic”. Într-adevăr, o 

examinare a istoriei făptaşilor unor asemenea acte dezvăluie că 

terorismul în cauză nu este unul religios, ci un fenomen social. 
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Cruciaţii: barbarii care şi-au călcat în picioare 

propria religie 

 

Adevăratul mesaj al unei religii sau al unui sistem de 

credinţe poate fi uneori distorsionat chiar de proprii lor 

pseudo-discipoli. Cruciaţii, a căror perioadă constituie un 

episod întunecat în istoria creştinilor, sunt un exemplu în acest 

sens.  

Cruciaţii au fost creştinii europeni care au organizat 

expediţii de cucerire, progresiv, la sfârşitul secolului al XI-lea, 

pentru a recupera Pământul Sfânt (Palestina şi zonele din jur) 

de la musulmani. Ei au etalat un aşa-zis obiectiv religios, iar în 

continuare au pustiit fiecare bucată de pământ pe care au 

intrat, semănând teamă pe oriunde au trecut. Ei au supus 

civilii din calea lor la execuţii în masă şi au pârjolit multe sate 

şi oraşe. Cucerirea Ierusalimului de către cruciaţi, oraş în care 

musulmanii, evreii şi creştinii au trăit în pace sub conducerea 

islamică, a devenit o scenă impresionantă de vărsare de sânge. 

I-au masacrat fără milă pe toţi musulmanii şi evreii din oraş.  
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Iată povestea prin cuvintele unui istoric: „Ei i-au omorât 

pe toţi saracenii şi turcii pe care i-au găsit, ... fie femei sau 

bărbaţi.” Unul dintre cruciaţi, Raymond of Aguiles, a lăudat 

această violenţă: „Imagini minunate au fost văzute. Unii dintre 

oamenii noştri au tăiat capetele duşmanilor lor; alţii i-au 

străpuns cu săgeţile, aşa încât au căzut de pe turnuri; alţii i-au 

torturat mult timp prin aruncarea lor în flăcări. Grămezi de 

capete, mâini şi picioare puteau fi văzute pe străzile oraşului. 

Era necesar să îţi faci drum printre trupurile de oameni şi cai. 

Dar aceasta nu a fost nimic în comparaţie cu ce s-a întâmplat la 

Templul Solomon, un loc unde serviciile religioase sunt în 

mod normal cântate... În Templul şi portalul Solomon, oamenii 

călăreau, iar sângele le ajungea până la genunchi şi căpăstru.”  

În două zile, armata cruciaţilor a omorât aproape 

patruzeci de mii de musulmani într-un mod barbar, aşa cum 

tocmai am descris. Barbarismul cruciaţilor a fost unul extrem; 

pe vremea celei de a patra cruciade, ei au pârjolit 

Constantinopolul (în prezent Istanbul), un oraş creştin, şi au 

furat obiecte de aur din biserici.  

Desigur, tot acest barbarism a fost complet împotriva 

doctrinei creştine. Creştinismul, în scrierile Bibliei, este un 
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„mesaj al dragostei”. În Evanghelia după Matei se spune că Iisus 

(Pacea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus semenilor lui:    

„Iubiţi-vă duşmanii şi rugaţi-vă pentru aceia care vă 

persecută!” (Matei 5: 44). În Evanghelia după Luca se scrie că 

Iisus (Pacea lui Allah fie asupra sa!) spunea: „Celui ce vă dă o 

palmă oferiţi-i şi celălalt obraz!” (Luca 6: 29). În nicio parte din 

Evanghelie nu se face referire la legitimitatea violenţei; astfel, 

omorârea de oameni nevinovaţi este inimaginabilă. Putem găsi 

în Biblie un episod legat de omorârea unui om nevinovat, dar 

doar acolo unde se descrie încercarea crudă a regelui evreu 

Herod de a-l omorî pe Iisus pe vremea când acesta din urmă 

era un copilaş. 

Dacă Creştinismul este o religie bazată pe dragoste, care 

nu acceptă nicio violenţă, cum au dus la bun sfârşit cruciaţii 

creştini unele dintre cele mai violente acte din istorie? Motivul 

principal a fost că acei cruciaţi au fost în principal formaţi din 

oameni ignoranţi, oameni care sunt mai bine definiţi prin 

termenul de gloate. Aceste mase, care nu ştiau aproape nimic 

despre religia lor, care probabil nu au citit niciodată sau nu au 

văzut decât coperţile unei Biblii şi care nu au cunoscut, 

majoritatea dintre ei, valorile morale ale Bibliei, au fost 
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conduse spre barbarism sub sloganurile creştine care 

prezentau această violenţă drept „Voinţa lui Dumnezeu”. Prin 

utilizarea acestei metode înşelătoare, mulţi au fost încurajaţi să 

comită acte îngrozitoare, strict interzise de religie. 

Merită să menţionăm că, în acea perioadă, creştinii 

orientali – oamenii Bizanţului, de exemplu, care erau din 

punct de vedere cultural de departe net superior creştinilor 

occidentali – au adoptat mai multe valori umane. Atât înainte, 

cât şi după cuceririle cruciaţilor, creştinii ortodocşi şi-au trăit 

viaţa împreună cu musulmanii. Aşa cum spune Terry Jones, 

comentatorul BBC, despre retragerea cruciaţilor din Orientul 

Mijlociu: „Viaţa civilizată a început din nou, iar membrii celor 

trei credinţe monoteiste s-au întors la o coexistenţă pacifistă.”  

Exemplul cruciaţilor este indicativul unui fenomen 

general. Cu cât simpatizanţii unei ideologii sunt mai 

necivilizaţi, iar, din punct de vedere intelectual, mai needucaţi 

şi ignoranţi, cu atât este mai probabil ca ei să recurgă la 

violenţă. Aceasta rămâne valabil şi pentru ideologiile care nu 

au nimic de a face cu religia. Toate mişcările comuniste din 

jurul lumii sunt predispuse la violenţă. Cea mai sălbatică şi 

însetată de sânge manifestare a comunismului a fost întrupată 
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de Khmerii Roşii din Cambogia. Aceasta pentru că ei au fost cei 

mai ignoranţi. 

 

Firea beduinilor descrisă în Coran 

 

În perioada profetului Muhammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au existat două 

structuri sociale de bază în Arabia. Locuitorii cetăţilor şi 

beduinii (arabii din deşert). În oraşele arabe predomina o 

cultură sofisticată. Relaţiile comerciale au legat oraşele de 

lumea exterioară, ceea ce a contribuit la formarea „bunelor 

maniere” printre locuitorii arabi din oraşe. Aceştia se 

distingeau prin valorile lor estetice, se delectau cu literatura, în 

special cu poezia. Arabii deşertului, pe de altă parte, făceau 

parte din triburile nomade ce trăiau în deşert, nefiind deloc 

cizelaţi. Complet lipsiţi de cunoştinţe rafinate de artă şi 

literatură, aveau un caracter şi o personalitate dură, necizelată. 

Islamul s-a născut şi dezvoltat printre locuitorii din 

Mekka, cel mai important oraş din peninsulă. Totuşi, pe 

măsură ce Islamul se răspândea în restul peninsulei, toate 
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triburile din Arabia l-au adoptat. Printre aceste triburi s-au 

numărat şi arabii deşertului care erau cumva dificili şi 

imprevizibili: fundamentul lor cultural şi intelectual sărac i-a 

pus în dificultate, având probleme în a înţelege spiritul nobil şi 

profund al Islamului. În legătură cu acest lucru, Allah ne 

spune: 

„Beduinii sunt mult mai împietriţi în necredinţa şi în 

făţărnicia lor şi mai îndrituiţi să nu cunoască preceptele pe 

care Allah le-a revelat Trimisului Său. Iar Allah este 

Atoateştiutor [şi] Înţelept ['Alim, Hakim].” (Coran 9: 97). 

Arabii deşertului, adică grupările sociale care s-au 

dovedit a fi cele mai rele în necredinţă şi ipocrizie şi 

predispuse să nu asculte de poruncile lui Allah, au devenit o 

parte a lumii islamice încă de pe vremea Profetului (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Totuşi, mai târziu, ei 

au constituit o sursă de probleme pentru lumea Islamului. 

Secta numită khariji, care a luat fiinţă printre beduini, a fost un 

exemplu în acest sens. Trăsătura distinctivă a acestei secte 

degradante (care a fost numită khariji / rebelii, deoarece a deviat 

puternic de la practicile sunnite) a fost natura lor fanatică şi 

sălbatică. Khariji, care au înţeles puţin şi prost din esenţa 
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Islamului sau din virtuţile şi valorile Coranului, au purtat 

război împotriva tuturor musulmanilor, la originea acestui 

război aflându-se câteva interpretări distorsionate ale unor 

versete coranice. Mai mult, ei au săvârşit şi „acte de terorism”. 

‘Ali (Allah să fie mulţumit de el!), unul dintre cei mai apropiaţi 

companioni ai Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!), descris ca fiind „poarta cetăţii cunoaşterii”, a fost 

asasinat de un kharigit. 

Mai târziu a apărut o altă organizaţie violentă, Haşaşis, o 

„grupare teroristă” alcătuită din militanţi fanatici şi ignoranţi, 

lipsiţi de o înţelegere profundă a esenţei Islamului; astfel, au 

putut fi cu uşurinţă influenţaţi de lozinci şi promisiuni goale 

Cu alte cuvinte, aşa cum cruciaţii au distorsionat şi 

interpretat greşit Creştinismul, înfăţişându-l ca pe o învăţătură 

a violenţei şi cruzimii, în acelaşi mod unele grupări pervertite 

născute în lumea islamică au interpretat eronat Islamul şi au 

recurs la violenţă. Ce au în comun aceste secte şi cruciaţii? 

Natura lor „beduină”. Adică au fost ignoranţi, necivilizaţi şi 

necultivaţi, lipsiţi cu desăvârşire de înţelegerea autentică a 

religiei lor. Violenţa la care au recurs a rezultat din această 
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lipsă de înţelegere şi nu din principiile religiei pe care 

pretindeau că au îmbrăţişat-o. 

 

Un terorist este lipsit de milă, scopul său fiind 

distrugerea 

 

Fondatorul anarhiei ruse, Michael Bakunin, şi discipolul 

său, Nechayev, definesc astfel teroristul ideal: „Întreaga 

muncă a existenţei sale [a revoluţionarului], nu numai în 

cuvinte, dar şi în fapte, este în război permanent cu ordinea 

existentă în societate şi cu întreaga aşa-zisă lume civilizată, cu 

legile, morala şi obiceiurile sale; el este un oponent de 

neclintit... El cunoaşte o singură ştiinţă: ştiinţa distrugerii.” 

(Ziarul The Alarm, articolul Munca fundamentală a lui Bakunin 

pentru revoluţia socială; 1885 dec. 26, p. 8). 

Aşa cum reiese şi din aceste cuvinte ale lui Bakunin şi 

Nechayev, teroriştii sunt aceia care distrug relaţiile cu orice fel 

de instituţie spirituală şi materială, anulând astfel orice valoare 

morală, şi care percep aceste instituţii ca obstacole în devenirea 

lor nihilistă. Bakunin a mai spus: „Zi şi noapte, îndrăzneşte el 
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[un revoluţionar] să aibă doar un singur gând, un singur 

obiectiv – distrugerea fără milă; cu sânge rece şi fără odihnă, 

îşi urmează ţelul; trebuie să fie gata să moară oricând şi gata să 

ucidă cu propriile sale mâini pe oricine caută să se opună 

obiectivului său.” În Munca fundamentală pentru revoluţia socială 

există această descriere a tipologiei unui terorist: „Dur cu el 

însuşi, va proceda la fel şi cu ceilalţi. Toate sentimentele ce 

denotă slăbiciune, orice relaţii de prietenie, dragoste şi 

mulţumire trebuie să fie reprimate numai prin pasiunea rece 

faţă de munca revoluţionară.” 

Aceste cuvinte dezvăluie faţa întunecată a terorismului şi 

ne demonstrează că este complet opus Islamului – o religie 

fundamentată pe pace, toleranţă şi dragoste. 

În următorul verset, Allah ne spune că pacea este 

salvarea reală a umanităţii, iar a urma calea opusă, adică a 

războiului şi conflictului, înseamnă să mergi pe urmele 

Satanei: 

„O, voi, cei care credeţi! Intraţi în Islam pe deplin şi nu 

urmaţi paşii lui Şeitan, căci el vă este duşman învederat!” 

(Coran 2: 208). 
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Psihologia de masă a terorismului 

 

O altă caracteristică importantă a teroriştilor este că ei 

acţionează într-un spirit colectiv. În aceste condiţii, ideile 

individuale şi alegerea personală nu există, de vreme ce fiecare 

este direcţionat spre un singur obiectiv: acela al grupului. 

Aceia care acţionează în cadrul acestui spirit colectiv pot face 

lucruri pe care altfel nu le-ar face de unii singuri, mânaţi de 

propria voinţă şi conştiinţă. În multe ţări din lume, grupările 

teroriste sunt compuse din câţiva oameni ignoranţi şi 

needucaţi ce se lasă purtaţi de euforia isterică, emoţionantă a 

întâlnirilor, a sloganurilor şi a scandărilor şi, fără să ştie ce fac 

şi de ce, ajung implicaţi în comiterea de atrocităţi. Într-o clipă, 

asemenea oameni se pot transforma în ucigaşi cu mâinile 

pătate de sânge nevinovat şi chiar în terorişti capabili să 

comită acte inumane. O persoană poate să pară liniştită şi 

calmă atunci când este singură, dar când devine parte a unei 

grupări teroriste, poate deveni capabilă să comită acte 

premeditate de incendiere şi atacuri grave, fără niciun motiv 

aparent.  
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Astfel, acest spirit de „turmă” are un efect năucitor 

asupra lor. Creierele lor sunt „spălate” şi îndoctrinate în mod 

radical. Ei ajung chiar să-şi dorească să fie ucişi pentru cauza 

lor. Majoritatea celor care iau parte la acţiuni teroriste adesea 

au dorinţe şi conştiinţe slabe şi ajung să acţioneze ca o turmă 

sub influenţa unei psihologii de masă. Raţiunea şi judecata 

sunt substituite de labilitatea emoţională şi de tendinţele 

violente şi agresive, ei acţionând ca simple telecomenzi 

operate cu uşurinţă de conducătorii lor spirituali. Asemenea 

oameni sunt uşor de provocat, intoleranţi şi nu cunosc limitele 

stabilite de lege.  

Eroarea acestei psihologii de masă este revelată în Coran, 

unde ni se spune că fiinţele umane trebuie să acţioneze în 

conformitate cu propria lor voinţă şi inteligenţă: 

„Şi nu urma [lucrul despre] care nu ai cunoştinţă! Auzul 

şi văzul şi inima, pentru toate acestea vei fi întrebat!” (Coran 

17: 36). 
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Fanatismul Lumii a Treia: la originea terorismului 

 

Aceste exemple din istorie ne pot ajuta să avem o 

înţelegere mai bună a fenomenului actual al „terorismului 

islamic”, fenomen care se află în vizorul întregii lumi. Acest 

lucru este cauzat de cei care săvârşesc şi care sprijină asemenea 

acte de terorism, în numele Islamului; ei nu reprezintă decât o 

minoritate, o parte infimă, apărută ca o ciupercă din solul 

beduinilor, nu din grădina înfloritoare a Islamului. 

Este un adevăr atestat istoric că, în ultimele secole, 

musulmanii din toate colţurile lumii islamice au fost supuşi 

violenţei forţelor occidentale şi aliaţilor lor. Statele europene 

colonialiste, regimurile asupritoare locale sau colonialiştii 

sprijiniţi de Occident (Israel, de exemplu) au provocat mari 

suferinţe musulmanilor, în general. Această situaţie trebuie 

dezbătută şi analizată din punct de vedere pur coranic. 

În niciun verset din Coran Allah nu porunceşte 

credincioşilor să răspundă violenţei prin violenţă. Dimpotrivă, 
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Allah le porunceşte musulmanilor să „răspundă răului cu 

bunătate”: 

„Nu este fapta cea bună deopotrivă cu fapta cea rea. 

Respinge [fapta cea rea] cu cea care este mai bună şi iată-l pe 

acela care a fost între tine şi el duşmănie ca şi cum ar fi un 

prieten apropiat.” (Coran 41: 34). 

Fără doar şi poate musulmanul are dreptul incontestabil 

de a reacţiona împotriva cruzimii asupritorilor, dar aceste 

reacţii nu ar trebui niciodată să se transforme într-o ură oarbă, 

într-o duşmănie nedreaptă. Allah ne avertizează în următorul 

verset: 

„Să nu vă întărâte ura împotriva unui neam care v-a 

împiedicat în drumul spre Moscheea Sacră să[-i] atacaţi. 

Întrajutoraţi-vă în plinirea faptelor bune şi în evlavie, dar nu 

vă ajutaţi la păcat şi la nedreptate! Şi fiţi cu frică de Allah, 

căci Allah este aspru la pedeapsă!” (Coran 5: 2). 

Un alt punct care merită discutat este că nu toate 

naţiunile şi comunităţile occidentale pot fi făcute responsabile 

de violenţa şi asuprirea musulmanilor mai sus menţionate. De 

fapt, filosofiile materialiste, ateiste şi ideologiile care au 
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predominat în secolul al XIX-lea sunt în principal responsabile 

de nedreptăţile suportate de musulmani.  

Colonianismul european nu îşi are originile în 

Creştinism, ci, dimpotrivă, în mişcările anti-religioase, opuse 

valorilor Creştinismului. La originea celor mai mari atrocităţi 

ale secolului al XIX-lea se află ideologia social-darwinistă. În 

lumea occidentală de azi încă mai există cruzime, răutate şi 

opozanţi, dar şi o cultură dominată de elemente de pace şi 

dreptate, izvorâte din Creştinism.  

De fapt, neînţelegerea nu are loc între Occident şi Islam. 

Contrar opiniei generale, ea se află între oamenii cu frică de 

Dumnezeu din Occident şi lumea musulmană, pe de o parte, şi 

cei care se opun religiei (materialiştii, ateiştii, darwiniştii etc), 

pe de altă parte. 

O altă dovadă că fanatismul Lumii a Treia nu are nimic 

de-a face cu Islamul este că, până nu demult, acest fanatism a 

fost identificat cu ideologia comunistă. Aşa cum bine se ştie, 

au existat acte de terorism anti-occidental în anii 1960 şi 1970, 

puse la cale de către organizaţiile comuniste sprijinite de 

sovietici. 
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O ultimă remarcă: Islamul nu este specific şi nu aparţine 

strict unei naţiuni particulare sau unei regiuni geografice. 

Contrar percepţiei occidentale generale, Islamul nu este o 

„cultură orientală”. Islamul este ultima religie revelată 

omenirii. Musulmanii au obligaţia de a împărtăşi adevărata 

religie în care cred tuturor oamenilor din toate naţiunile şi 

culturile şi de a-i face să se simtă mai aproape de Islam. 

În consecinţă, există o unică soluţie pentru oamenii şi 

grupurile care, în numele Islamului, recurg la teroare, 

formează regimuri asupritoare şi transformă această lume  

într-un loc teribil (în loc de a o înfrumuseţa): să dezvăluie 

adevărata natură a Islamului, astfel încât toţi să-l poată 

înţelege şi să-l accepte ca mod de viaţă. 

 

Una dintre metodele teroriştilor este de a instala 

frică şi panică în societate 

 

Una dintre cele mai importante caracteristici ale 

terorismului este aceea de a-şi alege ţintele fără a ţine seama de 

nimic. Faptul că îşi aleg victimele la întâmplare creează panică, 
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deoarece astfel nimeni nu este în siguranţă, oricine putând fi 

vizat. 

Dacă oamenii vor şti că sunt posibile ţinte, fără niciun 

motiv, niciunul dintre ei nu se va simţi în siguranţă în faţa 

teroriştilor. Nu există nicio metodă pentru ca o potenţială ţintă 

să se protejeze, de vreme ce teroriştii acţionează conform 

propriilor lor reguli, în locaţii şi momente din zi ştiute doar de 

ei. Astfel, actele de terorism în societate sunt arbitrare şi ţin de 

imprevizibil. 

 

Greşeala radicalismului 

 

Există o altă idee care trebuie să fie examinată în corelaţie 

cu cea a terorii – fenomenul radicalismului. 

Radicalismul presupune sprijinirea schimbărilor 

distructive revoluţionare neaşteptate, din orice sferă, şi 

aplicarea unei politici stricte, lipsite de orice scrupule, cu 

scopul de a realiza aceste remanieri. Radicalii sunt caracterizaţi 

de dorinţa lor pentru schimbare totală şi uneori prin atitudinea 

agresivă pe care o adoptă.  
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În această sferă a vieţii, ca şi în altele, ghidul 

musulmanilor este Coranul. Dacă analizăm radicalismul în 

lumina Coranului, vedem că nu are nimic de a face cu felul în 

care Allah le porunceşte credincioşilor să se comporte. Când 

Allah descrie un credincios în Coran, El îl înfăţişează ca pe o 

persoană iubitoare, cu vorba dulce, care ocoleşte conflictele şi 

certurile, apropiindu-se şi de cele mai ostile persoane cu 

căldură şi prietenie.  

Un exemplu revelator în acest sens este porunca dată de 

Allah lui Moise şi Aaron (Pacea lui Allah fie asupra lor!) de a 

merge la Faraon şi de a vorbi frumos cu el: 

„«Duceţi-vă la Faraon, căci el a întrecut orice măsură! Şi 

spuneţi-i lui vorbe blânde! Poate că el îşi va aduce aminte sau 

se va teme!»” (Coran 20: 43-44). 

Faraonul a fost unul dintre cei mai nemiloşi şi rebeli 

necredincioşi din acele timpuri. El a fost un tiran care L-a 

negat pe Allah şi care adora idoli. El i-a supus pe credincioşi 

(evreii din acea vreme) la acte de cruzime şi crime. Dar Allah 

le-a poruncit profeţilor Săi să meargă la un om atât de ostil şi 

să-i vorbească cu blândeţe. Calea indicată de Allah rezidă   



 
104 

într-un dialog prietenos, nu în deschiderea unui conflict 

marcat de cuvinte tăioase, scandări şi proteste agitate.  

Există alte câteva exemple care le arată musulmanilor 

cum să se comporte. Dialogul dintre Şu’ayb şi renegaţi este 

relatat în Coran astfel: 

„Şi [l-am trimis Noi] la [neamul] Madyan pe fratele lor 

Şu’ayb, care [le-] a zis: «O, neam al meu! Adoraţi-L voi pe 

Allah, căci nu există altă divinitate în afară de El! Şi nu 

micşoraţi măsura şi greutatea! Eu vă văd întru bine, dar eu mă 

tem pentru voi de chinul unei zile care [le] va cuprinde [pe 

toate]. O, neam al meu! Daţi măsura şi greutatea întreagă, cu 

dreptate, şi nu le scădeţi oamenilor din lucrurile [cuvenite] lor 

şi nu purcedeţi pe pământ ca stricători! Ceea ce vă rămâne din 

partea lui Allah este mai bun pentru voi, dacă sunteţi 

credincioşi. Iar eu nu sunt păzitor peste voi!» Au zis ei: «O, 

Şu’ayb! Oare rugăciunile tale îţi poruncesc ca noi să ne 

lepădăm de ceea ce au adorat părinţii noştri şi să nu facem 

ceea ce voim cu averile noastre? Tu doară eşti milostiv şi 

chibzuit!» A zis el: «O, neam al meu! Vedeţi voi dacă eu am o 

dovadă limpede de la Domnul meu, care mi-a dăruit din 

partea Sa avere frumoasă? Eu nu voiesc să fac ceea ce vă 

opresc vouă. Eu nu voiesc decât îndreptarea [voastră], atâta 
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cât pot. Iar izbânda mea nu este decât de la Allah. În El mă 

încred şi la El mă întorc.»” (Coran 11: 84-88). 

Când examinăm spusele menţionate mai sus, constatăm 

că Şu’ayb a invitat oamenii să creadă în Allah şi să adopte 

principiile morale înalte. El a realizat aceasta cu prietenie şi 

umilinţă, fără să jignească sau să ofenseze pe cineva. Putem 

explica următoarele aspecte implicate în aceste versete: 

* Când Şu’ayb le spune oamenilor: „Iar eu nu sunt 

păzitor peste voi!”, el nu vrea să-i domine; singura lui intenţie 

este aceea de a-i informa despre adevărul pe care îl dezvăluie 

Allah. 

*„Tu doară eşti milostiv şi chibzuit!”: aceste cuvinte ale 

necredincioşilor adresate lui Şu’ayb arată căldura lui, 

caracterul său blând şi curtenitor, calităţi apreciate chiar 

de duşmanii săi.  

* „O, neam al meu! Vedeţi voi...” Această expresie 

folosită de Şu’ayb ne subliniază că el îi cheamă pe 

oameni să îşi folosească inteligenţa şi conştiinţa. Cu alte 

cuvinte, el insistă, punându-le la îndoială ideile şi 

invitându-i să judece mai bine şi să ajungă la o concluzie 

în baza propriei lor conştiinţe libere.  
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* „Eu nu voiesc să fac ceea ce vă opresc vouă.” 

Interzicerea lui Şu’ayb nu este, de fapt, aici, o interzicere. 

El explică că unele acte sunt păcătoase şi îi invită pe 

oameni să renunţe la ele. Mai mult, când Şu’ayb spune: 

„Eu nu voiesc să fac ceea ce vă opresc vouă”, scopul său 

nu este de a fi în dispută cu lumea; el nu vrea să-i facă să 

se simtă jigniţi şi să-i incite la ceartă, ci doar să îi îndrume 

spre credinţă şi practicarea principiilor morale înalte. 

Dacă veţi examina Coranul, veţi constata că vorba caldă, 

blândă şi tolerantă i-a caracterizat pe toţi profeţii. 

 Allah îl descrie pe Avraam: „Avraam era milos şi 

blând.” (Coran 9: 114). 

 Într-un alt verset, principiile morale ale profetului 

Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

sunt descrise astfel: 

„Şi datorită îndurării lui Allah, tu (Muhammed), ai fost 

aşa de blând cu ei! Iar de ai fi fost fără blândeţe şi aspru la 

inimă, ei ar fi fugit din preajma ta!” (Coran 3: 159). 

O caracteristică evidentă a radicalismului este mânia 

omului. Această dispoziţie poate fi clar remarcată în spusele, 
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scrierile şi demonstraţiile radicalilor. Oricum, mânia nu este 

un atribut al musulmanilor. Când Allah descrie credincioşii, El 

ne spune în Coran: 

„Care dau milostenii atât atunci când au parte de belşug, 

cât şi atunci când sunt la necaz, care-şi stăpânesc mânia şi 

care iartă oamenilor, căci Allah îi iubeşte pe cei care plinesc 

fapte bune…” (Coran 3: 134). 

Nu există situaţie în care musulmanii să manifeste mânie. 

Singurul lucru pe care îl doresc musulmanii de la ceilalţi 

oameni este să creadă în Allah şi să trăiască după principiile 

morale, însă ei ştiu că aceasta este posibil numai cu ajutorul lui 

Allah. Nu contează ceea ce facem; oricât de mult încercăm să le 

explicăm adevărul oamenilor, sufletele lor stau în mâinile lui 

Allah. 

Allah le reaminteşte musulmanilor un aspect foarte 

important în următorul verset: 

„Şi oare nu ştiu cei care cred că Allah – dacă ar voi – i-ar 

călăuzi pe toţi oamenii?” (Coran 13: 31). 

Există un alt verset care subliniază acelaşi lucru: 
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„Şi de-ar fi voit Domnul tău, toţi cei de pe pământ ar fi 

crezut laolaltă! Şi oare tu îi sileşti pe oameni ca să fie 

credincioşi?” (Coran 10: 99). 

Prin urmare este de datoria unui musulman să arate 

realitatea şi să îi invite pe oameni să o accepte. Dacă oamenii 

acceptă sau nu invitaţia, depinde doar de conştiinţa lor. Allah 

ne dezvăluie acest adevăr în Coran când afirmă că nu există 

constrângere în religie:  

„Nu este silire la credinţă! Răzvedită este deosebirea 

dintre calea cea dreaptă şi rătăcire, iar acela care se leapădă 

de Taghut şi crede în Allah, acela s-a prins de cea mai trainică 

toartă [Islamul], care nu se sparge niciodată. Şi Allah este Cel 

care Aude totul, Atoateştiutor [Sami’, ‘Alim].” (Coran 2: 256). 

Nu există nicio putere de constrângere care să-i facă pe 

oameni să creadă şi să devină musulmani peste noapte sau să-i 

facă pe musulmani să se roage şi să ocolească păcatul. Există 

doar un sfat. Allah ne atenţionează în câteva versete adresate 

profetului Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) că musulmanii nu sunt asupritori: 
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„Noi ştim bine ce spun ei. Tu nu eşti pus siluitor peste ei. 

Şi îndeamnă-l prin Coran pe acela care se teme de ameninţarea 

Mea!” (Coran 50: 45); 

„Spune: «O, oameni! V-a venit Adevărul de la Domnul 

vostru şi acela care se călăuzeşte, este călăuzit doar pentru 

sine, iar acela care rătăceşte, el duce în rătăcire numai sufletul 

său! Iar eu nu sunt păzitor peste voi!” (Coran 10: 108). 

Musulmanii sunt responsabili doar de explicarea religiei 

lor. Ei nu exercită nicio presiune sau constrângere asupra 

nimănui şi sunt bucuroşi să vorbească cu blândeţe chiar şi 

celor mai tirani necredincioşi. Asemenea persoane nu pot fi 

radicale, deoarece radicalismul se bazează pe opusul calităţilor 

enumerate anterior. Într-adevăr, radicalismul reprezintă un 

curent de gândire anti-islamic şi o perspectivă politică ce a 

pătruns în lumea islamică din afară. Când examinăm un 

fenomen social descris în termenii radicalismului, observăm că 

reprezintă de fapt o colecţie de metode şi de afirmaţii folosite 

de comunişti în trecut sau expresia unei „mânii fanatice” care 

nu îşi găseşte locul în adevăratul Islam.  

Toţi musulmanii trebuie să respingă total atitudinea 

negativă, defensivă, inflexibilă şi în locul ei să adopte una 
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prietenească, deschisă, tolerantă, calmă şi relaxată. 

Musulmanii trebuie să ofere un exemplu lumii şi să fie 

admiraţi pentru maturitatea, toleranţa, moderaţia, modestia şi 

pacifismul lor. Musulmanii trebuie să trăiască Islamul în cel 

mai frumos mod cu putinţă şi să fie reprezentanţii lui în lume, 

modele de urmat atât în domeniile ştiinţei, culturii, artei, 

esteticii, ordinii sociale, cât şi în viaţa cotidiană. 

Apărarea Islamului de ideile şi preceptele religioase 

inovative, străine, este inclusă în aspectele menţionate mai sus. 

În versetul de mai jos, Allah ne arată clar ce atitudine trebuie 

să-şi asume un musulman în relaţie cu alţii: 

„Cheamă la calea Domnului tău cu înţelepciune şi bună 

îndemnare şi discută cu ei cum e mai frumos! Domnul tău este 

mai bine ştiutor al acelora care s-au abătut de la calea Sa şi El 

este mai bine ştiutor al celor care sunt bine călăuziţi.” (Coran 

16: 125). 
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Metodele teroriste şi psihologia 

 

Conceptul de terorism are un înţeles mai larg în limbajul 

de astăzi. În general, se referă la un conflict armat pus la cale 

de grupări ideologice radicale. Teroarea este sinonimă cu 

intimidarea. Intimidarea acoperă un domeniu vast care 

include întreaga viaţă a oamenilor ce simt o intensă 

ameninţare şi frică. Teroarea include intimidare intensă şi 

sistematică cu intenţia de a face oamenii să adopte un anumit 

mod de a gândi şi de a se comporta. De fiecare dată, ţintele 

terorismului îi vizează în mod direct sau indirect pe toţi 

oamenii. 

Organizaţiile teroriste folosesc teroarea pentru a-şi întări 

forţele. Intimidarea este folosită cu scopul de a le spori puterea 

şi, astfel, de a câştiga sprijin din partea oamenilor. 

 Primul lucru la care se gândesc oamenii când este 

menţionat cuvântul „terorism” este, în general, „terorismul de 

stânga”; mai există un tip de terorism descoperit în ţările din 

Lumea a Treia şi practicat de regimurile dictatoriale. De fapt, 
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realitatea aici nu reprezintă decât o implementare masivă a 

tacticilor terorismului de stânga. Un dictator sau un grup aflat 

la putere este asupritor, folosindu-şi puterea doar în interes 

personal; din acest motiv, oamenii suportă tipuri variate de 

asuprire socială. În această situaţie, regimul dictatorial recurge 

întotdeauna la aceeaşi formulă pentru a arăta că este mai 

puternic decât opoziţia: folosirea terorii astfel încât cetăţenii să 

fie speriaţi. Aşa îşi consolidează puterea. 

Organizaţiile teroriste, pe de altă parte, în conformitate 

cu ideologiile pe care le adoptă, pretind că scopul lor este 

îndepărtarea unui guvern şi a conducătorilor săi, pe care îi 

consideră imorali şi duri. Ei pretind că scopul lor este de a 

stabili un mod de viaţă mai fericit şi mai corect. Totuşi aceasta 

nu este o pretenţie realistă. În Coran, în primele versete din 

Sura Al-Baqara, Allah spune: 

„Dacă li se spune lor: «Nu faceţi stricăciune pe pământ!», 

ei zic: «Noi, doară, suntem făcători de bine.» Însă ei sunt cei 

făcători de stricăciune, dar nu-şi dau seama.” (Coran 2: 11-12). 

Pentru terorişti, uciderea oamenilor este un mod de viaţă. 

Ei pot împuşca oameni nevinovaţi fără pic de milă şi pot 

arunca bombe asupra copiilor. Pentru ei vărsarea de sânge este 
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o plăcere. Au încetat să mai fie fiinţe umane şi s-au 

transformat în bestii sălbatice. Dacă printre ei se află cineva 

care manifestă sentimente de compasiune, acesta este catalogat 

ca fiind laş sau trădător şi este exclus. Adesea îşi folosesc 

armele unul împotriva altuia şi produc vărsări de sânge în 

cadrul propriei lor organizaţii. 

Se poate vedea că terorismul nu este nimic altceva decât 

o sursă diabolică de vărsare de sânge, o maşină de ucis 

oameni. Oricine sprijină aceste acte barbare apără un sistem 

satanic. Dacă un terorist foloseşte limbajul şi simbolurile 

religioase, aceasta nu trebuie să păcălească pe nimeni. 

Teroriştii care se ascund sub mantaua unei religii false sunt de 

două ori vinovaţi: pentru sângele pe care îl varsă şi pentru 

propaganda anti-religioasă pe care o răspândesc în timp ce 

comit aceste crime în numele religiei. 

Teroarea şi religia se află la poluri complet opuse. 

Terorismul adoptă calea agresiunii, a crimei, conflictului, 

cruzimii şi nenorocirilor. Conform Coranului, aceste lucruri 

reprezintă forme de asuprire. Lui Allah Îi place pacea, 

armonia, bunăvoinţa şi compromisul. El interzice teroarea şi 
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orice fel de act care nu promovează pacea şi îi condamnă pe 

aceia care comit asemenea acte: 

„Iar aceia care încalcă făgăduinţa făcută lui Allah, după 

legământul faţă de El, şi vor rupe ceea ce Allah va porunci să 

fie unit şi vor semăna rău pe pământ, aceia vor avea parte de 

blestem şi vor avea parte de rea casă [veşnică].” (Coran 13: 

25). 

Trăsătura fundamentală pe care teroarea şi cei ce sunt 

contaminaţi de cruzimea sa o au în comun este că frica şi 

dragostea faţă de Allah le este complet străină. Inimile lor s-au 

împietrit şi sunt, din punct de vedere spiritual, bolnavi. În 

Coran, Allah ne vorbeşte despre caracterul unor asemenea 

oameni: 

„Nu da ascultare celui care juruieşte întruna şi e vrednic 

de dispreţ, defăimător, care umblă cu clevetiri, care împiedică 

binele, e nelegiuit, păcătos, crud, şi, după toate astea, şi 

bastard.” (Coran 68: 10-13). 

Să te răzvrăteşti fără niciun motiv şi să comiţi acte de 

agresiune este interzis de către Allah. În Islam, acele acte 

numite acte de terorism şi anarhie sunt interzise. În Coran ni 

se spune: 
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„Spune: «Domnul meu a oprit nelegiuirile – atât pe cele 

văzute cât şi pe cele nevăzute – precum şi păcatul, 

nedreptăţirea [altora] sau să-i faceţi lui Allah asociaţi, de 

vreme ce El nu a trimis o astfel de poruncă, sau să spuneţi 

despre Allah ceea ce nu ştiţi.»” (Coran 7: 33). 

 

Actele de violenţă – una dintre cele mai importante 

metode de propagandă a terorismului 

 

Teroriştii privesc actele de violenţă ca pe o propagandă 

adusă organizaţiilor lor. Uciderea de oameni nevinovaţi, 

spargerea de bănci, asasinarea de oameni, răpirea şi punerea 

de bombe, toate acţionează ca propagandă pentru lupta lor. 

Pentru teroristul care este legat de haosul răzbunător câtă 

publicitate poate aduce un singur act de violenţă într-o 

singură zi! 

Ce uşor este să distrugi, să arzi, să omori! Şi cât de greu 

este să vii să reclădeşti totul, să repari suflete rănite, distruse 

de dispariţia celor dragi, corpuri mutilate de explozii, 

copilării secate de bucurie ale unor orfani... 
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Această idee de distrugere este total străină de orice tip 

de sentiment uman de compasiune, milă, armonie şi 

toleranţă; este străină de învăţătura morală a Coranului şi îşi 

poate câştiga susţinători doar în acele societăţi în care 

ideologiile anti-religioase au influenţă. Din acest motiv, 

singura soluţie care poate salva umanitatea de acest mod 

ignorant de gândire este acceptarea generalizată a 

învăţăturilor morale din Coran şi adoptarea lor ca un mod de 

viaţă. 
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CREŞTINII ŞI EVREII ÎN CONCEPŢIA 

ISLAMULUI 

 

Un alt subiect important de atins, care se află în atenţia 

tuturor în ce priveşte actele de terorism îndreptate împotriva 

Statelor Unite, este relaţia dintre lumea occidentală şi cea 

islamică.  

Aşa cum se ştie, în anii ’90, unii intelectuali sugerau că se 

preconiza o luptă între Occident şi Islam. Aceasta este tema de 

bază a tezei celebre a lui Samuel Huntington – Conflictul 

civilizaţiilor. Totuşi această teză – numită mai adecvat conflictul 

ignoranţei de către Edward W. Said – se bazează pe un scenariu 

imaginar generat de exagerarea influenţei unor grupări 

ignorante şi radicale ce se regăsesc în aceste două civilizaţii. De 

fapt, nu există niciun conflict între civilizaţia occidentală şi cea 

islamică, deoarece credinţele din Iudaism şi Creştinism, 

doctrine pe care se bazează civilizaţia occidentală, sunt în 

perfectă armonie cu Islamul. 



 
118 

În Coran, evreii şi creştinii sunt numiţi Oamenii Cărţii, 

deoarece membrii celor două religii urmează Cărţile Divine 

revelate de Allah. Imaginea Islamului asupra Oamenilor Cărţii 

este extrem de corectă şi plină de compasiune. 

Această atitudine către Oamenii Cărţii s-a conturat încă 

de la începuturile Islamului. În acel timp, musulmanii erau o 

minoritate, luptând să-şi protejeze credinţa şi suferind asupriri 

şi torturi din partea păgânilor din oraşul Mekka. Din cauza 

acestei persecuţii, unii musulmani au decis să fugă din Mekka 

şi să se adăpostească într-o ţară mai sigură, cu un conducător 

corect. Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!) le-a spus să se refugieze în regatul creştin din 

Etiopia. Musulmanii care au fost în Etiopia au găsit un 

conducător foarte corect, care i-a primit cu dragoste şi respect. 

Regele din Etiopia a refuzat cererile mesagerilor păgâni din 

Mekka, veniţi cu scopul de a-i recupera pe musulmani, 

spunându-le că musulmanii pot trăi liber în ţara lui. 

Aceste atitudini creştine de compasiune, milă, 

corectitudine sunt revelate într-un verset din Coran: 

„… după cum vei găsi că cei mai prietenoşi faţă de cei ce 

cred sunt aceia care spun: «Noi suntem creştini.» Şi asta 
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pentru că printre ei se află preoţi şi călugări şi pentru că ei nu 

se fălesc.” (Coran 5: 82). 

 

Credinţe şi valori comune împărtăşite de 

musulmani şi Oamenii Cărţii 

 

Credinţele creştine şi musulmane au multe aspecte în 

comun. Iudaismul împărtăşeşte şi el multe cu Islamul. În 

Coran, Allah ne spune că musulmanii împărtăşesc aceeaşi 

credinţă cu Oamenii Cărţii; musulmanii le spun acestora: 

„Şi spuneţi: «Noi credem în ceea ce ni s-a trimis nouă şi 

vi s-a trimis vouă! Domnul nostru şi Domnul vostru este Unul 

singur şi noi Lui Îi suntem supuşi [musulmani]!»” (Coran 29: 

46). 

Toţi adevăraţii credincioşi ai acestor trei mari religii:  

● cred că Allah a creat întregul Univers din nimic şi că El 

domină tot ceea ce există prin Omnipotenţa Sa; 

● cred că Allah a creat omul şi vieţuitoarele într-un mod 

miraculos şi că omul are un suflet dăruit de Allah; 
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● cred în Înviere, Rai, Iad şi îngeri şi că Allah ne-a creat 

viaţa cu un destin imuabil; 

● cred că pe lângă Iisus, Moise sau Muhammed, Allah a 

trimis mulţi alţi profeţi cum ar fi Noe, Avraam, Isaac şi Iosif 

(Pacea lui Allah fie asupra lor!), de-a lungul istoriei, iar ei îi 

iubesc pe toţi aceşti profeţi. 

Într-un verset ni se relatează că musulmanii nu fac nicio 

distincţie între profeţi şi îi apreciază pe toţi la fel: 

„Trimisul a crezut în ceea ce i-a fost pogorât de la 

Domnul său, asemenea şi drept-credincioşii. Fiecare [dintre ei] 

a crezut în Allah, în îngerii Lui, în scripturile Lui şi în trimişii 

Lui. [Şi ei zic]: «Noi nu facem nicio deosebire între vreunul 

dintre trimişii Săi». Şi ei au zis: «Noi auzim şi ne supunem! 

Iertarea Ta [o implorăm], Doamne, şi la Tine este 

întoarcerea!»” (Coran 2: 285). 

Credinţele Oamenilor Cărţii sunt în armonie cu cele ale 

musulmanilor, nu doar în aspectele legate de credinţă, ci şi în 

cele ce vizează valorile morale. Astăzi, într-o lume în care 

asemenea imoralităţi precum adulterul, homosexualitatea, 

dependenţa de droguri, egoismul şi cruzimea sunt larg 

răspândite, Oamenii Cărţii şi musulmanii împărtăşesc aceleaşi 
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virtuţi: onoarea, castitatea, umilinţa, sacrificiul, onestitatea, 

compasiunea, mila şi dragostea necondiţionată. 

 

Forţele comune ce luptă împotriva credinţei 

 

Un alt factor important pentru care Creştinismul, 

Iudaismul şi Islamul trebuie să conlucreze îl reprezintă 

filosofiile ateiste care sunt atât de influente în ziua de astăzi. 

Printre filosofiile cele mai cunoscute şi mai nocive ce au 

luat avânt în era noastră pot fi enumerate: materialismul, 

comunismul, fascismul, anarhismul, rasismul, nihilismul şi 

existenţialismul. Mulţi oameni care au crezut în doctrinele 

false, în descrierile şi explicaţiile înşelătoare ale acestor 

ideologii despre univers, societate şi om, şi-au pierdut credinţa 

sau s-au îndoit de ea. Mai mult, aceste ideologii au atras 

oamenii, societăţile şi naţiunile în mari crize, conflicte şi 

războaie. Partea lor de vină pentru suferinţa şi problemele pe 

care societatea le suportă în ziua de azi este imensă. 

  În timp ce Îl reneagă pe Allah şi procesul de creaţie a 

lumii, toate ideologiile mai sus menţionate se bazează pe un 
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cadru comun, pe o presupusă bază ştiinţifică – teoria evoluţiei 

a lui Charles Darwin. Darwinismul constituie baza filosofiilor 

ateiste. Această teorie pretinde că vieţuitoarele au evoluat ca 

rezultat al unor coincidenţe şi prin lupta pentru supravieţuire. 

Astfel, darwinismul trimite acest mesaj înşelător oamenilor: 

„Nu sunteţi datori nimănui, ci vă datoraţi viaţa coincidenţelor; 

trebuie să luptaţi şi, dacă este necesar, să îi asupriţi pe alţii 

pentru a reuşi. Această lume este una a conflictului şi a 

propriului interes.” 

Mesajul social adus de conceptele darwiniste precum 

„selecţia naturală”, „lupta pentru supravieţuire” s-a 

transformat într-un mijloc de îndoctrinare. Acest sistem etic 

malefic sfătuieşte oamenii să fie egoişti, interesaţi doar de 

soarta lor, duri şi asupritori. Ea distruge virtuţi cum ar fi mila, 

compasiunea, sacrificiul de sine şi umilinţa, valorile morale ale 

celor trei mari religii monoteiste. 

Această îndoctrinare darwinistă reprezintă opusul 

credinţelor Oamenilor Cărţii şi al mesajului Coranului. În 

consecinţă, îndoctrinarea darwinistă generează crearea unei 

lumi care se opune în mod inerent tuturor celor trei religii.  
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Aceasta fiind situaţia, este necesar ca Oamenii Cărţii şi 

musulmanii să coopereze, dat fiind că ei cred în Allah şi 

acceptă moralitatea pe care El o porunceşte. Discipolii acestor 

trei religii ar trebui să expună lumii eroarea darwinismului, 

care nu are niciun fundament ştiinţific, dar pe care oamenii 

încearcă să-l păstreze viu de dragul filosofiei materialiste. Ei ar 

trebui să se angajeze într-o luptă intelectuală împotriva tuturor 

ideilor înşelătoare (comunismul, fascismul, rasismul) care 

servesc ateismul. Dacă acest obiectiv ar fi atins, lumea va avea 

în scurt timp pace, linişte şi dreptate. 

 

Antisemitismul este un rasism ce se opune radical 

principiilor islamice 

 

În vremurile noastre, antisemitismul reprezintă o 

ideologie care ameninţă pacea lumii şi doreşte să distrugă 

bunăstarea şi siguranţa oamenilor nevinovaţi. Aceasta este ura 

rasistă pe care unii o manifestă faţă de evrei.  

În secolul al XX-lea, antisemitismul şi-a lăsat amprenta 

pe mari dezastre, unul dintre cele mai oribile fiind cruzimea 
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îndreptată asupra evreilor şi uciderea lor de către nazişti. În 

plus, în multe ţări regimurile autoritare au vizat evreii şi i-au 

supus unui tratament crud. Organizaţiile fasciste au hărţuit 

evreii şi au lansat atacuri sângeroase împotriva lor. 

Cum ar trebui să privească un musulman 

antisemitismul??? 

Răspunsul este evident. Fiecare musulman trebuie să se 

opună antisemitismului aşa cum s-ar opune oricărei alte 

ideologii rasiste. Deşi musulmanii condamnă politica crudă şi 

agresivă a statului Israel, precum şi ocuparea teritoriilor 

adiacente, condamnarea civililor evrei nevinovaţi nu este 

acceptată de către musulmani: acesta ar fi un simptom al 

antisemitismului. Totuşi criticarea ideologiei sioniste oficiale 

nu are nimic de a face cu antisemitismul, de vreme ce a obiecta 

împotriva sionismului înseamnă a obiecta împotriva unei 

forme intense de rasism. Sunt mulţi evrei care critică politicile 

rasiste ale sionismului şi a-i cataloga drept antisemiţi ar fi 

absurd. 

După ce se referă la un grup de evrei şi creştini care au 

violat poruncile Sale, Allah menţionează ulterior alte grupuri 

de evrei şi creştini care au demonstrat perfecţiune morală: 
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„Dar ei nu sunt toţi la fel. Se află printre oamenii 

Scripturii o comunitate dreaptă, care recită versetele lui Allah 

în timp de noapte şi se prosternează [rugându-se]. Ei cred în 

Allah şi în Ziua de Apoi, poruncesc ceea ce este drept şi opresc 

de la ceea ce este nedrept şi se grăbesc la faptele bune; aceştia 

sunt printre cei cucernici. Şi binele pe care ei îl fac nu poate fi 

tăgăduit, căci Allah îi ştie bine pe cei cuvioşi.” (Coran 3:     

113-115). 

Antisemitismul este o ideologie anti-religioasă care îşi are 

rădăcinile în neo-păgânism. Este de neconceput ca un 

musulman să adopte o atitudine antisemită sau să simtă vreo 

afinitate faţă de această ideologie. Antisemiţii nu au niciun 

respect faţă de Avraam, Moise sau David, profeţii 

binecuvântaţi aleşi de Allah drept exemplu pentru umanitate.  

Antisemitismul şi alte forme de rasism (de exemplu: 

rasismul împotriva negrilor) nu îşi au locul în adevărata 

religie. Ele sunt denaturări care se nasc din diverse ideologii şi 

superstiţii. Mai mult, dacă examinăm antisemitismul şi alte 

forme de rasism, vedem clar că ele promovează idei şi un 

model de societate care este total contrar învăţăturilor 

Coranului; de exemplu, la rădăcina antisemitismului stă ura, 
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violenţa şi lipsa de compasiune. Un antisemit poate fi atât de 

crud, încât să sprijine uciderea de oameni, femei, copii şi 

bătrâni evrei şi să scuze supunerea lor la tortură. Învăţăturile 

morale ale Coranului ne învaţă să iubim compasiunea, 

dragostea şi mila faţă de oameni. De asemenea, ele le 

poruncesc musulmanilor să dea dovadă de dreptate şi să fie 

iertători chiar şi cu duşmanii lor.  

Pe de altă parte, antisemitismul şi alte forme de rasism se 

opun ideii de a trăi împreună în pace cu oameni de diferite 

rase sau credinţe. (De exemplu: rasiştii germani / naziştii şi 

rasiştii evrei / sioniştii s-au opus ca germanii şi evreii să 

trăiască împreună.) Totuşi, în Coran, nu se face nici cea mai 

mică diferenţă între rase; Coranul ne sfătuieşte ca oamenii de 

credinţe diferite să trăiască împreună în aceeaşi societate, în 

pace şi fericire. 
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În Coran se spune: musulmanii, evreii şi creştinii 

trebuie să trăiască în prietenie 

 

În Coran se face o diferenţă semnificativă între Oamenii 

Cărţii şi aceia care nu au credinţă în Allah. Diferenţa este în 

special subliniată din perspectiva vieţii sociale. De exemplu, în 

legătură cu aceia care Îi asociază pe alţii cu Allah ni se spune: 

„O, voi cei care credeţi! Politeiştii sunt o murdărie! Deci 

să nu se mai apropie de Moscheea cea Sfântă după acest an al 

lor...” (Coran 9: 28).  

Aceia care Îi asociază pe alţii cu Allah sunt oameni care 

nu ştiu nicio lege divină, nu au precepte morale şi pot comite 

orice fel de acţiune degradantă şi perversă fără ezitare. Dar 

Oamenii Cărţii, de vreme ce se bazează pe revelaţia lui Allah, 

au principii morale şi cunosc ce este legal şi ce nu. În acelaşi 

mod, musulmanilor li s-a dat permisiunea de a se căsători cu 

femei dintre Oamenii Cărţii. Allah spune: 

„«Astăzi vă sunt îngăduite vouă cele bune. Mâncarea 

celor cărora li s-a dăruit Scriptura vă este îngăduită şi vouă, 
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iar mâncarea voastră le este îngăduită şi lor. [Vă sunt 

îngăduite] femeile virtuoase, drept-credincioase, iar şi femeile 

virtuoase ale acelora cărora le-a fost dăruită Scriptura 

înaintea voastră, dacă le daţi zestrea, cu contracte de 

căsătorie, fără să preacurviţi şi fără să le luaţi de ţiitoare.» 

Cel care se leapădă de credinţă, faptele lui sunt în deşert, iar în 

Lumea de Apoi se va afla printre cei pierduţi.” (Coran 5: 5). 

Aceste porunci ne arată că pot fi stabilite legături de 

rudenie ca rezultat al mariajului dintre un musulman şi o 

femeie creştină sau evreică. Acestea sunt principiile care 

asigură stabilirea unor relaţii umane echitabile şi ale unei vieţi 

comune fericite. De vreme ce Coranul adoptă această atitudine 

echitabilă şi tolerantă, este de neimaginat că un musulman ar 

putea avea o poziţie contrară.  

Practicile corecte şi tolerante ale profetului Muhammed 

(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) faţă de 

Oamenii Cărţii oferă exemple clare musulmanilor. În 

contractul făcut cu creştinii din Najran, care au trăit în sudul 

Arabiei, profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a dat dovadă de toleranţă şi dreptate. 

Contractul a inclus următorul articol: „Vieţile oamenilor din 
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Najran şi zonele din jur, religia lor, pământul, proprietatea, 

turmele lor şi aceia dintre ei care sunt prezenţi sau absenţi, 

mesagerii lor şi locurile lor de închinăciune sunt sub protecţia 

lui Allah şi sub protecţia Profetului Său.”  

Prin intermediul unor asemenea contracte, Trimisul lui 

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

asigurat o ordine socială valabilă atât pentru musulmani, cât şi 

pentru Oamenii Cărţii, ordine marcată de pace şi securitate. 

Această ordine este reflectată în următorul verset: 

„Cei care au crezut în [Islam], precum şi aceia dintre cei 

care s-au iudaizat, dintre creştinii şi sabeenii care au crezut în 

Allah şi în Ziua de Apoi şi au făcut bine, vor avea răsplata lor 

de la Domnul lor. Ei n-au a se teme şi nici nu se vor mâhni.” 

(Coran 2: 62). 

Constituţia din Medina este cel mai important act juridic 

care a asigurat dreptate şi toleranţă în comunităţile creştine, 

iudaice şi păgâne. Constituţia din Medina a fost pregătită sub 

conducerea profetului Muhammed (Pacea şi binecuvântarea 

lui Allah fie asupra sa!) cu 1400 de ani în urmă, adică în 622 

AD, pentru a satisface nevoile oamenilor de diferite credinţe, şi 

a fost pusă în practică printr-un contract legal, scris. Prin 
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intermediul acestui contract, profetul Muhammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a reuşit să pună capăt 

conflictelor existente la acel moment între diferite comunităţi 

care se duşmăneau şi care până atunci au fost incapabile să 

ajungă la vreun compromis. 

Conform Constituţiei din Medina, oricine este liber să 

adere la orice credinţă sau religie sau să opteze pentru orice 

orientare politică sau filosofică. Oamenii care împărtăşesc 

aceleaşi puncte de vedere trebuie să se adune şi să formeze o 

comunitate. Fiecare este liber să-şi exercite propriul lui sistem 

de justiţie. Totuşi, dacă cineva a comis o crimă, el nu trebuie să 

fie protejat de nimeni. Părţile contractului se angajează în 

relaţii de cooperare, îşi oferă susţinere reciprocă şi rămân sub 

protecţia profetului Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!). Conflictele dintre părţi pot fi aduse 

pentru soluţionare în faţa Trimisului lui Allah (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

Acest contract a fost aplicat din 622 până în 632 AD. Prin 

acest document, structurile tribale care erau realizate iniţial în 

funcţie de legăturile de sânge şi înrudire au fost abolite, iar 

oameni de origini culturale, etnice şi geografice diferite s-au 
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adunat şi au format o unitate socială. Constituţia din Medina a 

asigurat o libertate religioasă absolută. 

 

Mânăstirile, bisericile şi sinagogile trebuie să fie 

respectate 

 

Un alt lucru important pe care îl învăţăm din Coran este 

că musulmanii trebuie să respecte locurile de închinăciune 

iudaice şi creştine. În Coran, locurile de închinăciune ale 

Oamenilor Cărţii – de exemplu: mânăstiri, biserici şi sinagogi – 

sunt menţionate ca lăcaşuri de cult protejate de Allah: 

„Pe aceia care au fost scoşi din căminele lor pe nedrept, 

pentru că ei au zis: «Domnul nostru este Allah!» Şi de nu i-ar 

opri Allah pe oameni, pe unii prin alţii, ar fi dărâmate chilii, 

biserici, temple şi moschei în care numele lui Allah este 

pomenit atât de mult. Allah îi ajută neîndoielnic aceluia care-

L ajută pe El. Allah este Tare [şi] Puternic [Qawiyy, 'Aziz].” 

(Coran 22: 40). 

Acest verset îi subliniază fiecărui musulman importanţa 

respectării şi a protejării locurilor sfinte ale Oamenilor Cărţii. 
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Într-adevăr, profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!) a făcut contracte cu păgânii, precum şi cu 

Oamenii Cărţii. Păgânii au fost întotdeauna trataţi cu dreptate 

şi, atunci când au dorit să fie luaţi sub protecţie, cererile lor au 

fost cu uşurinţă acceptate. Aceste comunităţi căutau protecţia 

Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!) în faţa unui atac sau a unei acuzaţii greşite. De-a 

lungul vieţii lor, mulţi nemusulmani şi păgâni i-au cerut 

protecţie profetului Muhammed, iar el a acceptat şi le-a oferit 

siguranţă. În Sura At-Tawba, Allah ne sfătuieşte ca cererile 

păgânilor ce doreau protecţie să fie acceptate de către 

credincioşi. Allah spune: 

„Şi dacă vreunul dintre idolatri te roagă să-i dai 

adăpost, dă-i lui adăpost, pentru ca el să audă vorbele lui 

Allah, apoi ajută-l să ajungă la locul său de adăpost! Aceasta 

pentru că ei sunt un neam care nu ştiu.” (Coran 9: 6). 

Evreii şi creştinii sunt mult mai apropiaţi de musulmani 

decât de cei fără credinţă în Allah. Fiecare dintre aceste religii 

îşi are cartea sa, adică sunt subiectul unei Scripturi revelate de 

către Allah. Ei cunosc ceea ce este bine şi ceea ce este rău, ceea 

ce este legal şi ceea ce este ilegal, conform scripturilor lor, şi 
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toate onorează Profeţii şi Mesagerii trimişi lor. Toţi cred în 

Lumea de Apoi, unde vor avea de dat socoteală lui Allah 

pentru toate acţiunile lor. Astfel, pornind de la acest 

fundament împărtăşit, noi toţi ne putem uni forţele. 

 

Regruparea la o formulă comună 

 

În ceea ce îi priveşte pe Oamenii Cărţii, Allah le 

porunceşte musulmanilor în Coran: 

„Spune: «O, voi oameni ai Scripturii, veniţi la un cuvânt 

comun între noi şi voi: să nu-L adorăm decât pe Allah, să nu-L 

asociem cu nimic, să nu ne luăm unii pe alţii drept dumnezei, 

în afară de Allah!» Apoi dacă ei vor întoarce spatele,   

spuneţi-[le]: «Mărturisiţi [cel puţin] că noi suntem supuşi!»” 

(Coran 3: 64). 

Acesta este într-adevăr apelul nostru către creştini şi 

evrei: ca oameni care credeţi în Allah şi Îi urmaţi revelaţiile, 

haideţi să ajungem la un numitor comun – credinţa! Haideţi să 

Îl iubim pe Allah, Cel care este Creatorul şi Stăpânul nostru, şi 
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să Îi urmăm Poruncile Sale! Haideţi să ne rugăm la Allah să ne 

conducă spre o cale mai bună! 

Când musulmanii, creştinii şi evreii vor face front 

comun, când vor înţelege că sunt prieteni şi nu duşmani, când 

vor vedea că duşmanul real constă în respingerea lui Allah, 

atunci lumea va deveni mai bună. Războaiele din multe părţi 

ale lumii, duşmăniile, temerile şi atacurile teroriste vor ajunge 

la un sfârşit şi o nouă civilizaţie bazată pe dragoste, respect şi 

pace se va stabili în baza acestui consens. 

Există lucruri importante de luat în considerare. Ceea ce 

Allah îi învaţă pe musulmani în Coran despre diferiţi oameni 

şi credinţe este clar: 

* moralitatea Coranului exclude orice tip de rasism;  

* cât timp nu există ostilitate îndreptată asupra Islamului 

sau musulmanilor, trebuie menţinută o atitudine 

tolerantă şi prietenească faţă de cei aparţinând altor 

religii.  

Este evident că evreii au comis multe erori pe care 

Coranul le subliniază, le critică şi despre care suntem 

avertizaţi. Crimele împotriva umanităţii, comise de Israel în 
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prezent, sunt din păcate cunoscute, dar toate acestea nu 

trebuie să genereze în musulmani manifestarea unei ostilităţi 

faţă de toţi evreii. Încă o dată, un aspect fundamental subliniat 

de Coran este acela de a nu judeca oamenii doar pentru că 

aparţin unei anumite rase, naţiuni sau religii. În fiecare 

comunitate există oameni buni şi oameni răi. Coranul ne 

atrage atenţia asupra acestei diferenţieri. De exemplu: 

„Dar ei nu sunt toţi la fel. Se află printre oamenii 

Scripturii o comunitate dreaptă, care recită versetele lui Allah 

în timp de noapte şi se prosternează [rugându-se]. Ei cred în 

Allah şi în Ziua de Apoi, poruncesc ceea ce este drept şi opresc 

de la ceea ce este nedrept şi se grăbesc la faptele bune; aceştia 

sunt printre cei cucernici. Şi binele pe care ei îl fac nu poate fi 

tăgăduit, căci Allah îi ştie bine pe cei cuvioşi.” (Coran 3:     

113-115). 

Într-un alt verset, Allah porunceşte: 

„Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis [ca să le 

zică]: «Adoraţi-L pe Allah şi ţineţi-vă departe de Taghut!» Pe 

unii dintre ei i-a călăuzit Allah, însă altora le-a fost hărăzită 

rătăcirea. Purcedeţi prin lume şi vedeţi care a fost sfârşitul 
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celor care i-au socotit mincinoşi [pe trimişii Noştri]!” (Coran 

16: 36). 

Allah le-a dezvăluit tuturor mesagerilor că El este Unicul 

şi că nu există altcineva în afară de El la Care oamenii să se 

închine, pe Care să Îl slujească şi de Care să asculte. Mesajul 

divin transmis oamenilor de către Allah prin mesagerii Săi a 

fost comunicat încă de la crearea omului. Unele societăţi au 

acceptat mesajul şi au urmat calea cea bună, în timp ce alţii     

l-au respins şi l-au ocolit. Aceasta rămâne valabil şi azi. Unii 

oameni vor adopta ceea ce este bine, în timp ce alţii se vor lăsa 

captaţi de răutate. Aceasta este legea lui Allah. Aceia care cred 

ar trebui să adopte o astfel de atitudine şi să nu uite niciodată 

că pot fi oameni sinceri, pioşi, care au teamă de Allah printre 

membrii tuturor religiilor.  

Speranţa noastră este că va fi creată o lume în care 

oamenii vor fi capabili să trăiască împreună în pace, indiferent 

de rasă sau religie, în care fiecare denigrare rasistă va fi 

respinsă şi fiecare îşi va respecta semenul şi va fi respectat. 

Lupta care va avea loc pe principii intelectuale, împotriva 

ideologiilor atee, va stabili, sperăm, pacea la care aspirăm. 

Allah relatează următoarele în Coran: 
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„Aceia care nu cred, asemenea sunt aliaţi unul cu altul. 

Dacă voi [drept-credincioşii] nu purcedeţi astfel, va fi 

dezbinare pe pământ şi mare stricăciune.” (Coran 8: 73); 

„Şi oare nu au fost printre neamurile de dinaintea 

voastră oameni virtuoşi care au oprit de la stricăciuni pe 

acest pământ – în afară de puţini dintre ei pe care Noi i-am 

izbăvit? Iar cei care au fost nedrepţi au trăit mai departe în 

îmbuibare şi au fost ei mai păcătoşi.” (Coran 11: 116). 
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ISLAMUL A ADUS PACE ŞI ARMONIE ÎN 

ORIENTUL MIJLOCIU 

 

Istoria fost martoră a păcii, dreptăţii şi toleranţei pe 

pământurile guvernate de conducătorii musulmani care au 

respectat Coranul. Practicile islamice de pe pământurile 

cucerite în timpul vieţii profetului Muhammed (Pacea şi 

binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sunt exemple foarte 

importante, precum şi conducătorii corecţi care le-au pus 

aplicat, urmând astfel modelul profeţilor lui Allah. Adevărata 

justiţie, dreptatea şi onestitatea descrise în Coran au continuat 

în vremea acestor conducători, asigurând un model demn de 

urmat pentru generaţiile viitoare. 

Pământul Palestinei şi capitala sa, Ierusalimul, în care 

credincioşii celor trei religii divine trăiesc împreună, reprezintă 

o dovadă a modului în care musulmanii aduc pace şi 

stabilitate în ţinuturile pe care le guvernează.  
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Pacea şi dreptatea adusă pe tărâmul Palestinei de 

către califul ‘Umar 

 

Ierusalimul a fost capitala evreilor până în 71 AD. În acel 

an, armata romană i-a atacat pe evrei şi i-a exilat din zonă în 

mod barbar. Odată cu apariţia diasporei, Ierusalimul şi zona 

înconjurătoare au devenit un teritoriu abandonat. 

Totuşi Ierusalimul a devenit încă o dată un centru de 

interes prin acceptarea Creştinismului, în timpul împăratului 

roman Constantin. Creştinii romani au construit biserici în 

Ierusalim. S-a renunţat la prohibiţiile ce îi vizau pe evreii 

stabiliţi în regiune. Palestina a rămas teritoriu roman (bizantin) 

până în secolul al VII-lea. Perşii au cucerit regiunea pentru o 

scurtă perioadă de timp, dar bizantinii au recucerit-o mai 

târziu. 

Un punct de turnură important în istoria Palestinei a fost 

în anul 637, când aceasta a fost cucerită de armatele 

musulmane. Intrarea musulmanilor a însemnat instaurarea 

unei noi perioade de pace şi armonie în Palestina, ţinut care 
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fusese timp de secole scena războiului, exilului, prădării şi 

masacrului. Venirea Islamului a fost începutul unei ere în care 

oameni de diferite credinţe au putut trăi în pace şi armonie. 

Palestina a fost cucerită de ‘Umar, al doilea calif ales 

după moartea Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie 

asupra sa!). Odată cu intrarea califului în Ierusalim, toleranţa, 

maturitatea şi amabilitatea pe care el a demonstrat-o faţă de 

oamenii de diferite credinţe a reprezentat începutul unei 

perioade prospere. Istoricul englez şi expertul privind Orientul 

Mijlociu descrie capturarea Ierusalimului de către ‘Umar, în 

cartea sa – Războiul sfânt: „Califul ‘Umar a intrat în Ierusalim 

călare pe o cămilă albă, escortat de magistratul oraşului, 

patriarhul grec Sofronius. Califul a rugat să fie dus imediat la 

Muntele Templu şi acolo a îngenuncheat în rugăciune în locul 

în care prietenul său, Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui 

Allah fie asupra sa!), a fost în Călătoria Nocturnă. Patriarhul a 

privit îngrozit, gândindu-se că aceasta este profeţia făcută de 

profetul Daniel referitoare la o oroare ce se va abate asupra 

templului şi că acesta trebuie să fie Anticristul care vesteşte 

Ultimile Zile. Apoi ‘Umar a cerut să vadă sanctuarele creştine, 

dar, în timp ce se afla în Biserica Mormântului Sfânt, a venit 
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timpul pentru rugăciunea musulmană. Patriarhul l-a invitat să 

se roage în locul în care se afla în acel moment, dar ‘Umar a 

refuzat cu amabilitate. Dacă el şi-ar fi îndeplinit rugăciunea 

obligatorie în biserică, a explicat el, musulmanii vor dori să 

comemoreze evenimentul prin înălţarea unei moschei în chiar 

acel loc, iar aceasta ar fi însemnat că vor trebui să demoleze 

Mormântul Sfânt. ‘Umar s-a rugat un pic mai departe de 

biserică şi, drept urmare, pe acel loc lângă Mormântul Sfânt, 

există o mică moschee dedicată califului ‘Umar.” 

O altă mare moschee a lui ‘Umar a fost înălţată pe 

Muntele Templu pentru a marca cucerirea musulmană, 

împreună cu moscheea Al-Aqsa care comemorează Călătoria 

Nocturnă a lui Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah 

fie asupra sa!).  

Odată cu cucerirea musulmană a Ierusalimului, oraşul a 

devenit raiul pe pământ, locul în care toate cele trei religii 

puteau să coexiste în pace. John L. Esposito scrie: „Când 

armatele arabe au luat Ierusalimul în 638, au ocupat un centru 

ale cărui sanctuare l-au transformat într-un mare loc de 

pelerinaj în regatul creştin. Bisericile şi populaţia creştină nu 

au fost atinse. Evreii, care mult timp nu au fost lăsaţi să 
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trăiască acolo de către conducătorii creştini, au putut acum să 

se întoarcă, să trăiască şi să se închine în oraşul lui Solomon şi 

David. Când califul ‘Umar a intrat în Ierusalim, a semnat 

acordul de mai jos cu patriarhul Ierusalimului, acord în care se 

stipula: «Aceasta este siguranţa pe care ‘Umar, servitorul lui 

Allah, cel ce comandă credinţa, o acordă oamenilor lui Ælia. El 

oferă tuturor, celui slab şi celui puternic, siguranţa vieţii lor, a 

proprietăţilor lor, bisericilor lor şi crucilor lor şi a tot ce ţine de 

religia lor. Bisericile lor nu trebuie să fie schimbate în locuinţe, 

nici distruse, iar proprietăţile lor nu trebuie înstrăinate în 

niciun fel, nici crucile locuitorilor, şi nicio constrângere nu 

trebuie să fie pusă împotriva credinţei lor şi niciunul dintre ei 

nu trebuie să fie rănit.»”  

Pe scurt, musulmanii au adus civilizaţia în Ierusalim, 

precum şi tuturor oamenilor din Palestina. Acolo a domnit 

cultura dreptăţii, toleranţei, cultura moderată a Islamului. 

După ocuparea sa de către ‘Umar, musulmanii, creştinii şi 

evreii au trăit împreună în pace şi armonie în Palestina. 

Musulmanii nu au încercat niciodată să folosească forţa pentru 

a face lumea să se convertească, deşi unii nemusulmani care au 
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văzut că Islamul este o religie autentică, au procedat astfel din 

proprie dorinţă. 

Pacea şi armonia în Palestina a durat cât timp legea 

musulmană a dominat regiunea. Totuşi, la sfârşitul secolului al 

XI-lea, o forţă cuceritoare a intrat în regiune din afară şi 

pământul civilizat al Ierusalimului a fost jefuit într-un mod 

barbar şi sălbatic, nemaiîntâlnit. Aceşti barbari au fost cruciaţii. 

 

Sălbăticia cruciaţilor 

 

În timp ce membrii celor trei religii trăiau împreună în 

pace în Palestina, creştinii din Europa au decis să organizeze o 

cruciadă. Urmând apelul Papei Urban al II-lea, din 27 

noiembrie 1095, la Consiliul din Clermont, mai mult de o sută 

de mii de oameni din toată Europa au plecat la luptă pentru a 

elibera pământul cel sfânt al Palestinei de musulmani şi pentru 

a prăda bogăţiile legendare ale Orientului. După o lungă şi 

obositoare călătorie şi multe jafuri şi masacre de-a lungul 

drumului, ei au cucerit Ierusalimul în 1099. Oraşul a căzut 

după un asediu de aproape cinci săptămâni, iar cruciaţii s-au 
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mutat în oraş. Au adus cu ei o sălbăticie cum nu s-a mai văzut. 

Toţi musulmanii şi evreii din oraş au fost masacraţi. 

Pacea şi armonia în Palestina, care se păstrase din vremea 

lui ‘Umar, a luat sfârşit într-un teribil măcel. Cruciaţii au violat 

toate legile etice ale creştinătăţii, o religie a dragostei şi a 

compasiunii, şi au răspândit teroare în numele Creştinismului. 

 

Dreptatea lui Salahuddin 

 

Armata cruciată barbară a făcut din Ierusalim capitala lor 

şi a stabilit un regat latin ale cărui frontiere s-au întins din 

Palestina până în Antiohia. Totuşi cruciaţii care au adus 

barbarismul în Palestina nu au rezistat prea mult. Salahuddin 

a adunat toate regatele musulmane sub guvernarea sa şi a 

învins cruciaţii în bătălia de la Hattin din 1187. După bătălie, 

cei doi conducători ai armatei cruciate, Reynald de Chatillon şi 

regele Guy, au fost aduşi în prezenţa lui Salahuddin. 

Salahuddin l-a executat pe Reynald de Chatillon, care avea o 

reputaţie teribilă din cauza atrocităţilor pe care le-a săvârşit 

împotriva musulmanilor, dar l-a lăsat pe regele Guy să plece, 
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dat fiind că el nu comisese asemenea crime. Încă o dată 

Palestina a văzut adevăratul înţeles al dreptăţii. 

Imediat după Hattin şi în aceeaşi zi în care profetul 

Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) 

a fost luat din Mekka şi dus la Ierusalim într-o noapte, Al ‘Isra 

Al Miraj, Salahuddin a intrat în Ierusalim şi l-a eliberat după 

optzeci şi opt de ani de ocupaţie cruciată. Când cruciaţii 

cotropiseră oraşul cu optzeci şi opt de ani de ani în urmă, 

omorâseră toţi musulmanii; din acest motiv, acum se temeau 

că Salahuddin va face acelaşi lucru cu ei. Însă el nu s-a atins de 

niciun creştin din oraş. Mai mult, nici măcar nu le-a ordonat 

creştinilor latini (catolici) să îl părăsească. Creştinilor 

ortodocşi, care nu erau cruciaţi, li s-a permis să trăiască în oraş 

şi să se închine cum doresc. Iată cuvintele lui John L. Esposito: 

„Mărinimia armatei musulmane, când a ieşit învingătoare, a 

fost pe măsura tenacităţii din timpul luptelor. Civilii au fost 

cruţaţi, bisericile şi mormintele au rămas în general neatinse... 

Salahuddin a fost credincios cuvântului său şi plin de 

compasiune faţă de necombatanţi.”  

Karen Armstrong descrie cea de a doua ocupaţie a 

Ierusalimului astfel: „Pe 2 octombrie 1187, Salahuddin şi 
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armata sa au intrat în Ierusalim în calitate de cuceritori şi 

pentru următorii opt sute de ani Ierusalimul a rămas un oraş 

musulman. Salahuddin s-a ţinut de cuvânt şi a cucerit oraşul 

în conformitate cu cele mai înalte idealuri islamice. El nu s-a 

răzbunat pentru masacrul din 1099, conform principiilor 

expuse în Coran (16: 127); pentru că ostilităţile au încetat, el nu 

a mai permis uciderea (2: 193-194). Niciun creştin nu a fost 

omorât şi nu a existat nicio jefuire. Răscumpărările 

prizonierilor erau în mod deliberat foarte scăzute... Salahuddin 

a fost mişcat până la lacrimi de condiţia familiilor care erau 

împrăştiate şi i-a eliberat pe mulţi dintre ei, conform 

recomandărilor coranice, spre disperarea guvernatorilor. 

Fratele său, Al-Adil, a fost atât de impresionat de condiţia 

prizonierilor, încât i-a cerut lui Salahudddin o mie dintre ei 

pentru a-i folosi în interes propriu, după care i-a eliberat pe 

loc... Toţi conducătorii musulmani au fost scandalizaţi să-i 

vadă pe creştinii care, pentru a-şi salva averea, refuzau să 

plătească răscumpărarea pentru ceilalţi fraţi creştini 

prizonieri... [Patriarhul] Heraclius a plătit zece dinari 

răscumpărare, ca toţi ceilalţi, şi i s-a oferit o escortă specială 

pentru a-şi transfera în siguranţă comoara în timpul călătoriei 

spre Tyre.”  
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Pe scurt, Salahuddin şi musulmanii de sub comanda sa   

i-au tratat pe creştini cu mare milă şi dreptate, arătându-le mai 

multă compasiune decât proprii lor conducători. Nu doar 

creştinii, ci şi evreii au obţinut pace şi siguranţă după cucerirea 

Ierusalimului de către musulmani. Cunoscutul poet evreu 

spaniol, Yuda Al-Harizi, şi-a exprimat sentimentele într-una 

dintre lucrările sale: „Dumnezeu a decis că locul sacru nu va 

sta în mâinile lui Esav şi a avertizat de venirea lui Salahuddin, 

Prinţul urmaşilor lui Ismail, om prudent şi curajos. El a cucerit 

Ierusalimul cu armata sa şi a anunţat că îi tolerează pe urmaşii 

lui Avraam. Acum trăim în pace.” 

După Ierusalim, cruciaţii au persistat în barbarismul lor 

şi musulmanii în dreptatea caracteristică în alte situaţii din alte 

oraşe ale Palestinei. În 1194, Richard Inimă de Leu, care era 

descris ca fiind un mare erou în istoria britanică, a executat trei 

mii de musulmani, dintre care multe femei şi copii, pe moşia 

castelului său. Deşi musulmanii au fost martori la o asemenea 

sălbăticie, niciodată nu au recurs la asemenea metode. Ei au 

ascultat porunca lui Allah: 
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„Întrajutoraţi-vă în plinirea faptelor bune şi în evlavie, 

dar nu vă ajutaţi la păcat şi la nedreptate! Şi fiţi cu frică de 

Allah, căci Allah este aspru la pedeapsă!” (Coran 5: 2) 

şi niciodată nu au folosit violenţa împotriva civililor 

nevinovaţi. Ei niciodată nu au utilizat violenţa inutil, nici 

măcar împotriva armatelor cruciate pe care le-au învins. 

Sălbăticia cruciaţilor şi dreptatea musulmanilor au 

dezvăluit încă o dată adevărul istoric: o conducere bazată pe 

principiile Islamului le-a permis oamenilor de diferite credinţe 

să trăiască împreună. Acest fapt a continuat să fie demonstrat 

timp de şapte sute de ani după Salahuddin, în special în 

perioada otomană.  

 

Dreptatea şi conducerea tolerantă a Imperiului 

Otoman 

 

În 1514, sultanul Selim a capturat Ierusalimul şi zonele 

înconjurătoare şi cei patru sute de ani de conducere otomană 

în Palestina au început. Precum în alte state otomane, această 

perioadă îi va permite Palestinei să se bucure de pace, 
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stabilitate şi să trăiască împreună cu oameni de credinţe 

diferite. 

Imperiul Otoman a fost administrat sub ceea ce este 

cunoscut drept „sistemul naţional”, o trăsătură fundamentală 

care le permitea oamenilor de credinţe diferite să trăiască 

conform propriilor convingeri şi chiar propriilor sisteme 

juridice. Creştinii şi evreii, descrişi ca fiind Oamenii Cărţii în 

Coran, au descoperit toleranţă, securitate şi libertate pe 

pământurile otomane. 

Deşi Imperiul Otoman a fost un stat islamic administrat 

de musulmani, nu a intenţionat să forţeze cetăţenii să se 

convertească la Islam. Dimpotrivă, statul otoman avea drept 

ţel asigurarea păcii şi siguranţei pentru cei nemusulmani şi 

pentru guvernarea lor pentru ca ei să fie mulţumiţi de legea şi 

dreptatea islamică.  

În aceste vremuri de dominaţie otomană, alte state mari 

au avut metode mai dure, asupritoare şi intolerante de 

guvernare. Regatul Spaniei, de exemplu, nu a putut tolera 

existenţa musulmanilor şi evreilor în Peninsula Iberică şi a 

provocat un val puternic de violenţe îndreptate împotriva 

ambelor comunităţi. În multe alte ţări europene, evreii au fost 
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asupriţi doar pentru faptul că erau evrei (de exemplu, au fost 

închişi în ghetto-uri) şi au fost câteodată victimele unui 

masacru în masă (pogrom). Creştinii nu au putut să se 

înţeleagă nici măcar între ei; luptele dintre protestanţi şi 

catolici din secolele XVI şi XVII au transformat Europa într-o 

baie de sânge. Războiul de treizeci de ani (1618 – 1648) a fost 

rezultatul acestui conflict catolic-protestant. Ca rezultat al 

acelui război, Europa Centrală a devenit un câmp de luptă; 

numai în Germania, o treime din populaţia de cincisprezece 

milioane de locuitori a fost omorâtă. 

Într-un asemenea mediu, este un adevăr indiscutabil că 

legea otomană a fost extrem de umană. Mulţi istorici şi 

politologi au atras atenţia asupra acestui fapt. Unul dintre 

aceştia este faimosul expert în Orientul Mijlociu, din 

Universitatea Columbia, profesorul Edward Said. Originar 

dintr-o familie de creştini din Ierusalim, el îşi continuă 

investigaţia departe de tărâmurile natale, în universităţile 

americane. Într-un interviu acordat ziarului israelian Ha’aretz, 

el a recomandat „sistemul naţiunii otomane” dacă se doreşte a 

se construi o pace durabilă în Orientul Mijlociu. El a afirmat 

următoarele: „Minoritatea evreiască poate trăi în acelaşi mod 
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în care şi alte minorităţi din lumea arabă au trăit... lucrurile au 

mers mult mai bine sub Imperiul Otoman, cu sistemul său de 

administrare. Ceea ce au avut ei atunci pare mult mai uman 

decât ceea ce avem noi acum.”  

Istoria ne demonstrează că Islamul este un sistem de 

credinţe care oferă o cale dreaptă, tolerantă şi plină de 

compasiune. Pacea otomană, care a ajuns la final odată cu 

retragerea Imperiului Otoman din regiune, nu a mai fost 

înlocuită. Din acest motiv, modul de a obţine pacea în Orientul 

Mijlociu este de a introduce un model otoman, caracterizat de 

toleranţă şi compasiune, două învăţături fundamentale ale 

Coranului. Islamul, urmat cu adevărat, reprezintă soluţia în 

faţa manifestării diferitelor tipuri de violenţă, conflicte, 

războaie şi terorism, precum şi un garant al păcii, dreptăţii şi 

toleranţei. 
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ORIGINILE REALE ALE TERORISMULUI: 

DARWINISMUL ŞI MATERIALISMUL 

 

Majoritatea oamenilor cred că teoria evoluţionismului a 

fost enunţată prima dată de Charles Darwin şi se bazează pe 

dovezi ştiinţifice, observaţii şi experimente. Totuşi adevărul 

este că Darwin nu a fost iniţiatorul acestei idei, iar teoria nu se 

bazează pe nicio dovadă ştiinţifică. Teoria consistă într-o 

adaptare la natura vechii dogme a filosofiei materialiste. Deşi 

nu este sprijinită de descoperiri ştiinţifice, teoria a fost orbeşte 

sprijinită în numele filosofiei materialiste. (A se vedea Harun 

Yahya – Înşelăciunea evoluţionismului, Publicaţiile Taha, 1999). 

Acest fanatism a degenerat în tot felul de dezastre. Prin 

răspândirea darwinismului şi a filosofiei materialiste care îl 

sprijină, răspunsul la întrebarea: „Ce este o fiinţă umană?” a 

fost modificat. Oamenii care obişnuiau să spună: „Fiinţele 

umane au fost create de Dumnezeu şi trăiesc împreună, 

conform unei moralităţi frumoase, primită prin învăţăturile de 

la Dumnezeu” au început acum să gândească următoarele: 
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„Oamenii au ajuns să existe din întâmplare; omul este un 

animal care s-a dezvoltat prin lupta pentru supravieţuire.” 

Aceste idei nu au făcut decât să dea apă la moară unor 

ideologii violente cum ar fi rasismul, fascismul, comunismul; 

multe alte viziuni barbare, bazate pe conflict şi violenţă, şi-au 

tras seva din această înşelăciune. 

Această parte a cărţii va examina dezastrul 

darwinismului şi va dezvălui conexiunea sa directă cu 

terorismul, una dintre cele mai importante probleme mondiale 

din timpurile noastre. 

 

Minciuna darwinistă: „Viaţa reprezintă un conflict 

continuu” 

 

Darwin a venit cu o premiză fundamentală când şi-a 

elaborat teoria: evoluţia vieţuitoarelor depinde de lupta pentru 

supravieţuire. Cel mai puternic câştigă lupta, iar cel slab este 

condamnat învingerii şi pieirii. 

Conform ideilor lui Darwin, există o luptă nemiloasă 

pentru supravieţuire şi un conflict permanent în natură. Cel 
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puternic întotdeauna îl învinge pe cel slab, iar astfel evoluţia 

are loc. Subtitlul care apare în cartea sa este un exemplu 

grăitor în această privinţă: Originea speciilor prin mijloacele 

selecţiei naturale sau păstrarea raselor favorite în lupta pentru viaţă.  

Mai mult, Darwin a propus ca „lupta pentru 

supravieţuire” să fie aplicată şi grupărilor rasiale umane. 

Conform legendarei sale presupuneri, rasele favorizate erau 

victorioase în luptă. Rasele favorizate, în concepţia lui Darwin, 

erau europenii albi. Rasele africane sau asiatice erau codaşe în 

ceea ce priveşte lupta pentru supravieţuire. Darwin a mers mai 

departe, sugerând că aceste rase vor pierde în curând total 

lupta pentru supravieţuire şi vor dispărea: „Într-un viitor nu 

prea îndepărtat, cu siguranţă rasele civilizate de oameni vor 

extermina şi vor înlocui rasele sălbatice din întreaga lume. În 

acelaşi timp, maimuţele antropomorfe vor dispărea fără 

îndoială. Ruptura dintre oameni şi cei mai apropiaţi umanoizi 

înrudiţi va fi atunci tot mai adâncă, pentru că ea va interveni 

între oamenii dintr-o lume mult mai civilizată şi unele 

maimuţe inferioare, cum ar fi babuinii, în loc de situaţia de 

acum dintre negri sau australieni şi gorile.” 
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Antropologul indian Lalita Vidyarthi explică cum teoria 

darwinistă a evoluţiei a impus rasismul în ştiinţele sociale: 

„Teoria lui Darwin privind supravieţuirea celui mai apt a fost 

bine acceptată de către sociologii de atunci, aceştia crezând că 

omenirea a urcat pe diferite nivele de evoluţie, culminând cu 

civilizaţia albilor. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 

rasismul a fost acceptat cu adevărat de către majoritatea 

oamenilor de ştiinţă occidentali.” 

 

Sursa de inspiraţie a lui Darwin: barbara teorie a lui 

Malthus 

 

Sursa de inspiraţie privind acest subiect a fost cartea 

economistului britanic Thomas Malthus: Un eseu despre 

principiul populaţiei. Malthus a calculat că populaţia umană a 

crescut rapid. În opinia sa, principalele elemente care au ţinut 

populaţiile sub control au fost dezastrele precum războiul, 

foametea şi epidemiile. Pe scurt, conform acestei concluzii, 

unii oameni trebuie să moară pentru ca alţii să trăiască. 

Existenţa a ajuns să însemne un război permanent. 
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În secolul al XIX-lea, ideile lui Malthus au fost larg 

acceptate. În special intelectualii europeni din clasele înaltei 

societăţi au sprijinit aceste idei pline de cruzime. În articolul 

nazist Fundamentul ştiinţific al programului de purificare a rasei, 

de Jerry Bergman, importanţa Europei secolului al XIX-lea, în 

accepţiunea lui Malthus despre populaţii, este descrisă astfel: 

„La începutul primei jumătăţi a secolului al XIX-lea, în 

întreaga Europă membrii claselor conducătoare s-au adunat 

pentru a discuta «problema populaţiei» nou descoperită şi 

pentru a plănui modurile de implementare ale mandatului 

malthusian – acela de a creşte rata de mortalitate a săracilor: 

«În loc de a recomanda condiţii sănătoase sărăcimii, ar trebui 

să încurajăm obiceiurile contrare. În oraşele noastre ar trebui 

să facem străzi mai înguste, să înghesuim mai mulţi oameni în 

case şi să favorizăm apariţia epidemiilor. În ţară ar trebui să ne 

construim satele lângă lacuri şi să încurajăm în special 

popularea în condiţii mlăştinoase şi nesănătoase...»”  

Ca rezultat al acestei politici crude, cei slabi şi cei care 

pierd lupta pentru supravieţuire vor fi eliminaţi, iar problema 

exploziei demografice se va rezolva. Politica de „asuprire a 

săracului” a fost realizată de fapt în Anglia secolului al       
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XIX-lea. S-a impus un ordin ministerial conform căruia copiii 

de opt şi nouă ani au fost puşi să lucreze şaisprezece ore pe zi 

în mine de cărbuni, mii dintre ei murind astfel din cauza 

condiţiilor insalubre. Lupta pentru supravieţuire impusă de 

teoria lui Malthus a condus la situaţia în care mii de britanici 

îşi trăiau viaţa în chinuri. Influenţat de aceste idei, Darwin a 

aplicat acest concept al conflictului permanent din natură şi a 

propus ca cel mai puternic şi cel mai potrivit să iasă victorios 

în acest război al existenţei. Mai mult, a pretins că lupta pentru 

supravieţuire reprezintă o lege a naturii justificată şi imuabilă. 

Pe de altă parte, el a invitat oamenii să-şi abandoneze 

credinţele religioase prin negarea creaţionismului şi astfel a 

subminat toate valorile etice şi morale, considerate de ei a fi 

obstacole în cruda luptă pentru supravieţuire.  

Omenirea a plătit un preţ mult prea scump în secolul al 

XX-lea, când aceste idei au fost puse în practică, idei care au 

condus lumea spre cruzime şi barbarie. 
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Rolul darwinismului în pregătirea terenului pentru 

primul război mondial 

 

Cum darwinismul a dominat cultura europeană, efectele 

luptei pentru supravieţuire au început să apară. În special 

naţiunile europene colonialiste au început să portretizeze 

naţiunile colonizate ca fiind „naţiuni înapoiate evolutiv” şi     

s-au justificat prin prisma doctrinei darwiniste. 

Cel mai sângeros efect politic al darwinismului a fost 

izbucnirea primului război mondial în 1914. În cartea sa – 

Europa din 1870, cunoscutul profesor britanic de istorie James 

Joll explică cum unul dintre factorii care au pregătit terenul 

pentru primul război mondial a fost credinţa în darwinism a 

conducătorilor europeni din acel timp. „Este important să ne 

dăm seama cum a fost acceptată de către majoritatea 

conducătorilor europeni doctrina luptei pentru existenţă şi a 

supravieţuirii celui mai puternic, în anii ce au precedat primul 

război mondial. Am văzut cum aceste vederi nu au fost 

limitate la cifre militare şi că Max Weber, de exemplu, a fost 
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profund preocupat de lupta internaţională pentru 

supravieţuire. Din nou, Kurt Riezler, asistentul personal şi 

confidentul cancelarului German Theobald von Bethmann-

Hollweg, a scris în 1914: «O permanentă stare de conflict şi ură 

este fundamental inerentă în relaţiile dintre oameni; ostilitatea 

pe care o remarcăm peste tot... nu este rezultatul unei 

perversiuni a naturii umane, ci este esenţa lumii şi sursa vieţii 

însăşi.»”  

Friedrich von Bernhardi, un general din primul război 

mondial, a făcut o conexiune similară între război şi legile 

războiului din natură. „Războiul”, a declarat Bernhardi, „este 

o necesitate biologică, este la fel de necesar ca lupta dintre 

elementele din natură şi oferă o decizie corectă din punct de 

vedere biologic, de vreme ce deciziile se bazează pe natura 

lucrurilor”.  

Aşa cum am văzut, primul război mondial a început 

datorită filosofilor, generalilor şi administratorilor europeni 

care au văzut războiul, vărsarea de sânge şi suferinţa ca un 

mod de evoluţie şi au considerat că reprezintă o lege de 

neschimbat a naturii. Rădăcina ideologică care i-a atras pe cei 

din acea generaţie spre distrugere a constat în conceptele lui 
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Darwin despre „lupta pentru supravieţuire” şi „rasele 

favorizate”. 

Primul război mondial a lăsat în urmă opt milioane de 

morţi, sute de oraşe ruinate şi alte milioane de răniţi, infirmi, 

oameni fără adăpost şi şomeri.  

Cauza fundamentală a celui de al doilea război mondial, 

care a izbucnit douăzeci şi unu de ani mai târziu şi a lăsat 

cincizeci şi cinci de milioane de morţi în urmă, a avut la bază 

tot darwinismul. 

 

Ce a generat „legea junglei”: fascismul 

 

Aşa cum darwinismul a alimentat rasismul în secolul al 

XIX-lea, el a constituit baza unei ideologii care va dezvolta şi 

arunca lumea într-o mare de sânge în secolul al XIX-lea: 

nazismul. 

O puternică influenţă darwinistă poate fi văzută în 

ideologiile naziste. Când cineva examinează această teorie 

conturată de altfel de Adolf Hitler şi Alfred Rosenberg, se 

loveşte de concepte cum ar fi „selecţia naturală”, „potrivirea 
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selectivă” şi „lupta pentru supravieţuire dintre rase”, concepte 

repetate de zeci de ori în lucrările lui Darwin. Când a scris 

cartea Mein Kampf / Lupta mea, Hitler a fost inspirat de lupta 

darwinistă pentru supravieţuire şi de principiul că victoria îi 

aparţine celui mai puternic. El vorbeşte mai ales de lupta 

dintre rase: „Istoria ar culmina cu un nou imperiu milenar, de 

o splendoare nemaivăzută, bazată pe o nouă ierarhie rasială, 

ordonată de natura însăşi.”  

În congresul partidului de la Nuremberg, în 1933, Hitler 

a declarat că „o rasă superioară va supune una inferioară..., iar 

aceasta se întâmplă şi în natură şi altfel nu se poate”. Naziştii 

au fost influenţaţi de darwinism; acesta este un fapt pe care 

aproape toţi istoricii, experţi în materie, îl acceptă. Peter 

Chrisp, autorul cărţii Apariţia fascismului, a afirmat: „Teoria lui 

Charles Darwin, potrivit căreia oamenii au evoluat din 

maimuţe, a fost ridiculizată când a fost prima dată publicată, 

dar mai târziu a fost larg acceptată. Naziştii au deformat 

teoriile lui Darwin, folosindu-le pentru a-şi justifica războiul şi 

rasismul”.  

Istoricul Hickman descrie influenţa darwinismului 

asupra lui Hitler: „(Hitler) a fost un slujitor şi predicator al 
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evoluţionismului. Oricât de profunde sunt complexităţile 

psihozei sale este sigur că [conceptul de luptă a fost important 

deoarece] … cartea sa, Mein Kampf, a stabilit un număr de idei 

evoluţioniste, în particular acelea care subliniază lupta, 

supravieţuirea celui mai puternic şi exterminarea celui mai 

slab, pentru a produce o societate mai bună.”  

Hitler, care a apărat aceste vederi, a atras lumea spre o 

violenţă cum nu s-a mai văzut. Multe grupuri etnice şi politice, 

în special evreii, au fost expuşi unei cruzimi teribile şi unui 

măcel în masă în lagărele de concentrare naziste. Al doilea 

război mondial, care a început cu invazia nazistă, a costat 

cincizeci şi cinci de milioane de vieţi. Ceea ce a stat în spatele 

celei mai mari tragedii din istoria mondială a fost conceptul 

darwinismului despre „lupta pentru supravieţuire”. 

 

Alianţa sângeroasă: darwinismul + comunismul 

 

În timp ce fasciştii se aflau în aripa de dreapta a 

darwinismului social, aripa de stânga a fost ocupată de 
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comunişti. Comuniştii întotdeauna s-au aflat printre apărătorii 

cei mai feroce ai teoriei darwiniste.  

Această relaţie între darwinism şi comunism vine de la 

întemeietorii celor două „doctrine”. Marx şi Engels, „părinţii” 

comunismului, au citit Originea Speciilor de Darwin imediat ce 

cartea a văzut lumina tiparului şi au fost uimiţi de atitudinea 

sa materialistă. În cartea sa Dialecticile naturii, pe care a scris-o 

sub influenţa lui Darwin, Engels l-a lăudat pe Darwin şi a 

încercat să-şi aducă propria contribuţie la teoria 

evoluţionismului în capitolul Rolul jucat de muncă în tranziţia de 

la maimuţă la om. 

Comuniştii ruşi care au urmat paşii lui Marx şi Engels, 

cum ar fi Plekhanov, Lenin, Troţsky şi Stalin, toţi au fost de 

acord cu teoria evoluţiei lui Darwin. Plekhanov, considerat 

descoperitorul comunismului rus, a privit marxismul ca pe un 

„darwinism aplicat pe plan social”.  

Troţsky a spus: „Descoperirea lui Darwin este cel mai 

mare triumf al dialecticii din lumea vie”.  

Educaţia darwinistă a avut un rol major în formarea 

cadrelor comuniste. De exemplu, istoricii remarcă faptul că 

Stalin a fost religios în tinereţea sa, dar a devenit ateu în 
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primul rând datorită cărţilor lui Darwin. Mao, care a stabilit 

legea comunistă în China şi care a ucis milioane de oameni, a 

afirmat deschis: „Socialismul chinez este fondat în 

conformitate cu Darwin şi teoria evoluţiei.” Istoricul James 

Reeve Pusey de la Universitatea Harvard analizează efectul 

darwinismului asupra lui Mao şi asupra comunismului în 

cartea sa – China şi Charles Darwin. 

Pe scurt, există o legătură puternică între teoria evoluţiei 

şi comunism. Teoria evoluţionistă pretinde că vieţuitoarele 

sunt produsul coincidenţei, al purei întâmplări, şi oferă un 

presupus suport ştiinţific pentru ateism. Comunismul, ca 

ideologie ateistă, este din acest motiv strâns legat de 

darwinism. Mai mult, teoria evoluţiei susţine că dezvoltarea în 

natură este posibilă doar datorită conflictului permanent 

existent în natură. 

Dacă ne gândim la conceptul comunist al „conflictului 

dialectic”, care a ucis aproape o sută douăzeci de milioane de 

oameni în secolul al XX-lea, ca o „maşină ucigaşă”, atunci 

putem înţelege mai bine dimensiunile dezastrului adus de 

darwinism planetei Pământ. 
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Conflictul dialectic nu vizează dezvoltarea 

societăţii, ci distrugerea sa 

 

Aşa cum am aflat mai devreme, darwinismul a susţinut 

că lupta dintre vieţuitoare reprezintă cauza dezvoltării lor şi a 

constituit presupusul etalon ştiinţific pentru filosofia 

materialismului dialectic. 

Materialismul dialectic se bazează pe ideea de „conflict”. 

Karl Marx, creatorul acestei filosofii, a propagat ideea că „dacă 

nu ar exista nicio luptă şi asuprire, totul ar rămâne la fel”.  

Într-un alt loc: „Forţa este moaşa fiecărei societăţi vechi 

însărcinate care poartă în pântece o societate nouă”. Prin 

această afirmaţie, el a chemat oamenii la violenţă, război şi 

vărsare de sânge, totul în numele evoluţiei. 

Primul care a aplicat teoria lui Marx în domeniul politicii 

a fost Lenin. Dezvoltarea ideii că „progresul vine ca rezultat al 

conflictului punctelor opuse” l-a determinat pe Lenin să 

afirme că oamenii cu idei diferite ar trebui să fie într-un 

conflict constant. De asemenea, Lenin a repetat că acest conflict 
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ar necesita vărsare de sânge, adică terorism. O piesă scrisă de 

Lenin, intitulată Războiul gherilei, publicată prima oară în ziarul 

Proletariatul din 1906, cu unsprezece ani înainte de Revoluţia 

Bolşevică, ne divulgă metodele teroriste adoptate: „Fenomenul 

de care suntem interesaţi este lupta armată. Trebuie condusă 

de indivizi şi de grupări mici. Unii ţin de organizaţiile 

revoluţionare, în timp ce alţii (majoritatea din anumite părţi 

ale Rusiei) nu aparţin niciunei organizaţii revoluţionare. Lupta 

armată urmăreşte două obiective diferite care trebuie în mod 

distinct diferenţiate: în primul rând, această luptă are ca 

obiectiv asasinarea de persoane, şefi şi subordonaţi din armată 

şi poliţie; în al doilea rând, are ca ţintă confiscarea fondurilor 

monetare, atât de la guvern, cât şi de la persoanele particulare. 

Fondurile confiscate merg, o parte, în trezoreria partidului, o 

parte pentru scopul special de înarmare şi pregătire şi o altă 

parte pentru întreţinerea persoanelor angajate în lupta pe care 

o descriem.” 

În secolul al XX-lea, una dintre cele mai cunoscute 

ideologii care se opune comunismului, dar nu mai puţin 

sângeroasă, a fost fascismul. Interesant este că, deşi fascismul 

s-a declarat el însuşi opus comunismului, a crezut aproape la 
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fel de mult ca şi comunismul în conceptul luptei deschise şi a 

conflictului armat. 

Comuniştii au crezut în necesitatea luptei de clasă; 

fasciştii pur şi simplu au schimbat arena luptei    

concentrându-se pe ideea de luptă între rase şi naţiuni. De 

exemplu, istoricul german Heinrich Treitschke, una dintre cele 

mai importante surse ale ideilor naziste şi un proeminent 

rasist, a scris: „Naţiunile nu ar putea prospera fără o 

competiţie intensă, cum ar fi lupta pentru supravieţuire a lui 

Darwin.”  

Hitler a afirmat că s-a inspirat din concepţia lui Darwin 

despre luptă: „Întreaga lume a naturii este o luptă măreaţă 

între putere şi slăbiciune – o victorie eternă a celui puternic 

împotriva celui slab. Nu ar fi decât haos în natură dacă nu ar fi 

aşa. Cel care vrea să trăiască trebuie să lupte. Cel care nu 

doreşte să lupte în această lume, unde lupta permanentă este 

legea vieţii, nu are niciun drept să existe.”  

Aceste două ideologii social-darwiniste au considerat că, 

pentru o societate care devine mai puternică, lupta şi vărsarea 

de sânge sunt necesare. Ce au generat acestea în secolul al   

XX-lea se cunoaşte foarte bine. Nenumăraţi oameni nevinovaţi 
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au murit; alţii au fost răniţi sau mutilaţi; economiile naţionale 

au fost distruse; banii care se utilizau de obicei pentru 

sănătate, cercetare, tehnologie, educaţie şi artă au fost cheltuiţi 

pe arme sau pentru a repara distrugerile cauzate de acele 

armate şi pentru a reclădi oraşele distruse. A devenit evident, 

în timp, că lupta şi teroarea nu promovau dezvoltarea umană, 

ci distrugerea. 

Cu siguranţă există contradicţii în lume. Aşa cum în 

natură există lumină şi întuneric, zi şi noapte, cald şi rece, aşa 

există şi contradicţii în punerea ideilor în practică. Dar o 

contradicţie ideatică nu trebuie să genereze conflict. 

Dimpotrivă, dacă contradicţiile sunt abordate cu toleranţă, 

pace, înţelegere, dragoste, compasiune şi milă se pot obţine 

rezultate bune. Oricine îşi compară ideea cu ideea altuia poate 

astfel să şi-o dezvolte pe a sa sau poate să-şi vadă deficienţele 

şi să le remedieze. Aceia care îşi apără opiniile pot avea un 

schimb de idei în cadrul unei conversaţii sau se pot angaja 

într-o critică constructivă. Numai acel tip de persoană sinceră, 

iertătoare, pacifistă şi umilă care se conformează învăţăturilor 

morale ale Coranului poate dezvolta o asemenea abordare. 
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A omorî o persoană sau a-i face rău, deoarece are idei 

diferite de ale tale sau crede într-o religie diferită sau aparţine 

unei rase diferite reprezintă un act copleşitor de cruzime. De-a 

lungul istoriei şi în toată lumea, copiii şi-au omorât părinţii, 

fraţii s-au luptat unii cu alţii, omorându-se fără milă. Oameni 

de rase sau naţionalităţi diferite, femei, inclusiv copii, au fost 

măcelăriţi fără discriminare. Cei care au putut face un 

asemenea lucru nu au niciun respect pentru fiinţa umană şi 

nici nu îşi imaginează că vor da vreodată socoteală în faţa lui 

Allah pentru ceea ce au făcut.  

Cea mai bună şi cea mai constructivă atitudine în 

situaţiile în care ne confruntăm cu expunerea ideilor 

contradictorii ne este dezvăluită în Coran. Ciocniri de idei au 

apărut în întreaga istorie şi unul dintre cele mai cunoscute 

exemple este opoziţia dintre Moise (Pacea lui Allah fie asupra 

sa!) şi Faraon. 

În ciuda cruzimii şi a agresivităţii lui Faraon, Allah l-a 

trimis pe Moise (Pacea lui Allah fie asupra sa!) să-l invite la 

religia dreaptă şi i-a explicat acestuia metoda pe care trebuia să 

o aplice: 
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„«Duceţi-vă la Faraon, căci el a întrecut orice măsură! Şi 

spuneţi-i lui vorbe blânde! Poate că el îşi va aduce aminte sau 

se va teme!»” (Coran 20: 43-44). 

Moise (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a ascultat porunca 

lui Allah şi i-a explicat Faraonului adevărata religie. Pentru a 

pune capăt renegării lui Allah de către Faraon, precum şi 

cruzimii sale, Moise (Pacea lui Allah fie asupra sa!) i-a explicat 

cu răbdare fiecare aspect. Totuşi Faraonul a afişat o atitudine 

ostilă faţă de caracterul nobil şi răbdarea lui Moise, 

ameninţându-l că-l omoară pe el şi pe aceia care i-au 

împărtăşit ideile. Dar nu a fost abordarea lui Faraon cea care a 

condus la victorie; dimpotrivă, el şi oamenii lui au fost înecaţi. 

Moise (Pacea lui Allah fie asupra sa!) şi oamenii săi au ieşit 

triumfători.  

Aşa cum reiese din acest exemplu, victoria unei idei sau a 

luptei pentru evoluţie nu rezidă în ostilitate sau agresiune. 

Întâlnirea dintre Moise (Pacea lui Allah fie asupra sa!) şi 

Faraon oferă o lecţie pentru istorie: nu sunt aceia de partea 

discordiei şi a cruzimii cei victorioşi, ci aceia care sunt de 

partea păcii şi a dreptăţii. Aplicarea unor principii morale 
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optime îşi primeşte răsplata atât în această lume, cât şi în Cea 

de Apoi. 

 

Darwinismul şi terorismul 

 

Cum am văzut până acum, darwinismul constituie 

rădăcina unor ideologii variate ale violenţei care au adus 

numai dezastre omenirii în secolul al XX-lea. Conceptul 

fundamental care stă la baza acestei înţelegeri şi metode este 

„lupta împotriva oricui nu este de al nostru”. Există diferite 

credinţe, puncte de vedere şi filosofii în lume. Este foarte 

natural ca toate aceste diverse idei să aibă caracteristici 

contrare una alteia. Totuşi există două rezultate care pot fi 

generate în urma confruntării dintre două viziuni contrare: 

 1) Oamenii fie pot respecta existenţa acelora care nu sunt 

ca ei şi pot încerca să stabilească un dialog cu ei, folosind o 

metodă umană. Într-adevăr, această metodă este conformă cu 

moralitatea expusă în Coran; 

2) Oamenii fie pot alege să lupte cu alţii şi să încerce să-şi 

asigure un avantaj prin distrugerea lor, cu alte cuvinte să se 
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comporte ca un animal sălbatic. Aceasta este metoda utilizată 

de materialism, adică de ideologiile laice.  

Oroarea pe care noi o numim „terorism” nu este altceva 

decât afirmarea a celui de al doilea rezultat.  

Dacă luăm în considerare diferenţa dintre aceste două 

abordări, putem vedea că ideea „omului ca animal luptător”, 

pe care darwinismul a impus-o inconştient oamenilor, este în 

mod particular influentă. Indivizii şi grupările care au ales 

calea conflictului se poate să nu fi auzit vreodată de 

darwinism şi de principiile acelei ideologii. Dar, la sfârşitul 

zilei, ei sunt de acord cu teoriile ale căror suport filosofic este 

axat pe darwinism. Ce îi determină să creadă în corectitudinea 

acestor idei sunt sloganurile darwiniste şi anume: „În această 

lume, cel mai puternic supravieţuieşte”; „Peştele mare înghite 

peştele mic”; „Războiul este o virtute” şi „Omul avansează 

prin război”. Daţi deoparte darwinismul; acestea nu sunt 

nimic altceva decât vorbe goale! 

În final, când darwinismul este dat deoparte, nu mai 

rămâne nicio filosofie a conflictului. Cele trei religii divine în 

care cred majoritatea oamenilor de pe Pământ – Islamul, 

Creştinismul şi Iudaismul – se opun violenţei. Toate cele trei 
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religii doresc să aducă pacea şi armonia în lume şi se opun 

uciderii oamenilor nevinovaţi, precum şi supunerii acestora la 

acte de cruzime şi tortură. Violenţa şi conflictul distrug 

principiile morale pe care Allah le-a stabilit pentru umanitate; 

ele sunt concepte anormale şi indezirabile. Totuşi darwinismul 

înţelege şi portretizează conflictul şi violenţa într-un mod 

aparte, considerându-le concepte naturale, justificate şi corecte, 

care trebuie să existe. 

Dacă unii oameni comit acte de terorism prin utilizarea 

conceptelor şi simbolurilor Islamului, ale Creştinismului şi 

Iudaismului, în numele acestor religii, puteţi fi siguri că acei 

oameni nu sunt nici musulmani, nici creştini sau iudei. Ei sunt 

cu adevărat darwinişti sociali. Ei se ascund sub mantaua 

religiei, dar nu sunt credincioşi. Chiar dacă pretind că servesc 

religia, ei sunt de fapt duşmanii religiei şi a credincioşilor. Ei 

comit cu cruzime o crimă pe care religia o interzice. 

Din acest motiv, rădăcina terorismului care ne afectează 

planeta nu se află în niciuna dintre religiile divine, ci în ateism, 

precum şi în expresia ateismului din zilele noastre: 

darwinismul şi materialismul. 
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Orice persoană care îşi doreşte pacea trebuie să 

recunoască pericolul darwinismului 

 

Soluţia în lupta împotriva unei probleme particulare se 

află în îndepărtarea ideilor de care această problemă depinde 

într-un mod fundamental. De exemplu, nu contează cât de 

mult ne străduim să păstrăm curate împrejurimile unei lăzi de 

gunoi urât mirositoare – gunoiul va continua să emită un 

miros pestilenţial. Toate soluţiile se vor dovedi a fi pe termen 

scurt. Soluţia reală constă într-o curăţire completă a sursei de 

gunoi şi în îndepărtarea sa. 

 O altă comparaţie: este ca şi cum ai creşte ani la rând 

şerpi veninoşi într-o fermă, iar apoi i-ai lăsa să plece,  

mirându-te şi îngrozindu-te mai apoi dacă vor începe să-i 

muşte pe oameni. Nu trebuie să te miri, ci pur şi simplu nu 

trebuie să îi creşti. 

 În consecinţă, în lupta împotriva terorismului, căutarea 

izolată a teroriştilor şi încercarea de a-i face ineficienţi nu oferă 

o soluţie viabilă şi permanentă. Unicul mod de a eradica 
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complet calamitatea terorismului de pe faţa Pământului constă 

în identificarea surselor de bază care susţin terorismul şi în 

îndepărtarea lor. Principala sursă a terorismului, pe de altă 

parte, o constituie ideologiile eronate şi educaţia primită în 

lumina acestor ideologii.  

În zilele noastre, în majoritatea ţărilor din lume, 

darwinismul este inclus în curricula şcolară şi este considerat a 

fi un fapt ştiinţific. Tinerii nu sunt învăţaţi că sunt creaţi de 

Allah, că sunt înzestraţi cu spirit, înţelepciune şi conştiinţă. Nu 

li se spune că ei vor trebui să dea socoteală pentru acţiunile lor 

în Ziua Judecăţii şi că vor fi pedepsiţi în Iad sau vor fi răsplătiţi 

cu Raiul veşnic. Dimpotrivă, ei sunt învăţaţi că sunt creaturi ai 

căror predecesori sunt nişte animale şi care au intrat cumva în 

fiinţă în urma unui şir de coincidenţe aleatorii. Astfel 

îndoctrinaţi, ei pretind că sunt fiinţe rătăcitoare care nu sunt 

responsabile în faţa lui Allah şi care îşi văd viitorul – adică 

supravieţuirea lor – în a fi victorioşi prin luptă. În urma trecerii 

prin această etapă devine uşor să speli creierul unor asemenea 

oameni, îndoctrinaţi deja în timpul educaţiei şcolare; ei se 

tranformă în duşmanii umanităţii, capabili să omoare copii 

nevinovaţi. Asemenea tineri pot fi atraşi uşor de orice 
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ideologie haotică, pot acţiona sub influenţa grupurilor teroriste 

şi se pot angaja în acte de o cruzime şi de o violenţă de 

neconceput. Grupările teroriste comuniste, rasiste şi fasciste 

care au apărut în secolul al XIX-lea sunt produse ale acestui tip 

de sistem educaţional. 

Al doilea mare rău pe care acest sistem de educaţie îl 

generează constă în îndepărtarea totală a religiei de educaţie, 

limitând astfel sfera spiritualului la lumea oamenilor 

needucaţi. În timp ce aceia care au acces la educaţie sunt total 

îndepărtaţi de religie graţie instruirii darwinist-materialiste, 

religia devine ceva specific celor needucaţi. Astfel, dezvoltarea 

superstiţiilor şi a ideilor eronate ia amploare, permiţându-le 

celor care promovează idei total opuse religiei, dar în numele 

religiei, să preia uşor controlul. 

Recentele evenimente din 11 septembrie sunt cele mai 

clare exemple. Oricine se teme de Allah, oricine Îl iubeşte şi se 

aşteaptă să dea socoteală pentru acţiunile sale, în Viaţa de 

Apoi, nu poate să omoare sau să îşi rănească semenii şi să lase 

orfani mii de copii nevinovaţi. Un asemenea om ştie că va da 

socoteală în faţa lui Allah pentru fiecare persoană pe care a 
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supus-o cruzimii şi fiecare dintre ei va deveni o sursă de chin 

pentru el în Iad.  

Ca să concluzionăm, calea de a opri actele de terorism 

este aceea de a pune capăt educaţiei darwinist-materialiste, de 

a educa tinerii în spiritul unei curricule bazate pe descoperiri 

ştiinţifice reale, care să le insufle teama de Allah şi să le cultive 

dorinţa de a acţiona înţelept şi moral. Roadele unei asemenea 

educaţii se vor concretiza într-o comunitate formată din 

oameni pacifişti, de încredere, iertători şi toleranţi. 
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„El este Cel care pogoară asupra robului Său semne 

limpezi, pentru ca să vă scoată pe voi din întunecimi la 

lumină. Şi Allah este Iertător, Îndurător [Ra'uf, Rahim] cu 

voi.” (Coran 57: 9) 

 

Concluzie: sfaturi adresate lumii vestice şi 

musulmanilor 

 

Astăzi lumea occidentală este, în mod justificat, 

neliniştită din cauza grupărilor care apelează la terorism. Este 

foarte clar că toţi indivizii care îndeplinesc sau care sprijină 

actele teroriste trebuie pedepsiţi conform legislaţiei penale 

internaţionale. Mai important însă este să se stabilească ce 

strategii de lungă durată trebuie aplicate pentru rezolvarea 

acestei probleme. Analizele efectuate până la ora actuală au 

demonstrat că terorismul nu există în Islam, acesta nefiind 

altceva decât o crimă îndreptată împotriva umanităţii. De 

acum înainte, toate ţările îşi vor lua măsuri de precauţie şi vor 

proceda cu tact şi înţelepciune împotriva terorismului. 
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Scenariul sumbru care a apărut prin anii ’90 în Ciocnirea 

civilizaţiilor trebuie împiedicat sub orice formă. Între civilizaţii 

nu trebuie să existe lupte, ci toleranţă şi pace. Întreaga omenire 

trebuie să-şi unească eforturile pentru a trăi în pace, pentru a 

învăţa unii de la alţii, pentru a dezvolta legăturile               

inter-culturale, pentru a avea rezultate strălucite în artă, 

religie, literatură, filosofie, ştiinţă, tehnologie şi cultură; doar 

astfel ne putem îmbogăţi viaţa. Trebuie să îi arătăm lumii ce 

înseamnă cu adevărat Islamul... 

Dar aceste măsuri luate împotriva unei grupări radicale 

nu trebuie să se răsfrângă nici asupra tuturor musulmanilor, 

pentru că astfel efectul nu ar mai fi cel scontat, ci, dimpotrivă, 

ar stârni nemulţumirea tuturor. Soluţia constă în propagarea 

adevăratului Islam şi în punerea în lumină a musulmanului ca 

exemplu demn de urmat – o fiinţă umană care trăieşte 

conform valorilor din Coranul cel Sfânt: democraţie, libertate, 

spiritualitate, înalte valori morale. Toate aceste aspecte 

însumate în comportamentul musulmanului nu pot aduce 

decât fericire şi bunăstare întregii omeniri. 

Musulmanul trebuie să se comporte şi să trăiască 

conform învăţăturilor Coranului, aşa cum a trăit profetul 
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Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). 

Este datoria noastră, a musulmanilor, de a lua atitudine 

împotriva acelor musulmani care înţeleg greşit religia islamică 

şi care îi dau conotaţii eronate, denaturând cu totul imaginea 

Islamului. 

Originea terorismului se află în ignoranţă şi fanatism, iar 

această problemă se va rezolva numai prin educaţie. Grupările 

radicale care acţionează prin violenţă trebuie să ştie că teroarea 

este împotriva principiilor islamice şi că susţinând astfel de 

acţiuni vor face rău nu doar Islamului şi musulmanilor, ci 

întregii omeniri. Pentru a scăpa de barbarismul acestor 

oameni, ei trebuie, în primul rând, să fie educaţi. 

Politica externă a SUA, în ultimii zece ani, a condamnat 

masacrele şi opresiunile îndreptate asupra musulmanilor din 

diferite zone. De exemplu, SUA a intervenit împotriva 

masacrului sârbilor din Bosnia, ce a durat trei ani, facilitând 

semnarea unui armistiţiu. La fel, albanezii musulmani din 

Kosovo au scăpat de teroarea sârbilor prin intervenţia SUA. 

Atacurile Rusiei, care atinseseră proporţiile unui masacru, 

asupra cecenilor au fost oprite tot prin acţiunile SUA. Aceste 

politici trebuie întărite şi prezentate musulmanilor din 
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întreaga lume, astfel încât să dispară prejudecăţile împotriva 

Americii şi a Occidentului.  

Terorismul, care îşi are bazele în comunism, fascism, 

rasism, precum şi în alte ideologii, poate fi înlăturat prin 

metode culturale de lungă durată. Astăzi, la baza educaţiei din 

toate colţurile lumii stă gândirea materialistă şi darwinistă. 

Dar darwinismul, aşa cum am subliniat şi mai înainte, vede 

omul precum un animal angrenat într-o permanentă luptă şi 

susţine că orice progres uman se realizează doar prin luptă. 

Aceasta este o ideologie greşită care pune bazele oricărui tip 

de teroare. Susţinând că numai cei puternici pot supravieţui şi 

considerând războiul o virtute, darwinismul reprezintă de 

secole o mlaştină care-i atrage pe mulţi în ea. 

De aceea, pe lângă măsurile juridice şi cele luate de 

poliţie în lupta împotriva terorismului, trebuie să se înceapă la 

nivel planetar o campanie de educare a oamenilor împotriva 

acestui curent. Piatra de temelie a acestei campanii ar trebui să 

fie informarea oamenilor despre erorile darwinismului şi 

materialismului şi îndemnul la buna educaţie pe care Allah a 

stabilit-o. Liniştea de mult aşteptată şi stabilitatea vor fi atinse 

numai atunci când frumuseţea educaţiei cerută de religie va fi 
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trăită pe deplin de către oameni; dacă nu vom seca mlaştina 

aceasta, nu vom face decât să ne afundăm şi mai mult în 

această problemă.  

Sperăm că sfaturile de mai sus vor ajuta lumea să scape 

de terorism şi de toate celelalte organizaţii dure şi barbare. 

America, care se defineşte a fi „un stat aflat sub protecţia lui 

Dumnezeu”, este într-adevăr prietenul musulmanilor prin 

reprezentarea culturii creştine.  

Allah ne atrage atenţia asupra acestui lucru în Coranul 

cel Sfânt, în capitolul Al-Ma’ida, versetul 82:  

„… după cum vei găsi că cei mai prietenoşi faţă de cei ce 

cred sunt aceia care spun: «Noi suntem creştini.» Şi asta 

pentru că printre ei se află preoţi şi călugări şi pentru că ei nu 

se fălesc.” (Coran 5: 82). 

De-a lungul istoriei, unii ignoranţi (de exemplu: cei care 

au participat la cruciade) nu au înţeles aceste adevăruri şi au 

generat război între cele două religii. Pentru ca acelaşi scenariu 

să nu se mai repete, musulmanii şi creştinii trebuie să 

coopereze. Oricum, îmbunătăţirile de după evenimentele triste 

din America demonstrează că roadele acestei cooperări sunt 

deja vizibile. Acest eveniment al terorii a fost punctul de 
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plecare al unei apropieri între musulmani şi creştini şi, în 

acelaşi timp, a constituit motivul pentru care foarte mulţi 

oameni au început cerceteze adevăratul Islam, dincolo de cel 

arătat de mass-media. Acest lucru s-a finalizat prin efortul 

musulmanilor de explica Islamul, aşa cum li se cere în Cartea 

cea Sfântă.  

Toate aceste reuşite în cooperarea dintre musulmani şi 

creştini denotă faptul că oamenii vor cunoaşte îndeaproape 

doctrina islamică şi vor şterge din mintea lor toate 

prejudecăţile pe care le-au adoptat în trecut. 

Secolul XXI va fi, cu voia lui Allah, un secol în care 

oamenii vor înţelege că numai prin răspândirea valorilor 

islamice se va instaura în lume pacea şi liniştea mult aşteptată. 

 

Evoluţia – concept fals 

 

Înainte de a ne întoarce privirea spre dezastrele şi 

suferinţele pe care darwinismul le-a provocat omenirii, să 

răsfoim paginile istoriei, întorcându-ne cu mult timp în urmă, 
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pentru a vedea din ce perioadă datează acest curent de 

gândire. 

Mulţi cred că teoria evoluţiei se bazează pe dovezi 

ştiinţifice solide, observaţii şi experimente. Având în vedere că 

la originea acestei teorii nu se află însuşi Darwin, concluzia 

este că sursa teoriei nu reprezintă o dovadă ştiinţifică. Cândva, 

în vremuri antice, în Mesopotamia, credinţa adorării idolilor 

domina viaţa socială a acelor timpuri. Abundau tot felul de 

superstiţii şi mituri legate de sursa vieţii şi a originii 

Universului. Printre ele se număra şi credinţa în „evoluţie”. 

Potrivit epopeii Enuma-eliş, ce datează din vremea 

sumerienilor, a avut loc un potop foarte puternic şi atunci au 

luat naştere zeii Lahmu şi Lahamu. Potrivit credinţelor mitice, 

aceşti idoli s-au creat mai întâi pe ei înşişi, iar mai apoi au 

devenit universali, generând materie şi creaturi vii. Cu alte 

cuvinte, conform miturilor sumeriene, viaţa a luat naştere 

brusc din întinderea de apă lipsită de viaţă, ca mai apoi să 

evolueze şi să dezvolte diferite forme de viaţă. Observăm că 

aceste superstiţii prezintă o asemănare izbitoare cu „teoria 

evoluţiei” care susţine: „Lucrurile vii s-au dezvoltat şi au 

evoluat din lucruri inerte, lipsite de viaţă”. De aici reiese că 
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ideea evoluţiei nu îi aparţine în niciun caz lui Darwin, ci 

sumerienilor. 

Mai târziu, mitul evoluţiei a câştigat teren în mijlocul 

altei civilizaţii adoratoare de idoli: Grecia antică. Filosofii 

materialişti din Grecia antică au considerat că materia este 

singurul lucru care există. Ei s-au întors la mitul evoluţiei, 

moştenit de la sumerieni, pentru a explica cum au apărut 

lucrurile vii. 

Astfel, filosofia materialistă şi mitul evoluţiei din Grecia 

antică s-au combinat şi au fost transmise mai departe culturii 

romane. Aceste două concepte, fiecare dintre ele aparţinând 

unor civilizaţii idolatre, şi-au făcut apariţia în lumea modernă 

mult mai târziu, în secolul al XVIII-lea. Câţiva dintre filosofii 

europeni care au studiat textele antice greceşti au devenit 

adepţi ai materialismului. Trăsătura lor comună o constituia 

opoziţia pe care o manifestau în relaţie cu religia. 

Aşa stăteau lucrurile în acele timpuri, iar unul dintre cei 

care au studiat teoria evoluţionistă în detaliu a fost biologul 

francez Jean Bapiste Lamarck. În teoria pe care a enunţat-o şi 

care mult mai târziu se va dovedi a fi falsă, Lamarck afirma că 



 
186 

toate creaturile vii au evoluat una din cealaltă prin mici 

modificări suferite de-a lungul vieţii. 

O altă persoană care a readus la lumină ceea ce pretindea 

Lamarck, dar într-o manieră puţin diferită, a fost Charles 

Darwin. Darwin şi-a expus teoria în cartea Originea speciilor ce 

a fost publicată în Anglia în 1859. În această carte, el explica că 

toate speciile de animale şi plante provin dintr-un singur 

strămoş, apărut la întâmplare din apă; ele au evoluat diferit 

unele faţă de celelalte datorită unor mici modificări care au 

apărut aşa, la voia întâmplării, din nimic. Presupoziţiile lui nu 

au câştigat încrederea oamenilor de ştiinţă ale acelor vremuri. 

Mai ales experţii în fosile erau conştienţi că teoria lui Darwin 

nu era decât rodul unei fantezii bogate.  

În timp, teoria lui a început să atragă interesul diferitelor 

cercuri de intelectuali, în special pentru că oferea o bază solidă 

care le lipsea forţelor conducătoare din secolul al XIX-lea. 
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Motivul pentru care darwinismul a fost acceptat ca 
ideologie 

 

 
 În perioada în care Darwin şi-a publicat cartea Originea 

speciilor şi a prezentat teoria evoluţiei, ştiinţa era foarte 

înapoiată. De exemplu, celula, despre care astăzi ştim că este 

alcătuită dintr-un sistem extrem de complicat, se putea vedea 

numai ca o simplă pată cu ajutorul microscoapelor 

rudimentare din acea vreme. Din acest motiv, Darwin nu a 

avut nicio reţinere în a afirma că viaţa a apărut din materia 

lipsită de viaţă, din materia moartă. În acelaşi fel, absenţa 

dovezilor fosile la acea vreme a făcut posibilă presupunerea că 

lucrurile vii au luat naştere unele din altele, prin mici 

modificări. În ziua de astăzi, descoperirile de fosile nu oferă 

niciun suport pentru afirmaţiile lui Darwin referitoare la faptul 

că lucrurile vii au luat fiinţă dezvoltându-se unele din altele. 

Până recent, evoluţioniştii s-au lovit de această problemă, 

dar au trecut în mod superficial peste ea, motivând: „În viitor 

se vor găsi astfel de dovezi”. Astăzi se confruntă cu această 

imposibilitate de a aduce dovezi fizice, palpabile. În orice caz, 



 
188 

nu s-a produs nicio schimbare în devotamentul unora faţă de 

teoria evoluţiei; unii dintre adepţii devotaţi darwinismului 

refuză cu desăvârşire, chiar şi astăzi, să renunţe la această 

„moştenire” transmisă, din generaţie în generaţie, în ultimii o 

sută cincizeci de ani. Atunci avem dreptul să ne întrebăm, pe 

bună dreptate: „De ce, în ciuda faptului că, din punct de 

vedere ştiinţific, teoria este nulă, ea atrage adepţi în diverse 

cercuri sociale şi încă se bucură de un viu şi real interes?” 

Trăsătura definitorie a darwinismului este aceea că neagă 

existenţa unui Creator. Potrivit teoriei evoluţioniste, viaţa a 

luat naştere de la sine, printr-o pură întâmplare. Această falsă 

presupunere a lui Darwin a avut menirea de a fi generat toate 

filosofiile ateiste, începând cu filosofia materialistă. 

Până în secolul al XIX-lea, oamenii învăţaţi căutau în 

ştiinţă un mijloc de a descoperi şi de a cerceta ceea ce Allah 

crease; de aceea a fost foarte greu, dacă nu imposibil, ca 

teoriile ateiste şi materialiste să se nască şi să degenereze. Însă 

negarea existenţei lui Dumnezeu a constituit o mare 

oportunitate pentru credinţele ateiste şi materialiste, ele 

urmând să-şi consolideze structura pe teoria evoluţiei. Din 

acest motiv, ambele credinţe s-au identificat cu darwinismul, 
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adaptând teoria la propriile ideologii. Pe lângă negarea 

existenţei divinităţii, s-a manifestat o altă convingere 

ideologică darwinistă: „Dezvoltarea vietăţilor este strâns 

legată de lupta pentru supravieţuire din natură. Victoria îi 

aparţine celui mai puternic. Cel slab este învins şi exterminat.” 

Această strânsă colaborare a darwinismului cu ideologiile care 

au adus durere şi suferinţă lumii întregi este foarte clar 

ilustrată în afirmaţiile de mai sus. 

 

Darwinismul social: adaptarea legii junglei la 

comportamentul uman 

 

Una dintre principalele idei susţinute de teoria evoluţiei 

este că dezvoltarea lucrurilor vii este cauzată de „lupta pentru 

supravieţuire” ce are loc în natură. Potrivit spuselor lui 

Darwin, în natură se duce o luptă cruntă pentru supravieţuire, 

o bătălie continuă. Cel mai puternic va fi întotdeauna 

triumfător peste cel slab şi acest lucru face posibilă evoluţia. 

Un subtitlu al cărţii Originea speciilor ilustrează acest punct de 
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vedere: Originea speciilor cu ajutorul selecţiei naturale sau 

conservarea speciilor favorizate în lupta pentru supravieţuire. 

Sursa de inspiraţie pentru Darwin în această chestiune a 

fost cartea economistului englez Thomas Malthus – Un eseu 

despre principiul populaţiei. Această carte prezicea o soartă 

sumbră omenirii în viitorul cel mai apropiat. Malthus calculase 

că numărul populaţiei umane va creşte într-un ritm rapid. 

Cifrele se vor dubla o dată la douăzeci şi cinci de ani. Cu toate 

acestea, proviziile de hrană nu vor creşte în acelaşi ritm cu 

numărul oamenilor, fiind foarte posibil ca omenirea să se 

confrunte cu pericolul iminent al foametei. Forţele care puteau 

să ţină sub control numărul omenirii erau dezastrele: 

războaiele, foametea sau epidemiile. Altfel spus, pentru ca unii 

să poată trăi era necesar ca alţii să moară. Existenţa umană 

devenea în acest fel un „război permanent”. Darwin a declarat 

că această carte a lui Malthus l-a făcut să se gândească la lupta 

pentru existenţă: „În octombrie 1833, adică la cincisprezece 

luni după ce mi-am început cercetarea sistematică, am citit, din 

întâmplare şi amuzament, cartea lui Malthus despre populaţie. 

Fiind temeinic pregătit să analizez lupta pentru existenţă, idee 

la care am ajuns în urma unor lungi observaţii asupra 
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plantelor şi animalelor, pe neaşteptate m-a luminat gândul că, 

dacă astfel stau lucrurile în natură, schimbările benefice se vor 

conserva, iar cele nefavorabile vor dispărea. Aceasta va duce la 

formarea de noi specii. De acum înainte am în sfârşit o teorie 

pe care să-mi sprijin munca”. 

Darwin, influenţat de Malthus, a aplicat această idee la 

nivelul întregii naturi şi a anticipat că acest război, deja 

existent, va fi câştigat de cel mai puternic şi mai bine pregătit. 

A inclus în această presupunere toate plantele, animalele şi 

fiinţele umane. De asemenea, a mai subliniat că lupta pentru 

supravieţuire, de care anterior amintise, reprezenta o 

neschimbată şi neîncetată lege a naturii. Prin negarea 

creaţionismului, invita oamenii să-şi abandoneze credinţele 

religioase, sperând astfel să îndepărteze toate acele principii 

morale ce puteau constitui un obstacol în faţa barbariei pe care 

el o numea „lupta pentru supravieţuire”. 

Teoria lui Darwin s-a instaurat, din momentul în care a 

fost făcută cunoscută, iniţial în Anglia şi ulterior în Occident. 

Imperialiştii, capitaliştii şi alţi materialişti au salutat această 

teorie ce le oferea o bază ştiinţifică care putea să justifice 
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sistemul politic şi social pe care-l fondaseră şi s-au grăbit să o 

pună în practică cât mai repede cu putinţă. 

În scurt timp, teoria evoluţionistă devenise unicul 

centru de interes în toate domeniile, de la sociologie la istorie 

şi de la psihologie la politică. În toate sferele de interes 

ştiinţific, motto-urile erau „lupta pentru supravieţuire” şi „cel 

puternic supravieţuieşte”; partide, naţiuni, guverne, firme 

comerciale şi oameni preluau cu entuziasm aceste slogane. 

Pentru că ideologiile dominante în societate se 

identificau cu darwinismul, propaganda darwinistă a luat 

amploare, începând să fie introdusă în fiecare domeniu, de la 

educaţie şi artă până la politică şi istorie. S-a încercat să se 

găsească coordonate de legătură între orice subiect şi 

darwinism; toate lucrurile erau privite prin prisma 

darwinismului. Drept urmare, chiar dacă oamenii nu 

cunoşteau darwinismul, se formaseră deja societăţi după 

modelul prevăzut de darwinism. 

Însuşi Darwin a făcut recomandarea ca aceste puncte de 

vedere să fie aplicate la nivelul ştiinţelor sociale şi al 

raţionamentului moral. Darwin i-a adresat o scrisoare lui H. 
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Thiel, în 1980, în care scria: „Sunt de-a dreptul bucuros că 

aplici în cazul unor chestiuni de ordin social şi moral idei 

similare celor pe care le-am folosit în legătură cu variaţiile 

speciilor. Nu m-am gândit înainte, niciodată, că ideile mele se 

vor diversifica atât de diferit şi vor atinge atâtea subiecte”. 

Odată ce lupta din natură a fost acceptată ca făcând 

parte din natura umană, conflictele purtate în numele 

rasismului, fascismului, comunismului, imperialismului şi 

eforturile oamenilor puternici de a-i elimina pe cei slabi erau 

mascate de faţada pe care atât de convenabil o oferea ştiinţa. 

De acum înainte nimeni nu îi va mai putea împiedica sau trage 

la răspundere pe aceia care comiteau masacre, care îi tratau pe 

semenii lor mai rău decât pe animale, care semănau vrajbă 

între oameni, care îi dispreţuiau pe ceilalţi din simplul motiv 

că aparţineau unei rase diferite, care închideau micile afaceri în 

numele competiţiei şi care refuzau să dea o mână de ajutor 

celor nevoiaşi. Acţiunile lor erau perfect justificate şi 

„acoperite” de faptul că erau în concordanţă cu legea naturală 

validată de ştiinţă. Acest fapt ştiinţific era cunoscut sub 

numele de darwinism social. 



 
194 

Unul dintre cei mai de seamă oameni de ştiinţă, un 

evoluţionist contemporan, paleontologul american Stephen Jay 

Gould, recunoaşte adevărul, declarând că, în urma publicării 

cărţii Originea speciilor din 1859, s-au dezvoltat argumente 

favorabile întreţinerii sclaviei, colonialismului, rasismului, 

luptelor între clasele sociale şi între sexe, toate motivate de 

„acoperământul ştiinţei”. 

Un aspect cere o atenţie deosebită aici. Toate perioadele 

din istoria omenirii au fost martore ale războaielor, cruzimii, 

atrocităţilor, rasismului şi conflictului. Însă exista întotdeauna 

o credinţă divină care-i atenţiona pe oameni că ceea ce fac nu 

este bine şi care-i chema la pace, dreptate şi înţelegere. 

Oamenii care credeau în această putere divină conştientizau 

într-o măsură mai mare sau mai mică că, atunci când se 

foloseau de violenţă, comiteau un mare păcat. 

Din secolul al XIX-lea, darwinismul a demonstrat că 

lupta pentru câştig şi nedreptatea sunt justificate ştiinţific şi 

astfel aceste atitudini au fost acceptate sub pretextul că fac 

parte din firea omului, acestuia fiindu-i transmise de la 

strămoşii lui ancestrali tendinţele de comportament sălbatic şi 

agresiv; cel mai puternic şi mai agresiv animal a supravieţuit, 
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iar aceleaşi legi se aplică şi sunt valabile şi în cazul lumii 

umane. 

În numele acestei ideologii, războaiele, suferinţa şi 

masacrele au afectat o mare parte a lumii. Darwinismul a 

susţinut şi încurajat toate acele mişcări care au adus durere, 

sânge şi asuprire omenirii şi le-a prezentat ca fiind înţelepte şi 

drepte. Ca rezultat al acestui aşa-zis sprijin ştiinţific, ideologii 

periculoase au căpătat puteri din ce în ce mai mari şi au marcat 

secolul XX. 

În secolul al XIX-lea, atunci când Darwin a promovat 

teoria că lucrurile vii nu au fost create, că au apărut la 

întâmplare, că omul a avut un strămoş comun cu cel al 

animalelor şi că a apărut printr-o simplă coincidenţă, nimeni 

nu a anticipat urmările dezastruoase ale acestor afirmaţii. Dar 

în secolul XX, apogeul concretizării acestei teorii a fost trăit 

prin experienţe groaznice. Cei în a căror accepţiune omul era 

un simplu animal ce a evoluat nu au ezitat să-i calce în 

picioare pe cei slabi, să găsească tot felul de metode de a-i 

lichida pe cei bolnavi şi neputincioşi şi să conceapă planuri 

diabolice pentru a se debarasa de rasele umane socotite 
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diferite şi inferioare. Teoria lor, deghizată în forma ştiinţei, le 

justifica faptele, susţinând că aceasta era „legea naturii”. 

Acesta este contextul apariţiei dezastrelor provocate de 

darwinism, lucrurile precipitându-se în scurt timp şi luând 

amploare în lumea întreagă. 

Secolul XX a reprezentat o răsturnare de situaţie faţă de 

starea de fapt din secolul al XIX-lea în care, înainte ca teoriile 

ateiste şi materialiste să se impună în societate, marea 

majoritate a oamenilor credeau că Dumnezeu a creat toate 

lucrurile vii şi că fiinţele umane, spre deosebire de celelalte 

lucruri vii, au fost înzestrate cu suflet de către Creator. Lipsa 

credinţei, însă, indusă şi impusă de darwinism, a reprezentat 

un mediu propice pentru diferite grupuri sociale cu ambiţii 

competitive şi nemiloase asupra lumii, acestea ajungând să fie 

lipsite de orice valori morale şi să considere oamenii doar nişte 

animale superior dezvoltate. Oamenii care au refuzat să 

recunoască datoriile pe care le avem faţă de Allah au iniţiat o 

cultură în care orice tip de egoism este perfect justificat. 
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„I-au răspuns ei: «Mărire Ţie! Nu avem ştire decât de 

ceea ce Tu ne-ai învăţat, căci Tu eşti Atoateştiutor [şi] 

Înţelept [Al-’Alim, Al-Hakim]!»” (Coran 2: 32) 


