
CAPITOLUL VI 
 
 

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

REFERIRI  ALE  VERSETELOR SFINTE 
LA   ŞTIINŢA   MEDIULUI 

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



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

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

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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

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

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

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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
 
 
 
 
 
 



Fig. 31: Domnul a înlesnit cãile ajungerii la nectarul florilor cu ajutorul 
unui limbaj chimic i al mi cãrilor de dans cu ajutorul cãrora albina 
descoperitoare le conduce pe semenele ei la sursele de hranã.
Dansul circular: când sursa hranei se aflã la o distan ã mai micã de 
cincizeci de metri de locul stupului; albina descoperitoare a sursei de 
nectar, danseazã la întoarcerea la stup pe discul de cearã un dans în 
cerc, a a cum se observã în imaginea realã i în desenul explicativ de 
mai sus.
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„ i urma i cãile u oare ale Domnului vostru” (An-Nahl: 19).Ş ţ ş

 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 



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

„Nu se aflã nici o vitã pe pãmânt i nici o pasãre care zboarã 
cu aripile ei, decât în neamuri, ca i voi” (Al-An'am: 38).

ş
ş

 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 



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

mici globule e care ac ioneazã în deplinã complementaritate unele cu 
altele. tiin a nu a reu it pânã în momentul de fa ã sã descopere 
detaliile activitã ii lor. 

ţ ţ ţ ţ
ţ ţ

Ş ţ ş ţ
ţ

„Allah nu se sfie te sã dea ca pildã o musculi ã sau ceva 
deasupra ei. Cei care au crezut tiu cã este adevãrul de la 

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

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

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



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



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



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



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



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



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



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



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

 
 



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

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

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

 
 
 
 



Fig. 45: Un gândac negru adunã balegile vacilor i le transformã în mici 
bile, pe care le îngroapã în pãmânt pentru a fermenta. Apoi î i depune în 
ele ouãle i, dupã eclozarea larvelor, datoratã temperaturii lor 
crescânde, larvele se hrãnesc din ele. Dacã balegile ar rãmâne pe 
suprafa a pãmântului, ele ar împiedica iarba sã creascã i ar distruge-o!

ş
ş

ş

ţ ş

„ i Noi am creat toate lucrurile bine întocmite” 
(Al-Qamar: 49).
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Fig. 46: Imaginea de mai sus a surprins o gu ã-ro ie, în vreme ce 
hrãnea un pui de cuc mai mare decât ea de câteva ori. Cum explicã 
adep ii evolu ionismului sau hazardului comportamentul cucului 
care cautã cuibul gu ii-ro ii, aruncã unul sau câteva ouã din el în 
absen a stãpânilor lui i, dupã aceea, depune în el un ou 
asemãnãtor cu cele din cuib? Stãpânii nu descoperã iretlicul iar 
când oul se sparge puiul de cuc împinge afarã din cuib puii 
stãpânilor originari sau îi ucide, pentru a beneficia singur de grija 
pãrin ilor pe care îi epuizeazã cu cererea de hranã, a a cum se vede 
în imaginea de mai sus.
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 Unde este evolu ia i ce înseamnã hazardul?ţ ş

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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



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



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



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

 



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

 


