KRATEK ILUSTRIRAN VODNIK
RAZUMEVANJU ISLAMA

K

Za več informacij o knjigi in o islamu obiščite:
www.islam-guide.com

Slika na sprednji platnici: Več kot milijon muslimanov celega sveta skupaj moli v Haram
džamiji v Meki.
Slika na zadnji platnici: Muhammedova,
mnbn, džamija v Medini.

A brief illustrated guide to understanding islam: I. A. Ibrahim
Lektura: Amra Halilović
Korektura: Layla Malus
Grafična obdelava: Jasmina Puškar
Prevod slik: Layla Malus
Založba: Conveying Islamic Message Society, CIMS, P.O. Box 834, Aleksandrija, Egipt
Prva izdaja
Naklada: 2000 izvodov
Jesenice, 2009

Glavni uredniki

Znanstveni uredniki

Dr. William (Daoud) Peachy
Michael (Abdul-Hakim) Thomas
Tony (Ebu-Khaliyl) Sylvester
Idris Palmer
Jamaal Zarabozo
Ali AlTimimi

Profesor Harold Stewart Kuofi
Profesor F. A. State
Profesor Mahjoub O. Taha
Profesor Ahmad Allam
Profesor Salman Sultan
Izredni profesor H. O. Sindi

Citati iz Kur'ana: Majaron, Erik. 2005. Koran. Zbirka Žepna knjiga. 1. izdaja.Tržič: Učila
International, založba, d.o.o.
Citati iz Svetega pisma: Biblija.net. 2008. Sveto pismo na internetu. Svetopisemska družba
Slovenije. http://www.biblija.net/biblija.cgi

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
28
IBRAHIM, I. A.
Kratek ilustriran vodnik k razumevanju Islama / I. A. Ibrahim ;
1. izd. - Aleksandrija : Conveying Islamic Message Society - CIMS,
2009
Prevod dela: A brief illustrated guide to understanding Islam
248653824

Copyright
Copyright © 1997, 1996 I. A. Ebu-Harb.
Vse pravice pridržane. Noben del knjige ne sme biti kopiran ali prenesen v kakršnikoli obliki
ali za kakršenkoli namen; elektronski ali mehanski, vključeno fotokopiranje, brez odobritve
avtorja prepovedano posnemanje ali kakršnakoli informacijska hranitev in reparacijski
sistem, razen v spodaj omenjeni situaciji.

Ponatis
Ponatis ali kopiranje knjige kot celote pod pogojem, da ni vpeljana popolnoma nobena
sprememba, dodatek ali opuščanje, je dovoljeno. Za visoko kvaliteten ponatis in brezplačne
kopije računalniških arhivov je na voljo avtor knjige (naslov na strani 42).

Spletna stran knjige
Celo knjigo kot tudi več informacij o islamu dobite na:
www.islam-guide.com

ﺣﻴۡ ِﻢ
ِ ﻦ اﻟ ﱠﺮ
ِ ٰﷲ اﻟ ﱠﺮﺣۡﻤ
ِ ﺑِﺴۡ ِﻢ ا
V imenu Boga, Milostnega, Usmiljenega

KRATEK ILUSTRIRAN VODNIK K
RAZUMEVANJU ISLAMA

I. A. Ibrahim

Jesenice, 2009

VSEBINA
PREDGOVOR............................................................................................................ 8
POGLAVJE 1........................................................................................................... 10
NEKAJ DOKAZOV O RESNICI V ISLAMU............................................................. 10
(1) Znanstveni čudeži v Svetem Kur'anu.......................................................................................................... 10
A) Kur'an o razvoju človeškega zarodka ......................................................................................................... 10
B) Kur'an o gorah............................................................................................................................................. 14
C) Kur'an o začetku vesolja ............................................................................................................................. 16
D) Kur'an o velikih možganih.......................................................................................................................... 18
E) Kur'an o morjih in rekah ............................................................................................................................. 19
F) Kur'an o globokih morjih in notranjih valovih ............................................................................................ 20
G) Kur'an o oblakih.......................................................................................................................................... 22
H) Komentarji znanstvenikov o znanstvenih čudežih v Svetem Kur'anu: ....................................................... 25
(2) Velik izziv izdelave enega takšnega poglavja, kot so poglavja v Svetem Kur'anu .................................. 28
(3) Svetopisemske prerokbe o prihodu Muhammeda,

mnbn, poslancu islama...................................... 29

(4) Verzi v Kur'anu, kateri omenjajo prihodnje dogodke, ki se kasneje zgodijo.......................................... 31
(5) Čudeži, ki jih je izvršil Muhammed,
(6) Enostavno življenje Muhammeda,

mnbn ......................................................................................... 31
mnbn ............................................................................................ 31

(7) Fenomenalna rast islama.............................................................................................................................. 33

POGLAVJE 2........................................................................................................... 35
NEKAJ KORISTI ISLAMA....................................................................................... 35
(1) Vrata do večnega Raja.................................................................................................................................. 35
(2) Odrešitev od peklenskega ognja .................................................................................................................. 36
(3) Prava sreča in notranji mir .......................................................................................................................... 36
(4) Odpuščanje vseh prejšnjih grehov .............................................................................................................. 37

POGLAVJE 3........................................................................................................... 38
SPLOŠNE INFORMACIJE O ISLAMU .................................................................... 38
Kaj je islam? ....................................................................................................................................................... 38
Nekaj osnovnih islamskih prepričanj ............................................................................................................... 38
1) Vera v Boga:................................................................................................................................................ 38

2) Vera v angele:.............................................................................................................................................. 39
3) Vera v Božje razodete knjige: ..................................................................................................................... 40
4) Vera v Božje poslance: ................................................................................................................................ 40
5) Vera v Sodni dan: ........................................................................................................................................ 40
6) Vera v Al-Qadar:......................................................................................................................................... 40
Ali obstaja še kakšen drug verski vir poleg Kur'ana?.................................................................................... 40
Primeri Muhammedovih,

mnbn, izjav ...................................................................................................... 41

Kaj pravi islam o Sodnem dnevu?..................................................................................................................... 41
Kako postati musliman? .................................................................................................................................... 43
O čem govori Kur'an? ........................................................................................................................................ 43
Kdo je poslanec Muhammed,

mnbn? ........................................................................................................ 44

Kako je širitev islama vplivala na razvoj znanosti?......................................................................................... 45
Kaj muslimani verjamejo glede Jezusa? .......................................................................................................... 46
Kaj pravi islam o terorizmu?............................................................................................................................. 47
Človeške pravice in pravičnost v islamu........................................................................................................... 48
Kakšen je položaj žensk v islamu? .................................................................................................................... 49
Družina v islamu................................................................................................................................................. 50
Kako muslimani ravnajo s starejšimi? ............................................................................................................. 50
Pet stebrov islama............................................................................................................................................... 51
1) Pričevanje vere: ........................................................................................................................................... 51
2) Molitev: ....................................................................................................................................................... 51
3) Dajanje zekata (pomoč revnim):.................................................................................................................. 51
4) Post v mesecu ramadanu: ............................................................................................................................ 52
5) Romanje v Meko: ........................................................................................................................................ 52
Za več informacij o Islamu ................................................................................................................................ 53
1) Slovenija...................................................................................................................................................... 53
2) Savdska Arabija........................................................................................................................................... 53
Predlogi in komentarji glede knjige .................................................................................................................. 54
Za nadaljnje branje o islamu............................................................................................................................. 54
Viri in literatura.................................................................................................................................................. 55
Oštevilčenje hadisov: ..................................................................................................................................... 56

8

PREDGOVOR
Ta knjiga, sestavljena iz treh poglavij, je kratek vodnik k razumevanju islama.
Prvo poglavje "Nekaj dokazov o resnici v islamu" odgovori na pomembna vprašanja, ki si
jih ljudje zastavljajo:
- Ali je Kur'an resnično nespremenjena Božja beseda, ki jo je razodel On sam?
mnbn1, resnično poslanec, poslan od Boga?
- Ali je Muhammed,
- Ali je islam resnično Božja vera?
V tem poglavju je omenjeno šest vrst dokazov:
1) Znanstveni čudeži v Svetem Kur'anu: Ta del (z uporabo ilustracij) govori o nekaterih
nedavno odkritih znanstvenih dejstvih, ki so omenjeni v Svetem Kur'anu, razodetem pred
štirinajstimi stoletji.
2) Veliki izziv izdelave enega takšnega poglavja, kot
so poglavja v Svetem Kur'anu: V Kur'anu Bog poziva
vse ljudi, da izdelajo eno poglavje, kot so poglavja v
Kur'anu. Odkar je bil Kur'an razodet pa vse do danes,
nihče ni bil kos izzivu, kljub temu da je najkrajše
poglavje (108. poglavje) dolgo deset besed.
3) Svetopisemske prerokbe glede prihoda
Muhammeda,
mnbn, poslanca islama: V tem
delu so omenjene nekatere svetopisemske prerokbe o
prihodu Muhammeda,
mnbn.
4) Verzi v Kur'anu omenjajo prihajajoče dogodke:
Kur'an omenja dogodke, ki se kasneje zgodijo, na
primer zmaga Rimljanov nad Perzijci.
5) Čudeži, ki jih je izvršil Muhammed,
mnbn:
Mnogi čudeži so bili izvršeni s strani poslanca
Muhammeda,
mnbn. Mnogi so bili priče tem
čudežem.
6) Enostavno življenje Muhammeda,
mnbn: To
mnbn, ni bil lažen poslanec, ki je oznanil poslanstvo, da bi
jasno pokaže, da Muhammed,
se dokopal materialnih dobrin, veličine ali moči.
S temi šestimi dokazi zaključujemo, da:
- Kur'an mora biti resnična in nespremenjena Božja beseda, razodeta od Njega samega.
- Je Muhammed,
mnbn, resnično poslanec, poslan od Boga.
- Je islam resnično vera od Boga.
Če hočemo izvedeti, ali je določena religija resnična ali napačna, se ne smemo ozirati na naša
čustva, mnenja in tradicije. Raje se zanesimo na smisel in razum. Ko je Bog pošiljal poslance,
1

»Naj Bog poviša njegovo omembo in naj ga zaščiti pred nepopolnostjo,.« oziroma »Naj bo na njem Božji mir
in blagoslov«, kratice za: »Mir naj bo z njim«.
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jih je podprl s čudeži in dokazi, da so dokazali, da so resnično Božji poslanci, poslani od
Boga, in zatorej je vera, v imenu katere so prišli, pristna.
Drugo poglavje "Nekatere koristi islama" omenja koristi, ki jih islam nudi posamezniku:
1) Vrata do večnega Raja
2) Odrešitev od peklenskega ognja
3) Prava sreča in notranji mir
4) Odpust za vse prejšnje grehe
Tretje poglavje "Splošne informacije o islamu" nudi splošne informacije o islamu, popravi
napačne predstave o njem in odgovori na pogosto postavljena vprašanja, kot so:
- Kaj pravi islam o terorizmu?
- Kakšen je status ženske v islamu?
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Poglavje 1
NEKAJ DOKAZOV O RESNICI V ISLAMU
Bog je Svojega zadnjega poslanca Muhammeda,
mnbn, podprl z mnogimi čudeži in
veliko dokazi, ki pričajo, da je on resnični Božji poslanec. Prav tako je Bog zaščitil Svojo
zadnjo razodeto knjigo, Sveti Kur'an, z mnogimi čudeži, ki dokazujejo, da je Kur'an
nespremenjena Božja beseda, razodeta od Njega samega, in je niso napisali ljudje. To
poglavje govori o teh dokazih.

(1) Znanstveni čudeži v Svetem Kur'anu
Kur'an je dobesedna nespremenjena Božja beseda, ki jo je Bog
razodel Svojemu poslancu Muhammedu,
mnbn, prek angela
Gabrijela. Muhammed,
mnbn, se ga je naučil na pamet in ga
nato narekoval svojim družabnikom. Oni so se ga prav tako naučili
na pamet, ga zapisali in pregledali skupaj s poslancem
Muhammedom,
mnbn Med pisanjem je Muhammed,
mnbn,
skupaj z angelom Gabrijelom enkrat letno (v zadnjem letu svojega
življenja dvakrat) preveril, kako pisanje napreduje. Od objave
Kur'ana je število muslimanov, ki so se ga naučili na pamet, vedno
bolj raslo. Nekateri so se ga naučili na pamet pri desetih letih
starosti. Skozi stoletja ni bila spremenjena niti ena črka Kur'ana.

Sveti Kur'an

Kur'an, razodet pred štirinajstimi stoletji, omenja dejstva, ki so bila znanstveno dokazana in
odkrita šele pred kratkim. To nedvomno dokazuje, da je Kur'an dobesedna Božja beseda,
razodeta poslancu Muhammedu,
mnbn, od Njega samega, in ga ni napisal Muhammed,
mnbn, ali kdo drug. To tudi jasno kaže na to, da je Muhammed,
mnbn, poslanec,
poslan od Boga. Nerazumno je, da je nekdo pred štirinajstimi stoletji poznal dejstva, ki so
bila odkrita nedavno ali dokazana z napredno opremo in visoko razvitimi znanstvenimi
metodami. Sledi nekaj primerov.

A) Kur'an o razvoju človeškega zarodka
V Svetem Kur'anu Bog govori o stopnjah razvoja človeškega zarodka:
Zares smo ustvarili človeka iz bistva Zemlje, potem smo ga kot kapljo semena
postavili na varno mesto. Potem smo iz kaplje semena naredili alaqah (pijavka, viseča
stvar, krvni strdek), iz alaqah smo naredili mudghah (prežvečena substanca) ...
1
(Kur'an, 23: 12 ─ 14)
Dobesedno ima arabska beseda alaqah tri pomene:
(1) pijavka, (2) viseča stvar in (3) krvni strdek.
1

Prosimo, imejte v mislih, da je citiranje Kur'ana med temi posebnimi oklepaji
pomena. Ni Kur'an sam, ki je v originalu v arabščini.

... v tej knjigi samo prevod
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Če primerjamo pijavko z embriom v alaqah stopnji, najdemo, kot lahko vidimo na sliki 1,
med njima podobnosti.1 Prav tako zarodek na tej stopnji dobiva hrano od materine krvi,
podobno kot pijavka, ki se hrani s hrano drugih.2
Drugi pomen besede alaqah je "viseča stvar". Na slikah 2 in 3 lahko vidimo visenje zarodka
v maternici med alaqah stopnjo.

Slika 1: Sliki ilustrirata podobnosti med pijavko in človeškim zarodkom med alaqah
stopnjo. (Slika pijavke je iz Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah,
Moore in ostali, stran 37, modificirano iz Integrated Principles of Zoology, Hickman in
ostali. Slika zarodka je iz The Developing Human, Moore in Persaud, 5. izdaja, stran 73)

Slika 2: Na diagramu vidimo
visenje zarodka v maternici med
alaqah stopnjo. (The Developing
Human, Moore in Persaud, 5. izdaja,
stran 66.)

1
2

The Developing Human, Moore in Persaud, 5. izdaja, str. 8
Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah, Moore in drugi, str. 36
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Slika 3: Na tej mikrofotografiji vidimo visenje
zarodka (označen z B) v maternici med alaqah stopnjo
(okoli 15 dni starega). Prava velikost zarodka je okoli
0.6 mm. (The Developing Human, Moore, 3. izdaja,
stran 66, iz Histology, Leeson in Leeson.)
Tretji pomen besede alaqah je "krvni strdek".
Ugotovimo, da je zunanji izgled zarodka in njegovih
ovojnic med alaqah stopnjo podoben krvnemu strdku.
To je zaradi prisotnosti velike količine krvi v zarodku
med to stopnjo1 (glej sliko 4). Takrat kri v zarodku ne
kroži vse do tretjega tedna starosti.2 Tako je takrat enak
krvnemu strdku.
Slika
4:
Diagram
primitivnega
kardiovaskularnega sistema
v zarodku med alaqah
stopnjo. Zunanji izgled
zarodka in njegovih ovojnic
je zaradi prisotnosti velike
količine krvi v zarodku
podoben krvnemu strdku.
(The Developing Human,
Moore, 5. izdaja, stran 66)

S tem se vsi trije pomeni besede alaqah točno ujemajo z opisom zarodka med alaqah
stopnjo.
Naslednja stopnja, ki je omenjena v ajetu, je mudghah stopnja. Arabska beseda mudghah
pomeni "prežvečena substanca". Če bi nekdo vzel kos žvečilnega gumija, ga prežvečil v
svojih ustih in ga nato primerjal z embriom v mudghah stopnji, bi zaključil, da je zarodek v
mudghah stopnji podoben prežvečeni substanci. To je zaradi prasegmentov na hrbtu zarodka,
ki so "do neke mere podobni zobnim sledem v prežvečeni substanci".3 (glej sliki 5 in 6)
Poraja se nam vprašanje, kako je lahko Muhammed,
mnbn, vse to vedel pred štirinajstimi
stoletji, če so to znanstveniki z uporabo napredne opreme in močnimi mikroskopi, ki tedaj
niso obstajali, odkrili šele nedavno.

1

Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah, Moore in drugi, str. 37 ─ 38
The Developing Human, Moore in Persaud, 5. izdaja, str. 65
3
The Developing Human, Moore in Persaud, 5. izdaja, str. 8
2
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Slika 5: Slika 28 dni starega zarodka med mudghah
stopnjo. Med to stopnjo je podoben prežvečeni substanci,
ker so prasegmenti na hrbtu embria podobni zobnim
sledem v prežvečeni substanci. Prava velikost zarodka je
4 mm. (The Developing Human, Moore in Persaud, 5.
izdaja, stran 82, profesorja Hideo Nishimura, Kyoto
University, Kyoto, Japan.)

Slika 6: Ko primerjamo izgled zarodka med mudghah
stopnjo s kosom prežvečenega žvečilnega gumija,
ugotovimo, da sta si podobna.
A) Slika zarodka med mudghah stopnjo. Vidijo se
prasegmenti na hrbtu embria, ki so podobni zobnim
sledem. (The Developing Human, Moore in Persaud, 5.
izdaja, stran 79)
B) Fotografija prežvečenega žvečilnega gumija.

Hamm in Leeuwenhoek sta bila prva znanstvenika, ki sta leta 1677 z uporabo izboljšanega
mikroskopa (več kot 1000 let po Muhammedu,
mnbn) opazovala človeške spolne celice.
Napačno sta mislila, da spolna celica vsebuje miniaturnega človeka, ki zraste, ko je položen v
ženski spolni predel.1
Častno upokojeni profesor, Keith L. Moore, je eden izmed svetovno najbolj izrazitih
znanstvenikov na področju anatomije in embriologije in je avtor knjige The Developing
Human, ki je prevedena v osem jezikov. Knjiga je znanstveno referenčno delo s strani
posebne komisije v Združenih državah Amerike izbrana za eno najboljših knjig, ki so jih
kdajkoli napisali. Dr. Keith Moore je upokojeni profesor anatomije in celične biologije na
University of Toronto, Toronto, Kanada. Tam je bil izredni dekan za osnovne znanosti na
fakulteti za medicino in 8 let predsednik oddelka za anatomijo. Leta 1984 mu je Canadian
Association of Anatomists (Kanadska zveza anatomov) podala najbolj odlikovano nagrado za
anatomijo J.B.C. Grant Award. Usmerjal je številne mednarodne zveze, kot sta Canadian and
American Association of Anatomists in Council of the Union of Biological Sciences.
1

The Developing Human, Moore in Persaud, 5. izdaja, str. 9
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Med sedmo medicinsko konferenco, leta 1981, v Dammamu, v Savdski Arabiji, je profesor
Moore dejal: »V veliko zadovoljstvo mi je bilo razjasniti kur'anske trditve o človeškem
razvoju. Jasno mi je, da so te trditve prišle od Boga do Muhammeda, ker vse to znanje
znanstveno ni bilo odkrito vse do nekaj stoletij nazaj. To mi dokazuje, da je Muhammed
moral biti Božji poslanec.«1
Zatorej so profesorja Moora vprašali naslednje vprašanje: »Ali to pomeni, da verujete v to, da
je Kur'an Božja beseda?« Odgovoril je: »Brez težav to sprejemam.«2
Med konferenco je profesor Moore dejal: » ... ker je ponazoritev človeških zarodkov
zapletena, za kar je odgovoren nepretrgan proces sprememb med razvojem, je predlagano, naj
se sestavi nov sistem klasifikacij z uporabo terminov, omenjenih v Kur'anu in sunnetu (kar je
mnbn, rekel, naredil ali odobril). Predlagani sistem je enostaven, razumljiv
Muhammed,
in ustreza sodobnemu embriološkemu znanju. Intenzivne študije Kur'ana in hadisov
mnbn, družabnikov o tem, kar je
(zanesljivo prenesene novice od Muhammedovih,
Muhammed,
mnbn, rekel, naredil ali odobril) so v zadnjih štirih letih odkrile sistem
klasifikacij o človeških zarodkih, kar je neverjetno, saj je bil zapisan v sedmem stoletju.
Čeprav je Aristotel, osnovalec znanosti embriologije, s pomočjo študij o kokošjih jajcih v
četrtem stoletju pred našim štetjem dokazal, da se piščančji zarodki razvijajo v stopnjah, ni
podal nobenih podrobnosti o njih. Kolikor je znano iz zgodovine embriologije, je bilo vse do
dvajsetega stoletja malo znanega o stopnjah in klasifikaciji človeških zarodkov. To je razlog,
da opis človeškega zarodka v Kur'anu ne more biti baziran na znanstvenem znanju iz
sedmega stoletja. Edina razumna razlaga je, da so bili ti opisi razodeti Muhammedu,
mnbn, od Boga. Ni mogel sam vedeti takih podrobnosti, ker je bil nepismen in znanstveno
neizobražen.«3

B) Kur'an o gorah
Knjiga z naslovom Earth je osnovni priročnik na mnogih univerzah po svetu. Eden izmed
avtorjev je častno upokojeni profesor Frank Press. Bil je znanstveni svetovalec nekdanjemu
predsedniku Združenih držav Amerike, Jimmyu Carterju, in 12 let predsednik National
Academy of Sciences v Washingtonu, DC. Njegova knjiga pravi, da imajo gore spodaj ležeče
korenine4. Te korenine so globoko zakopane v zemljo, tako da imajo gore obliko klinov (glej
slike 7, 8 in 9 na naslednji strani).
Kur'an je gore opisal tako. Bog je rekel v Kur'anu:
»Mar nismo Zemlje naredili kot posteljo, planine kot kline ...« (Kur'an, 78: 6 ─ 7)

1

Vir tega komentarja je This is the Truth (video posnetek). Obiščite www.islam-guide.com/truth za kopijo
tega video posnetka ali za internetni ogled video posnetkov profesorjevih komentarjev.
2
This is the Truth (video posnetek)
3
This is the Truth (video posnetek)
4
Earth, Press in Siever, str. 435. Glej tudi Earth Science, Tarbuck in Lutgens, str. 157
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Slika 7: Gore imajo globoke korenine pod zemeljskim površjem (Earth, Press in Siever, str. 413)

Slika 8: Shematičen prerez. Gore kot klini imajo korenine zakopane globoko v Zemljo.
(Anatomy of the Earth, Cailleux, stran 220)

Slika 9: Še ena ilustracija ponazarja, kako so gore zaradi globokih korenin podobne klinom.
(Earth Science, Tarbuck in Lutgens, str. 158.)
Moderne zemeljske znanosti so dokazale, da imajo gore pod površjem globoke korenine (glej
sliko 9) in da te korenine lahko dosežejo svojo nekajkratno višino tudi nad površjem.1 Tako
1

The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, El-Naggar, str. 5
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je najbolj primerna beseda, ki opiše gore na osnovi informacij, 'klin', ker je večina pravilno
postavljenih klinov skritih pod površjem Zemlje.
Zgodovina znanosti nam pove, da je teorijo o globokih koreninah gora leta 1865 predstavil
astronomski velikan Sir George Airy.1
Gore igrajo pomembno vlogo tudi pri stabilizaciji zemeljske skorje.2 Zadržujejo tresenje
Zemlje. Bog je v Kur'anu rekel:
Po Zemlji je razmetal nepremične gore, da vas ne premika ...

(Kur'an, 16: 15)

Moderna teorija o tektonskih ploščah pravi, da gore delujejo kot stabilizatorji Zemlje. To
znanje o vlogi gora kot stabilizatorjev Zemlje se je začelo v okviru tektonskih plošč
posredovati šele od poznih 60-ih let dalje.3
Ali je mogel kdo v času življenja poslanca
Muhammeda,
mnbn, vedeti kaj o pravi obliki
gora? Ali si je lahko nekdo zamislil, da se trdna,
masivna gora, ki jo vidi pred seboj, dejansko
razprostira globoko v Zemljo in ima korenine, kot
trdijo znanstveniki? Moderna geologija je potrdila
resnico kur'anskih verzov.

C) Kur'an o začetku vesolja
Znanost o moderni kozmologiji, ki temelji na opažanju in teoriji, jasno pokaže, da je bilo
nekoč vesolje le oblak »dima« (tj. neprozorna, vroča, z visoko gostoto plinasta snov).4 To je
eden od neovrženih principov moderne kozmologije. Znanstveniki sedaj lahko opazujejo
nove zvezde, ki nastajajo iz ostankov tistega »dima« (glej sliki 10 in 11). Svetleče zvezde, ki
jih vidimo ponoči, so bile, kot je bilo celo vesolje, v »dimastem« materialu. Bog je rekel v
Kur'anu:
Potem se je obrnil k nebu, ki je bilo še meglica ... (Kur'an, 41: 11)
Ker so Zemlja in nebesa nad njo (Sonce, Luna, zvezde, planeti, galaksije, itd.) nastali iz tega
istega »dima«, sklepamo, da so bila Zemlja in nebesa ena povezana celota. Potem so se iz
tega homogenega »dima« oblikovali in ločili eden od drugega. Bog je rekel v Kur'anu:
Mar neverniki ne vedo, da so bila nebesa in Zemlja ena celota, ki smo jo razdelili?
(Kur'an, 21: 30)
Dr. Alfred Kroner je eden izmed svetovno znanih slavnih geologov. Je profesor geologije in
predsednik oddelka za geologijo na Institute of Geosciences, Johannes Gutenberg University
mnbn,
v Mainzu v Nemčiji. Dr. Kroner pravi: »Razmišljajoč, od kod je Muhammed,
1

Earth, Press in Siever, str. 435. Glej tudi The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, str. 5
The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, El-Naggar, str. 44 ─ 45
3
The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, El-Naggar, str. 5
4
The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe, Weinberg, str. 94 ─ 105
2
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izhajal, mislim, da je skoraj nemogoče, da je lahko vedel toliko o stvareh, kot je na primer
skupni izvor vesolja, saj so znanstveniki šele v zadnjih nekaj letih z zelo zakompliciranimi in
naprednimi tehnološkimi metodami odkrili, da je to, kar je Muhammed,
mnbn, dejal pred
toliko leti, res.«1 Rekel je tudi: »Mislim, da nekdo, ki ni vedel ničesar o nuklearni fiziki, ni
mogel biti sposoben pred štirinajstimi stoletji najti v svojem lastnem razumu povezave med
Zemljo in nebesi, in sicer, da imajo isti izvor.«2

Slika 10: Nova zvezda, nastajajoča iz
oblaka plinov in prahu (nebula), ki je eden
izmed ostankov »dima«, izvora celega
vesolja. (The Space Atlas, Heather in
Henbest, str. 50.)

Slika 11: 'Lagun nebula' je oblak
plinov in prahu, premera okoli 60
svetlobnih let. Povzročilo ga je
ultravijolično izžarevanje vročih
zvezd, ki so se pred kratkim
oblikovale v njenem obsegu.
(Horizons, Exploring the Universe,
Seeds, ilustracija 9, od Association
of Universities for Research in
Astronomy, Inc.)

1

Vir tega komentarja je This is the Truth (video posnetek). Obiščite www.islam-guide.com/truth za kopijo
video posnetka razlage profesorja Alfreda Kronerja.
2
This is the Truth (video posnetek)
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D) Kur'an o velikih možganih
Bog je o enem izmed zlobnih nevernikov, ki je prepovedal poslancu Muhammedu,
da bi se molil pred Kaabo, v Kur'anu rekel:

mnbn,

To ni prav! Če ne odneha, ga bomo zgrabili za naseyah (sprednji del glave) – za lažen
in grešen naseyah (sprednji del glave)!

(Kur'an, 96: 15 ─ 16)

Zakaj Kur'an opisuje sprednji del glave kot lažen in grešen? Zakaj ne pravi, da je oseba lažna
in grešna? V kakšni povezavi je sprednji del glave z laganjem in grešnostjo?
Če pogledamo v lobanjo skozi sprednji del glave, najdemo predčelni predel velikih
možganov (glej sliko 12). Kaj nam fiziologija pravi o funkcijah te površine? V knjigi z
naslovom Essentials of Anatomy & Physiology o tej površini piše: »Motivacija in priprava na
načrtovanje ter začetne gibe se zgodi v sprednjem delu lobanje.«1 V knjigi tudi piše: »V
odnosu do njegovega vpletanja v motivacijo se predčelni predel smatra za funkcionalni center
za agresijo ...«2
Torej je ta predel velikih možganov odgovoren za načrtovanje, motiviranje in začenjanje
dobrega in slabega vedenja ter za laganje in pričanje resnice. Tako je sprednji del glave
primerno opisan kot lažen in grešen, kot pravi Kur'an: »... za lažen in grešen naseyah
(sprednji del glave)!«

1

Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley in drugi, str. 211. Glej tudi The Human Nervous System, Noback
in drugi, str. 410 ─ 411
2
Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley in drugi, str. 211
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Slika 12: Funkcionalne regije leve hemisfere možganske skorje. Predčelni predel je označen
na sprednjem delu možganske skorje. (Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley in drugi,
str. 210)
Za profesorjem Keithom L. Moorom so znanstveniki šele v zadnjih šestih letih odkrili te
funkcije predčelnega dela.1

E) Kur'an o morjih in rekah
Moderna znanost je odkrila, da je na območjih, kjer se dve morji srečata, med njima
pregrada. Ta pregrada deli morji tako, da ima vsako morje svojo lastno temperaturo, slanost
in gostoto.2 Na primer, Sredozemsko morje je toplo, slano in manj gosto v primerjavi z vodo
Atlantskega oceana. Ko voda Sredozemskega morja prek Gibraltarja vstopi v Atlantski
ocean, prodre nekaj sto kilometrov v Atlantik, v globino 1000 metrov, s svojo lastno toploto,
slanostjo in manjšo gostoto. Na tej globini se Sredozemsko morje ustali3 (glej sliko 13).

Slika 13: Voda Sredozemskega morja, ki zaradi pregrade, ki ju ločuje, vstopa v Atlantik prek
Gibraltarja s svojo lastno toploto, slanostjo in manjšo gostoto. Temperature so podane v
stopinjah Celzija. (Marine Geology, Kuenen, str. 43, z manjšo povečavo)
Čeprav so v teh morjih veliki valovi, močni tokovi in plimovanja, morji ne prestopata
pregrade in se ne mešata.
Sveti Kur'an je omenil, da je med dvema morjema, ki se srečata, pregrada in se ne mešata.
Bog je rekel:
Dovolil sem dvema morjema, da se dotikata; med njima je pregrada, zato se ne
mešata.
1

(Kur'an, 55: 19 ─ 20)

Al-E'jaz al-Elmy fee al-Naseyah (The Scientific Miracles in the Front of the Head), Moore in drugi, str. 41
Principles of Oceanography, Davis, str. 92 ─ 93
3
Principles of Oceanography, Davis, str. 93
2
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Ko Kur'an govori o delitvi med sladko in slano vodo, omeni obstoj »nevidne meje« s
pregrado. Bog v Kur'anu pravi:
Razdelil sem morje na pol: na eni strani je voda, pitna in sladka, na drugi slana in
grenka; vmes sem postavil pregrado, nevidno mejo.

(Kur'an, 25: 53)

Vprašamo se lahko, zakaj Kur'an omeni mejo, ko govori o delitvi med sladko in slano vodo,
ne omeni pa je, ko govori o delitvi med dvema morjema?
Moderna znanost je odkrila, da je v estuarjih, kjer se srečata sladka in slana voda, situacija
nekoliko drugačna od tiste, ki jo najdemo v krajih, kjer se srečata dve morji. Odkrili so, da je
tisto, kar v estuarjih loči sladko in slano vodo, »pycnocline področje z označeno
diskontinuiteto gostote ločevanja dveh slojev.«1 Ta meja (področje ločitve) ima drugačno
slanost od sladke in slane vode.1 (glej sliko 14)

Slika 14: Podolžen prerez, ki kaže slanost (v promilih) v estuarju. Tu lahko vidimo mejo
(področje ločitve) med sladko in slano vodo. (Introduction Oceanography, Thurman, stran
301, z manjšo povečavo)
Ti podatki so nedavno utemeljeni z uporabo napredne opreme za merjenje temperature,
slanosti, gostote, ... Človeško oko namreč ne more videti razlike med dvema morjema, ki se
srečata. Obe morji se nam zdita kot eno homogeno morje. Prav tako človeško oko ne more
videti delitve vode v tri vrste v estuarjih: sladka voda, slana voda in meja (področje ločitve).

F) Kur'an o globokih morjih in notranjih valovih
Bog je v Kur'anu rekel:
Dela nevernikov so kakor tema nad globokim morjem, po katerem se drug za drugim
valijo valovi, nad njimi pa visijo oblaki – tema v temi, niti prsta pred nosom se ne vidi.
(Kur'an, 24: 40)
1

Oceanography, Gross, str. 242. Glej tudi Introductory Oceanography, Thurman, str. 300 ─ 301
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Verz omenja temo, ki jo najdemo v globokih morjih in oceanih, kjer človek ne vidi svoje
iztegnjene roke. Temo v globokih morjih in oceanih najdemo v globini okoli 200 metrov in
nižje. V tej globini ni skoraj nobene svetlobe (glej sliko 15). Pod globino 1000 metrov pa
svetlobe sploh ni.2

Slika 15: Nekaj odstotkov (med 3 in 30) sončne svetlobe se odbija od morske gladine. Potem
se skoraj vseh sedem barv svetlobnega spektra ena za drugo, razen modre, absorbira v prvih
200 metrih. (Oceans, Elder in Pernetta, str. 27.)
Človeška bitja se brez pomoči podmornic ali posebne opreme niso sposobna potopiti več kot
štirideset metrov. Človeška bitja v globokih in temnih delih oceanov, kot je globina 200
metrov, ne morejo preživeti brez pomoči.
Znanstveniki so to odkrili nedavno s pomočjo posebne opreme in podmornic, ki so jim
omogočile, da se potopijo v globine oceanov.
Iz naslednjega stavka prejšnjega verza »... nad globokim morjem, po katerem se drug za
drugim valijo valovi, nad njimi pa visijo oblaki ...« lahko razberemo tudi, da so globoke
vode morij in oceanov pokrite z valovi in so nad temi valovi drugi valovi. Jasno je, da so
drugi niz valov gladinski (oz. površinski) valovi, ki jih vidimo, ker verz omenja, da so nad
drugim nizom valov oblaki. Kaj pa prvi valovi? Znanstveniki so nedavno odkrili, da so tu
notranji valovi, ki »se pojavijo na plasteh gostote med plastmi z različno gostoto.«3 (glej sliko
16) Notranji valovi prekrivajo globoke vode morij in oceanov, ker imajo globoke vode večjo
gostoto kot vode nad njimi. Notranji valovi se obnašajo kot površinski. Lahko se tudi lomijo,

1

Oceanography, Gross, str. 244. Glej tudi Introductory Oceanography, Thurman, str. 300 ─ 301
Oceans, Elder in Pernetta, str. 27
3
Oceanography, Gross, str. 205
2
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kot se lomijo zunanji. Ne moremo jih videti s prostim očesom, ampak jih lahko odkrijemo
s preučevanjem temperaturnih sprememb ali sprememb slanosti v dani lokaciji.1

Slika 16: Notranji valovi na vmesni ploskvi med dvema plastema vode z različno gostoto.
Ena je gosta (spodnja), druga manj gosta (zgornja). (Oceanography, Gross, str. 204.)

G) Kur'an o oblakih
Znanstveniki so preučevali tipe oblakov in odkrili, da deževni oblaki nastanejo in se
oblikujejo po določenih sistemih in določenih stopnjah, ki so povezani z določenimi tipi
vetrov in oblakov.
Ena vrsta deževnega oblaka je kumulonimbus. Meteorologi so proučevali, kako
kumulonimbusi nastanejo in kako proizvajajo dež, točo in strele.
Odkrili so, da gredo kumulonimbusi skozi naslednje faze, da pridejo do dežja:
1) Veter goni oblake: Kumulonimbusi začnejo nastajati, ko veter potisne majhne koščke
oblakov (kumulus) do področja, kjer se ti oblaki zbližajo (glej sliki 17 in 18).
Slika 17: Satelitska slika
prikazuje oblake, ki se
približujejo do stičišč B, C in
D. Puščice prikazujejo smeri
vetrov. (The Use of Satelite
Pictures in Weather Analysis
and Forecasting, Anderson in
drugi, str. 188.)
1

Oceanography, Gross, str. 205
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Slika 18: Majhni delcii oblakov
(kumulus oblaki), ki se gibljejo proti
točki zbiranja blizu horizonta, kjer
lahko vidimo velik kumulonimbus.
(Clouds and Storms, Ludlam, slika
7.4.)

2) Združevanje: Manjši oblaki se združijo in se oblikujejo v večji oblak1 (glej sliki 18
in 19).

Slika 19: (A) Osamljeni majhni koščki oblakov (kumulus oblaki). (B) Ko se majhni oblaki
združijo, se vzgornjiki v večjem oblaku povečajo in tako se oblak kopiči.
Deževne kaplje so označene z ·. (The Atmosphere, Anthes in drugi, str. 269.)
3) Kopičenje: Ko se manjši oblaki združijo, se vzgornjiki v večjem oblaku povečajo.
Vzgornjiki v bližini sredine oblaka so močnejši, kot tisti pri robovih.2 Povzročijo, da
telo oblaka zraste v navpično in tako se oblak kopiči (glej slike 19 (B), 20 in 21).
Navpična rast povzroči, da se telo oblaka raztegne v hladnejše regije atmosfere, kjer
se oblikujejo vodne kaplje in toča ter tako vse bolj rastejo. Ko te vodne kaplje in toča
postanejo pretežki za podporo vzgornjikov, začnejo padati iz oblaka kot dež, toča itd.3
1

Glej The Atmosphere, Anthes in drugi, str. 268-269 in Elements of Meteorology, Miller in Thompshon, str. 141
Vzgornjiki v bližini sredine oblaka so močnejši, ker so zaščiteni od zunanjega dela oblaka pred hlajenjem.
3
Glej The Atmosphere, Anthes in drugi, str. 269 in Elements of Meteorology, Miller in Thompson, str. 141 ─
142
2
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Slika 20: Kumulonimbus. Ko se oblak nakopiči, začne iz njega padati dež. (Weather and
Climate, Bodin, str. 123.)
Bog je rekel v Kur'anu:
Mar ne vidiš, da Gospod razžene oblake, potem pa jih spaja in kopiči drugega nad
drugim. Potem vidiš iz njih padati dež ...

(Kur'an, 24: 43)

Meteorologi so z uporabo napredne opreme, kot so letala, sateliti, računalniki, baloni in
ostalega, za preučevanje vetrov in njihove smeri, merjenje vlage in njenih sprememb ter
določanje stopenj in sprememb zračnega pritiska,1 nedavno odkrili te podrobnosti o
oblikovanju oblakov, njihovi zgradbi in funkcijah.

Slika 21: Kumulonimbus (A Colour Guide to Clouds, Scorer in Wexler, str. 23.)

1

Glej Ee'jaz al-Qur'an al-Kareem fee Wasf Anwa' al-Riyah, al-Sohob, al-Matar, Makky in drugi, str. 55
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Prejšnji verz, po omembi oblakov in dežja, govori o toči in strelah:
... Gospod z neba, iz oblaka, velikega kot gora, pošlje točo in z njo zadane, kogar
hoče, komur hoče, pa prizanese. Blisk njegove strele skoraj vzame vid.
43)

(Kur'an, 24:

Meteorologi so odkrili, da ti kumulonimbusi, ki spuščajo točo, dosežejo višino od 7.620 m do
9.144 m (7.56 km do 9.17 km)1, kot gore, omenjene v Kur'anu: »... Gospod iz oblaka
velikega kot gora pošlje točo ...« (glej sliko 21).
Ta verz lahko prebudi vprašanje, in sicer zakaj verz
povezuje »njegove strele« s točo? Ali to pomeni, da je toča
glavni faktor pri ustvarjanju strele? Oglejmo si, kaj pravi o
tem knjiga Meteorology Today. Pravi, da se oblak naelektri,
ko toča pada skozi predel v oblaku s skoraj zaledenelimi
kapljicami in ledenimi kristali. Ko tekoče kapljice trčijo ob
zrna toče, zmrznejo ob dotiku in sprostijo skrito toploto. To
ohrani površino zrn toplejšo od navzočih ledenih kristalov.
Ko pride zrno toče v stik z ledenim kristalom, se zgodi
pomemben fenomen: elektroni se stečejo od hladnejšega
predmeta proti toplejšemu, zato zrno toče postane negativno
nabito. Enak efekt se pojavi, ko pridejo skoraj zaledenele
kapljice v kontakt z zrni toče in se majhni pozitivno nabiti
drobci ledu odlomijo. Vzgornjiki prenesejo te lažje pozitivno
nabite delce v zgornji predel oblaka. Toča, ki je negativno
nabita, pade na spodnji del oblaka, ki zatorej postane
negativno nabit. Ti negativni naboji se potem sprožijo kot strela.2 Na podlagi tega pridemo do
sklepa, da je toča glavni faktor pri nastajanju strele.
Ta podatek o streli so odkrili nedavno. Vse do leta 1600 so prevladovale Aristotelove ideje o
meteorologiji. Sam Aristotel je rekel, da atmosfera vsebuje dve vrsti hlapov, vlažne in suhe.
Rekel je tudi, da je grmenje zvok trka med suhimi hlapi in sosednjimi oblaki, ter da je strela
vžig in gorenje suhih hlapov s tankim in slabim ognjem.3 To je nekaj idej o meteorologiji, ki
so prevladovale v času razodetja Kur'ana pred štirinajstimi stoletji.

H) Komentarji znanstvenikov o znanstvenih čudežih v Svetem Kur'anu:
Sledijo komentarji znanstvenikov o znanstvenih čudežih v Svetem Kur'anu. Vsi komentarji
so vzeti iz posnetka z naslovom This is the Truth, na katerem lahko vidite in slišite
znanstvenike, ki dajejo sledeče komentarje. (Prosimo, obiščite www.islam-guide.com/truth
za kopijo tega videoposnetka ali da si ga ogledate na spletu.)
1) Dr. T. V. N. Persaud je profesor anatomije, pediatrije in otroškega zdravja, porodništva,
ginekologije in reproduktivnih znanosti na Univerziteti Manitoba, Winnipeg, Manitoba v
Kanadi in 16 let predsednik oddelka za anatomijo na tej univerzi. Na svojem področju je zelo
znan. Je avtor ali urednik 22 učbenikov, objavil je prek 181 znanstvenih referatov. Leta 1991
1

Elements of Meteorology, Miller in Thompson, str. 141
Meteorology Today, Ahrens, str. 437
3
The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica, 3. izdaja, Ross in drugi, str. 369a ─ 369b
2
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je dobil najbolj ugledno nagrado na področju anatomije v Kanadi, J.C.B. Grant Award s
strani Canadian Association of Anatomists (Kanadska združba anatomov). Ko so ga vprašali
o znanstvenih čudežih v Kur'anu, ki ga je raziskoval, je rekel naslednje:
»Meni so razložili, da je bil Muhammed navaden človek. Ni znal brati in ne pisati. Dejansko
je bil nepismen. Predstavljajte si, da imate pred štirinajstimi stoletji nekega nepismenega
človeka, ki daje globokoumne izjave in trditve, katere so neverjetno znanstveno natančne. In
osebno ne morem dojeti, kako je to lahko zgolj slučajnost. Mnogo je natančnosti, zato jaz kot
tudi dr. Moore po svojem umu lahko trdim, da je bil to Božji navdih ali razodetje, ki ga je
pripeljalo do teh trditev.«
Profesor Persaud je v nekaj svojih knjig vključil nekatere kur'anske verze in izreke poslanca
Muhammeda,
mnbn. Te verze in izreke je predstavil tudi na nekoliko konferencah.
2) Dr. Joe Leigh Simpson je predsednik oddelka za porodništvo in ginekologijo, profesor
porodništva in ginekologije ter molekularne in človeške genetike na Baylor College of
Medicine, Houston, Texas, v ZDA. Bil je profesor porodništva in ginekologije ter predsednik
oddelka za porodništvo in ginekologijo na Univerziteti Tennessee, Memphis, Tennessee, v
ZDA. Bil je tudi predsednik American Fertility Society (Ameriška združba za raziskavo
plodnosti). Prejel je mnogo nagrad, vključno z Association of Professors of Obstetrics and
Gynecology Public Recognition Award leta 1992. Profesor Simpson je proučeval naslednja
dva izreka poslanca Muhammeda,
mnbn,:
{V vsakem izmed vas so vse komponente vašega obstoja skupaj zbrane v maternicah
vaših mater v 40 dneh ...}1
{Ko mine 42 noči embria, Bog pošlje angela, ki ga oblikuje in ustvari njegov sluh, vid,
kožo, meso in kosti ...}2
Obširno je proučeval ta dva izreka poslanca Muhammeda,
mnbn, in opazil, da se v prvih
štiridesetih dneh osnujejo stopnje embrionalne geneze. Posebej presenečen je bil nad popolno
natančnostjo besed poslanca Muhammeda,
mnbn Med neko konferenco je podal sledeče
mnenje:
»Tako nas tista dva zabeležena hadisa (izreka Poslanca Muhammeda,
mnbn) oskrbujeta z
natančno časovno premico glavnega embrionalnega razvoja pred 40. dnevi. Zopet je bilo
dokazano, nekajkrat s strani ostalih današnjih govorcev, da ta dva hadisa nista mogla biti
priznana na osnovi znanstvenega znanja, ki je bilo na voljo v času njihovega zapisa, iz česar
sledi, da osebno mislim, da ne le, da ni konflikta med genetiko in vero, ampak lahko v bistvu
vera vodi znanost z dodajanjem odkritij nekaterim tradicionalnim znanstvenim stališčem.
Prav tako mislim, da obstajajo teze v Kur'anu, ki so se stoletja potem izkazale kot veljavne,
kar podpira znanje v Kur'anu, ki izhaja od Boga.«
3) Dr. E. Marshall Johnson je častno upokojeni profesor anatomije in razvojne biologije na
Univerziteti Thomas Jefferson, Philadelphia, Pennsylvania, v ZDA. Tam je bil 22 let profesor
anatomije, predsednik oddelka za anatomijo in direktor Inštituta Daniel Baugh. Bil je tudi
predsednik Združbe teratologije. Napisal je več kot 200 publikacij, leta 1981, med 7.
medicinsko konferenco v Dammamu, v Savdski Arabiji, pa je v predstavitvi svojega
znanstvenega spisa dejal:
1

Zapisano v Sahih Muslim #2643 in v Sahih Al-Bukhari #3208. Opomba: Simbol #, ki je uporabljen v
opombah, označuje številko hadisa. Hadis je verodostojno prenesena objava Muhammedovih, mnbn,
družabnikov o tem, kar je rekel, naredil ali odobril.
2
Zapisano v Sahih Muslim #2645
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»Ne le, da Kur'an opisuje razvoj zunanje oblike, ampak poudarja tudi notranje stopnje,
stopnje znotraj zarodka, njegove tvorbe in razvoj, s poudarkom na glavnih rezultatih, ki jih je
spoznala sodobna znanost.«
Rekel je tudi: »Kot znanstvenik lahko obravnavam le stvari, ki jih vidim. Razumem lahko
embriologijo in razvojno biologijo, razumem lahko tudi besede, ki so mi bile prevedene iz
Kur'ana. Kot sem že omenil nekoč: če bi se lahko premestil v tisto dobo s tem znanjem, ki ga
imam danes, in sposobnostjo opisovanja stvari, ne bi mogel opisati stvari, ki so bile takrat
opisane. Ne vidim nobenega dokaza, da ovržem dejstvo, da je ta posameznik, Muhammed, od
nekod dobil te informacije. Tako ne vidim ničesar, kar bi nasprotovalo dejstvu, da je bilo v
vse te zapise vmešano Božansko posredovanje.«1
4) Dr. William W. Hay je dobro znan oceanograf. Je profesor geoloških znanosti na
Univerziteti Colorado, Boulder, Colorado, v ZDA. Včasih je bil dekan šole Rosenstiel za
oceanografsko in atmosferno znanost na Univerziteti Miami, Miami, Florida, v ZDA. Po
pogovoru s profesorjem Hayom o kur'anskih navedbah glede nedavno odkritih dejstev o
morjih, je le-ta povedal:
»Zdi se mi zelo zanimivo, da je taka vrsta informacije v starodavnih zapisih Svetega Kur'ana
in nimam ideje, od kod so te informacije prišle, ampak mislim, da je pomembno in zanimivo,
da so tu in jih bodo zdaj z raziskovanjem odkrili, pomen marsikaterih odlomkov.« Ko so ga
vprašali, kaj misli o viru Kur'ana, je odgovoril:
»No, mislim, da to mora biti Bog.«
5) Dr. Gerald C. Goeringer je direktor in izredni profesor embriologije na oddelku za celično
biologijo, medicinska šola, Univerziteta Georgetown, Washington DC, v ZDA. Med 8.
saudsko medicinsko konferenco v Riadu, v Savdski Arabiji, je v predstavitvi svojega
raziskovalnega spisa navedel naslednje:
»Relativno majhno število ajetov (kur'anskih verzov) vsebuje precej obširen opis človeškega
razvoja od časa združitve gamet do organogeneze, Tako jasen in popoln zapis človeškega
razvoja, kot klasifikacija, terminologija in opis, prej ni obstajal. V večini, če ne v vseh
primerih, je bil ta opis zapisan mnogo stoletij prej kot posnetek raznih faz človeškega
embriološkega in plodovnega razvoja, ki je bil zabeležen v tradicionalni znanstveni
literaturi.«
6) Dr. Yoshihide Kozai je častno upokojeni profesor na Univerziteti Tokyo, Hongo, Tokio,
na Japonskem. Bil je direktor Narodnega astronomskega observatorija, Mitaka, Tokio, na
Japonskem. Sam pravi:
»Sem zelo navdušen nad odkritjem resničnih astronomskih dejstev v Kur'anu. Moderni
astronomi smo proučili le majhen kos vesolja. Svoje napore smo usmerili v razumevanje
malega koščka, saj z uporabo teleskopov lahko vidimo le majhne dele neba, ne da bi
razmišljali o celem vesolju. Z branjem Kur'ana si lahko odgovorim na določena vprašanja in
mislim, da s tem lahko najdem svoj bodoči način pri preiskavi vesolja.«
7) Profesor Tejatat Tejasen je predsednik oddelka za anatomijo na Univerziteti Chiang Mai ,
Chiang Mai, na Tajskem. Predhodno je bil na isti univerzi dekan fakultete za medicino.
Med 8. saudsko medicinsko konferenco v Riadu, v Savdski Arabiji, je vstal in rekel:

1

Poslanec Muhammed, mnbn, je bil nepismen. Ni mogel brati in pisati, ampak je Kur'an recitiral svojim
družabnikom in nekaterim ukazal, naj ga zapišejo.
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»V zadnjih treh letih sem postal zainteresiran za Kur'an … Glede na svoje raziskave in
glede na to, kar sem se naučil na tej konferenci, verjamem, da je vse, kar je bilo zapisano v
Kur'anu pred štirinajstimi stoletji, resnica in se lahko znanstveno dokaže. Ker poslanec
Muhammed ni znal pisati in ne brati, mora biti poslanec, ki je prenesel to resnico, ki mu je
bila razodeta kot razsvetlitev od Tvorca. Ta Tvorec mora biti Bog, zato mislim, da je zdaj čas,
da izgovorim La ilaha illa Allah, ni drugega boga, ki je vreden čaščenja, razen Allaha (Boga),
Muhammedur rasulu Allah, Muhammed je Allahov (Božji) poslanec. Nazadnje, rad bi
čestital organizatorjem za odlično in zelo uspešno pripravo konference, na kateri sem pridobil
ne samo z znanstvene in verske perspektive, ampak tudi spoznal mnogo znanih
znanstvenikov ter se z njimi spoprijateljil. Najbolj dragoceni stvari, ki sem ju pridobil s
svojim prihodom na to mesto, sta naslednja citata »La ilaha illa Allah, Muhammedur rasulu
Allah« in to, da sem postal musliman.«
Po vseh teh primerih, ki smo jih spoznali glede znanstvenih čudežev v Svetem Kur'anu, in po
vseh teh komentarjih s strani znanstvenikov, si postavimo naslednji vprašanji:
 Ali je lahko naključje, da so vsi ti nedavno odkriti znanstveni podatki iz različnih
področij omenjeni v Kur'anu, ki je bil razodet pred štirinajstimi stoletji?
 Ali je lahko Kur'an napisal Muhammed,
mnbn, ali nekdo drug?
Edini možen odgovor je, da je Kur'an nespremenjena Božja beseda, razodeta od Njega
samega.
(Za več informacij, spletnih člankov, knjig ali video posnetkov o znanstvenih čudežih v
Svetem Kur'anu, prosimo, obiščite www.islam-guide.com/science ali pa kontaktirajte eno
izmed organizacij, ki so omenjene na straneh 41-42).

(2) Velik izziv izdelave enega takšnega poglavja, kot so poglavja v Svetem
Kur'anu
Bog je v Kur'anu dejal:
Če pa dvomite o tem, kar razodevamo (Kur'an) svojemu služabniku (Muhammedu),
spišite poglavje, primerljivo tistemu, ki je njemu razodeto. Predstavite svoja poglavja,
če govorite resnico! Če tega ne storite – in tudi ne boste – se varujte ognja (Pekla),
pripravljenega za nevernike, katerega gorivo so ljudje in kamenje. Širi blagovest (O,
Muhammed) med verniki in dobrodelniki! Resnično jim pripadajo rajski vrtovi,
prepredeni z rekami ...

(Kur'an, 2: 23 ─ 25)

Odkar je bil Kur'an razodet, pred štirinajstimi stoletji, ni zmogel nihče ustvariti enega
poglavja s takšno lepoto, zgovornostjo, izvrstnostjo, modro zakonodajo, resničnimi
informacijami, resničnimi prerokbami in ostalimi popolnimi lastnostmi, kot so poglavja v
Kur'anu. Upoštevajmo tudi, da je najkrajše poglavje v Kur'anu (108. poglavje) dolgo deset
besed, vendar se kljub temu do sedaj še nihče ni soočil s tem izzivom.1

1

Glej Al-Borhan fee Oloom Al-Qur'an, Al-Zarkashy, 2. knjiga, str. 224
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Najkrajše poglavje v Svetem Kur'anu (108. poglavje) je dolgo deset besed, a se kljub temu še
nihče ni mogel soočiti z izzivom, da bi ustvaril eno poglavje, podobno poglavjem v Svetem
Kur'anu.
mnbn, so se poskusili soočiti z
Nekateri neverujoči Arabci, sovražniki Muhammeda,
izzivom, da bi dokazali, da Muhammed,
mnbn, ni poslanec, ampak jim je spodletelo.1
Neuspešni so bili kljub dejstvom, da je bil Kur'an razodet v njihovem lastnem jeziku in
narečju, ter da so bili Arabci v času Muhammeda,
mnbn, govorniški narod, ki je ustvarjal
krasno in odlično poezijo, ki je še danes brana in cenjena.

(3) Svetopisemske prerokbe o prihodu Muhammeda,
islama

mnbn, poslancu

Svetopisemske prerokbe o prihodu poslanca
mnbn, so za ljudi, ki verujejo v
Muhammeda,
Biblijo, dokaz o resnici v islamu.
V Peti Mojzesovi knjigi, v 18. verzu, je Mojzes
navedel, da mu je Bog rekel: »Obudil jim bom
preroka izmed njihovih bratov, kakor tebe, in
položil bom svoje besede v njegova usta in
govoril jim bo vse, kar mu bom zapovedal. Kdor
ne bo poslušal mojih besed, ki jih bo on govoril v
mojem imenu, tega pokličem na odgovor.« (Peta
Mojzesova knjiga 18:18 ─ 19)
S pomočjo teh dveh verzov lahko zaključimo, da mora imeti poslanec v omenjeni prerokbi
sledeče tri lastnosti:
1) Bo kot Mojzes.
2) Prišel bo od bratov Izraelcev, to je Izmaelov.
3) Bog bo položil Svoje besede v usta tega poslanca in izjavil bo tisto, kar mu bo Bog
ukazal.
Globlje preglejmo te tri lastnosti.
1) Poslanec kot Mojzes:
1
3

Glej Al-Borhan fee Oloom Al-Qur'an, Al-Zarkashy, 2. knjiga, str. 226
Glej tudi marginalne opombe v The NIV Study Bible, New International Version v verzu 1: 21, str. 1594
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Poslanca, ki bi si bila podobna kot Mojzes in Muhammed,
mnbn, nista obstajala.
Obema je bil dan obširen zakon in sistem življenja. Oba sta se spopadla s svojimi sovražniki
in zmagala na čudežen način. Oba sta bila sprejeta kot poslanca ter državnika in sta migrirala
zaradi zasledujočih zarotnikov, ki so ju hoteli ubiti. Podobnosti med Mojzesom in Jezusom se
ne ujemajo le v zgoraj omenjenih, ampak tudi v ostalih kritičnih podobnostih, in sicer v
naravnem rojstvu in družinskem življenju. Jezusova smrt je drugačna od smrti Mojzesa in
Muhammeda,
mnbn. Poleg tega so Jezusa njegovi privrženci smatrali kot Božjega sina,
ne pa kot Božjega poslanca, kakor Mojzesa in Muhammeda,
mnbn. Kljub temu
muslimani verujemo, da je bil Jezus Božji poslanec, kot sta bila Mojzes in Muhammed,
mnbn. Tako se ta prerokba nanaša na Muhammeda,
mnbn, in ne na Jezusa, ker je
Muhammed,
mnbn, bolj podoben Mojzesu kot Jezus.
Iz zaznamka iz Evangelija po Janezu, kjer so judje čakali na izpopolnitev treh posebnih
prerokb, opazimo naslednje: 1) prihod mesije, 2) prihod Elije, 3) prihod poslanca. To je
očitno iz treh vprašanj, ki so bila postavljena Janezu Krstniku: »To pa je Janezovo
pričevanje: Ko so Judje poslali iz Jeruzalema duhovnike in levite, so ga vprašali: 'Kdo
si ti?' Priznal je: 'Jaz nisem mesija.' 'Kaj torej? Si mar Elija?' so ga vprašali. 'Ne, tudi
to nisem,' jim je rekel. 'Ali si prerok?' 'Ne,' je odgovoril.« (Janez, 1: 19 ─ 21) Če bi
pogledali v Biblijo, bi v stranskih opombah našli zapis, da kjer se pojavi beseda »poslanec« v
Janezu 1:21, se te besede nanašajo na prerokbo Pete Mojzesove knjige (18:15 in 18:18).3 Od
tod sklepamo, da Jezus Kristus ni poslanec, ki je omenjen v Peti Mojzesovi knjigi (18:18).
2) Od bratov Izraelcev:
Abraham je imel dva sinova, Izmaela in Izaka (Prva Mojzesova knjiga 21). Izmael je postal
ded arabskega, Izak pa judovskega naroda. Omenjeni poslanec naj ne bi prišel od judov,
ampak njihovih bratov, tj. Izmaelcev. Muhammed,
mnbn, potomec Izmaelcev, je vsekakor
ta poslanec.
Tudi Izaija (42:1─13) govori o Božjem služabniku, o njegovemu »izbrancu« in »glasniku«,
ki bo prinesel zakon. » Ne bo opešal in ne klonil, dokler ne vzpostavi pravice na Zemlji in
otoki ne dočakajo njegove postave.« (Izaija 42: 4) Enajsti verz povezuje tega glasnika s
potomci Kedarja. Kdo je Kedar? Po Prvi Mojzesovi knjigi (25: 13) je bil Kedar drugi sin
Izmaela, prednik poslanca Muhammeda,
mnbn.
3) Bog bo položil Svoje besede v usta tega poslanca
Božje besede (Sveti Kur'an) so bile resnično položene v usta Muhammeda,
mnbn. Bog je
poslal angela Gabrijela, da nauči Muhammeda,
mnbn, točne Božje besede (Sveti Kur'an)
in ga zaprosil, naj jih recitira ljudem tako, kot jih je slišal. Torej te besede niso bile njegove,
ampak Božje. Niso prišle iz njegovih lastnih mislih, ampak jih je angel Gabrijel položil v
njegova usta. Za življenja Muhammeda,
mnbn, so se jih učili na pamet Muhammedovi,
mnbn, družabniki in jih tudi zapisali.
Upoštevajmo, da je Bog v Peti Mojzesovi knjigi rekel: »Kdor ne bo poslušal mojih besed,
ki jih bo Poslanec, mnbn, govoril v mojem imenu, tega pokličem na odgovor.« (Peta
Mojzesova knjiga 18: 19) To pomeni, da vsak, ki veruje v Biblijo, mora verjeti v to, kar
mnbn.
pride od poslanca, v tem primeru Muhammeda,
(Prosimo, za več informacij o Muhammedu,
guide.com/mib)

mnbn, v Bibliji, obiščite www.islam-
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(4) Verzi v Kur'anu, kateri omenjajo prihodnje dogodke, ki se kasneje
zgodijo
Primer dogodkov, napovedanih v Kur'anu, ki se pozneje zgodijo, je zmaga Bizantincev nad
Perzijci v obdobju treh do devetih let po tem, ko so Perzijci premagali Bizantince.
Bog je v Kur'anu rekel:
Bizantinci so premagani v sosedni deželi (Arabski polotok). Toda po porazu bodo čez
nekaj let – Bog bo to določil prej ali slej ─ zmagali. In takrat se bodo veselili verniki.
(Kur'an, 30:2 ─ 4)
Oglejmo si, kaj nam zgodovina pravi o teh vojnah. Knjiga z naslovom Zgodovina bizantinske
države (History of Byzantine State) pravi, da je bila bizantinska vojska leta 613 v Antiohiji
hudo poražena in posledično so Perzijci hitro potiskali naprej po vseh frontah.1 V tistem času
si je bilo težko predstavljati, da bodo Bizantinci premagali Perzijce, ampak Kur'an je
napovedal, da bodo Bizantinci v obdobju treh do devetih let zmagoslavni. Leta 622, devet let
po bizantinskemu porazu, sta se dve sili (Bizantinci in Perzijci) spopadli na ozemlju
Armenije in rezultat je bila odločilna zmaga Bizantincev nad Perzijci, prvič po bizantinskemu
porazu leta 613.2 Prerokba se je izpolnila, kot je Bog napovedal v Kur'anu.
mnbn, ki omenjajo
Mnogo je tudi drugih kur'anskih verzov in izrekov Muhammeda,
prihajajoče dogodke, ki se kasneje zgodijo.

(5) Čudeži, ki jih je izvršil Muhammed,

mnbn

Mnogo je bilo čudežev s strani Muhammeda,
mnbn, izvršenih z Božjim dovoljenjem.
Mnogi so bili priče tem čudežem. Na primer:
 Ko so neverniki v Meki zaprosili poslanca Muhammeda,
mnbn, naj jim pokaže
čudež, je pokazal cepitev Lune.3
 Drugi čudež je bilo pretakanje vode skozi Muhammedove,
mnbn, prste, ko
njegovi družabniki postali žejni in razen malo vode v posodi niso imeli. Prišli so do
njega in mu povedali, da nimajo piti vode in niti za obredno umivanje pred molitvijo.
mnbn, je dal svojo roko v
Edino, kar je ostalo, je bilo v posodi. Muhammed,
posodo in voda je začela brizgati med njegovimi prsti. Tako so pili in se umili. Bilo je
tisoč petsto teh družabnikov.4
Poleg teh je bilo še mnogo drugih čudežev, ki jih je izvršil sam ali ki so se dogodili njemu.

(6) Enostavno življenje Muhammeda,

mnbn

Če primerjamo življenje Muhammeda,
mnbn, pred njegovo poslansko misijo in po njej,
pridemo do sklepa, da je nesmiselno razmišljati o tem, da je bil Muhammed,
mnbn, lažni

1

History of the Byzantine of State, Ostrogorsky, str. 95
History of the Byzantine of State, Ostrogorsky, str. 100 ─ 101 in History of Persia, Sykes, 1. knjiga, str. 483 ─
484. Glej tudi The New Encyclopaedia Britannica, Micropaedia 4. knjiga, str. 1036
3
Zapisano v Sahih Al-Bukhari #3637 in Sahih Muslim #2802
4
Zapisano v Sahih Al-Bukhari #3576 in Sahih Muslim #1856
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poslanec, ki je oznanil poslanstvo, da bi se dokopal materialnih dobrin, veličine, slave ali
moči.
Pred svojo poslansko misijo Muhammed,
mnbn, ni imel finančnih skrbi. Kot uspešen in
ugleden trgovec je imel zadovoljiv in udoben dohodek. Po njegovi poslanski misiji in zaradi
nje je postal materialno šibek. Da bolje razjasnimo, preberimo naslednje njegove življenjske
izreke:
mnbn, žena, je rekla: »O, moj nečak, v Poslančevi, mnbn,
 Aiša, Muhammedova,
hiši bi videli tri mlaje v dveh mesecih, ne da bi prižgali ogenj (da bi skuhali obrok).«
Njen nečak jo je vprašal: »O, teta, s čim sta se hranila?« Odgovorila je: »Z dvema
črnima stvarema: z dateljni in vodo, ampak Poslanec, mnbn, je imel nekaj sosedov,
Ensarij, ki so imeli kamelje mleko in so ga pošiljali Poslancu, mnbn«1
 Sahl Ibn Sa'ad, eden izmed Muhammedovih,
mnbn, družabnikov, je rekel: »Božji
poslanec, mnbn, ni videl kruha, narejenega iz fine moke, odkar ga je Bog poslal (kot
poslanca) pa vse do svoje smrti.«2
 Aiša, Muhammedova,
mnbn, žena, je rekla: »Poslančeva, mnbn, žimnica, na
kateri je spal, je bila narejena iz usnja, natlačenega z vlakni palminega drevesa.«3
 Amr Ibn Al-Hareth, eden izmed Muhammedovih,
mnbn, družabnikov, je rekel, da
Poslanec, mnbn, po smrti ni pustil ne denarja in ničesar drugega, kot samo svojo belo
jahalno mulo, svoje roke in del zemlje, ki ga je dal kot miloščino.4
Muhammed,
mnbn, je živel tako težko življenje vse do smrti, čeprav mu je bila
muslimanska zakladnica na razpolago. Velik del Arabskega polotoka je bil pred njegovo
smrtjo muslimanski in muslimani so bili zmagoslavni po osemnajstih letih njegovega
poslanstva.
Ali je možno, da se je Muhammed,
mnbn, razglasil za poslanca, da bi dobil dober
družbeni položaj, veličino in moč? Strast do uživanja dobrega statusa in moči je pogosto
povezana z dobro hrano, razkošnimi oblekami, spominskimi palačami, barvito stražo in
neizpodbitno avtoriteto. Ali kateri od teh indikatorjev velja za Muhammeda,
mnbn? Sledi
nekaj bežnih pogledov na njegovo življenje.
Kljub svojim poslančevim, učiteljskim, državljanskim in sodnim odgovornostim je
Muhammed,
mnbn, molzel svojo kozo,5 šival svoje obleke, popravljal svoje čevlje,6
pomagal pri gospodinjskem delu7 in obiskoval revne, ko so zboleli.8 Pomagal je tudi svojim
družabnikom pri izkopavanju jarkov tako, da je odmetaval pesek.9 Njegovo življenje je bil
neverjeten model enostavnosti in skromnosti.
Njegovi privrženci so ga ljubili, spoštovali in mu neizmerno zaupali. Kljub temu je nadaljeval
s poudarjanjem, da mora biti oboževanje napoteno Bogu in ne njemu osebno. Enes, eden od
Muhammedovih,
mnbn, družabnikov, je rekel, da ni bilo osebe, ki so jo bolj ljubili, kot so

1

Zapisano v Sahih Muslim #2972 in Sahih Al-Bukhari #2567
Zapisano v Sahih Al-Bukhari #5413 in At-Tirmizi #2364
3
Zapisano v Sahih Muslim #2082 in Saٛ ih Al-Bukhari #6456
4
Zapisano v Sahih Al-Bukhari #2739 in Musned Ahmed #17990
5
Zapisano v Musned Ahmed #25662
6
Zapisano v Sahih Al-Bukhari #676 in Musned Ahmed #25517
7
Zapisano v Sahih Al-Bukhari #676 in Musned Ahmed #23706
8
Zapisano v Mowatta' Malek #531
9
Zapisano v Sahih Al-Bukhari #3034, Sahih Muslim #1803 in Musned Ahmed #18017
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Muhammeda,
mnbn, vendar ob njegovem prihodu niso vpričo njega vstali, ker je
sovražil, da bi kdo vstajal zanj,1 kot delajo drugi ljudje za svoje velikane.
Davno preden je obstajalo kakršnokoli upanje za uspeh islama in na začetku dolge in boleče
dobe mučenja, trpljenja in pregona Muhammeda,
mnbn, in njegovih privržencev, je
Muhammed,
mnbn, dobil zanimivo ponudbo. Odposlanec poganskih vladarjev, Otba, je
prišel do njega in mu rekel: »... Če hočeš denar, bomo zbrali toliko denarja, da boš
najbogatejši med nami. Če hočeš vodstvo, te bomo sprejeli kot našega vladarja in ne bomo
nikoli nič odločali brez tvoje odobritve. Če hočeš kraljestvo, te bomo okronali za našega
kralja ...« V zameno so od njega pričakovali, da bi prenehal s širjenjem islama med ljudmi in
oboževanjem oziroma priznavanjem Boga kot enega in edinega. Ali ne bi bila ta ponudba
mamljiva za nekoga, ki si prizadeva za materialno korist? Ali je bil Muhammed,
mnbn,
neodločen, ko je dobil ponudbo? Ali jo je zavrnil, ker je računal na boljšo ponudbo? Sam
Muhammed,
mnbn, je takrat odgovoril z naslednjimi besedami: {V imenu Boga,
Milostnega, Usmiljenega!} in zrecitiral Otbi naslednje verze iz Kur'ana 41:1 ─ 38.2
Razodetje prihaja od Milostnega, Usmiljenega. Verzi knjige so razodeti, kot Kur'an,
v arabskem jeziku za ljudi, ki razumejo, prinaša radostne vesti in grožnje, pa vendar
večina ljudi obrača hrbet, niti slišati nočejo zanj.

(Kur'an, 41: 2 ─ 4)

V drugem primeru in v odgovoru stričevi prošnji, naj preneha s širjenjem islama med ljudmi,
je bil Muhammedov,
mnbn, odgovor odločen in iskren: {Prisegam pri Božjem imenu, o,
stric, da če bi mi dali Sonce v desno in Mesec v levo roko, ne bom prenehal s to zadevo
(širjenjem islama). Ne bom pa odnehal, dokler Bog ne bo dal uspeha ali pa jaz umrem
pri branjenju tega.}3
mnbn, in njegovi privrženci niso trpeli le zaradi trinajstletnega preganjanja,
Muhammed,
ampak so Muhammeda,
mnbn, neverniki celo nekajkrat poskušali ubiti. V enem izmed
mnogih poskusov so hoteli spustiti velik balvan, ki ga je bilo težko dvigniti, na njegovo
glavo.4 Naslednjič so ga poskusili ubiti z zastrupitvijo njegove hrane.5 Kaj upravičuje tako
življenje, polno trpljenja in žrtvovanja, celo ko je popolnoma premagal svoje nasprotnike?
Kaj bi lahko razložilo skromnost in plemenitost, ki jo je pokazal v svojih najbolj znamenitih
trenutkih, ko je trdil, da je uspeh potrebno pripisati le Bogu in ne njegovi (Muhammedovi,
mnbn) nadarjenosti? Ali so to lastnosti moči željnega ali egoističnega človeka?

(7) Fenomenalna rast islama
Na koncu tega poglavja bi bilo primerno izpostaviti pomembno navedbo o resnici v islamu.
Znano je, da je v ZDA in po celem svetu islam najbolj rastoča religija. Nekaj opažanj o tem
fenomenu:

1

Zapisano v Musned Ahmed #12117 in At-Tirmizi #2754
Al-Serah Al-Nabaweyyah, Ibn Hesham, knjiga 1, str. 293 ─ 294
3
Al-Serah Al-Nabaweyyah, Ibn Hesham, knjiga 1, str. 265 ─ 266
4
Al-Serah Al-Nabaweyyah, Ibn Hesham, knjiga 1, str. 298 ─ 299
5
Zapisano v Al-Daremey #68 in Ebu-Dawud #4510
2
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»Islam je najhitreje rastoče verovanje v Ameriki, vodnik in steber stabilnosti za
veliko naših ljudi ...« (Hillary Rodham Clinton, Los Angeles Times).1
»Muslimani so v svetu najhitreje rastoča skupina ...« (The Population Reference
Bureau, USA Today).2
»... Islam je najhitreje rastoče verovanje v deželi.« (Geraldine Baum, Newsday
Religion Writer, Newsday).3
»Islam, najhitreje rastoče verovanje v Združenih državah, ...« (Ari L. Goldman, New
York Times).4

Ta fenomen navaja, da je islam resnično Božja vera. Nerazumljivo je misliti, da se je toliko
Američanov in ljudi iz različnih dežel brez temeljitega premisleka in globokega opazovanja
spreobrnilo v islamsko veroizpoved, preden so prišli do spoznanja, da je islam resnica. Ti
konvertiti (spreobrnjenci) prihajajo iz različnih dežel, razredov, ras in življenjskih poti.
Vključujejo znanstvenike, profesorje, filozofe, novinarje, politike, igralce in športnike.
Dejstva, ki so bila omenjena v tem poglavju, utemeljujejo le del dokazov, ki podpirajo
prepričanje, da je Kur'an nespremenjena Božja beseda, da je Muhammed,
mnbn, resnično
Božji poslanec in da je islam resnično Božja vera.

1

Larry B. Stammer, Times Religion Writer, »First Lady Breaks Ground With Muslims,« Los Angeles Times,
Home Edition, Metro Section, del B, 31. maj 1996, str. 3
2
Timothy Kenny, »Elsewhere in the World,« USA Today, Final Edition, News Section, 17. februar 1989, str.
4A
3
Geraldine Baum, »For Love of Allah,« Newsday, Nassau and Suffolk Edition, del II, 7. marec 1989, str. 4
4
Ari L. Goldman, »Mainstream Islam Rapidly Embraced By Black Americans,« New York Times, Late City
Final Edition, 21. februar 1989, str. 1
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Poglavje 2
NEKAJ KORISTI ISLAMA
Islam zagotavlja mnogo koristi posamezniku in družbi. To poglavje jih omenja nekaj, ki jih
lahko pridobi posameznik.

(1) Vrata do večnega Raja
Bog je rekel v Kur'anu:
Širi blagovest med verniki in dobrodelniki! Resnično jim pripadajo rajski vrtovi,
prepredeni z rekami ...

(Kur'an, 2: 25)

Bog je rekel tudi:
Tekmujte za odpuščanje svojega Gospodarja, da si boste prislužili raj, prostran
kakor nebo in Zemlja, pripravljen za tiste, ki verujejo v Gospoda in njegove poslance.
(Kur'an, 57: 21)
Poslanec Muhammed,
mnbn, nam je rekel, da bo tisti prebivalec Raja, ki bo v najnižjem
položaju, imel desetkrat toliko, kot obsega ta svet1 in imel bo tisto, po čemer sam hrepeni in
mnbn, je rekel tudi: {Del Raja, velik kot
še desetkrat toliko.2 Poslanec Muhammed,
stopalo, bi bil boljši, kot je svet in kar je na njem.}3 Rekel je tudi: {V Raju so stvari, ki
jih oko ni videlo, uho ni slišalo in človeški um ni zamislil.}4 Povedal je tudi: {Izmed tistih
ljudi, ki so namenjeni v Raj, bo najbolj nesrečen človek pristal v Raju. Potem bo
vprašan: 'Sin Adama, ali te je kdaj doletela nesreča? Ali si kdaj doživel stisko?' Odvrnil
bo: 'Ne, pri Bogu, o, Gospod! Nikoli me ni doletela nesreča in nikoli nisem doživel
stiske.'}5
Če boš vstopil v Raj, boš živel zelo srečno življenje brez bolezni, bolečin, žalosti ali smrti;
Bog bo zadovoljen s teboj; in tam boš živel večno. Bog je v Kur'anu rekel:
Tiste, ki verujejo in opravljajo dobra dela, bomo zagotovo popeljali v rajske vrtove,
prepredene z rekami ...

(Kur'an, 4: 57)

(Prosimo, za več informacij o Raju ali posmrtnem življenju ,obiščite www.islamguide.com/hereafter.)

1

Zapisano v Sahih Muslim #186 in Sahih Al-Bukhari #6571
Zapisano v Sahih Muslim #188 in Musned Ahmed #10832
3
Zapisano v Sahih Al-Bukhari #6568 in Musned Ahmed #13368
4
Zapisano v Sahih Muslim #2825 in Musned Ahmed #8609
5
Zapisano v Sahih Muslim #2807 in Musned Ahmed #12699
2
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(2) Odrešitev od peklenskega ognja
Bog je v Kur'anu rekel:
Niti en sam nevernik, ki umre kot nevernik, se ne bo mogel odkupiti z vsem blagom
tega sveta. Takšne čaka mučno trpljenje, nihče jim ne bo pomagal.

(Kur'an, 3: 91)

Zatorej je to življenje naša edina možnost, da si prislužimo Raj in se rešimo peklenskega
ognja, ker če nekdo umre v neverovanju, ne bo imel ponovne možnosti, da bi se vrnil nazaj
na ta svet in veroval. Kot je Bog rekel v Kur'anu, kaj se bo zgodilo z neverniki na Sodnem
dnevu:
Ko bi le videl, kako bodo, preden vstopijo v ogenj, govorili: 'Ko bi se le mogli vrniti,
ne bi več zavračali dokazov našega Gospodarja. Postali bi verniki!'

(Kur'an, 6: 27)

Vendar nihče ne bo imel te druge priložnosti.
Poslanec Muhammed,
mnbn, je rekel: {Od tistih, ki bodo obsojeni na Ogenj (Pekel), bo
najsrečnejši na tem svetu nekoč pristal v Ognju. Potem bo vprašan: 'Sin Adama, ali si
kdaj videl dobro? Ali si kdaj doživel blagoslov?« Odvrnil bo: »Ne, pri Bogu, o,
Gospod!'}1

(3) Prava sreča in notranji mir
Pravo srečo in notranji mir lahko najdemo v pokornosti do
zapovedi Stvarnika in Vzdrževalca tega sveta. Bog je rekel v
Kur'anu:
Srca se resnično umirijo, ko omenimo Gospoda.
(Kur'an, 13: 28)
Po drugi strani, kdor se obrne od Kur'ana, bo imel življenje
polno stiske na tem svetu. Bog je rekel:
Kdor ne bo upošteval Mojega svarila2, bo imel težko
življenje, na Sodni dan pa ga bomo, slepega, oživeli.
(Kur'an, 20:124)
S pomočjo tega dobimo odgovor na to, zakaj nekateri ljudje storijo samomor, ko uživajo
materialne dobrine, katere lahko kupi denar. Na primer, poglejmo si Cata Stevensa (sedaj
Yusuf Islam), prej slavnega pop pevca, ki je lahko na noč zaslužil več kot 150.000 dolarjev.
Ko je sprejel islam, je našel pravo srečo in mir, ki ju prej ni našel v materialnih dobrinah.3
1

Zapisano v Sahih Muslim #2807 in Musned Ahmed #12699
tj. ne veruje v Kur'an in ne dela po njegovih zapovedih.
3
V primeru, da ga hočete vprašati o njegovih občutkih po tem, ko je sprejel islam, je njegov naslov: 2 Digswell
Street, London N7 8JX, United Kingdom
2
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Če hočete brati zgodbe ljudi, ki so sprejeli islam, prosimo, obiščite www.islamguide.com/stories ali pa si preberite knjigo z naslovom Why Islam is our Only Choice.1 Na
omenjeni spletni strani in v omenjeni knjigi si lahko preberete misli in občutke ljudi, ki so iz
različnih dežel, imajo različna ozadja in stopnjo izobrazbe.

(4) Odpuščanje vseh prejšnjih grehov
Ko nekdo sprejme islam, mu Bog odpusti vse prejšnje grehe in zla dela. Človek po imenu
Amr je prišel do poslanca Muhammeda,
mnbn, in rekel: »Daj mi svojo desno roko,
da ti lahko dam svoje jamstvo zvestobe.« Poslanec, mnbn, je iztegnil svojo desnico. Amr
je potegnil nazaj svojo roko. Poslanec, mnbn, je rekel: {Kaj se ti je zgodilo, o, Amr?}
Odgovoril je: »Nameraval sem postaviti pogoj.« Poslanec, mnbn, je vprašal: {Kakšen
pogoj si hotel postaviti?} Amr je rekel: »Da mi Bog odpusti grehe.« Poslanec, mnbn, ga
je vprašal: {Mar nisi vedel, da sprejetje islama izbriše vse predhodne grehe?}2
Po sprejetju islama bo glede na sledeči izrek poslanca Muhammeda,
mnbn, oseba
nagrajena za vsa dobra in slaba dela: {Vaš Gospodar, ki je blagoslovljen in vzvišen, je
najbolj milostljiv. Če nekdo namerava storiti dobro delo, pa ga ne stori, mu bo dobro
delo zapisano. Če pa ga nekdo stori, mu bo zapisana nagrada od deset do sedemsto ali
več. Če nekdo namerava storiti zlo delo, pa ga ne stori, mu bo zapisano dobro delo. Če
ga pa stori, bo zlo delo zapisano proti njemu ali pa ga bo Bog izbrisal.}3

1

Knjigo je napisal Muhammad H. Shahid. Za kopijo knjige, prosimo, obiščite www.islam-guide.com/stories
ali pa kontaktirajte organizacije, ki so omenjene na zadnjih straneh.
2
Zapisano v Sahih Muslim #121 in Musned Ahmed #17357
3
Zapisano v Musned Ahmed #2515 in Sahih Muslim #131
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Poglavje 3
SPLOŠNE INFORMACIJE O ISLAMU
Kaj je islam?
Verovanje islama je sprejetje in poslušnost do Božjih naukov, ki jih je Bog razodel Svojemu
zadnjemu poslancu, Muhammedu,
mnbn.

Nekaj osnovnih islamskih prepričanj
1) Vera v Boga:
Muslimani verujejo v enega, edinstvenega, neprimerljivega Boga, ki nima sina niti partnerja.
Nihče nima pravice oboževati koga drugega, kot samo Njega. On je resnični Bog in vsako
drugo božanstvo je lažno. Ima najbolj veličastna imena in vzvišene, popolne atribute. Nihče
si z njim ne deli Njegovega božanstva niti Njegovih atributov. V Kur'anu Bog sebe opisuje na
naslednji način:
Reci: 'Gospod je en sam, Edini! Gospod je pribežališče. Ni rodil in ni rojen, nihče mu
ni enak!'

(Kur'an, 112: 1 ─ 4)

Nihče nima pravice, da se ga poziva, roti, se mu moli ali izkazuje kakršnokoli obliko čaščenja
kot samo Bogu.

112. poglavje v Kur'anu, zapisano v arabski kaligrafiji.

Samo Bog je Vsemogočen, Stvarnik, Vladar in Vzdrževalec vsega v vsem vesolju. On
upravlja vse stvari. Stoji ob strani Svojim bitjem, ki so odvisna od Njega. Vse sliši, vse vidi
in vse ve. Njegovo znanje na popoln način obdaja vse stvari, odprte in skrite, javne in
zasebne. Ve, kaj se je zgodilo, kaj se bo zgodilo in kako se bo zgodilo. Nobena stvar na
celem svetu se ne pripeti brez Njegove volje. Karkoli hoče, se zgodi in česar noče, ni in tudi
ne bo. Njegova volja je nad voljo vseh bitij. Ima oblast nad vsemi stvarmi in sposoben je
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storiti vse. On je Najbolj Milosten, Najbolj Usmiljen in Najbolj Blagodejen. V enem izmed
Poslančevih, mnbn, izrekov nam je rečeno, da je Bog bolj milostljiv do Svojih bitij, kot je
mati do svojega otroka.1 Bog je zelo oddaljen od krivice in tiranije. On je moder v vseh
Svojih dejanjih in odredbah. Če nekdo hoče nekaj od Boga, ga lahko direktno zaprosi, ne da
bi zaprosil nekoga drugega, naj se zavzame zanj.
Bog ni Jezus in Jezus ni Bog.2 Celo Jezus je to trditev zavrnil. Bog je rekel v Kur'anu:
Neverniki so tisti, ki govore: 'Bog je mesija, Marijin sin!' Toda mesija je govoril: 'O,
sinovi Izraelovi, častite Boga, mojega in vašega Gospodarja! Človeku, ki ima koga za
Bogu enakega, bo On prepovedal vstop v Raj; prebival bo v Peklu. Nihče ne bo pomagal
nevernikom!'

(Kur'an, 5: 72)

Bog ni trojstvo. Bog pravi v Kur'anu:
Neverniki so tisti, ki govorijo: 'Gospod je eden od trojice!' Bog je en sam! Če ne bodo
prenehali s takšnim govorjenjem, bo neznosno trpljenje resnično doseglo vsakogar med
njimi, ki bo ostal nevernik. Zakaj se ne pokesajo pred Bogom in ga ne prosijo
odpuščanja? On odpušča grehe in je milosten! Mesija, Marijin sin, je samo poslanec ...
(Kur'an, 5: 73 ─ 75)
Islam zavrača trditev, da je Bog sedmi dan počival, da se je boril z enim od Svojih angelov,
da je nevoščljiv spletkar proti človeštvu ali da je utelešen v katerokoli človeško bitje. Islam
tudi zavrača pripisovanje človeških likov Bogu. Vse to se smatra bogokletno. Bog je
Vzvišeni. On je daleč od nepopolnosti. Nikoli ni izčrpan. Nikoli ni zaspan in nikoli ne spi.
Arabska beseda Allah pomeni Bog (eden in edini pravi Bog, ki je ustvaril vesolje). Beseda
Allah je ime za Boga, ki jo uporabljajo arabsko govoreči, muslimanski in krščanski Arabci.
Ta beseda se ne more uporabiti za ničesar drugega kot za enega resničnega Boga. Arabska
beseda Allah se pojavi v Kur'anu okoli 2150-krat. V aramejščini, jeziku, ki je zelo podoben
arabščini in ga je Jezus običajno govoril3, je Bog tudi označen kot Allah.

2) Vera v angele:
Muslimani verujejo v obstoj angelov in v to, da so angeli počaščena bitja. Angeli častijo le
Boga, Ga ubogajo in delujejo le po Njegovih ukazih. Eden izmed angelov je Gabrijel, ki je
Muhammedu,
mnbn, »posredoval« Kur'an.

1

Zapisano v Sahih Muslim #2754 in Sahih Al-Bukhari #5999
Associated Press, London 25. junija 1984 poroča, da je večina anglikanskih škofov na televizijsko anketo
odgovorilo: »Kristjani niso obvezni verovati, da je bil Jezus Kristus Bog.« Anketirali so 31od 39 angleških
škofov. Poročilo je nadalje navaja, da je 19 od 31 škofov reklo, da je zadostno smatrati Jezusa za »Božjega
vrhovnega posrednika«. Anketo je vodila London Weekend Television v svojem tedenskem verskem programu
»Credo«.
3
NIV Compact Dictionary of the Bible, Douglas, str. 42
2
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3) Vera v Božje razodete knjige:
Muslimani verujejo, da je Bog razodel knjige Svojim poslancem kot dokaz za človeštvo ter
smernice za njih. Med temi knjigami je Kur'an, ki ga je Bog razodel poslancu Muhammedu,
mnbn. Bog je zajamčil zaščito Kur'ana pred pokvarjenostjo in izkrivljanjem besed. Rekel
je:
»Resnično razodevamo Kur'an in resnično bomo bedeli nad njim!« (Kur'an, 15: 9)

4) Vera v Božje poslance:
Muslimani verujejo v Božje poslance: v Adama, Noeta, Abrahama, Izmaela, Izaka, Jakoba,
Mojzesa, Jezusa (naj bo mir z njimi). Zadnje Božje sporočilo ljudem, ponovna potrditev
večnega sporočila, je bilo razodeto poslancu Muhammedu,
mnbn. Muslimani verujejo, da
je Muhammed,
mnbn, zadnji poslanec, poslan od Boga. Bog je rekel:
Muhammed ni oče nobenega od vaših ljudi, marveč je Gospodov poslanec in pečat
glasnikov vere ...

(Kur'an, 33: 40)

Muslimani verujejo, da so bili vsi poslanci in glasniki ustvarjeni kot človeška bitja, ki niso
imela nobene od božanskih lastnosti.

5) Vera v Sodni dan:
Muslimani verujejo v Sodni dan (v dan ponovnega oživljenja), ko bodo vsi ljudje oživljeni
zaradi Božje sodbe njihovih prepričanj in dejanj.

6) Vera v Al-Qadar:
Muslimani verujejo v Al-Qadar, kar pomeni Božja predodrejenost, ampak to prepričanje ne
pomeni, da človeška bitja nimajo svobodne volje. Muslimani verujejo, da je Bog dal ljudem
svobodno voljo. To pomeni, da lahko ljudje izberejo med dobrim in slabim in so odgovorni
za svoje izbire.
Vera v Božjo predodrejenost vključuje prepričanje v štiri stvari: 1) Bog vse ve. Ve, kaj se je
zgodilo in kaj se bo zgodilo. 2) Bog je zapisal vse, kar se je zgodilo in kar se bo zgodilo. 3)
Karkoli Bog hoče, da se zgodi, se zgodi in česar noče, se ne zgodi. 4) Bog je Stvarnik vsega.
(Prosimo, za več informacij o osnovnih islamskih prepričanjih, obiščite www.islamguide.com/beliefs.)

Ali obstaja še kakšen drug verski vir poleg Kur'ana?
Da. Sunnet (kar je poslanec Muhammed,
mnbn, rekel, storil ali odobril) je drugi vir
islama. Sunnet je sestavljen iz hadisov, tj. verodostojno prenesena poročanja
Muhammedovih,
mnbn, družabnikov in govorijo o tem, kaj je Muhammed,
mnbn,
rekel, storil ali odobril. Vera v sunnet je osnovno islamsko prepričanje.

41

Primeri Muhammedovih,











mnbn, izjav

{Verniki so v svoji ljubezni, milosti in prijaznosti drug do drugega kot telo: če je
nek del bolan, si celo telo deli njegovo nespečnost in vročino.}1
{Najboljši med verniki v verovanju so najboljši med njimi v morali. Najboljši
med njimi so tisti, ki so najboljši do svojih žena.}2
{Nihče med vami ne veruje (popolnoma), dokler ne želi svojemu bratu, kar želi
samemu sebi.}3
{Milostljivim je pokazana milost Milostljivega. Bodi milostljiv do tistih na
Zemlji in Bog bo milostljiv do tebe.}4
{Nasmeh tvojemu bratu je miloščina ...}5
{Prijazna beseda je miloščina.}6
{Kdorkoli veruje v Boga in Zadnji dan (Sodni dan), naj bo dober do svojega
soseda.}7
{Bog vas ne sodi po vašem videzu in vašem premoženju, ampak gleda vaša srca
in vaša dejanja.}8
{Plačaj delavcu njegovo plačo, preden se njegov znoj posuši.}9
{Mož, ki se je sprehajal, je občutil hudo žejo. Ko je prišel do vodnjaka, se je
spustil vanj, pogasil svojo žejo in prišel ven. Zagledal je psa z iztegnjenim
jezikom, ki je poskušal pogasiti žejo z lizanjem blata. Mož je pomislil: »Ta pes
čuti isto žejo, kot sem jo jaz.« Ponovno se je spustil v vodnjak, napolnil svoj
čevelj z vodo in dal psu piti. Bog se mu je zahvalil in mu odpustil grehe.}
Poslanca, mnbn, so vprašali: »Božji Poslanec, ali smo nagrajeni za dobroto do
živali?« Odgovoril je: {Nagrada je za dobroto do vseh živih- živali in ljudi.}10

Kaj pravi islam o Sodnem dnevu?
Muslimani tako kot kristjani verujejo, da je sedanje življenje le priprava za naslednjo stopnjo
obstoja. To življenje je test za vsakega posameznika za življenje po smrti. Prišel bo dan, ko
bo celo vesolje uničeno in bodo mrtvi ponovno oživljeni za sojenje pred Bogom. Ta dan bo
začetek življenja brez konca. Ta dan je Sodni dan. Takrat bodo vsi ljudje s strani Boga
nagrajeni za svoja prepričanja in dejanja. Tisti, ki umrejo v verovanju, da »ni drugega boga
razen Allaha in da je Muhammed,
mnbn, Njegov poslanec« in so muslimani, bodo ta
dan nagrajeni in za vedno sprejeti v Raj, kot je rekel Bog:
Tisti, ki bodo verovali in opravljali dobra dela, bodo prebivalci Nebes; večno bodo v
njih ostali.

1

(Kur'an, 2: 82)

Zapisano v Sahih Muslim #2586 in Sahih Al-Bukhari #6011
Zapisano v Musned Ahmed #7354 in At-Tirmizi #1162
3
Zapisano v Saheed Al-Bukhari #13 in Sahih Muslim #45
4
Zapisano v At-Tirmizi #1924 in Ebu-Dawud #4941
5
Zapisano v At-Tirmizi #1956
6
Zapisano v Sahih Muslim #1009 in Sahih Al-Bukhari #2989
7
Zapisano v Sahih Muslim #48 in Sahih Al-Bukhari #6019
8
Zapisano v Sahih Muslim #2564
9
Zapisano v Ibn Medža #2443
10
Zapisano v Sahih Muslim #2244 in Sahih Al-Bukhari #2466
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Tisti, ki umrejo v neverovanju v »ni drugega boga razen Allaha in da je Muhammed,
mnbn, Njegov poslanec« in niso muslimani, bodo za vedno izgubili Raj in bodo poslani
v peklenski ogenj,:
Če kdo hoče drugo vero namesto islama, je On ne bo sprejel! Na onem svetu bo
nesrečen.

(Kur'an, 3: 85)

In kot je On povedal:
Niti en sam nevernik, ki umre kot nevernik, se ne bo mogel odkupiti z vsem blagom
tega sveta. Takšne čaka mučno trpljenje, nihče jim ne bo pomagal.

(Kur'an, 3: 91)

Nekdo se mogoče sprašuje: »Mislim, da je islam dobra vera, ampak če se spreobrnem v
islam, me bodo moja družina, prijatelji in ostali ljudje preganjali ter se norčevali iz mene. Ali
bom, če se ne spreobrnem v islam, vstopil v Raj in rešen peklenskega ognja?« Odgovor leži v
prejšnjem verzu: »Tisti, ki bodo verovali in opravljali dobra dela, bodo prebivalci Nebes;
večno bodo v njih ostali.«
Po tem ko je Bog poslal poslanca Muhammeda,
mnbn, da bi poklical ljudi v islam, ne
sprejema vdanosti katerikoli veri razen islamu. Bog je naš Stvarnik in Vzdrževalec, za nas je
ustvaril vse, kar je na Zemlji. Vsi blagoslovi in dobre stvari, ki jih imamo, so od Njega. Na
koncu vsega tega bo tisti, ki zavrne vero v Boga, Njegovega poslanca Muhammeda,
mnbn, ali Njegovo vero islam, bo pravično kaznovan na Onostranstvu. Glavni namen naše
stvaritve je, da obožujemo le Boga in Ga ubogamo, kot je to Bog rekel v Svetem Kur'anu.
(51:56)
Življenje, ki ga živimo danes, je zelo kratko. Neverniki bodo na Sodnem dnevu mislili, da je
življenje, ki so ga živeli na Zemlji, trajalo en dan ali del dneva. Bog je glede tega rekel:
On bo vprašal: 'Koliko let ste pa preživeli na Zemlji?' 'Dan ali del dneva,' bodo
odvrnili ...

(Kur'an, 23: 112 ─ 113)

In On je rekel:
Mar ste mislili, da smo vas zaman ustvarili in da se ne boste vrnili k Nam? Slava
Gospodu, resničnemu vladarju! Razen Njega, Gospodarja veličastnega vesolja, ni
drugega boga!

(Kur'an, 23: 115 ─ 116)

Življenje v Onostranstvu je pravo življenje. Ni le duševno, ampak je tudi fizično. Tam bomo
živeli s svojimi dušami in telesi. V primerjavi s tem svetom je Muhammed,
mnbn, rekel:
{Vrednost tega sveta proti Onostranstvu je kot voda, ki ti ostane na prstu, ko ga
pomočiš v morje in ga potem potegneš ven.}1 To pomeni, da je vrednost tega sveta proti
Onostranstvu kot par kapljic v primerjavi z morjem.

1

Zapisano v Sahih Muslim #2858 in Musned Ahmed #17560
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Kako postati musliman?
Človek postane musliman, ko s prepričanjem izgovori »La ilaha illa Allah, Muhammedur
rasulu Allah«. To pomeni »Ni drugega boga (božanstva) razen Boga (Allaha) in
Muhammed,
mnbn, je Božji poslanec.« Prvi del »Ni drugega boga razen Allaha«
pomeni, da nihče nima pravice biti čaščen kot Bog in da Bog nima partnera in ne sina. Da bi
nekdo bil musliman, mora tudi:
 Verjeti, da je Sveti Kur'an nespremenjena božja beseda, razodeta od Njega samega.
 Verjeti, da je Sodni dan (dan ponovnega oživljenja) resničen in bo, kot je Bog obljubil
v Kur'anu, prišel.
 Sprejeti islam za svojo religijo.
 Častiti ničesar ali kogarkoli drugega kot Boga.
Poslanec Muhammed,
mnbn, je rekel: {Bog je bolj vesel kesanja tistega, ki se Mu
obrne v kesanju, kot bi bil vesel nekdo izmed vas, če bi v puščavi jahal kamelo, ta bi mu
zbežala s hrano in pijačo in bi izgubil vsako upanje, da bi se mu vrnila. Uleže se v senco
pod drevo, (čakajoč smrt), saj je izgubil upanje, da bi našel svojo kamelo. Medtem ko je
v tem stanju obupa; se nenadoma pojavi pred njim! Prime jo za povodec in zakliče iz
radosti: ''O Bog, Ti si moj služabnik in jaz sem Tvoj Gospodar!'' Njegova napaka pride
iz intenzivnosti njegove radosti.}1

Izjava »Ni drugega boga, razen Allaha in Muhammed,
napisana nad vhodom.

O čem govori Kur'an?
Kur'an, zadnja razodeta Božja beseda, je
temeljen vir muslimanske vere in prakse.
Obravnava vse teme, ki zadevajo človeška bitja:
modrost, nauk, čaščenje, dogovarjanje, zakon,
itd., njegova osnovna tema pa je odnos med
Bogom in Njegovimi stvaritvami. Hkrati daje
napotke in natančne študije za pravično družbo,
spodobno človeško obnašanje in pravičen
ekonomski sistem.
1

Zapisano v Sahih Muslim #2747 in Sahih Al-Bukhari #6309
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mnbn, samo v arabščini. Vsak
Upoštevajte, da je bil Kur'an razodet Muhammedu,
kur'anski prevod, bodisi v angleščino ali katerikoli drugi jezik, ni niti Kur'an niti verzija
Kur'ana, ampak je le prevod pomena Kur'ana. Kur'an obstaja le v arabščini, v kateri je bil tudi
razodet.

Kdo je poslanec Muhammed,

mnbn?

Muhammed,
mnbn, je bil rojen v Meki leta 570. Ker je njegov oče umrl, preden se je
rodil in mati kmalu po rojstvu, ga je vzgajal njegov stric, ki je bil iz spoštovanega plemena
Kurejš. Odrastel je kot nepismen, nesposoben brati in pisati, in tako ostal do konca svojih dni.
Njegov narod je bil pred njegovo poslansko misijo neizobražen na področju znanosti in
večina jih je bila nepismenih. V času odraščanja je postajal znan kot resnicoljuben, iskren,
zanesljiv, radodaren in odkritosrčen. Bil je tako zanesljiv, da so ga klicali Zanesljivi.1
Muhammed,
mnbn, je bil zelo veren in dolgo je sovražil propadanje in malikovanje v
svoji družbi.
Pri štiridesetih letih je prek angela Gabrijela prejel prvo Božjo objavo. Razodetja so se
nadaljevala triindvajset let in so v celoti znane kot Kur'an.

Džamija poslanca Muhammeda,

mnbn, v Medini.

Brž ko je začel citirati Kur'an in poučevati resnico, ki mu jo je Bog razodel, je skupaj s svojo
majhno skupino privržencev začel trpeti preganjanje s strani nevernikov. Preganjanje je tako
hudo poraslo, da jim je Bog v letu 622 dal ukaz, naj se izselijo. Ta izselitev iz Meke v mesto
Medina, približno 418,43 km proti severu, označuje začetek muslimanskega koledarja.
Po nekaj letih so se lahko Muhammed,
mnbn, in njegovi privrženci vrnili v Meko, kjer so
odpustili svojim sovražnikom. Pred Muhammedovo,
mnbn, smrtjo, pri njegovih
triinšestdesetih letih, je že velik del Arabskega polotoka sprejel islam, v obdobju enega
stoletja po njegovi smrti pa se je islam razširil do Španije na zahodu in do Kitajske na
vzhodu. Med razlogi za hitro in miroljubno širjenje islama sta resnica in jasnost nauka. Islam
poziva v vero v edinega Boga, ki je edini vreden čaščenja.

1

Zapisano v Musned Ahmed #15078
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Poslanec Muhammed,
mnbn, je bil vzoren primer iskrenega, pravičnega, milostljivega,
usmiljenega, resnicoljubnega in pogumnega človeškega bitja. Kljub temu, da je bil človek, je
bil čist vseh zlih lastnosti in si prizadeval izključno le za Božjo voljo ter Njegovo nagrado na
Onostranstvu. Povrh vsega je v vseh svojih delih in postopkih ostal vedno obziren in
bogaboječ.
(Prosimo, za več informacij o poslancu Muhammedu,
guide.com/muhammad)

mnbn, obiščite www.islam-

Kako je širitev islama vplivala na razvoj znanosti?
Islam svetuje človeku, naj uporablja svojo moč inteligence in opazovanja. V nekaj letih po
širitvi islama so začele cveteti velike civilizacije in univerze. Sinteza med vzhodnimi in
zahodnimi idejami ter novim in starim mišljenjem je prinesla velike napredke v medicini,
matematiki, fiziki, astronomiji, geografiji, arhitekturi, umetnosti, književnosti in zgodovini.
Mnogi odločilni sistemi, kot so algebra, arabske številke in pojem ničle (bistvenega pomena
za napredek matematike), je srednjeveški Evropi prenesel muslimanski svet. Visoko razvite
pripomočke, ki so pripomogli evropskim potovanjem odkrivanja, kot so astrolab, kvadrant in
dobri navigacijski zemljevidi, so tudi razvili muslimani.
Astrolab:
Enega
izmed
pomembnih
znanstvenih
pripomočkov, ki se je uporabljal v veliki meri na zahodu vse
do modernih časov, so razvili muslimani.

Muslimanski zdravniki so, kot je razvidno v tem starem rokopisu, veliko pozornosti namenili
kirurgiji in razvili veliko kirurških pripomočkov.
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Kaj muslimani verjamejo glede Jezusa?
Muslimani Jezusa (naj je mir z njim) spoštujejo in cenijo. Imajo ga za enega največjih Božjih
poslancev človeštvu. Kur'an potrjuje njegovo deviško rojstvo, v njem najdemo tudi poglavje,
ki se imenuje ''Marija''. Kur'an opisuje Jezusovo rojstvo na naslednji način:
Tedaj so angeli rekli: 'O, Marija, Gospod ti pošilja radostno vest, Svojo Besedo. Ime
mu bo Mesija – Jezus, Marijin sin. Spoštovan bo na tem in onem svetu. Eden od tistih
bo, ki so blizu Bogu. Že iz zibelke bo govoril ljudem in tudi kot odrasel bo živel
krepostno.' 'Gospod, kako bom rodila otroka, ko pa se me noben moški ni dotaknil?' Je
vprašala Marija. 'Glej, tako,' reče Bog, 'Gospod ustvari, kar hoče. Ko se za nekaj
odloči, samo reče: 'Bodi!' in zgodi se.'

(Kur'an, 3: 45 ─ 47)

Jezus se je rodil na čudežen način z Božjim ukazom, ki je pripeljal tudi Adama v življenje
brez očeta. Bog je rekel:
V Gospodovih očeh je Jezus kakor Adam: iz Zemlje ga je ustvaril in rekel: 'Bodi!' In
pojavil se je.

(Kur'an, 3: 59)

Med svojim poslanstvom je Jezus izvršil veliko čudežev. Bog nam govori, da je Jezus rekel:
'Prinašam vam znamenje vašega Gospoda. Iz ilovice bom naredil nekaj ptici
podobnega. Dahnil bom vanjo in po Božji volji bo oživela. Ozdravil bom od rojstva
slepega in gobavca in mrtve bom oživljal z Gospodovim privoljenjem. Povedal vam
bom, kaj jeste in kaj hranite v svojih domovih ...'

(Kur'an, 3: 49)

Muslimani ne verujejo, da so Jezusa križali. Jezusovi sovražniki so ga hoteli križati, a ga je
Bog rešil in dvignil k Sebi. Jezusova podobnost je bila dana nekomu drugemu. Njegovi
sovražniki so tega človeka križali v prepričanju, da je on Jezus. Bog je rekel:
... in zaradi njihovih besed: 'Ubili smo Jezusa, mesijo, Marijinega sina in Božjega
poslanca!' A niso ga ubili in niso ga križali, ampak so si le domišljali ...'
157)

(Kur'an, 4:

Niti Muhammed,
mnbn, niti Jezus nista prišla, da bi spremenila nauk o verovanju v enega
Boga, ki so ga prinesli prejšnji poslanci, ampak sta bila poslana zato, da bi ga potrdila in
obnovila.1
1

Muslimani prav tako verujejo, da je Bog razodel sveto knjigo tudi Jezusu, in sicer z imenom Indžil (Evangelij).
Nekateri deli so še prisotni v naukih Nove zaveze. To ne pomeni, da Muslimani verujejo v Biblijo, ki jo imamo
danes, ker ni originalen zapis, ki ga je objavil Bog. Zapis je doživel spremembe, dodatke in opustitve. To je bilo
rečeno tudi s strani odbora, ki je revidiral Biblijo (Revised Standard Version– Popravljena standardna različica).
V odboru je bilo 32 učenjakov, članov odbora. Zajamčili so pregled in svetovanje Svetovalnega odbora
petdesetih predstavnikov sodelujočih verskih skupin. Odbor v predgovoru Biblije (popravljene standardne
različice) pravi (str. iv): ''Ponekod je razvidno, da je besedilo med posredovanjem utrpelo škodo, vendar nobena
različica ne ponuja zadovoljive obnove. Lahko samo sledimo najboljši presoji pristojnega učenjaka do najbolj

47

Džamija El- Aksa v Jeruzalemu

(Prosimo, za več informacij o Jezu
su v islamu, obiščite www.islam-guide.com/jesus.)

Kaj pravi islam o terorizmu?
Islam, verstvo milosti, ne dopušča terorizma. V Kur'anu je Bog rekel:
Gospod vam ne prepoveduje delati dobro in biti pravični do tistih, ki se ne bojujejo z
vami zaradi vere in vas ne preganjajo iz vaših domov. Gospod resnično ljubi pravične.
(Kur'an, 60: 8)
Poslanec Muhammed,
mnbn, je prepovedoval vojakom, da bi ubijali žene in otroke1 ter
jim svetoval: {... Ne izdajajte, ne pretiravajte in ne ubijajte novorojencev.}2
Prav tako je govoril: {Kdorkoli je ubil osebo in imel dogovor z muslimani, ne bo zavohal
Rajskega vonja, čeprav se vonj le- tega najde na razmiku za 40 let.}3
Prav tako je poslanec Muhammed,

mnbn, prepovedal kaznovanje z ognjem4.

Enkrat je označil umor kot drugi največji greh5 in celo opozoril na to na Sodnem dnevu.
{Prvi primeri med ljudmi, katerim bo izrečena sodba na Sodnem dnevu, bodo med
tistimi, kjer se je prelivala kri.6}7

verjetne obnove prvotnega besedila.'' Odbor v Predgovoru pravi tudi (str. vii): ''Dodane so opombe, ki kažejo
pomembne spremembe, dodatke ali opustitve starodavnih avtoritet (Mt 9:34, Mk 3:16; 7:4, Lk 24:32, 51, itd).
Za več informacij glede spreminjanja Biblije, prosimo, obiščite www.islam-guide.com/bible
1
Zapisano v Sahih Muslim #1744 in Sahih Al-Bukhari #3015
2
Zapisano v Sahih Muslim #1731 in At-Tirmizi #1408
3
Zapisano v Sahih Al-Bukhari #3166 in Ibn Medža #2686
4
Zapisano v Ebu Davud #2675
5
Zapisano v Sahih Al-Bukhari #6871 in Sahih Muslim #88
6
To pomeni ubijanje in ranjenje.
7
Zapisano v Sahih Muslim #1678 in Sahih Al-Bukhari #6533
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Muslimane se celo spodbuja k prijaznosti do živali in prepovedano jim je delati škodo.
Nekoč je Poslanec, mnbn, rekel: {Ženska je bila kaznovana, ker je do smrti zaprla mačko.
Zaradi tega je bila obsojena s Peklom. Ko jo je zaprla, ji ni dajala hrane in pijače, niti je
ni osvobodila, da bi jedla zemeljske žuželke.}1
Rekel je tudi, da je nek moški dal žejnemu psu piti in zatorej mu je Bog odpustil grehe.
Poslanca, mnbn, so vprašali: »Božji Poslanec, ali smo nagrajeni za dobroto do živali?«
Odgovoril je: {Nagrada je za dobroto do vseh živih- živali in ljudi.}2
Muslimanom je ukazano, da ko živali vzamejo življenje zaradi hrane, to storijo na način, ki
bo povzročil najmanj strahu in trpljenja. Poslanec Muhammed,
mnbn, je rekel: {Ko
ubijete žival, storite to na najboljši način. Naostrite nož, da zmanjšate trpljenje živali.}3
V luči teh in drugih islamskih tekstov je v islamu in po prepričanju muslimanov spodbujanje
groze v srcih nebogljenih civilistov, množično uničevanje zgradb in lastnin, bombardiranje in
pohabljanje nedolžnih mož, žena in otrok prepovedano in gnusno dejanje. Muslimani sledijo
veri miru, milosti in odpuščanja; večina nima ničesar opraviti z nasilnimi dogodki, ki jim jih
pripisujejo. Če posamezen musliman stori dejanje terorizma, je kriv kršenja zakonov islama.

Človeške pravice in pravičnost v islamu
Islam preskrbuje posameznika z mnogimi človeškimi pravicami. Sledi nekaj človeških
pravic, ki jih islam brani.
Življenje in lastnina vseh državljanov v islamski državi so nedotakljivi, bodisi da je oseba
musliman ali ne. Islam varuje tudi čast. Tako v islamu ni dovoljeno žaliti ali posmehovati se
drugim. Poslanec Muhammed,
mnbn, je rekel: {Resnično so vaša kri, vaša lastnina in
4
vaša čast neranljivi.}
Rasizem v islamu ni dovoljen, saj Kur'an govori o človeški enakosti v naslednjih besedah:
O, ljudje! Ustvarimo vas iz enega moža in ene žene. Delimo vas na ljudstva in
plemena, da bi se spoznali. Pri Gospodu je najvišji tisti, ki se Ga najbolj boji. Gospod
resnično vse ve in nič mu ni skrito!

(Kur'an, 49: 13)

Islam zavrača naklonjenost določenim posameznikom ali narodom zaradi njihovega
bogastva, moči ali rase. Bog je ustvaril ljudi kot enake, ki se med seboj ločijo samo na
podlagi vere in pobožnosti. Poslanec, mnbn, je rekel: {O, ljudje! Vaš Bog je eden in vaš ded
(Adam) je eden. Arabec ni boljši od Nearabca in Nearabec ni boljši od Arabca, rdeča
(tj. bela osenčena z rdečo) oseba ni boljša od črne osebe in črna oseba ni boljša od rdeče
osebe,5 razen v pobožnosti.}6
1

Zapisano v Sahih Muslim #2422 in Sahih Al- Bukhari #2365
To izročilo je bilo omenjeno na strani 31/32. Zapisano v Sahih Muslim #2244 in Sahih Al-Bukhari #2466
3
Zapisano v Sahih Muslim #1955 in At-Tirmizi #1409
4
Zapisano v Sahih Al-Bukhari #1739 in Musned Ahmed #2037
5
Barve, ki so omenjene v Poslančevem izročilu, so primeri. Pomenijo, da v islamu nihče ni boljši od nekoga
drugega zaradi svoje barve, ne glede ali je bel, črn, rdeč ali druge barve.
6
Zapisano v Musned Ahmed #22978
2
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Eden izmed največjih problemov, s katerim se danes sooča človeštvo, je rasizem. Razviti svet
lahko pošlje človeka na Luno, ne more pa ustaviti
človeka pred sovraštvom in borbo s svojimi
soljudmi. Vse od dni poslanca Muhammeda,
mnbn, islam jasno kaže, kako se mora rasizem
končati. Vsakoletno romanje (Hadždž) v Meko
kaže pravo islamsko bratstvo vseh ras in narodov,
ko približno dva milijona muslimanov iz vsega
sveta pride v Meko, da bi opravilo romanje.
Islam je religija pravice. Bog je rekel:
Gospod vam zapoveduje: odgovorne službe
zaupajte zaupanja vrednim! In ko sodite ljudem,
razsojajte po pravici ...

(Kur'an, 4: 58)

In rekel je:
... in bodite pravični! Gospod zares ljubi pravične!

(Kur'an, 49: 9)

Moramo biti pravični tudi do tistih, ki jih sovražimo:
... Naj vas sovraštvo do drugih ljudi ne zavede v nepravičnost! Ravnajte pravično in
boste najbližje kreposti ...

(Kur'an, 5: 8)

Poslanec Muhammed,
mnbn, je rekel: {Ljudje, pazite se nepravičnosti,1 ker bo
nepravičnost na Sodnem dnevu mrak.}2
In tisti, ki niso dobili svojih pravic (tj. čeprav imajo jo lahko zahtevajo) v tem življenju, jih
bodo prejeli na Sodnem dnevu, kot je Poslanec, mnbn, rekel:
{Na Sodnem dnevu bodo pravice dane tistim, katerim niso dospele (in krivice bodo
odpravljene) ...}3

Kakšen je položaj žensk v islamu?
Islam vidi žensko, naj bo samska ali poročena, kot posameznico
v svoji lastni pravici, da poseduje in razpolaga s svojo lastnino in
zaslužkom brez kakršnegakoli skrbništva nad njo (naj bo to oče,
mož ali kdo drug). Ženska ima pravico kupiti in prodati, dati
darila in miloščino in lahko porabi svoj denar, kot je je volja.
Ženin da nevesti poročno doto, ki jo lahko porabi za svoje lastne
1

Na primer: zatiranje, nepravično obnašanje ali delanje škode drugim.
Zapisano v Musned Ahmed #5798 in Sahih Al-Bukhari #2447
3
Zapisano v Sahih Muslim #2582 in Musned Ahmed #7163
2
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potrebe in med drugim tudi ohrani svoje lastno družinsko ime, rajši kot pa da bi vzela
moževega.
Islam spodbuja moža, da lepo ravna s svojo ženo, kot je poslanec Muhammed,
rekel: {Najboljši med vami so tisti, ki so najboljši do svojih žena.}1

mnbn,

Matere so v islamu visoko spoštovane. Islam priporoča, naj se z njimi ravna na najboljši
mnbn, in rekel: »O, Božji Poslanec!
način. Mož je prišel do poslanca Muhammeda,
Kdo med ljudmi je najbolj vreden moje družbe?« Poslanec, mnbn, je rekel: {Tvoja
mati.} Mož ga je vprašal: »Kdo po njej?« Poslanec, mnbn, je odgovoril: {Po njej tvoja
mati.} Mož je nadalje vprašal: »Kdo po njej?« Poslanec, mnbn, je rekel: {Po njej tvoja
mati.} Mož je ponovno vprašal: »Kdo po njej?« Poslanec, mnbn, je odgovoril: {Po njej
tvoj oče.}2
(Prosimo, za nadaljnje
guide.com/women)

informacije

o

ženskah

v

islamu,

obiščite

www.islam-

Družina v islamu
Družina, ki je osnovna enota civilizacije, je sedaj v razpadu. Islamski družinski sistem pa daje
enakopravne pravice možu, ženi, otrokom in sorodnikom v lepo ravnotežje. Goji nesebično
obnašanje, velikodušnost in ljubezen v sestavu dobro organiziranega družinskega sistema.
Mir in varnost, ki ju nudi stabilna družinska enota, sta visoko cenjena in bistvena za duševno
rast njihovih članov. Skladen družbeni red se ustvari z obstojem razširjenih družin in s skrbno
čuvanimi otroci.

Kako muslimani ravnajo s starejšimi?
V islamskem svetu težko najdemo »dom za ostarele«. Skrbeti za svoje starše v tem najbolj
težavnem času njihovih življenj je čast in blagoslov ter možnost za veliko duhovno rast. V
islamu ni dovolj le molitev za naše starše, ampak moramo z njimi ravnati z neomejenim
usmiljenjem in pri tem imeti na umu, da so nam, ko smo mi bili nemočni otroci, dajali
prednost pred seboj. Matere so posebej spoštovane. Ko starši muslimanov dosežejo stara leta,
se z njimi ravna milostljivo, s prijaznostjo in nesebičnostjo.
V islamu je takoj po molitvi dolžnost služiti svojim staršem, starševska pravica pa je, da to
pričakujejo. Zaničljivo je kazati kakršnokoli razdraženost, ker oni niso krivi, ko starost
postane težavna.
Bog je rekel:
Tvoj Gospod ukazuje, da se klanjajte le njemu in bodite dobri do staršev. Če eden od
njiju ali oba dočakata starost pri tebi, ne bodi nepotrpežljiv in ne povzdiguj glasu,
temveč ju nadvse spoštljivo ogovarjaj! Bodi pozoren in ponižen pred njima! Reci: 'O,
Gospod, usmili se ju! Ko sem bil otrok, sta me negovala!'
1
2

Zapisano v Ibn Medža #1978 in At-Tirmizi #3895
Zapisano v Sahih Muslim #2548 in Sahih Al-Bukhari #5971

(Kur'an, 17: 23 ─ 24)
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Pet stebrov islama
Pet stebrov islama so ogrodje muslimanskega življenja. To so: pričevanje vere, molitev,
dajanje zekata (pomoč revnim), post v mesecu ramadanu in romanje v Meko enkrat v
življenju (za tiste, ki so zmožni).

1) Pričevanje vere:
Pričevanje vere pomeni s prepričanjem izgovarjati »La ilaha illa Allah, Muhammedur
rasulu Allah.« To pomeni »Ni drugega boga (božanstva) razen Boga (Allaha)1 in
Muhammed,
mnbn, je Božji poslanec.« Prvi del »Ni drugega boga, razen Boga«
pomeni, da nihče nima pravice biti čaščen kot samo Bog in da Bog nima partnerjev in ne
sina. Pričevanje vere se imenuje Šahada, preprosta formula, ki se jo mora izgovoriti s
prepričanjem, da bi se spreobrnili v islam (kot je razloženo na strani 32). Pričevanje vere je
najbolj pomemben steber islama.

2) Molitev:
Muslimani molijo petkrat na dan. Vsaka molitev ne vzame več kot nekaj minut. Molitev v
islamu je direktna vez med molivcem in Bogom. Med njima ni posrednikov
V molitvi oseba občuti notranje veselje, mir in počitek, čuti, da je Bog zadovoljen z njim ali
mnbn, je rekel: {Bilal, pokliči (ljudi) k molitvi, naj se
njo. Poslanec Muhammed,
2
spočijemo v njej.} Bilal je bil eden izmed Muhammedovih,
mnbn, družabnikov, ki je
imel nalogo, da poziva ljudi k molitvi.
Molitve se opravljajo ob svitanju, opoldne, popoldne, ob sončnem zahodu in ponoči.
Musliman lahko moli skoraj kjerkoli, naj bo to na njivi, v pisarni, v tovarni ali na univerzi.
(Prosimo, za več informacij o molitvi v islamu, obiščite www.islam-guide.com/prayer.)3

3) Dajanje zekata (pomoč revnim):
Vse stvari pripadajo Bogu in zatorej je tudi premoženje ljudem dano v varstvo. Originalni
pomen besede zekat je oboje, »prečiščevanje« in »rast«.
Dajati zekat pomeni, »dajati določen procent svojega imetja
določenim skupinam revnih ljudi«. Procent zlata, srebra in
denarja, ki so dosegli količino okoli 85 gramov zlata ali/ in
595 gramov srebra in bili zadržani v posesti eno lunarno
leto, je 2.5 %. Naša lastnina je prečiščena z dajanjem na
stran majhnega dela tistim, ki so v stiski. To je kot
obrezovanje rastlin, ki izenačuje in spodbuja novo rast.
Oseba lahko tudi daje, kolikor hoče, kot prostovoljno miloščino.
1

Za več informacij o besedi Allah si poglejte stran 29.
Zapisano v Ebu-Dawud #4985 in Musned Ahmed #22578
3
Ali pa preberite knjigo A Guide to Prayer in Islam od M. A. K. Saqib. Za kopijo, prosimo, obiščite zgoraj
omenjeno spletno stran.
2
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4) Post v mesecu ramadanu:
Vsako leto se v času meseca ramadana1 muslimani
postijo od zore do sončnega zahoda in se pri tem
vzdržujejo hrane, pijače in spolnih
odnosov.
Čeprav je post koristen za zdravje, deluje tudi kot
metoda duhovnega samoočiščevanja. Oseba, ki se posti,
z vzdrževanjem od materialnih dobrin, čeprav za kratek
čas, pridobi iskreno sočustvovanje s tistimi, ki so lačni,
in se razvija v svojem duhovnem življenju.

5) Romanje v Meko:
Vsakoletno romanje (Hadždž) v Meko je enkratna življenjska dolžnost tistim, ki so to fizično
in finančno zmožni opraviti. Približno dva milijona ljudi iz vseh koncev Zemlje gre vsako
leto v Meko. Čeprav je Meka vedno polna obiskovalcev, se vsakoletni Hadždž opravi v
dvanajstem mesecu islamskega koledarja. Moški romarji nosijo preproste obleke, ki zbrišejo
razredne in kulturne razlike, tako da pred Bogom stojijo vsi enaki.

Romarji, ki molijo v Haram džamiji v Meki. V tej džamiji je Kaaba (črna zgradba na sliki), h
kateri se muslimani obračajo, ko molijo. Kaaba je mesto čaščenja. Bog je Abrahamu in
njegovemu sinu, Izmaelu, ukazal, da jo zgradita.
Obredi Hadždža vključujejo sedemkratno obkrožitev Kaabe in sedemkratno hojo med
hriboma Safe in Marwe, kot je to počela Hadžar, ko je iskala vodo. Potem se romarji zberejo
na Arafatu2, kjer prosijo Boga za tisto, kar si želijo in za odpuščanje, kar se pogosto misli kot
predogled Sodnega dne.
1
2

Mesec ramadan je deveti mesec islamskega koledarja (ki ni solarni, temveč lunarni).
Območje približno 24,14 km oddaljeno od Meke.
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Konec Hadždža se označi s praznikom Eid Al-Adha, katerega se proslavi z molitvami. Ta
in Eid al-Fitr, praznik, ki označuje konec ramadana, sta dva vsakoletna praznika
muslimanskega koledarja.
(Prosimo, za več informacij o petih stebrih islama, obiščite www.islam-guide.com/pillars.)

Za več informacij o Islamu
Če želite več informacij o islamu, prosimo, obiščite:
www.islam-guide.com/more
Če imate vprašanja, komentarje, ali pa bi si želeli to knjigo v drugem
jeziku, prosimo, obiščite spletno stran te knjige:
www.islam-guide.com
Za dodatne kopije te knjige, prosimo, obiščite:
www.islam-guide.com/copies
Kontaktirate lahko tudi naslednje organizacije:

Savdska Arabija
Alharamain Islamic Foundation
PO Box: 69606, Riyadh 11557, Saudi Arabia
Tel.: (966-1) 465-2210 – Fax: (966-1) 462-3306
E-mail: haramain@alharamain.org
World Assembly of Muslim Youth
PO Box: 10845, Riyadh 11443, Saudi Arabia
Tel.: (966-1) 205-0000 – Fax: (966-1) 205-0011
E-mail: info@wamy.org
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Predlogi in komentarji glede knjige
Če imate predloge ali komentarje na to knjigo, jih, prosimo, pošljite avtorju I. A. Ibrahimu
na:
E-mail: ib@i-g.org · Tel.: (966-1) 454-1065 · Fax: (966-1) 453-6842 · PO Box: 21679,
Riyadh 11485, Saudi Arabia
Če želite več informacij o islamu ali dodatne kopije te knjige, kontaktirajte avtorja.

Za nadaljnje branje o islamu
The True Religion, Bilal Philips
This is the Truth, objavil Alharamain Islamic Foundation
The Qur'an and Modern Science, dr. Maurice Bucaille, izdal dr. A. A. B. Philips
Towards Understanding Islam, Abdul A'la al-Mawdudi
Life After Death (letak), World Assembly of Muslim Youth
The Muslim's Belief, Muhammad al-Uthaimin, prevedel dr. Maneh al-Johani
Interpretation of the Meanings of The Noble Qur'an in the English Language, dr. Muhammad
Al-Hilalija in dr. Muhammad Khan
Za kopije teh knjig ali brošur, prosimo, obiščite www.islam-guide.com/books ali pa
kontaktirajte eno izmed omenjenih organizacij.
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1

Hadis je verodostojno prenesena objava Muhammedovih,
rekel, naredil ali odobril.

mnbn, družabnikov o tem, kar je Poslanec

