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PARTEA I
IADUL
CAPITOLUL I
RAIUL ŞI IADUL AU FOST DEJA CREATE
At-Tahaawi, în cartea sa despre Al-`Aqidah as-Salafiyah (credinţa
corectă, aflată în conformitate cu aceea a primelor generaţii ale Islamului – a
predecesorilor pioşi), cunoscută sub numele de „Al-`Aqidah atTahaawiyah“, spune: „Raiul şi Iadul au fost deja create. Ele nu se vor sfârşi
şi nici nu vor înceta să existe. Allah Preaînaltul a creat Raiul şi Iadul
înaintea restului creaţiei şi a creat locuitori pentru fiecare din ele. Oricine El
doreşte va intra în Rai prin bunăvoinţa şi mila Sa şi oricine El doreşte va
intra în Iad, ca rezultat al dreptăţii Sale. Fiecare persoană se va comporta aşa
cum a fost creată şi destinul său va fi acela pentru care a fost creată; faptele
bune şi faptele rele au fost orânduite pentru toţi oamenii“.
Muhammad ibn Muhammad ibn Abu al-`Izz al-Hanafi remarca
într-un comentariu asupra acestui text: „În ceea ce priveşte afirmaţia sa că
Raiul şi Iadul au fost deja create, Ahl as-Sunnah este de acord că ele au fost
create şi există în acest moment. Susţinătorii sectelor Mu’tazilah şi
Qadaryia au negat acest lucru. Aceste grupuri spuneau: «Allah le va crea
(Raiul şi Iadul) în Ziua Învierii». Au spus aceste lucruri datorită
argumentelor lor false prin care încercau să impună reguli despre ceea ce
Allah trebuie să facă; ei spuneau că este în folosul lui Allah să facă aceasta
sau nu este în folosul Lui să facă aceasta. Îl comparau pe El cu creaţia Lui şi
acţiunile acesteia. Este un tip de antropomorfism în ceea ce priveşte faptele;
au permis ca ideile sectei Jahamiya să pătrundă în minţile lor şi au devenit
mu’attalah (aceia care neagă că Allah vede etc.). Ei spun: «Nu are niciun
sens ca Raiul să fi fost creat înainte de vremea răsplăţii, căci nu va fi folosit
sau locuit pentru mult timp». Ei resping textele de bază care contrazic
noţiunile false pe care ei le proiectează asupra lui Allah. Au interpretat în
mod greşit textele şi i-au acuzat pe cei care nu au fost de acord cu ei, nu au
mers pe un drum greşit şi nu au născocit inovaţii (bid’ah)“.
Apoi, Al-Hanafi a dat citate din Coran şi Sunna în sprijinul ideii că
Raiul şi Iadul au fost deja create. De exemplu, despre Paradis citim:
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„... pregătiţi pentru cei evlavioşi“ (Coran 3: 133);
„...care a fost pregătită pentru aceia care au crezut în Allah şi
trimişii Săi!...“ (Coran 57: 21).
Şi despre Iad citim:
„…şi fiţi cu teamă de Focul cel pregătit pentru necredincioşi!“
(Coran 3: 131);
„Iar Gheena va fi loc de pândă şi va fi adăpost pentru
nelegiuiţi“ (Coran 78: 21-22);
„L-a mai văzut (pe Jibriil) el (Muhammad) la o altă coborâre,
la Sidrat al-Muntaha, lângă care se află grădina Adăpostului“ (Coran
53: 13-15).
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a văzut
Sidrat al-Muntaha (un pom din al şaptelea cer) şi lângă el grădina
Adăpostului, aşa cum este ea menţionată de Bukhari şi Muslim în hadisul lui
Anas (Allah să fie mulţumit de el!). La sfârşitul acestei relatări despre AlIsra’ (călătoria nocturnă a Profetului), Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „Apoi Jibriil m-a dus la Sidrat al-Muntaha
care era învăluit în culori de nedescris. Apoi am intrat în Paradis şi
luminile sale erau de perlă şi pământul din mosc“.
Bukhari şi Muslim au relatat de la Abdullah ibn `Umar că Trimisul
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când
oricare dintre voi moare, îi este arătat lui locul său (în Viaţa de Apoi)
dimineaţa şi seara. Dacă este unul dintre oamenii Paradisului, atunci îi
este arătat locul oamenilor din Paradis şi, dacă este unul din oamenii
Iadului, atunci îi este arătat locul oamenilor din Iad şi i se spune: «Acesta
este locul tău, până ce Allah te va învia în Ziua Învierii.»“.
Conform unui hadis relatat de Al-Bara’ ibn `Azib, Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Un vestitor
strigă din cer: «Supusul Meu a spus adevărul, aşa că pregătiţi-i lui un loc
în Rai şi deschideţi poarta Raiului pentru el.»“. Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus apoi: „Şi după aceea
mirosurile sale frumoase ajung la el“. Anas a relatat un hadis cu înţeles
similar.
Muslim a relatat de la Aişa (Allah să fie mulţumit de ea!) că a avut
loc o eclipsă de soare în timpul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!). Ea a spus: „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: «În timp ce stăteam acolo, am văzut tot ce vi
s-a promis. M-am văzut şi pe mine culegând din fructele Paradisului,
atunci când m-aţi văzut că înaintez. Şi am văzut Focul Iadului, părţi din el
care consumau alte părţi, atunci când m-aţi văzut că mă dau înapoi»“.
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Bukhari şi Muslim au relatat de la `Abdullah ibn `Abbaas: „A fost
o eclipsă de soare în timpul Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!)... Ei au spus: «O, Trimis al lui Allah, te-am văzut
culegând ceva, apoi te-am văzut ferindu-te». El (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Am văzut Paradisul şi am încercat să iau
câteva din fructele sale. Dacă aş fi reuşit, aţi fi mâncat din ele până la
sfârşitul lumii. Şi am zărit Focul Iadului şi nicicând nu am văzut ceva atât
de înspăimântător. Am văzut că cei mai mulţi locuitori ai săi sunt femei».
Ei au spus: «De ce Trimis al lui Allah?». El a spus: «Din cauza
nerecunoştinţei lor (kufr)». El a fost întrebat: «Îşi arată ele
nerecunoştinţa (sau necredinţa) în Allah?». El a spus: «Ele îşi arată
nerecunoştinţa faţă de prietenie şi bună purtare; dacă e să te porţi cu una
dintre ele bine o viaţă întreagă, apoi a văzut un defect la tine, ea va spune:
«Nu am văzut nimic bun din partea ta!»“.
Muslim a relatat de la Anas că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „Pe Cel care are în mâinile Sale sufletul meu,
dacă aţi fi văzut ceea ce eu am văzut, aţi râde puţin şi aţi plânge mult. Ei
au spus: «Ce ai văzut, o, Trimis al lui Allah?». El a spus: «Am văzut Raiul
şi Iadul»“.
În conformitate cu Al-Muwatta (a Imamului Maalik) şi As-Sunan (a
lui Abu Daud), Ka’b ibn Maalik (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:
„Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus: «Într-adevăr sufletul credinciosului este o pasăre agăţată de pomii
Paradisului, până ce Allah îl întoarce în corpul său în Ziua Învierii»“.
Acesta spune clar că sufletele vor intra în Paradis înainte de Ziua
Învierii.
Muslim, Abu Daud şi Imam Ahmad au relatat de la Abu Huraira
(Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus: „Când Allah a creat Raiul şi Iadul, l-a trimis pe
Jibriil în Paradis spunându-i: «Du-te şi uită-te la el şi la lucrurile pe care
le-am pregătit în el pentru locuitorii săi». Aşa că el s-a dus şi s-a uitat la el
şi la ceea ce Allah a pregătit înăuntru pentru locuitorii săi. Apoi s-a întors
şi a spus: «Slavă Ţie, oricine va auzi de el va tânji să intre». Atunci a
poruncit să fie înconjurat de greutăţi şi i-a spus lui Jibriil: «Întoarce-te şi
uită-te la ce am pregătit înăuntru pentru locuitorii săi». Şi astfel s-a întors
şi a văzut că era înconjurat de greutăţi. Apoi s-a întors şi a spus: «Slavă
Ţie, cred că nimeni nu o să intre în el». Apoi l-a trimis la Focul Iadului,
spunând: «Du-te şi uită-te la el şi la ce am pregătit înăuntru pentru
locuitorii săi». Astfel că el s-a uitat şi a văzut că e în straturi, unul
deasupra celuilalt. Apoi s-a întors şi a spus: «Slavă Ţie, oricine va auzi de
el nu va încerca niciodată să intre acolo». Atunci El a poruncit să fie
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înconjurat de pasiuni şi dorinţe şi a spus: «Du-te şi vezi ce am pregătit
înăuntru pentru locuitorii săi». Astfel că s-a dus şi s-a uitat la el, apoi s-a
întors şi a spus: «Slavă Ţie, mă tem că nimeni nu va putea să scape de
el»“. Există relatări similare în cărţile de hadisuri.
Bukhari a dedicat un întreg capitol din Sahih, intitulat „Relatări
despre descrierea Raiului şi a faptului că a fost deja creat”, în care citează
multe hadisuri care dovedesc că Raiul a fost deja creat. Printre ele sunt şi
hadisuri care spun că, atunci când defunctul este pus în mormânt, Allah îi
arată poziţia sa din Rai sau din Iad, în funcţie de caz; că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a văzut Raiul şi Iadul; că Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a văzut palatul lui `Umar
ibn al-Khattaab (Allah să fie mulţumit de el!) din Paradis şi aşa mai departe.
Ibn Hajar a avut dreptate când a spus: „Chiar mai clar decât hadisul relatat
de Bukhari este hadisul relatat de Ahmad şi Abu Daud, cu un puternic
isnaad de la Abu Huraira, cum că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: «Când Allah a creat Paradisul, El i-a spus lui
Jibriil: «Du-te şi uită-te la el»“.
Cel care a comentat At-Tahaawiyah a discutat şi combătut
argumentele înşelătoare ale celor care spun că Iadul nu a fost creat încă.
Argumente înşelătoare.
Cât priveşte argumentele înşelătoare ale celor care spun că Iadul
nu a fost creat încă, se afirmă că, dacă Iadul este deja creat, atunci ar trebui
ca în Ziua Judecăţii să se sfârşească, cu toţi cei dinăuntru, căci Allah a spus:
„Totul va pieri în afară de Chipul Său“ (Coran 28: 88);
„Fiecare suflet va gusta moartea...“ (Coran 3: 185).
Tirmidhi a relatat în Jaami’ că Ibn Mas’ud a spus că Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „L-am
întâlnit pe Ibrahim în noaptea în care am făcut Isra’. El mi-a spus: «O,
Muhammad, transmite salutările mele de pace (salaam) comunităţii tale şi
spune-le că Paradisul este făcut din pământ plăcut şi ape dulci şi că este o
câmpie goală, iar plantele sale sunt Subhaan Allah, Al-Hamdulillahi, Laa
ilaaha illaAllahu şi Allahu Akbar»“.
Tirmidhi a spus că acest hadis este hasan ghareeb. De asemenea, el
relatează de la Abu az-Zubayr, de la Jaabir, de la Profet (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care a spus: „Oricui spune
«Subhaan-Allahi wa bi hamdihi» i se plantează un palmier în Paradis“.
Tirmidhi a spus că acest hadis este hasan sahih.
Ei spun că, dacă Paradisul a fost deja creat şi terminat, nu ar fi o
câmpie goală şi nu ar fi avut niciun sens această plantare sau versetul în care
soţia Faraonului spune:
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„Doamne, durează-mi mie o casă lângă Tine în Rai…“ (Coran
66: 11).
Răspunsul la aceasta este: dacă vreţi să spuneţi că Paradisul nu va
exista până ce nu se va sufla în goarnă şi oamenii vor fi înviaţi din
morminte, atunci acest lucru este incorect şi este combătut de citatul de mai
sus şi de alte dovezi pe care nu le-am menţionat aici. Dacă vreţi să spuneţi
că Allah Preaînaltul nu a completat încă crearea a tot ce se pregăteşte pentru
locuitorii Raiului şi încă mai creează multe lucruri în el şi că, atunci când
credincioşii vor intra în Paradis, va crea şi mai multe lucruri, atunci acest
lucru este adevărat şi nu poate fi combătut, iar dovezile pe care le aduceţi nu
pot decât să sprijine acest fapt. Dar când folosiţi versetul: „Totul va pieri în
afară de Chipul Său“ (Coran 28: 88) drept dovadă, problema voastră este
că interpretaţi în mod greşit acest verset. Folosind acest verset drept
argument pentru a demonstra că Raiul şi Iadul nu au fost create este ca şi
cum colegii voştri ar folosi versetul drept argument pentru a dovedi că Raiul
şi Iadul şi locuitorii din ele vor dispărea! Nici voi, nici colegii voştri nu aţi
înţeles versetul în mod corect; numai iluştrii jurişti şi savanţii Islamului l-au
înţeles corect. Ei au spus că „totul“ pentru care Allah a hotărât distrugerea şi
uitarea „va dispărea (haalik)“, dar Raiul şi Iadul au fost create să dureze
veşnic şi să nu dispară, aşa cum este Tronul, care formează acoperişul
Raiului.
Aceasta înseamnă că totul va dispărea, cu excepţia stăpânirii (şi
autorităţii) Sale; de asemenea, se spune că aceasta înseamnă că „totul va
dispărea, cu excepţia a ceea ce a fost creat de dragul Său“. Mai notăm încă o
sugestie, atunci când Allah Preaînaltul a revelat:
„Toţi cei care sunt pe pământ vor pieri“ (Coran 55: 26),
iar îngerii au spus: „Oamenii pământului sunt condamnaţi“ şi au
sperat că ei vor rămâne.
Allah a spus că oamenii cerului şi pământului vor pieri şi a spus:
„Totul va pieri în afară de Chipul Său“ (Coran 28: 88),
deoarece El, Atotputernicul, este Viaţa şi nu moare. Apoi, îngerii
au realizat că şi ei sunt predestinaţi să moară. Aceste afirmaţii trebuie
judecate prin prisma altor texte. Relatări clare dovedesc că Raiul şi Iadul
sunt eterne. Cu voia lui Allah ne vom ocupa de ele în paginile următoare!
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CAPITOLUL II
PĂZITORII IADULUI
Cei ce stau deasupra Iadului sunt îngeri puternici şi severi care
niciodată nu ies din cuvântul lui Allah Preaînaltul care i-a creat. Ei transmit
tot ceea ce El le porunceşte, aşa cum Allah spune:
„O, voi cei care credeţi! Păziţi-vă pe voi înşivă şi familiile
voastre de un Foc ale cărui vreascuri sunt oamenii şi pietrele şi peste
care sunt îngeri neînduplecaţi şi aspri, care nu se răzvrătesc împotriva
lui Allah în ceea ce le porunceşte şi care fac ceea ce li se porunceşte“
(Coran 66: 6).
Ei sunt în număr de 19, aşa cum Allah spune:
„Îl voi face să ardă în focul Iadului?! Şi de unde să ştii ce este
focul Iadului? El nu lasă şi nu cruţă, Arzând şi înnegrind pielea şi peste
el veghează nouăsprezece!“ (Coran 74: 26-30).
Acest număr i-a captivat pe necredincioşi (kuffaar), care au crezut
că pot să treacă cu uşurinţă peste un număr atât de mic, dar nu şi-au dat
seama că unul dintre aceşti îngeri are puterea să se confrunte singur cu
întreaga omenire. Din acest motiv, Allah spune în următorul verset:
„Şi nu am pus Noi ca păzitori peste Foc decât îngeri şi nu am
stabilit numărul lor decât ca încercare pentru cei care nu cred…“
(Coran 74: 31).
Ibn Rajab afirmă: „Ceea ce se ştie şi este clar atât pentru generaţiile
mai vechi, cât şi pentru cele mai noi (As-Salaf wal-Khalaf) este că
încercarea a venit când numărul îngerilor a fost revelat şi necredincioşii au
crezut că era posibil să îi ucidă. Credeau că o să poată să lupte cu ei şi să le
facă faţă. Ei nu au ştiut că omenirea toată nu poate să facă faţă nici măcar
unuia dintre ei“.
Aceşti îngeri sunt aceia pe care Allah i-a numit păzitorii Iadului:
„Şi cei care se vor afla în Foc vor zice către păzitorii Gheenei:
«Rugaţi-vă Domnului vostru ca să ne uşureze nouă chinul [măcar]
pentru o zi!»“ (Coran 40: 49).

8

CAPITOLUL III
DESCRIEREA IADULUI
1. Amplasarea Iadului
Savanţii musulmani au păreri diferite când vine vorba de locaţia
Iadului. Unii spun că se află în straturile inferioare ale pământului, alţii spun
că este în cer, iar alţii se abţin să discute despre această chestiune. Grupul
din urmă procedează corect, deoarece nu există relatări certe şi clare care să
definească amplasarea Iadului. Unul dintre aceia care preferă să nu discute
această chestiune este Suyuti. El a spus: „Nu discutaţi despre Iad, adică nu
discutaţi despre unde ar putea să fie aşezat, căci nimeni nu ştie afară de
Allah şi eu nu cunosc niciun hadis pe care să mă pot baza când vine vorba
de această problemă“.
Şeikh Shah Waliullah ad-Dahlawi a spus în `Aqidah: „Nu există
niciun text clar care să vorbească despre locaţia lor (locaţia Raiului şi
Iadului). Sunt oriunde Allah vrea ca ele să fie şi noi nu putem înţelege tot
universul creat de Allah“. Siddiq Hasan Khan, în timp ce comenta aceste
cuvinte ale lui Ad-Dahlawi, afirma: „Eu spun: aceasta este cea mai bună şi
mai prudentă opinie, insha Allah“.
2. Imensitatea Iadului
Iadul este imens ca întindere şi incredibil de adânc, aşa cum este
demonstrat de mai multe lucruri:
A) Cei care intră în Iad sunt nenumăraţi. În plus, faţă de numărul
mare de necredincioşi din Iad, structura şi înfăţişarea a numai unuia dintre ei
va fi atât de mare, încât molarii săi vor fi de mărimea muntelui Uhud, iar
distanţa dintre umerii săi va fi echivalentă cu 3 zile de mers pe jos. Cu toate
acestea, Iadul îi va găzdui pe toţi necredincioşii şi răufăcătorii care au
existat de-a lungul timpului, în pofida mărimii lor imense, şi încă va mai
rămâne loc şi pentru alţii, aşa cum Allah spune în Coran:
„În Ziua aceea, îi vom zice Gheenei: «Te-ai umplut?». Iar ea va
răspunde: «Mai sunt încă [de venit]?»“ (Coran 50: 30).
Focul Iadului este precum o moară la care sunt aduse tone şi tone
de grăunţe, moară care măcină fără încetare, până ce totul se termină, apoi
aşteaptă să mai vină. În hadisul care relatează disputa dintre Rai şi Iad se
spune că Allah i-a spus Iadului:
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„Tu eşti pedeapsa Mea; voi pedepsi în tine pe cine Eu doresc“.
Atât Raiul, cât şi Iadul vor fi umplute, dar Iadul nu se va umple până când
Allah nu Îşi va aşeza piciorul în el. În altă versiune se spune: „...până când
Allah Preaînaltul şi Preamăritul nu Îşi va pune piciorul în el şi Iadul va
spune: «Suficient, suficient!». Atunci el va fi plin şi diferitele sale părţi
vor veni una lângă cealaltă. Allah nu va nedreptăţi niciuna din creaţiile
sale“. Bukhari şi Muslim au relatat hadisul de la Abu Huraira (Allah să fie
mulţumit de el!).
Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oameni vor continua să
fie aruncaţi în Iad şi Iadul va spune: «Mai sunt încă de venit?», până ce
Preaînaltul Îşi va pune piciorul în el. Diferitele sale părţi vor veni una
lângă cealaltă şi el va spune: «Suficient, suficient, pe măreţia şi onoarea
Ta!»“ (Bukhari şi Muslim).
B) Un alt indiciu cu privire la imensitatea adâncimii sale este
faptul că unei pietre aruncate din vârful Iadului îi va lua mult timp să
ajungă la capăt. Muslim relatează că Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de
el!) a spus: „Eram cu Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) şi am auzit sunetul a ceva care cădea. Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Ştiţi ce a fost
asta?». Noi am spus: «Allah şi Trimisul Său ştiu mai bine». El a spus:
«Aceasta a fost o piatră aruncată în Iad acum 70 de ani şi este încă pe
drumul de a ajunge în capătul celălalt al Iadului, chiar şi acum»“.
Haakim relatează de la Abu Huraira şi Tabaraani de la Mu’aadh şi
Abu Umamah (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă ar exista o piatră
imensă - cât 7 pietre khalfaat - şi ea ar fi aruncată de la o margine a
Iadului, ar zbura prin el 70 de ani şi tot nu ar ajunge la capăt“.
C) Un număr mare de îngeri vor aduce Iadul în Ziua Învierii.
Trimisul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a descris cum
Iadul va fi adus în Ziua Învierii, aşa cum Allah a spus:
„Şi va fi adusă în Ziua aceea Gheena…“ (Coran 89: 23).
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Iadul va fi adus în acea Zi cu 70 000 de frânghii, fiecare din ea ţinută de
70 000 de îngeri“. De la Muslim sub autoritatea lui `Abdullah ibn Mas’ud.
Doar ne putem imagina imensitatea unei astfel de creaţii
înspăimântătoare care are nevoie de un număr atât de mare de îngeri
puternici, a căror forţă numai Allah o cunoaşte.
D) Un alt indiciu cu privire la imensitatea Iadului este faptul că
cele două mari creaţii - soarele şi luna - vor fi doar doi bulgări rostogoliţi
în Iad. At-Tahaawi relatează în Mushakkat al-Aathaar că Salamah ibn
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`Abdur-Rahmaan a spus că: „Abu Huraira ne-a relatat că Profetul (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Soarele şi luna vor fi
precum doi bulgări rostogoliţi în Iad în Ziua Învierii»“.
De asemenea, Bayhaqi a relatat în `Al-Ba’th wan-Nuşur, ca şi AlBazzaar, Al-Isma’ili şi Al-Khattaab, cu isnaad sahih, în conformitate cu
condiţiile lui Bukhari, care a relatat în As-Sahih al-Mukhtasar următoarele
cuvinte: „Soarele şi luna vor fi rostogolite în Iad în Ziua Învierii“.
3. Treptele Iadului
Există diferenţe în ceea ce priveşte intensitatea căldurii din Iad şi
nivelul pedepselor pe care Allah le-a pregătit pentru locuitorii săi. Nu există
o singură treaptă, căci Allah spune:
„Cei făţarnici vor ajunge în fundul cel mai de jos al Iadului...“
(Coran 4: 145).
Se spune că atât Iadul, cât şi Raiul au mai multe trepte; cu cât este
mai jos treapta Iadului, cu atât căldura este mai intensă. Ipocriţii vor îndura
cea mai grea pedeapsă, deci ei vor fi pe treapta cea mai de jos a Iadului.
Allah Preaînaltul face referire la treptele Raiului şi Iadului în
Coran:
„Pentru fiecare sunt trepte [deosebite], după cele pe care le-a
făptuit…“ (Coran 6: 132);
„Acela care a căutat mulţumirea lui Allah să fie la fel ca acela
care şi-a atras mânia lui Allah şi [al cărui Sălaş] va fi Gheena? Şi ce
neplăcută menire! Ei sunt [pe] trepte [diferite] la [răsplata lui] Allah şi
Allah vede bine ceea ce fac ei“ (Coran 3: 162-163).
`Abdur-Rahmaan ibn Zayd ibn Aslam (Allah să fie mulţumit de el!)
a spus: „Treptele Raiului urcă şi treptele Iadului coboară“. Este relatat de
câţiva dintre salafi (primele generaţii de evlavioşi) că păcătoşii dintre
monoteiştii care vor intra în Iad vor fi pe prima treaptă, evreii vor fi pe a
doua treaptă, creştinii pe a treia treaptă, sabeenii pe a patra treaptă, zoroaştrii
pe al cincilea nivel, arabii politeişti pe a şasea treaptă şi ipocriţii pe a şaptea.
Unele cărţi dau şi numele acestor trepte: prima se numeşte
Jahannam, a doua Laza, a treia Al-Hutamah, a patra As-Sa’ir, a cincea
Saqar, a şasea Al-Jahim şi a şaptea Al-Haawiyah.
Nu există nicio dovadă pentru împărţirea locuitorilor Iadului sau
pentru numele care au fost date diferitelor trepte. Toate aceste nume −
Jahannam, Laza, Al-Hutamah etc. − sunt alte variante pentru întregul Iad şi
nu se aplică unei părţi sau alteia. Este de asemenea cunoscut că oamenii vor
fi aşezaţi în Iad în funcţie de gradul de necredinţă şi în funcţie de păcatele
lor.
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4. Porţile Iadului
Allah ne-a spus că Iadul are şapte porţi:
„Iar Gheena este locul făgăduit lor, tuturora! El va avea şapte
porţi şi fiecare poartă are o parte anumită dintre ei“ (Coran 15: 43-44).
Ibn Khatir, comentând acest verset, afirmă: „Înseamnă că fiecărei
porţi i-a fost alocată o parte dintre cei ce îl urmează pe Iblis, care vor intra
pe ea şi nu vor putea evita acest lucru. Allah să ne ferească de acest lucru!
Fiecare va intra pe o poartă în funcţie de faptele sale şi i se va stabili o
treaptă a Iadului în funcţie de acestea“.
A fost relatat că `Ali ibn Abi Taalib (Allah să fie mulţumit de el!) a
spus în timpul unei predici (khutbah): „Porţile Iadului sunt aşa şi aşa“. Abu
Haarun a spus: „Ele sunt în straturi, una deasupra celeilalte“. De asemenea,
este relatat că a spus: „Sunt şapte porţi ale Iadului, una deasupra celeilalte.
Prima va fi umplută, apoi a doua, apoi a treia, până ce toate vor fi pline“.
Când necredincioşii vor fi duşi în Iad, porţile sale vor fi deschise,
apoi ei vor intra pentru a rămâne acolo veşnic:
„Şi vor fi mânaţi cei care nu au crezut, în cete, către Gheena,
iar când vor ajunge la ea, se vor deschide porţile ei şi păzitorii ei le vor
zice: «Oare nu au venit la voi trimişi, chiar dintre voi, ca să vă recite
versetele Domnului vostru şi să vă prevină pe voi despre întâlnirea
voastră cu această Zi?». Ei vor zice: «Ba da! Însă s-a adeverit cuvântul
despre osânda împotriva necredincioşilor!»“ (Coran 39: 71).
După ce vor intra, li se va spune:
„…«Intraţi pe porţile Gheenei; veşnic veţi fi în ea sălăşluitori!»
Şi cât de rău va fi sălaşul celor trufaşi!“ (Coran 39: 72).
Aceste porţi vor fi închise în urma răufăcătorilor şi ei nu vor mai
avea nicio speranţă să iasă vreodată de acolo, aşa cum Allah spune:
„Aceia, însă, care tăgăduiesc semnele Noastre, sunt adepţi ai
stângii Şi asupra lor va fi un Foc închis“ (Coran 90: 19-20).
În Coran, Allah Preaînaltul spune:
„Vai pentru tot clevetitorul şi defăimătorul, care strânge avere
şi o socoteşte, crezând că averea sa îl va face nemuritor! Dar nu! El va fi
aruncat în Al-Hutama! Şi de unde să ştii tu ce este Al-Hutama? Focul
aprins al lui Allah, care se înalţă peste inimi. El se va închide deasupra
lor, în coloane întinse!“ (Coran 104: 1-9).
Allah ne informează că porţile Iadului vor fi închise în urma lor.
Ibn Abbas spune: „în coloane întinse“ înseamnă că porţile vor fi întinse.
`Atiyah spune: „Este un stâlp de fier“. Muqaatil spune: „Porţile vor fi bine
închise în urma lor şi încuiate cu un zăvor de fier, astfel încât căldura şi
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durerea să se întoarcă la ei mai puternic. Expresia «întins» se referă la
«pilon», însemnând că zăvoarele cu care porţile sunt închise vor fi foarte
lungi, căci pilonii lungi sunt mai buni decât cei scurţi“.
Porţile Iadului pot fi deschise sau închise înainte de Ziua
Judecăţii. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus
că porţile Iadului sunt închise în luna Ramadan. Abu Huraira (Allah să fie
mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Când vine Ramadanul, porţile Raiului sunt deschise şi
porţile Iadului sunt închise, iar Şeitanul şi diavolii sunt legaţi“.
Tirmidhi a relatat că Abu Huraira a spus: „Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Când vine prima zi de
Ramadan, Şeitanul şi diavolii sunt înlănţuiţi. Porţile Iadului se închid şi
niciuna dintre ele nu este deschisă. Porţile Raiului sunt deschise şi
niciuna dintre ele nu este închisă“.
5. Vreascurile Iadului
Pietrele şi necredincioşii nesupuşi sunt vreascurile Iadului, aşa cum
Allah spune:
„O, voi cei care credeţi! Păziţi-vă pe voi înşivă şi familiile
voastre de un Foc ale cărui vreascuri sunt oamenii şi pietrele“ (Coran
66: 6).
Prin oamenii care vor fi vreascurile Focului se face referire la
necredincioşi şi politeişti. Cât despre tipul de roci care vor alimenta focul
Iadului, Allah ştie cel mai bine din ce fel sunt. Câţiva dintre cei aparţinând
generaţiilor pioase au crezut că aceste pietre sunt pucioasă sau sulf.
`Abdullah ibn Mas’ud a spus: „Este o piatră de sulf cea pe care Allah a
creat-o în primul cer, în ziua în care El a creat cerurile şi pământul şi a
pregătit-o pentru necredincioşi“. Acest lucru este relatat de ibn Jabir, ibn
Abi Haatim şi Haakim în Al-Mustadrak. Ibn `Abbaas, Mujaahid şi ibn
Jurayij sunt de aceeaşi părere.
Dacă această părere s-ar baza pe ceva ce Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus, atunci am accepta-o fără
ezitare şi fără argumente. Dar cum este o chestiune de ijtihaad (raţiune
juridică în contextul Coranului şi Sunnei), bazată pe cunoştinţele despre
natura şi calităţile pietrelor, nu poate fi luată drept sigură. Pot să existe
multe alte roci care sunt superioare sulfului din punct de vedere al durităţii
şi inflamabilităţii. Musulmanii din primele generaţii poate că au văzut că
sulful are calităţi pe care alte pietre nu le au şi s-au gândit că este piatra ce
alimentează focul Iadului. Ibn Rajab a spus: „Cei mai mulţi dintre
mufassirin sugerează că prin «pietre» se face referire la sulful care va
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alimenta Focul Iadului. Se spune că are 5 chinuri care nu se regăsesc la alte
roci: se aprinde repede, are miros neplăcut, produce foarte mult fum, se
lipeşte de piele şi este foarte fierbinte când este aprins“. Allah poate să
creeze alte tipuri de roci, superioare sulfului, şi putem să fim siguri că tot
ceea ce există în Viaţa de Apoi va fi diferit de ceea ce este în lumea aceasta.
Altă sursă de combustibil pentru Foc vor fi idolii care sunt veneraţi
în locul lui Allah:
„Voi şi cei pe care îi adoraţi, în afară de Allah, veţi fi hrană
pentru Gheena, spre care voi veniţi. Dacă aceştia ar fi dumnezei, nu ar
veni spre ea. Dar toţi vor rămâne veşnic în ea.“ (Coran 21: 98-99).
Al-Jawhari a spus: „Tot ce este folosit pentru a hrăni sau a spori
focul Iadului este vreasc“. Abu `Ubaydah a spus: „Tot ce arunci în Foc este
vreasc pentru el“.
6. Intensitatea căldurii şi cantitatea mare de fum şi scântei
Allah spune:
„Iar oamenii mâinii stângi - ce sunt oamenii mâinii stângi? [Ei
se vor afla în mijlocul] vântului arzător şi apei clocotite, La o umbră de
fum negru, Nici răcoros, nici plăcut...“ (Coran 56: 41-44).
Acest verset include toate lucrurile de care oamenii au nevoie în
această lume când este cald; aceste lucruri sunt: apă, aer şi umbră. Dar
aceste versete spun că toate aceste lucruri nu le vor fi de niciun ajutor
oamenilor care vor sălăşlui în Iad. Aerul Iadului este As-Sumum, care este la
fel de intens ca un vânt fierbinte; apa sa este Al-Hamim, apă clocotită;
umbra sa este Al-Yahmum, care este o parte din fumul din Iad.
La fel cum aceste versete subliniază situaţia îngrozitoare a
oamenilor mâinii stângi, care sunt oamenii Iadului, un alt verset subliniază
teroarea Iadului în sine. Allah spune:
„Iar cât despre cel ale cărui balanţe vor fi uşoare, Locul lui de
veci va fi un abis. Şi de unde să ştii tu ce este el? El este un Foc
fierbinte!“ (Coran 101: 8-11).
Şi umbra la care se face referire - în versetul
„La o umbră de fum negru“ (Coran 56: 43) - este umbra făcută
de fumul Iadului. De obicei, umbra te face să simţi răcoare şi confort şi
oamenilor le place, dar această umbră (în Iad) nu va fi nici răcoroasă, nici
plăcută; este umbra fumului negru.
Coranul ne spune că această umbră este fumul Iadului ce se ridică
deasupra Focului:
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„Purcedeţi către o umbră cu trei ramuri, care nu este nici
umbroasă şi care nici nu apără de flacără! Ea aruncă scântei cât
turnurile, ca şi când ar fi nişte cămile galbene...“ (Coran 77: 30-33).
Acest verset spune că fumul care se ridică din Iad este atât de dens,
încât se împarte în trei coloane. Oferă umbră, dar nu o umbră răcoroasă care
să ofere protecţie împotriva Focului iute. Scânteile care ies din acest Foc
sunt precum nişte castele imense şi sunt asemuite cu cămilele galbene sau
negre.
Allah Preaînaltul a explicat cât de intens este Focul şi cum îi
afectează pe cei chinuiţi:
„Îl voi face să ardă în focul Iadului?! Şi de unde să ştii ce este
focul Iadului? El nu lasă şi nu cruţă, Arzând şi înnegrind pielea!“
(Coran 74: 26-29).
Focul consumă totul, distruge tot şi nu lasă nimic neatins. Arde
pielea, ajungând până la os, topeşte conţinutul stomacului, ajungând până la
inimă, dezvăluind cele mai tainice ascunzişuri şi organele interne. Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a spus: „Focul, aşa
cum îl ştim noi, este a şaptezecea parte din Focul Iadului. Cineva a spus:
«O, Trimis al lui Allah, este de ajuns cât este acum!». El (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «El (Focul Iadului) este
ca şi cum 69 de părţi egale ar fi adăugate la focul pe care îl ştim noi
acum.“ (Bukhari).
Conform unei versiuni relatate de Muslim, Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) folosea expresia: „... focul pe care îl
ştiţi voi şi care a fost folosit de fiii lui Adam...“.
Focul nu se stinge, indiferent cât timp trece.
„Gustaţi, aşadar! Şi nu vă vom spori vouă decât chinul!“
(Coran 78: 30);
„...ori de câte ori va da să se stingă [focul], Noi îl vom aprinde
cu flacără“ (Coran 17: 97).
Necredincioşii nu se vor bucura de luxul unei pauze şi chinul nu va
fi slăbit pentru ei, indiferent de cât de mult timp va trece:
„Nu li se vor putea uşura chinurile şi nici ajutaţi nu vor fi“
(Coran 2: 86).
Focul este reaprins în fiecare zi, cum se spune în hadisul relatat de
Muslim de la `Amr ibn `Absah (Allah să fie mulţumit de el!) care a spus:
„Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
«Rugaţi-vă Salaat as-Subh (rugăciunea de dimineaţa), apoi încetaţi să vă
rugaţi când soarele răsare, până ce nu este complet pe cer, căci se înalţă
între coarnele Şeitanului şi necredincioşii se prosternează soarelui în acel
timp. Apoi rugaţi-vă, căci la rugăciune aveţi martori (îngerii) până ce
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umbra are lungimea unei suliţe. Apoi încetaţi să vă rugaţi, căci atunci
Iadul este încălzit. Apoi, când umbra înaintează, rugaţi-vă...“.
Bukhari şi Muslim relatează de la Abu Huraira că Profetul (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când este foarte cald,
aşteptaţi până se răcoreşte ca să vă rugaţi, căci acea căldură intensă este
briza Iadului“.
Focul Iadului va fi în continuare înteţit în Ziua Învierii, când îi va
primi pe locuitorii săi:
„Când Iadul se va aprinde şi când Raiul va fi adus aproape“
(Coran 81: 12-13).
7. Iadul vorbeşte şi vede
Oricine citeşte descrierea Iadului în Coran şi în hadisuri va
descoperi că acesta este o creaţie care poate să vadă, să vorbească şi să se
plângă. Coranul ne spune că Iadul va fi în stare să îşi vadă oamenii de
departe, când aceştia se vor apropia de el, şi va începe să scoată ţipete
terifiante care o să arate câtă ură şi furie simte pentru păcătoşi:
„Dacă li se arată dintr-un loc depărtat, ei le aud furia şi
trosnetul“ (Coran 25: 12).
Ibn Jarir relatează că ibn `Abbaas a spus: „Un om va fi târât spre
Iad, care se va închide în sine. Allah va spune: «Ce-i cu tine?». El va spune:
«El caută adăpost la Tine din calea mea». El va spune: «Eliberaţi sclavul
Meu!». Un alt om va fi târât spre Iad şi va spune: «O, Doamne, nu mă
aşteptam la asta din partea Ta!». Allah va spune: «La ce te aşteptai?». El va
spune: «Că Îndurarea Ta se va răsfrânge şi asupra mea». Allah va spune:
«Eliberaţi sclavul Meu!». Un alt om va fi târât spre Iad şi el (Iadul) va
expira o rafală de aer, precum un catâr răsuflă asupra unei cămile, apoi va
inspira o rafală de aer şi nu va mai rămâne nimeni, doar că va fi îngrozit“.
Imam Ahmad şi Tirmidhi relatează de la Abu Salih, de la Abu
Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În Ziua Învierii, un gât se va întinde din
Iad; va avea doi ochi să vadă, două urechi să audă şi o limbă să
vorbească. Va spune: «Am fost însărcinat să mă ocup de trei categorii de
oameni: orice tiran arogant, orice persoană care a chemat în sprijin o altă
zeitate în afară de Allah şi cei care fac picturi»“. Tirmidhi a afirmat că este
sahih.
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8. Viziunea lui ibn `Umar asupra Iadului
Bukhari şi Muslim au relatat că ibn `Umar a spus: „Am văzut întrun vis doi îngeri care au venit la mine. Fiecare dintre ei avea în mână un bici
de fier. Apoi am întâlnit un (alt) înger care ţinea şi el în mână un bici de fier.
Ei au spus: «Nu te îngrijora, eşti un om bun; ne-am dori numai să te rogi
mai mult noaptea». M-au dus până la marginea Iadului care arăta ca o
fântână cu coarne: între fiecare două coarne stătea un înger cu un bici de
fier. Am văzut oameni care atârnau cu capul în jos, prinşi în lanţuri, şi am
recunoscut nişte oameni din tribul Quraiş. Apoi m-au condus deoparte, spre
dreapta. I-am spus lui Hafsa despre visul meu şi ea i-a spus Trimisului lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) care a spus:
«Abdullah este un om drept»“.
9. Vede cineva Iadul, aşa cum este în realitate, înaintea Zilei
Judecăţii?
Ştim că Profetul nostru (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a văzut atât Iadul, cât şi Raiul în timpul vieţii sale. Bukhari şi
Muslim relatează de la `Abdullah ibn `Abbaas că Profetul a spus în legătură
cu Salaat al-Khusuf (rugăciunea de eclipsă): „Am văzut Paradisul şi m-am
întins să iau câteva fructe. Dacă reuşeam, aţi fi mâncat din ele până la
sfârşitul lumii. Şi am văzut Infernul şi niciodată nu mi-a fost dat să văd
ceva mai îngrozitor. Am văzut că cei mai mulţi de acolo sunt femei“.
Bukhari a relatat de la Asma’ că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Paradisul a venit atât de
aproape de mine, încât, dacă aş fi dorit, aş fi putut să iau câteva din
fructele sale. Iadul a fost adus atât de aproape de mine, încât am spus:
«O, Doamne, chiar şi atunci când mai sunt cu ei?». Am văzut o femeie
care era zgâriată de o pisică şi am întrebat: «Ce înseamnă asta?». Ei miau spus: «Ea a închis pisica până ce aceasta a murit de foame; nici nu a
hrănit-o şi nici nu a lăsat-o liberă să se hrănească cu paraziţii
pământului»“.
Imam Ahmad relatează de la Al-Mughirah ibn Şu’bah (Allah să fie
mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Iadul a fost adus atât de aproape de mine, încât am
încercat să îndepărtez căldura sa de pe faţă. Am văzut acolo un bărbat cu
un băţ care avea capătul încovoiat şi unul care se îngrijise de Al-Bahira (o
cămilă femelă, lăsată liberă să pască pentru idoli, pe care nu se permite să
se care nimic) şi omul din Himyar şi femeia care închisese pisica“.
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Muslim a relatat de la Jabir (Allah să fie mulţumit de el!) că
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Paradisul şi Infernul mi-au fost arătate. Raiul a fost adus atât de
aproape de mine, încât am încercat să iau nişte fructe din el, dar nu am
ajuns la ele. Iadul mi-a fost arătat şi am fost dus atât de aproape, încât am
făcut un pas în spate de teamă că m-ar putea atinge. Am văzut o femeie
Himyari care era înaltă şi neagră şi era pedepsită din cauza unei pisici pe
care a avut-o: o legase, nedându-i nimic de mâncat sau de băut, şi nici nu
a lăsat-o liberă să mănânce din paraziţii pământului. L-am văzut de
asemenea pe Abu Thumaamah Umar ibn Maalik care era tras de trahee
prin Iad“.
După ce oamenii mor, le este arătat în Barzakh (perioada dintre
moarte şi Ziua Judecăţii) locul lor din Rai (dacă sunt credincioşi) sau Iad
(dacă sunt necredincioşi).
10. Cum afectează Iadul pământul şi pe locuitorii săi
Bukhari relatează că Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a
spus: „Iadul s-a plâns Domnului său, spunând: «O, Doamne, unele din
părţile mele le-au consumat pe celelalte». Astfel, El i-a dat voie să respire
de 2 ori − o dată iarna şi o dată vara. De aceea întâlnim căldură extremă
(vara) şi frig extrem (iarna)“.
De asemenea, Bukhari a relatat de la Abu Sa’id (Allah să fie
mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus: „Amânaţi rugăciunea până ce se răcoreşte, căci intensitatea
căldurii este de la aerul expirat de Iad“.
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CAPITOLUL IV
IADUL ESTE VEŞNIC
Iadul este veşnic, căci niciodată nu va înceta să existe şi nici nu se
va termina, aşa cum spune At-Tahaawi în `Aqidah: „Raiul şi Iadul sunt două
entităţi create; ele niciodată nu vor înceta să existe şi nici nu se vor
termina“.
Ibn Hazm menţionează că întreaga comunitate musulmană este de
acord cu acest lucru. În Al-Milal wan-Nihal, el spune: „Toate grupurile din
comunitate sunt de acord că Raiul şi plăcerile lui nu vor înceta să mai existe
şi nici Iadul şi chinurile sale. Singurul care nu este de acord este Al-Jahm
ibn Safwan“.
În cartea Maraatib al-Ijmaa, ibn Hazm spune: „Iadul este adevărat,
este adăpostul pedepsei veşnice; locuitorii săi vor rămâne acolo şi nu vor
muri“.
Textele care indică natura eternă a Iadului sunt multe şi vom cita în
continuare câteva dintre acestea. Este suficient să ştim că Allah Preaînaltul a
numit Iadul Daar al-Khuld (lăcaşul eternităţii).
Aceasta este opinia din Ahl as-Sunnah wal-Jama’ah: Iadul este
etern, el nu dispare şi locuitorii săi rămân în el pentru totdeauna. Nimeni nu
va ieşi din Iad decât păcătoşii dintre credincioşii în Unicitatea lui Allah
(monoteiştii); necredincioşii – kuffaar - şi politeiştii – mushrikin - vor
sălăşlui în el veşnic.
Aceia care spun că Iadul se va sfârşi
Sunt şapte grupuri care nu sunt de acord, din acest punct de vedere,
cu oamenii adevărului:
1) Al-Jahamiyah. Ei spun că atât Iadul, cât şi Raiul se vor sfârşi.
La sfârşitul cărţii sale Al-Radd `ala az-Zanadiqah, Imamul Ahmad spune:
„Cei din gruparea Jahamyiah cred că Iadul şi Raiul se vor sfârşi, dar ideea
este combătută de faptul că textele din Coran şi hadisurile afirmă că ele nu
se vor sfârşi“.
2) Al-Khawaarj şi Al-Mu’tazilah. Ei spun că toţi cei care intră în
Iad vor rămâne acolo veşnic, chiar dacă sunt monoteişti. Motivul, cred cei
din secta Khawaarji, este acela că un musulman devine kaafir când comite
un păcat, astfel că toţi cei care fac păcate sunt kuffaar şi vor rămâne veşnic
în Iad. Cei din secta Mu’tazilah cred că oricine păcătuieşte este într-o poziţie
intermediară: nu este nici musulman, nici kaafir şi legile Islamului trebuie
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să i se aplice în această lume, dar în Viaţa de Apoi el va rămâne în Focul
Iadului pentru totdeauna.
Am menţionat deja numeroase texte care dovedesc că oamenii
Tawhid-ului (monoteiştii) vor fi scoşi din Iad în cele din urmă.
3) Evreii. Ei pretind că vor fi pedepsiţi cu focul Iadului o perioadă
limitată de timp şi apoi alţii le vor lua locul. Allah Atotputernicul declară că
această pretenţie a lor este falsă:
„Au zis ei: «Nu ne va atinge Focul decât câteva zile numărate!».
Spune-le: «Oare aveţi de la Allah făgăduinţă? Allah nu va încălca
făgăduinţa Sa! Sau voi spuneţi despre Allah ceea ce nu ştiţi?». Dar nu!
Aceia care au săvârşit un păcat şi pe care i-a împresurat păcatul, aceia
sunt oaspeţii Focului şi ei în el vor rămâne veşnic“ (Coran 2: 80-81);
„Oare nu i-ai văzut pe aceia cărora li s-a dat o parte din Carte?
Ei sunt chemaţi la Cartea lui Allah pentru a judeca în certurile dintre
ei, dar unii dintre ei întorc spatele şi se îndepărtează. Aceasta pentru că
ei zic: «Focul nu ne va atinge decât numai câteva zile numărate!». Dar
i-a înşelat în credinţa lor ceea ce ei au născocit“ (Coran 3: 23-24).
În tafsir, ibn Jarir relatează că ibn `Abbaas a spus în legătură cu
acest verset: „Duşmanii lui Allah, evreii, spun: «Allah nu ne va trimite în
Iad decât ca să împlinească jurământul pe care ni l-a făcut când am început
să venerăm viţelul, timp de 40 de zile. Când cele 40 de zile se vor sfârşi, nu
vom mai fi pedepsiţi»“.
Ibn Jarir menţionează că As-Suddi a spus: „Evreii au spus: «Allah
ne va trimite în Iad timp de 40 de zile, până ce focul va şterge păcatele
noastre, apoi o voce va striga: 'Trimite-i pe cei ce sunt circumcişi dintre
copiii lui Israel'. Din acest motiv ni s-a poruncit să le facem circumcizie
copiilor noştri, astfel încât niciunul dintre noi să nu rămână în urmă în
Iad»“.
De asemenea, el relatează că ibn `Abbaas a spus: „Se spune că ei au
găsit scris în Tora că distanţa dintre un capăt şi celălalt al Iadului este egală
cu 40 de ani de mers pe jos şi la capătul lui este pomul Zaqqum, care este
ferm înrădăcinat în capătul Iadului“. Ibn Abbas obişnuia să spună: „Iadul
este Saqar şi este copacul Zaqqum. Duşmanii lui Allah pretind că nu vor sta
în Iad mai mult decât zilele pe care le găsesc menţionate în Cartea lor“.
Ibn Jarir spunea: „Acest lucru înseamnă că acea călătorie (de 40 de
ani) îi va duce la capătul Iadului. Ei spun: «Când acest timp se va sfârşi, nu
va mai exista pedeapsă şi Iadul va fi distrus», cum găsim în Coran: 'Nu ne
va atinge Focul decât câteva zile numărate!' (Coran 2: 80), însemnând
timpul care le-a fost lor stabilit“. Ibn `Abbaas spune: „Când vor intra pe
porţile Iadului, vor merge în chinuri până ce vor ajunge la copacul Zaqqum,
în ultima zi stabilită pentru ei. Păzitorul Iadului le va spune: «Aţi pretins că
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Focul vă va atinge un număr limitat de zile şi acum timpul acela s-a scurs,
dar veţi rămâne aici veşnic» şi va începe să îi ducă şi mai adânc în Iad“.
4) Ittihadiya (Un alt grup cu credinţă nouă). Imamul panteiştilor,
ibn `Arabi at-Ta’i, pretinde că oamenii din Iad vor fi pedepsiţi o perioadă de
timp, apoi natura lor va deveni mistuitoare; se vor bucura de Foc şi acesta va
fi potrivit naturii lor. Ibn Hajar a spus în Al-Fath: „Aceasta este părerea
unora dintre Zanaadiq care pretind că sunt sufiţi“.
5) Mai sunt şi alţii care pretind că oamenii Iadului vor fi scoşi de
acolo, dar că Iadul va rămâne aşa cum este pentru totdeauna şi nu se va
sfârşi.
6) Abu Hudhayl al-`Allaaf, unul dintre Imamii sectei Mu’tazilah,
a pretins că viaţa oamenilor din Iad se va sfârşi, ei se vor solidifica, nefiind
capabili să se mişte sau să simtă durere. El crede că e imposibil pentru o
fiinţă creată să nu se sfârşească. Acest lucru contrazice dovada clară prin
invocarea unui raţionament fals.
7) Există încă un grup care spune că Allah va scoate din Iad pe
oricine doreşte El, aşa cum este relatat într-un hadis, apoi va mai lăsa Iadul o
vreme înainte să îl distrugă, căci are un timp stabilit pentru el şi, când
perioada de timp se va termina, Iadul se va sfârşi.
Ultima dintre aceste păreri este agreată de Al-`Allamah Şeikh alIslam ibn Taymiyah, Allah să aibă milă de el şi să îl ierte! O parte dintre
studenţii lui Al-`Allaamah ibn al-Qayyim (Allah să aibă milă de el!) i-au
împărtăşit de asemenea perspectiva.
Foarte mulţi savanţi musulmani au încercat să explice greşeala
acestui tip de raţionament. Ibn Hajar al-Asqallani a spus, după ce a
menţionat această idee: „Unii dintre ultimii savanţi au înclinat spre această
idee şi au adus dovezi din diferite puncte de vedere pentru a o susţine. Este o
idee stupidă care merită să fie respinsă. Subki cel Mare a explicat în detaliu
cât de slabă este şi a făcut bine“.
Cartea la care se face referire este Al-I’tebaar bu Baqa’ Al-Jannah
wan-Naar de Taqiy ad-Din `Ali ibn `Abdul-Baqi as-Subki al-Shafi’i (m. 756
AH). Siddiq Hasan Khan spune: „Al-Allaamah ash-Şeikh Mar’i al-Karami
al-Hhanbali a scris Tawfiq al-Fariqayn `ala Khulud ahl ad-Daarayn. În ea
este un paragraf scris de As-Sayyid al-Imam Muhammad ibn Isma’il alAmir şi un altul scris de Al-Qadi al `Allaamah al-Mujtahid Muhammad
ibn`Ali aş-Şwakani, amândoi ajungând la concluzia că Raiul şi Iadul sunt
veşnice şi oamenii lor vor sălăşlui acolo pentru totdeauna.
Sunt câteva chestiuni pe care am dori să le clarificăm şi anume:
1) Acesta este un argument fals, chiar dacă doi savanţi musulmani
iluştri l-au agreat. Şeikh al-Islam ibn Taymiyah şi studentul său ibn alQayym ne-au învăţat că dragostea de adevăr trebuie fie mai presus de
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dragostea de oameni. Dovezi că această idee este greşită se găsesc în multe
texte care demonstrează natura eternă a Iadului. Am citat clar texte limpezi
şi consensul savanţilor musulmani asupra eternităţii Iadului.
2) Nu este permis sub nicio formă să îl condamnăm pe Şeikh alIslam ibn Taymiyah şi pe studentul său ibn-Qayyim din cauza acestei idei.
Unii oameni i-au denunţat drept kaafir, iar alţii drept faasiq, însă nu este
corect. Ei sunt Mujtahidun şi vor fi răsplătiţi pentru ijtihaadul lor. Dacă ar fi
aflat că adevărul este diferit de părerea lor, ar fi ajuns să îl urmeze. Spunând
că oricine are o părere diferită despre această chestiune este kaafir, ar putea
să ne ducă cu gândul că mulţi savanţi ai acestei comunităţi, ale căror
cunoştinţe şi superioritate sunt indubitabile, sunt de asemenea kaffaar.
`Umar ibn al-Khattaab era de părere că, dacă un călător nu poate găsi apă,
nu era obligat să facă Tayummum sau să se roage, în timp ce comunitatea a
hotărât cu totul altceva. Imam Maalik credea că expresia „Bismilaahir
Rahmaanir Rahim“ nu face parte din Coran, în timp ce comunitatea a
hotărât că orice este între coperţile Mushaf este parte din Coran. Unii
oameni credeau că Imaan (credinţa) nu poate să crească sau să scadă, în
ciuda faptului că atât Coranul, cât şi Sunnah afirmă aceasta destul de
limpede şi savanţii sunt de acord că amândouă sunt posibile.
3) Ar trebui să subliniem că ibn Taymyah şi ibn al-Qayyim spun că
Iadul nu se va sfârşi. În Majmu’ al-Fataawa, ibn Taymiyah afirmă,
răspunzând la o întrebare: „Primele generaţii evlavioase (salaf) şi imamii
acestei comunităţi şi Ahl as-Sunnah wal-Jama’ah sunt de acord că există
entităţi create care nu se vor sfârşi, cum ar fi Iadul, Raiul, Tronul şi aşa mai
departe. Nimeni nu sugerează că toate lucrurile create îşi vor găsi sfârşitul,
cu excepţia unor filosofi scolastici (Ahl al-Kalaam) şi a inovatorilor, precum
Al-Jahm ibn Safwaan şi cei din secta Mu’tazilah şi cei asemenea lor care
sunt de acord cu el. Aceasta este o părere greşită care contrazice Cartea lui
Allah, Sunnah Trimisului Său şi consensul celor din salaf şi a savanţilor“.
Dacă acest lucru este adevărat şi ei au avut două păreri, înseamnă
că nu este corect să spunem că ei au afirmat că Iadul se va sfârşi, decât dacă
suntem siguri că acesta a fost verdictul lor final. Dacă nu ştim care a fost
verdictul lor final, este bine să nu le atribuim niciuna dintre aceste păreri.
4) Unele dintre dovezile folosite de Şeikh al-Islam ibn Taymiyah şi
ibn al-Qayyim (Allah să aibă milă de ei!) pentru a demonstra că Iadul se va
sfârşi nu sunt sahih (puternic sau corect); ceea ce este sahih nu este clar,
poate fi interpretat în mod diferit. În loc să însemne că întregul Iad se va
sfârşi, ar putea să însemne că o parte a lui, aceea în care sunt pedepsiţi
păcătoşii monoteişti, se va sfârşi în cele din urmă. As-San’ani a discutat
acest lucru într-o teză în care a combătut dovezile folosite de ibn Taymiyah
şi ibn al-Qayyim şi a arătat că nu pot fi luate în considerare pentru a le
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susţine ideea. Această teză se numeşte Bi Raf’ al-Astaar li intaal adillat alQa’ilin bi fanaa an-Naar.
Un alt savant care a discutat această chestiune a fost Qurtubi, în AtTadhkirah, unde a prezentat o listă de texte care dovedesc existenţa eternă a
Raiului şi Iadului, că moartea a fost surghiunuită într-un loc dintre Rai şi Iad
şi că se va spune: „O, oameni ai Raiului, veţi rămâne pe vecie, nu există
moarte“. „O, oameni ai Iadului, veţi rămâne pe vecie, nu există moarte“.
Qurtubi a spus: „Aceste hadisuri indică în mod cert că oamenii celor două
sălaşe vor rămâne acolo veşnic şi nu doar pentru o perioadă limitată de timp;
vor rămâne acolo în continuare, fără moarte, fără viaţă, fără pauză, fără
scăpare“. Apoi i-a combătut pe toţi cei care spun că Iadul se va sfârşi şi a
explicat că tot ceea ce va înceta să existe este focul monoteiştilor. El a spus:
„Aceia care spun că ei vor fi scoşi de acolo, că Iadul va rămâne complet gol
şi, în cele din urmă, va fi distrus, spun ceva lipsit de raţiune ce contrazice
învăţăturile Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi
consensul dintre Ahl as-Sunnah şi iluştrii imami. Partea Iadului care se va
goli este cea mai de sus, unde merg păcătoşii dintre monoteişti, pe ale cărei
margini cresc jirir (năsturei)“. Fadl ibn Salih al-Mu’aafiri a spus: „Am fost
într-o zi cu Maalik ibn Anas (Allah să fie mulţumit de el!) şi ne-a spus să ne
despărţim. Seara am venit înapoi la el. El a spus: «Am crezut că aţi plecat
pentru că un om a cerut voie să mă vadă, pretinzând că a venit tocmai din
Siria să îmi pună o întrebare. El m-a întrebat: 'O, `Abdullah, ce părere ai
avea să mănânci năsturei (măcriş de baltă)? Pentru că se spune că el creşte
de-a lungul marginilor Iadului'. I-am spus: 'Nu este nimic greşit în asta'.
Apoi mi-a urat la revedere.»“. Al Khatib Abu Bakr Ahmad (Allah să aibă
milă de el!) a menţionat acest incident, precum şi Abu Bakr Al-Bazzaar de
la `Amr ibn Maymun, de la `Abdullah ibn `Amr ibn al-`Aas, care a spus:
„Va veni o vreme când vântul va bate prin uşile Iadului şi nimeni nu va fi în
el - însemnând că nimeni care este monoteist. Există o relatare mawquf
transmisă de la `Abdullah ibn `Amr, nu de la Profet (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!); un om ca acesta nu ar fi spus ceva
bazat pe propriile sale idei. Aceasta relatare este marfu“.
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CAPITOLUL V
OAMENII IADULUI ŞI FAPTELE LOR RELE

1. Oamenii care vor sălăşlui aici veşnic
Oamenii Iadului care vor sălăşlui aici pentru totdeauna, fără să
plece sau să moară, sunt necredincioşii şi politeiştii. Allah spune:
„Însă aceia care iau semnele Noastre drept mincinoase şi se
întorc semeţi de la ele, aceia vor fi oaspeţi ai Focului şi ei veşnic vor
rămâne în el“ (Coran 7: 36);
„Dacă aceştia ar fi dumnezei, nu ar veni spre ea. Dar toţi vor
rămâne veşnic în ea“ (Coran 21: 99);
„Iar nelegiuiţii vor petrece în veci în chinurile Gheenei“ (Coran
43: 74);
„Iar aceia care nu au crezut vor avea parte de focul Gheenei;
nu vor fi ei osândiţi ca să moară, dar nici nu li se va uşura chinul lor.
Astfel îl răsplătim Noi pe fiecare necredincios“ (Coran 35: 36);
„Iar aceia care nu cred şi iau semnele Noastre drept minciuni,
aceia fi-vor părtaşii Focului şi în el veşnic se vor afla“ (Coran 2: 39);
„În afară de aceia care s-au căit, au îndreptat [ceea ce au
stricat mai înainte] şi au dezvăluit [adevărul]. Pe aceia îi voi ierta, căci
Eu sunt Iertător, Îndurător [At-Tawwab, Ar-Rahim]. Aceia care au
tăgăduit credinţa şi au murit necredincioşi, peste aceia se va abate
blestemul lui Allah, al îngerilor şi al tuturor oamenilor“ (Coran 2: 161162);
„Oare nu ştiu ei că cel care se împotriveşte lui Allah şi
Trimisului Său va avea parte de focul Gheenei, în care veşnic va avea
sălaş?! Şi aceasta este mare ruşine!“ (Coran 9: 63);
„Nu se cuvine ca politeiştii să întreţină moscheile lui Allah, în
vreme ce ei înşişi sunt martorii necredinţei lor! Faptele acestora sunt
zadarnice şi în Foc vor petrece ei veşnic!“ (Coran 9: 17).
Din cauză că vor sălăşlui acolo pe vecie, Allah a descris chinurile
Iadului ca pe nişte chinuri perpetue, fără de sfârşit:
„Ei ar voi să iasă din Foc, dar nu vor ieşi din el, căci chinul lor
va fi veşnic“ (Coran 5: 37);
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„Apoi li se va zice celor care au fost nedrepţi: «Gustaţi voi
chinul cel veşnic! Sunteţi voi răsplătiţi cu altceva decât cu ceea ce v-aţi
agonisit?»“ (Coran 10: 52).
Bukhari a relatat de la ibn `Umar că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oamenii Raiului vor intra
în Rai şi oamenii Iadului vor intra în Iad. Apoi, cineva va sta între cele
două şi va anunţa: «O, oameni ai Iadului, nu există moarte! O, Oameni ai
Raiului, nu există moarte! El este etern»“.
Se relatează de la Abu Huraira că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Li se va spune oamenilor
Raiului: «O, oameni ai Raiului, nu există moarte!» şi oamenilor Iadului:
«O, oameni ai Iadului, acesta este veşnic, nu există moarte!»“.
Acestea vor fi spuse după ce moartea va fi nimicită, aşa cum se
afirmă într-un hadis relatat de la `Umar de către Bukhari: „Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Când
oamenii Raiului vor ajunge în Rai şi oamenii Iadului vor ajunge în Iad,
moartea va fi dusă într-un loc între Rai şi Iad şi va fi sacrificată. Apoi,
cineva va anunţa: 'O, oameni ai Raiului, nu există moarte! O, oameni ai
Iadului, nu există moarte!'. Bucuria oamenilor Raiului va spori şi
disperarea oamenilor Iadului se va adânci.»“.
Muslim relatează de la Abu Sa’id, care a spus: „Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Moartea va fi
adusă ca un berbec cu coarne şi va fi pusă să stea între Rai şi Iad. Se va
spune: 'O, oameni ai Raiului, ştiţi ce este aceasta?'. Ei îşi vor ridica
frunţile şi se vor uita şi vor spune: 'Da, este moartea'. Apoi se va porunci
să fie sacrificată. Apoi, li se va spune: 'O, oameni ai Raiului, acesta este
veşnic, nu există moarte! O, oameni ai Iadului, acesta este veşnic, nu
există moarte!'. Apoi, Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a recitat:
'Avertizează-i pe ei, [prevenindu-i] despre Ziua căinţei când
totul va fi hotărât, pentru că ei sunt nepăsători şi nu cred!' (Coran 19:
39)»“.
Tirmidhi a relatat de la Abu Sa’id al Khudri (Allah să fie mulţumit
de el!) care a relatat de la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) care a spus: „Când Ziua Învierii va sosi, moartea va fi dusă
precum un berbec cu coarne, pusă să stea între Rai şi Iad. Va fi
sacrificată în timp ce oamenii se vor uita. Dacă ar fi ca unii să se bucure
peste măsură, aceia ar fi oamenii Paradisului, dacă ar fi ca unii să moară
de disperare, aceia ar fi oamenii Iadului“. Tirmidhi spune: „Acesta este un
hadis sahih hasan“.
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2. Iadul va fi locuinţa necredincioşilor şi politeiştilor
Din cauză că necredincioşii şi politeiştii vor rămâne în Iad pentru
totdeauna, se consideră că acesta este sălaşul sau locuinţa lor, aşa cum Raiul
este sălaşul sau locuinţa credincioşilor:
„... iar sălaşul lor va fi Focul. Şi ce rău sălaş va fi pentru cei
nedrepţi!“ (Coran 3: 151);
„Aceştia vor avea ca sălaş Focul, pentru ceea ce ei au agonisit“
(Coran 10: 8);
„Oare nu se află în Gheena sălaş pentru necredincioşi?“ (Coran
29: 68);
„Sălaşul vostru va fi Focul. El va fi locul ce vi se cuvine vouă“
(Coran 57: 15).
Iadul este cel mai rău sălaş şi cea mai rea destinaţie:
„Gheena va fi de ajuns pentru el şi ce pat rău este acesta!“
(Coran 2: 206);
„Astfel va fi! Însă nelegiuiţii vor avea parte de cel mai rău loc
de întoarcere, Gheena, în care vor arde! Şi rău culcuş va fi ea!“ (Coran
38: 55-56).
3. Aceia care îi cheamă pe alţii în Iad
Aceia care urmează credinţe şi ideologii greşite care contravin
legilor lui Allah şi aceia care cred în cauzele lor false sunt cei care îi cheamă
pe alţii în Iad:
„Aceştia cheamă la Foc…“ (Coran 2: 221);
„Şi i-am făcut Noi călăuzitori către Foc, iar în Ziua Învierii nu
vor fi ei ajutaţi...“ (Coran 28: 41).
Unul dintre aceştia este Şeitanul (Satana):
„Chiar dacă-i cheamă Şeitan la pedeapsa văpăii?!“ (Coran 31:
21);
„Şeitan este pentru voi un duşman. Ţineţi-l, aşadar, ca pe un
duşman! El nu face decât să-i cheme pe susţinătorii săi ca să fie oaspeţi
ai flăcărilor.“ (Coran 35: 6).
Aceia care îi îndeamnă pe alţii la Iad în această lume îşi vor
conduce oamenii şi susţinătorii către Foc în Viaţa de Apoi. Un exemplu este
Faraonul:
„Şi va merge el înaintea neamului său în Ziua Învierii şi-i va
călăuzi pe ei către Foc. Şi ce rău loc va fi acesta spre care sunt ei duşi!“
(Coran 11: 98).
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Toţi conducătorii răi care îşi cheamă oamenii la sistemele lor de
credinţă ce sunt împotriva Islamului cheamă, de fapt, oamenii la Focul
Iadului, căci singura modalitate de a scăpa de Focul Iadului şi de a intra în
Rai este aceea de a urma Calea Credinţei:
„O, neam al meu! De ce vă chem eu pe voi la mântuire, în
vreme ce voi mă chemaţi pe mine la Foc?“ (Coran 40: 41).
Ei - adepţii lui Faraon - îl chemau la kufr şi şirkul faraonului, în
timp ce el îi chema la Tawhid şi credinţa în Allah. Din cauză că
necredincioşii – kuffaar - îi cheamă pe oameni la Foc, Allah le-a interzis
bărbaţilor credincioşi să se însoare cu muşrik - femeile politeiste, aşa cum a
interzis şi femeilor credincioase să se mărite cu bărbaţi muşrik:
„Nu vă însuraţi cu politeiste înainte ca ele să treacă în credinţă,
căci o roabă care crede este mai bună decât o politeistă, chiar dacă ea
vă place! Şi nu daţi de soţii [fete credincioase] politeiştilor, înainte ca ei
să treacă la credinţă, căci un rob credincios este mai bun decât un
politeist, chiar dacă el vă place. Aceştia cheamă la Foc, pe când Allah
cheamă la Rai şi la iertare, prin graţia Sa. El le arată limpede semnele
Sale oamenilor, pentru ca ei să-şi aducă aminte.“ (Coran 2: 221).
4. Cele mai rele fapte pentru cei care vor rămâne în Iad veşnic
Coranul vorbeşte pe larg despre faptele rele pentru care cei care vor
sălăşlui în Iad îşi merită soarta fără sfârşit. Aici vom menţiona cele mai
grave dintre ele.
A) Kufr sau şirk. Allah Atotputernicul ne spune că li se va zice
celor care nu au crezut, atunci când vor fi în Foc, că ura lui Allah împotriva
lor va fi mai mare decât ura lor împotriva lor înşile, din cauza necredinţei.
Apoi, El spune că soarta lor eternă în Iad se datorează necredinţei sau
politeismului:
„Iar către aceia care nu vor crede se va striga [de către îngeri]:
«Ura lui Allah [faţă de voi] - atunci când sunteţi chemaţi la credinţă, iar
voi stăruiţi în necredinţă - este mai mare decât ura voastră faţă de voi
înşivă!». Vor zice ei: «Doamne, ne-ai dat nouă moarte de două ori şi neai dat nouă viaţă de două ori, deci mărturisim păcatele noastre. Oare
există vreo cale de ieşire?». Aceasta este pentru voi, pentru că atunci
când a fost invocat numai Allah Singur, voi nu aţi crezut, în timp ce,
atunci când I s-au făcut Lui asociaţi, atunci aţi crezut voi. Însă judecata
este la Allah Cel Înalt [şi] Mare [Al-'Aliyy, Al-Kabir].“ (Coran 40: 1012).
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Allah Preaînaltul, Atotputernicul, ne spune că păzitorul Iadului îi
va întreba pe necredincioşi, în timp ce se vor apropia de Iad:
„Oare nu v-au adus vouă trimişii voştri dovezi limpezi?“ (Coran
40: 50).
Răspunsul va fi că merită Iadul, căci nu au crezut în Trimişi şi
Mesajul lor:
„Iar ei vor zice: «Ba da! A venit la noi un prevenitor, însǎ noi lam învinuit de minciunǎ şi am zis: Allah nu a trimis nimic, iar voi nu
sunteţi decât în mare rǎtǎcire!»“ (Coran 67: 9).
În ceea ce-i priveşte pe cei care nu au crezut în Coran, Allah spune:
„Astfel îţi povestim Noi istorisiri despre cele care au trecut şi îţi
dǎm Noi ţie o pomenire din partea Noastrǎ. Iar aceia care se
îndepǎrteazǎ de el [Coran] vor purta în Ziua Învierii o povarǎ. Şi veşnic
vor fi ei într-aceasta. Şi ce grea povarǎ vor avea ei în Ziua Învierii!“
(Coran 20: 99-101).
În ceea ce-i priveşte pe cei care nu au crezut în Coran şi i-au făcut
asociaţi lui Allah, Allah Preaînaltul spune:
„Aceia care socotesc mincinoase Cartea şi cele cu care i-am
trimis pe trimişii Noştri vor şti [în curând], Când cǎtuşele şi lanţurile
vor fi pe gâtul lor şi vor fi ei traşi în apa clocotitǎ şi apoi vor arde în
Foc. Apoi li se va zice lor: «Unde sunt cei pe care voi i-aţi fǎcut asociaţi
lǎsându-L pe Allah?». Şi vor rǎspunde ei: «S-au rǎtǎcit de noi. Ba noi
nu am chemat mai înainte nimic!». Astfel îi duce Allah în rǎtǎcire pe
necredincioşi. Acesta este preţul pentru cǎ voi v-aţi bucurat pe pǎmânt
întru nedreptate şi pentru cǎ v-aţi îngâmfat. Intraţi pe porţile Gheenei,
în care veşnic veţi sǎlǎşlui! Şi ce loc rǎu vor avea cei îngâmfaţi!“ (Coran
40: 70-76).
În ceea ce-i priveşte pe necredincioşii şi politeiştii care şi-au
considerat zeii egali cu Stăpânul Lumilor, Allah spune:
„Apoi [idolii] vor fi aruncaţi de-a valma în el [Iad], ei şi cei
rǎtǎciţi, împreunǎ cu toţi oştenii lui Iblis. Şi vor zice ei în el, certându-se
îndeolaltǎ: «Pe Allah! Noi am fost în rǎtǎcire învederatǎ, când v-am
făcut pe voi egali cu Stǎpânul lumilor!»“ (Coran 26: 94-99).
În ceea ce priveşte soarta din Ziua de Apoi a celor care nu au
crezut, Allah spune:
„Ei au socotit Ceasul drept minciunǎ, însǎ Noi am pregǎtit
vâlvǎtǎile pentru cei care tǎgǎduiesc Ceasul“ (Coran 25: 11);
„Şi dacǎ tu te miri, de mirare sunt vorbele lor: «Oare când vom
fi ţǎrânǎ, vom fi noi creaţi din nou?». Aceia sunt cei care nu cred în
Domnul lor. Aceia sunt cei pe ale cǎror gâturi se vor afla juguri. Aceia
sunt oaspeţii Focului şi ei în el vor avea sǎlaş veşnic.“ (Coran 13: 5);
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„Adǎpostul lor va fi Gheena şi ori de câte ori va da sǎ se stingǎ
[focul], Noi îl vom aprinde cu flacǎrǎ. Aceasta va fi rǎsplata lor pentru
cǎ nu au crezut în semnele Noastre şi au zis: «Oare dupǎ ce vom fi oase
şi resturi vom mai putea fi înviaţi din nou?»” (Coran 17: 97-98).
B) Neîmplinirea obligaţiilor stabilite, precum şi respingerea Zilei
Judecăţii.
Allah ne spune că oamenii Raiului îi vor întreba pe oamenii
Iadului:
„Ce v-a adus pe voi în focul Iadului?“ (Coran 74: 42).
Ei vor răspunde:
„Iar ei vor rǎspunde: «Noi nu am fost dintre aceia care au
împlinit Rugǎciunea şi noi nu l-am hrǎnit pe cel sǎrman şi noi am
ponegrit laolaltǎ cu bârfitorii şi noi am socotit drept minciunǎ Ziua de
Apoi, pânǎ ce ne-a venit nouǎ ceea ce este sigur!»“ (Coran 74: 43-47).
C) Ascultarea conducătorilor rătăciţi ai necredincioşilor şi
acceptarea principiilor prin care aceştia îi îndrumă greşit pe oameni şi îi
îndepărtează de la religia lui Allah, aşa cum a fost învăţată de la Profeţi.
„Le-am orânduit lor tovarǎşi apropiaţi care le-au împodobit
ceea ce a fost înaintea lor şi ceea ce a fost dupǎ ei şi s-a adeverit
împotriva lor Cuvântul, aşa cum s-a adeverit şi în privinţa altor
comunitǎţi de dinainte de ei, dintre djinni şi dintre oameni. Şi ei sunt cei
care vor pierde! Şi cei care nu cred zic: «Nu plecaţi urechea la acest
Coran, ci faceţi zarvǎ pentru ca voi sǎ biruiţi!». Şi-i vom face Noi pe cei
care nu cred sǎ guste chinul aspru şi-i vom rǎsplǎti dupǎ cea mai rea
[faptǎ] pe care au sǎvârşit-o. Aceasta este rǎsplata duşmanilor lui
Allah: Focul. În el vor avea locuinţa veşniciei, drept rǎsplatǎ pentru cǎ
au tǎgǎduit semnele Noastre.“ (Coran 41: 25-28).
Când necredincioşii sunt aruncaţi în Iad, vor fi cuprinşi de regretul
de a nu-L fi ascultat pe Allah şi pe Trimisul Său şi de a-şi fi urmat stăpânii
şi conducătorii:
„Allah i-a blestemat pe necredincioşi şi le-a pregǎtit lor
flǎcǎrile, veşnic vor sǎlǎşlui în ele şi nu vor gǎsi ocrotitor şi nici
sprijinitor, iar în ziua când feţele lor vor fi întoarse de pe o parte pe alta
în foc, vor zice ei: «Vai nouă! De I-am fi dat noi ascultare lui Allah şi de
i-am fi dat noi ascultare Trimisului!». Şi vor zice ei: «Doamne, noi leam dat ascultare stăpânilor noştri şi mai marilor noştri, însă ei ne-au
rătăcit pe noi de la drum!»“ (Coran 33: 64-67).
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D) Ipocrizia. Allah a promis ipocriţilor Iadul, o promisiune pe care
şi-a propus să nu o încalce niciodată:
„Allah a făgăduit bărbaţilor făţarnici şi muierilor făţarnice,
precum şi necredincioşilor, focul Gheenei şi veşnic vor sălăşlui în el!
Aceasta le este de ajuns! I-a blestemat Allah şi vor avea ei parte de chin
veşnic.“ (Coran 9: 68).
El ne-a spus că locul ipocriţilor se află în cel mai de jos nivel al
Iadului, unde căldura şi agonia sunt cele mai intense:
„Cei făţarnici vor ajunge în fundul cel mai de jos al Iadului şi
nu vei afla ajutor pentru ei.“ (Coran 4: 145).
E) Aroganţa. Este un atribut împărtăşit de majoritatea oamenilor
Iadului. Allah spune:
„Însă aceia care iau semnele Noastre drept mincinoase şi se
întorc semeţi de la ele, aceia vor fi oaspeţi ai Focului şi ei veşnic vor
rămâne în el.“ (Coran 7: 36).
Muslim a dedicat un capitol din Sahih acestei chestiuni, capitol
intitulat Baab an Nar Yadkhuluha al-jabbaarun wal-jannah yadkhuluha addu’afa (capitolul „În Iad vor intra aroganţii şi în Rai cei slabi“). În acest
capitol se face referire la discuţia dintre Rai şi Iad, la ceea ce ele au spus şi
ce le-a spus Allah. Muslim citează un hadis de la Abu Huraira (Allah să fie
mulţumit de el!) care l-a auzit pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) spunând: „Să vă spun despre oamenii Raiului? Orice
persoană blândă care este considerată atât de umilă încât, dacă Îl imploră
pe Allah, El îi răspunde la rugăciune. Să vă spun de Oamenii Iadului?
Orice trufaş, lacom şi îngâmfat“.
Conform unei relatări de la Muslim, el (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „Orice om trufaş, rău şi arogant“. Acest lucru
este confirmat şi în Coran:
„...Oare nu se află în Gheena sălaş pentru cei semeţi?” (Coran
39: 60);
„...Astăzi voi veţi fi răsplătiţi cu chinul umilinţei, pentru că vaţi semeţit pe pământ, fără drept, şi pentru că aţi fost nelegiuiţi!“
(Coran 46: 20);
„În ce-l priveşte pe cel care s-a întrecut şi a pus mai presus
viaţa din această lume, Iadul va fi sălaşul lui!...“ (Coran 79: 37-39).
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5. Faptele rele ce conduc spre Iad
Şeikh al Islam ibn Taymiyah (Allah să aibă milă de el!) a fost
întrebat: „Care sunt faptele oamenilor Iadului şi care sunt faptele oamenilor
Raiului?“. El a răspuns: „Faptele oamenilor Iadului sunt: asocierea unor
parteneri în adorarea lui Allah, necredinţa în Trimişii Săi, kufr (necredinţa,
nerecunoştinţa), hasad (invidia răutăcioasă), minciuna, trădarea, oprimarea
şi păcatul (Zulm), promiscuitatea, bârfa, întreruperea legăturilor de familie,
laşitatea în timpul jihadului, zgârcenia, diferenţa dintre ceea ce este în
interior şi ceea ce arătăm oamenilor, pierderea speranţei în Îndurarea lui
Allah, siguranţa scăpării de planul lui Allah, panicarea oarbă în timpul unei
crize, mândria şi extravaganţa în timpuri de prosperitate, abandonarea
îndatoririlor faţă de Allah, depăşirea limitelor Lui, încălcarea sfinţeniei Sale,
teama faţă de o fiinţă creată în detrimentul Creatorului, fălirea,
nerespectarea Coranului şi Sunnei prin vorbă sau faptă, ascultarea de o fiinţă
creată care te duce la nesupunere faţă de Allah, susţinerea oarbă a falsului,
luarea în derâdere a semnelor lui Allah, respingerea adevărului, ascunderea
unor cunoştinţe sau mărturii ce ar trebui spuse, magia şi vrăjitoria,
nerespectarea părinţilor, uciderea unui suflet interzis de Allah, cu excepţia
cazului în care există dreptate, consumarea averii orfanilor, camăta,
dezertarea de pe câmpul de bătălie şi calomnierea reputaţiei unei femei
credincioase, cinstite şi nevinovate“.
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
a menţionat toate păcatele care duc la Iad. Muslim relatează de la Iyaad ibn
Himaar (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus în timpul unei predici - mai
lungă - de vineri: „... Oamenii din Iad sunt cinci: cei slabi care nu au
putere (să evite răul), neglijenţii care urmăresc totul, bun sau rău, cărora
nu le pasă de familie sau de avere, oamenii necinstiţi a căror lăcomie nu
poate fi ascunsă nici în lucrurile minore, cei care te trădează, dimineaţa şi
seara, în ceea ce priveşte familia şi proprietatea ta. A mai menţionat
zgârciţii, mincinoşii şi aceia care au obiceiul de a abuza de oameni şi
folosesc un limbaj obscen şi murdar“.
6. Anumiţi oameni care vor fi în Iad
Necredincioşii (kufar) şi politeiştii (mushrikin) vor fi în Iad, fără
îndoială. Dar Coranul şi hadisurile menţionează de asemenea anumiţi
oameni care vor fi în Iad. Unul dintre ei este Faraonul care a domnit în
timpul lui Moise:
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„Şi va merge el înaintea neamului său în Ziua Învierii şi-i va
călăuzi pe ei către Foc. Şi ce rău loc va fi acesta spre care sunt ei duşi!“
(Coran 11: 98).
De asemenea, sunt incluse şi soţiile lui Noe şi Lot:
„Allah le-a dat drept pildă pentru aceia care nu cred pe
muierea lui Noe şi pe muierea lui Lot, care s-au aflat sub oblăduirea a
doi robi evlavioşi dintre robii Noştri şi care i-au viclenit pe ei, iar ei doi
nu le-au putut fi de niciun ajutor la Allah. Şi [li] s-a zis: «Intraţi în Foc
[laolaltă] cu ceilalţi care intră!»“ (Coran 66: 10).
Abu Lahab şi soţia sa au fost şi ei menţionaţi:
„Să piară mâinile lui Abu Lahab şi să piară şi el! Averea lui să
nu-i fie de niciun folos şi nici ce a agonisit! Va arde în Focul cu flăcări,
Împreună cu muierea lui, aducătoarea de vreascuri, care va avea la
gâtul ei o funie de fire [de palmier]“ (Coran 111: 1-5).
Un altul este Amr ibn Aamir al Khuzaa'i, pe care Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a văzut fără intestine în Iad, şi cel
care l-a omorât pe Ammaar şi i-a furat averea. Într-o relatare cu isnaad
sahih citată în Mu'jam at-Tabarani de la Amr ibn an-Aas şi fiul său, spune
că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se spune:
„Acela care l-a ucis pe Ammaar şi l-a jefuit va fi în Iad“.
7. Jinii necredincioşi vor fi în Iad
Jinii necredincioşi vor intra în Iad la fel ca oamenii necredincioşi,
căci jinii sunt traşi la răspundere pentru acţiunile lor la fel ca şi oamenii:
„Eu nu i-am creat pe djinni şi oameni decât pentru ca ei să Mă
adore...“ (Coran 51: 56).
În Ziua Judecăţii, oamenii şi jinii vor fi chemaţi împreună:
„În Ziua în care îi va aduna El pe toţi, [le va zice]: «O, obşte a
djinnilor! Prea mult i-aţi silnicit pe oameni!». Iar aliaţii lor din rândul
oamenilor vor zice: «O, Doamne! Noi am avut folos unii de la alţii, dar
noi am ajuns la sorocul pe care Tu ni l-ai hotărât nouă!». El va
răspunde: «Focul este sălaşul vostru şi veşnic veţi rămâne în el, numai
dacă Allah va voi altfel, căci Domnul tău este Înţelept, Atoateştiutor
[Hakim, 'Alim]!»“ (Coran 6: 128);
„Pe Domnul tău! Îi vom aduna pe ei şi pe şeitani, apoi îi vom
aduce pe ei în genunchi, de jur împrejurul Gheenei. Apoi îi vom scoate
Noi din fiecare grup pe aceia care au fost cei mai înverşunaţi împotriva
Celui Milostiv. Apoi, Noi ştim cel mai bine care dintre ei merită să fie
arşi“ (Coran 19: 68-70).
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Şi Allah le va spune jinilor necredincioşi:
„El [Allah] va grăi: «Intraţi în Foc printre djinnii şi oamenii
din comunităţile care au fost mai înainte de voi!». Şi de fiecare dată
când va intra o comunitate, o va blestema pe sora ei. Apoi, când toate
vor ajunge acolo, ultima dintre ele va zice despre prima: «Doamne,
aceştia ne-au dus pe noi în rătăcire, deci dă-le lor chinul înmulţit în
Foc!». El va zice atunci: «Pentru fiecare va fi îndoită, însă voi nu ştiţi!»“
(Coran 7: 38).
Şi ei vor fi aruncaţi de feţe în Iad:
„Apoi [idolii] vor fi aruncaţi de-a valma în el [Iad], ei şi cei
rătăciţi, Împreună cu toţi oştenii lui Iblis“ (Coran 26: 94-96).
Astfel, promisiunea lui Allah că Iadul va fi umplut cu oamenii şi
jinii necredincioşi se va împlini:
„Afară de aceia cu care Domnul tău a fost îndurător. Şi de
aceea i-a creat pe ei. Şi se va împlini cuvântul Domnului tău: «Voi
umple Gheena cu djinni şi cu oameni laolaltă!»“ (Coran 11: 119);
„Le-am orânduit lor tovarăşi apropiaţi care le-au împodobit
ceea ce a fost înaintea lor şi ceea ce a fost după ei şi s-a adeverit
împotriva lor Cuvântul, aşa cum s-a adeverit şi în privinţa altor
comunităţi de dinainte de ei, dintre djinni şi dintre oameni. Şi ei sunt cei
care vor pierde!“ (Coran 41: 25).
8. Aceia care nu vor rămâne veşnic în Iad
1) Definiţie. Aceia care vor intra în Iad şi vor fi scoşi ulterior sunt
monoteiştii care nu I-au asociat nimic lui Allah, dar au comis multe păcate
care depăşesc de departe faptele lor bune. Ei vor intra în Iad o perioadă de
timp, cunoscută doar de Allah, apoi vor fi scoşi prin mijlocirea celor ce
mijlocesc şi Allah îi va scoate din Îndurarea Sa şi pe cei care niciodată nu au
făcut niciun bine.
2) Păcatele pentru care Allah a promis Iadul. Vom menţiona aici
câteva păcate despre care Coranul şi hadisurile spun că vor fi pedepsite în
Iad.
I) Grupări şi secte care nu respectă Sunnah. Abu Daud, AdDaarami, Ahmad, Al-Haakim şi alţii relatează că Mu'awiyah ibn Abi Sufyan
(Allah să fie mulţumit de el!) a spus: Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a zis: „Priviţi! Oamenii Cărţii
dinaintea noastră au fost împărţiţi în 72 de secte. Această naţiune va fi
împărţită în 73 de secte, dintre care 72 vor intra în Iad şi numai una în
Rai şi aceasta este Al Jama'ah“.
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Acesta este un hadis sahih. După ce a menţionat diferitele
asaneeduri, Al-Haakim a remarcat: „Aceste asaaniduri dovedesc că hadisul
este sahih“. Adh-Dhahabi este de acord cu el. Şeikh al Islam ibn Taymyah a
spus: „Este un hadis maşhur sahih“. Aş-Şatibi a spus în Al I'tisaan că este
sahih. Şeikh Nasiruddin al-Albani a listat asaneedurile şi a dovedit că este
fără îndoială sahih. Siddiq Hasan Khan a sugerat că expresiile „în afară de
una, toate sunt condamnate“ sau „72 sunt în Foc“ sunt adăugate şi da'if. El a
transmis această opinie de la Şeikh al-Şwkaani, care l-a relatat de la ibn alNazir şi de la ibn Hazm înaintea sa. El a fost de acord cu opinia care afirmă:
„Această adăugare este una dintre născocirile ateilor care îndepărtează
oamenii de la Islam şi îi sperie să nu îl accepte“.
Dar Şeikh Nasiruddin al-Albani a respins ideea că această adăugare
este da’if pe baza a două motive:
a) examinarea scolastică, critică a hadisului indică faptul că această
adăugare este sahih; părerea că este da’if nu are niciun temei.
b) aceia care susţin că este sahih sunt mai mulţi şi mai învăţaţi
decât ibn Hazm, care este cunoscut printre savanţii musulmani ca fiind
extrem de strict în critica sa. Opinia sa nu ar trebui luată drept dovadă din
moment ce el este singurul care susţine acest lucru.
Ibn al-Nazir respinge hadisul din cauza înţelesului său şi nu din
cauza isnaadului. Siddiq Hasan Khan a vorbit despre acest lucru în Yaqazat
Uli al-I'tebar, explicând înţelesul acestei adăugiri: aceia din comunitate care
vor intra în Rai sunt mai puţini, în timp ce texte clare, sahih, arată că aceia
din comunitate care vor intra în Rai sunt mulţi − cât jumătate din locuitorii
Raiului.
Acest lucru poate fi explicat astfel:
a) Dacă împarţi comunitatea în 73 de secte, nu înseamnă că partea
cea mai mare a comunităţii va fi în Iad, căci cea mai mare parte este din
'awaam şi nu se va alătura acestor secte. Aceia care au deviat şi au stabilit
reguli ce contrazic Sunnah sunt mai puţini decât cei care au evitat să cadă în
capcană.
b) Nu toţi cei care sunt diferiţi de Ahl As-Sunnah în privinţa unor
aspecte se consideră că, practic, contrazic Sunnah. Se referă doar la aceia
care au adoptat reguli ce i-au făcut un grup separat, independent şi i-au
determinat să abandoneze texte din Coran şi Sunnah, precum sectele
Khawaarij, Mu'tazilah şi Rafidh.
Cât despre aceia care adoptă Coranul şi Sunnah şi nu se abat de la
ele, dacă sunt diferiţi în anumite aspecte, nu înseamnă că sunt consideraţi a
fi una dintre sectele condamnate.
c) Aceasta adăugire indică faptul că toate celelalte secte vor intra în
Iad, dar asta nu înseamnă că vor rămâne acolo veşnic.
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Se ştie foarte bine că unele dintre aceste secte sunt necredincioase kaafir - şi vor sălăşlui veşnic în Iad, precum extremiştii Batinis care afişează
credinţa în timp ce îşi ascund necredinţa din suflete şi cei din sectele
Isma'ilis, Druzii, Nusayris ş.a.m.d.
Sunt unii care sunt diferiţi de Ahl as-Sunnah în ceea ce priveşte
chestiuni importante, dar fără a înseamna că sunt mincinoşi. Nu au nicio
siguranţă că vor intra în Rai – Allah cel Îndurător, poate să îi ierte sau să îi
pedepsească cum doreşte. Pot să facă fapte bune care să îi salveze din Iad
sau pot fi salvaţi prin mijlocirea celor ce mijlocesc, sau pot să intre în Iad şi
să rămână acolo cât timp doreşte Allah, apoi să fie scoşi prin mijlocirea şi
Îndurarea Celui Milostiv.
II) Refuzul de a migra de dragul lui Allah. Musulmanilor nu li se
permite să rămână în Daar al-Kufr (ţări nemusulmane) dacă există ţări
musulmane în care pot să emigreze, mai ales dacă şederea în Dar al-Kufr îi
supune la încercări şi ispite. Allah nu va accepta nicio scuză de la cei care au
refuzat să emigreze. El spune că îngerii îi vor mustra pe aceşti oameni în
timpul morţii şi nu vor accepta scuzele lor că au fost slabi şi oprimaţi pe
pământ:
„Îngerii, când iau sufletele celor care au fost nedrepţi cu ei
înşişi, le zic lor: «Ce aţi făcut voi [pentru credinţa voastră]?». Şi
răspund ei: «Noi am fost slăbiţi pe pământ!». Şi le zic [îngerii]: «Nu a
fost pământul lui Allah destul de larg pentru ca voi să purcedeţi în
lume?». Adăpostul acestora este Gheena şi ce soartă rea! Afară de cei
neputincioşi dintre bărbaţi, de femei şi copii, care nu sunt în stare să se
descurce şi nu găsesc nicio cale“ (Coran 4: 97-98).
Allah nu îi va scuza decât pe cei slabi şi oprimaţi care nu au avut
mijloacele necesare pentru a emigra şi nu au avut cum să se mute pe pământ
islamic.
III) Judecata nedreaptă. Allah a revelat Şari’ah pentru a stabili
dreptatea între oameni şi le-a ordonat supuşilor săi să fie drepţi:
„Allah porunceşte dreptatea, plinirea faptei bune şi dărnicia
faţă de rude şi El opreşte de la desfrâu, faptă urâtă şi nelegiuire. El vă
îndeamnă pentru ca voi să vă aduceţi aminte“ (Coran 16: 90).
El, Atotputernicul, a făcut să fie obligatoriu ca judecătorii şi
conducătorii să fie mereu drepţi:
„Allah vă porunceşte să daţi înapoi stăpânilor lor lucrurile
încredinţate, iar dacă judecaţi între oameni, să judecaţi cu dreptate!
Cât de minunat este acest lucru la care vă povăţuieşte Allah! Allah este
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Cel care Aude Totul [şi] Cel care Vede Totul [Sami', Basir]!“ (Coran 4:
58).
Allah îi ameninţă cu Iadul pe aceia care nu judecă drept. Buraydah
ibn Al-Husayb (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Sunt trei tipuri de
judecători: unul va fi în Rai şi altul în Iad. Cel care va fi în Rai este acela
care ştie adevărul şi judecă în conformitate cu el. Cât despre cel care ştie
adevărul, dar este nedrept când judecă, va fi în Iad, la fel ca acela care
judecă oamenii fără înţelegere sau ştiinţă“ (Abu Daud).
IV) Minciuna cu privire la Trimisul lui Allah (să îi atribui cuvinte
în mod fals). Ibn al-Athir a inclus în cartea sa celebră Jaami al-Usul un
capitol în care a citat mai multe hadisuri care avertizează în privinţa
minciunii despre Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).
Acestea includ relatări de la Bukhari, Muslim, Tirmidhi de la Ali ibn Abi
Talib (Allah să fie mulţumit de el!) care a zis: „Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Nu minţiţi despre mine (să
nu îmi atribuiţi în mod fals cuvinte), căci cine va minţi despre mine va
intra în Iad»“.
Bukhari a relatat că Salamah ibn al-Akna a spus: „L-am auzit pe
Trimisul lui Allah spunând: «Pe cel care îmi atribuie cuvinte pe care nu leam spus lasă-l să-şi ia locul în Iad»“.
Bukhari şi Abu Daud au relatat că Abdullah ibn az-Zubayr a relatat
de la tatăl său Az-Zubayr ibn al-Awwaam (Allah să fie mulţumit de el!): „Lam auzit pe Trimisul lui Allah spunând: «Pe cel care minte despre mine
intenţionat lasă-l să-şi ia locul în Iad»“.
Bukhari şi Muslim au relatat de la Al-Mughirah ibn Şu'bah (Allah
să fie mulţumit de el!): „Trimisul lui Allah a spus: «A minţi despre mine e
ca şi cum ai minţi despre oricine altcineva. Cel care minte despre mine săşi ocupe locul în Iad»“.
V) Mândria. Unul dintre păcatele majore (al-Kaba'ir) este mândria.
Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a zis că Allah spune:
«Mândria este haina Mea şi măreţia este acoperământul Meu. Cel care
concurează cu mine în oricare dintre aceste aspecte, îl voi trimite în Focul
Iadului». Într-o altă relatare: «Îl voi face să guste din Focul Iadului.»“.
Ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Trimisul lui
Allah a spus: «Niciunul dintre cei care au un atom de mândrie în suflet nu
va intra în Rai». Un om a spus: «Dar dacă unui om îi place ca hainele şi
pantofii lui să arate bine?». El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
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asupra sa!) a spus: «Allah este frumos şi iubeşte frumuseţea. Mândria
înseamnă să respingi adevărul şi să te uiţi de sus la oameni.»“ (Muslim).
VI) Uciderea unui om pe nedrept. Allah spune:
„Cel care omoară un dreptcredincios precugetat, răsplata îi va
fi Gheena, în care va rămâne veşnic, Allah se va mânia pe el, îl va
blestema şi-i va pregăti lui chin mare“ (Coran 4: 93).
Nu îi este permis unui musulman să omoare un altul decât în trei
cazuri, aşa cum este explicat în hadisul relatat de Bukhari şi Muslim de la
ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!) care a zis că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a afirmat: „Nu este
permisă vărsarea sângelui niciunui musulman care mărturiseşte că nu
există nicio altă divinitate în afară de Allah şi eu sunt Profetul Său, decât
în trei cazuri: suflet pentru suflet (adică în cazul unei crime), omul
însurat care comite adulter şi acela care reneagă religia şi abandonează
Jama'ah“.
Bukhari relatează de la ibn Umar (Allah să fie mulţumit de el!) că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Credinciosul are o şansă atâta timp cât nu varsă sânge, căci este interzis
să o faceţi“.
Ibn Umar (Allah să fie mulţumit de el!) spunea: „Una dintre
situaţiile fără de scăpare este vărsarea de sânge pe nedrept“.
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a
avertizat pe musulmani să nu lupte unul împotriva celuilalt şi a spus că şi
ucigaşul, şi victima vor ajunge în Iad. Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de
el!) a spus: „Trimisul lui Allah a afirmat: «Dacă doi musulmani se înfruntă
cu săbiile, atât ucigaşul, cât şi victima vor fi în Iad». Am întrebat: «Trimis
al lui Allah, (este clar despre) ucigaş, dar de ce şi victima?». El a spus:
«Încerca din greu să-şi ucidă adversarul.»“.
De aceea, supusul dreptcredincios al lui Allah va refuza să lupte cu
fratele său din cauza fricii de a fi printre oamenii Iadului, căci ucigaşul îşi va
purta şi propriile păcate, şi pe cele ale fratelui ucis.
„Istoriseşte-le lor povestea celor doi fii ai lui Adam, aşa cum a
fost ea cu adevărat! Când au adus ei ofrandă, cea adusă de unul dintre
ei a fost primită, iar cea adusă de celălalt nu a fost primită. Şi a zis
[acesta din urmă]: «Voi să te omor!». I-a răspuns [primul]: «Dară Allah
primeşte jertfă numai de la cei cucernici! De vei întinde tu mâna spre
mine ca să mă omori, eu nu voi întinde mâna spre tine ca să te omor,
căci eu am frică de Allah, Stăpânul lumilor. Eu voiesc să porţi păcatul
meu împreună cu păcatul tău şi să ajungi printre oaspeţii Focului, căci
aceasta este răsplata celor nelegiuiţi!»“ (Coran 5: 27-29).
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VII) Folosirea cametei. Unul dintre păcatele care vor condamna o
persoană la Iad este folosirea cametei. Allah spune despre aceia care vor
cădea în acest păcat, după ce au aflat că El l-a interzis:
„Cei care mănâncă din camătă nu se vor ridica [în Ziua de
Apoi] decât aşa cum se poticneşte cel atins de Şeitan şi această
[pedeapsă] pentru că ei zic: «Şi negustoria e ca şi camăta», în vreme ce
Allah a îngăduit negoţul, dar El a oprit camăta“ (Coran 2: 275);
„O, voi cei care credeţi, nu luaţi camătă înmulţită fără măsură!
Şi fiţi cu frică de Allah, ca să izbândiţi! Şi fiţi cu teamă de Focul cel
pregătit pentru necredincioşi!“ (Coran 3: 130-131).
Conform unui hadis a cărui autenticitate a fost convenită, Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a numărat camăta printre
cele şapte păcate care îl condamnă la Iad pe cel care le săvârşeşte. Bukhari
şi Muslim relatează că Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a zis:
„Trimisul lui Allah a spus: «Evitaţi cele şapte păcate care îl vor condamna
pe cel care le comite la Iad». Ei au întrebat: «Care sunt acestea, Trimis al
lui Allah?». El a spus: «Asocierea cuiva în adorarea lui Allah, magia şi
vrăjitoria, uciderea celui pe care Allah a interzis să-l ucideţi, cu excepţia
dreptăţii, folosirea cametei, folosirea averii unui orfan, fuga de pe câmpul
de luptă, pângărirea reputaţiei unei femei inocente, pure şi
credincioase.»“.
VIII) Folosirea nedreaptă a proprietăţii sau averii unei persoane.
Un alt păcat dintre cele care îl condamnă la Iad pe cel care îl comite este
folosirea proprietăţii, aşa cum Allah Preaînaltul a spus:
„O, voi cei care credeţi! Nu vă mâncaţi averile voastre unii
altora pe nedrept, doar dacă este un negoţ [legal], cu bună învoială
între voi! Şi nu vă ucideţi voi înşivă! Allah este Îndurător [Rahim] cu
voi! Însă cel care săvârşeşte aceasta prin necumpătare şi fărădelege, pe
acela Noi îl vom face să ardă în Foc, căci pentru Allah aceasta este un
lucru uşor!“ (Coran 4: 29-30).
Acela care consumă averea oamenilor pe nedrept, consumă şi
proprietatea orfanilor pe nedrept. Allah a specificat averea orfanilor datorită
poziţiei lor precare şi a uşurinţei cu care cineva se poate folosi de averea lor
pe nedrept, precum şi datorită urâţimii acestui păcat:
„Cei care mănâncă bunurile orfanilor pe nedrept, aceia
mănâncă în pântecele lor foc şi ei vor arde în Iad“ (Coran 4: 10).
IX) Aceia care fac imagini lucrurilor vii. Oamenii care vor fi cel
mai rău pedepsiţi în Ziua Învierii sunt aceia care fac imagini şi încearcă să
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imite creaţia lui Allah. Bukhari şi Muslim relatează că `Abdullah ibn
Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „L-am auzit pe Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) când a spus: «Cei
care vor fi cel mai aspru pedepsiţi în Ziua Învierii sunt aceia care fac
imagini»“.
Ibn `Abbaas (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „L-am auzit pe
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
spunând: «Oricine face imagini va fi în Foc şi pentru fiecare imagine pe
care a făcut-o, Allah îi va crea un suflet [adică pedeapsa va fi sporită în
concordanţă] şi va fi pedepsit de Allah în Iad.»“ (Bukhari şi Muslim).
Aişa (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus despre o pernă care avea o
imagine pe ea: „Cei ce au făcut-o vor fi pedepsiţi în Ziua Învierii. Li se va
spune: «Daţi viaţă la ce aţi creat.»“ ( Bukhari şi Muslim).
Aişa (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat de asemenea că
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Aceia
care vor fi cel mai sever pedepsiţi sunt aceia care imită creaţia lui Allah“.
Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „L-am auzit pe Trimisul
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «Allah
a spus: 'Care este cel mai păcătos în afară de acela care încearcă să
creeze ceva asemănător creaţiei Mele? Lăsaţi-l să creeze o grăunţă sau un
bob de orz!'»“ (Bukhari şi Muslim).
X) Atracţia faţă de cei care fac rău. Unul dintre motivele pentru
care oamenii vor intra în Iad este înclinarea, atracţia lor faţă de cei care fac
rău şi sprijinirea acestora, a duşmanilor lui Allah şi a aliaţilor lor:
„Sau vor zice ei: «El l-a născocit!». Spune: «Aşadar, aduceţi voi
zece sure, asemeni lui, născocite [de voi] şi chemaţi pe cine puteţi, afară
de Allah, dacă sunteţi voi întru dreptate!»“ (Coran 11: 13).
XI) Femei care sunt îmbrăcate, dar par dezbrăcate şi aceia care
biciuiesc spatele oamenilor. Un alt tip de oameni care vor intra în Iad sunt
femeile desfrânate care se afişează şi tentează bărbaţii şi nu I se supun lui
Allah. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul a
spus: „Sunt două tipuri de oameni în Iad pe care eu nu i-am văzut
vreodată: oamenii cu bice, precum cozile vitelor, cu care lovesc oamenii şi
femei care sunt îmbrăcate, dar par dezbrăcate, mergând legănat, cu capete
care arată precum cocoaşele cămilelor înclinate într-o parte. Nu vor intra
niciodată în Rai, nici măcar nu-i vor simţi parfumul, deşi mireasma sa se
poate simţi de la o asemenea distanţă.“ (Muslim, Al-Bayhaqi şi Ahmad).
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În ceea ce-i priveşte pe cei care au bice precum cozile vitelor,
Qurtubi spune: „Acest tip de bici poate fi văzut până în zilele noastre la noi,
în Maroc“.
Comentând spusele lui Qurtubi, Siddiq Hasan Khan a spus: „Întradevăr, pot fi văzute oriunde şi oricând şi numărul lor creşte din ce în ce mai
mult printre conducători. Căutăm refugiu la Allah de tot ceea ce Allah
detestă“. Şi aş dori să adaug că încă mai vedem astfel de oameni în multe
locuri, lovindu-i pe alţii. Fie ca ei şi cei asemenea lor să piară!
În zilele noastre sunt multe femei care sunt îmbrăcate, dar par
dezbrăcate; poate niciodată aceste fenomene nu au fost mai des întâlnite ca
în prezent. Sunt exact aşa cum Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) le-a descris: „Îmbrăcate, dar dezbrăcate, mergând legănat,
cu capetele lor ca nişte cocoaşe de cămile aplecate pe-o parte“.
XII) Aceia care torturează fiinţe vii. Muslim relatează de la Jaabir
(Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Mi-a fost arătat Iadul şi am văzut o femeie
din Banu Isra'el (Copiii lui Israel) care era pedepsită din cauza unei pisici
pe care o avusese. A legat-o şi nu a hrănit-o şi nici nu i-a dat drumul să
mănânce din paraziţii pământului, până ce ea a murit de foame“.
Dacă acesta este cazul uneia care a torturat o pisică, atunci cum va
fi pentru aceia care folosesc tot felul de metode pentru a tortura fiinţe
umane, mai ales când cei drepţi sunt torturaţi din cauza credinţei şi
Islamului?
XIII) Lipsa de sinceritate în căutarea ştiinţei. Al Hafiz al Mundhiri
menţionează multe hadisuri care îi avertizează pe cei care caută ştiinţa
pentru o altă cauză în afară de mulţumirea lui Allah. Vom cita în continuare
câteva. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Oricine
caută ştiinţa care ar trebui căutată numai de dragul lui Allah, pentru a
câştiga foloase pământeşti, nu va simţi mirosul Paradisului în Ziua
Învierii»“. A fost relatat de Abu Daud şi ibn Maajah, de ibn Hibban în
Sahih şi de Al-Haakim care au spus: „Este sahih în conformitate cu Bukhari
şi Muslim“.
Jaabir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Nu căutaţi ştiinţa
pentru a fi în competiţie cu cei ştiutori sau pentru a câştiga polemicile cu
cei ignoranţi, sau pentru a vă lăuda la întruniri. Oricine face aşa ceva va
ajunge în Iad»“. Este relatat de ibn Maajah, ibn Hibban şi Al-Bayhaqi.
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Ibn `Umar (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Pe oricine
caută ştiinţa pentru un alt motiv decât de dragul lui Allah, lasă-l să-şi
ocupe locul în Iad“. Este relatat de Tirmidhi şi ibn Maajah de la ibn `Umar
prin Khaalid ibn Durayk care nu l-a auzit direct de la el; persoanele din
isnaad sunt thiqaat.
XIV) Aceia care beau din vase de aur şi de argint. Bukhari şi
Muslim au relatat de la Umm Salamah (Allah să fie mulţumit de ea!) că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Acela care bea din vase de aur şi de argint îşi toarnă Focul Iadului în
stomac“. În conformitate cu o relatare narată de Muslim, expresia este:
„Acela care mănâncă şi bea din vase de aur şi de argint...“.
Hudhayfah (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „L-am auzit pe
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
spunând: «Nu purtaţi mătase sau brocart şi nu beţi din vase de aur şi
argint şi nu mâncaţi din astfel de platouri, căci acestea aparţin lor pe
lumea asta şi vouă în Viaţa de Apoi»“ (Bukhari şi Muslim).
XV) Acela care taie copacul ce oferă umbră oamenilor. `Abdullah
ibn Hubayş (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Trimisul lui Allah (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Pe oricine taie copacii ce
oferă umbră, Allah îl va arunca în Iad de cap.»“ (Abu Daud).
Al-Bayhaqi a relatat, cu sahih isnaad de la Aişa (Allah să fie
mulţumit de ea!), că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus: „Aceia care taie copacii care oferă umbră vor fi
aruncaţi în Iad de cap“.
XVI) Aceia care se sinucid. Bukhari şi Muslim au relatat de la Abu
Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care se omoară cu un fier (un
instrument ascuţit), atunci fierul va fi în mâna sa şi se va înjunghia mereu
în stomac în Focul Iadului. Cel care se va omorî cu otravă, va continua să
bea otravă la nesfârşit în Focul Iadului. Cel care se aruncă de pe un
munte şi se omoară, se va arunca veşnic în Focul Iadului“.
Bukhari a relatat de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!)
că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Acela
care se spânzură se va spânzura veşnic în Iad şi cel care se înjunghie se va
înjunghia veşnic în Iad“.
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CAPITOLUL VI
NUMĂRUL MARE AL OAMENILOR DIN IAD
1. Textele care indică numărul mare al oamenilor din Iad
Multe texte indică numărul mare al fiilor lui Adam care vor intra în
Iad şi numărul restrâns al celor care vor intra în Rai. Allah Preaînaltul
spune:
„Şi cei mai mulţi oameni nu vor crede, chiar dacă tu o doreşti“
(Coran 12: 103);
„Bănuiala lui Iblis asupra lor s-a adeverit şi ei l-au urmat pe el,
afară de o parte dintre dreptcredincioşi“ (Coran 34: 20);
„Voi umple Gheena cu tine şi cu toţi cei care te-au urmat pe
tine!“ (Coran 38: 85).
Un indiciu referitor la numărul mare al necredincioşilor şi
politeiştilor care resping chemarea Trimişilor este faptul că Profeţii vor veni
în Ziua Judecăţii, unii cu grupuri mici (până la zece), alţii cu unul sau doi şi
alţii cu niciunul. Muslim a relatat de la ibn Abbaas (Allah să fie mulţumit de
el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Mi-au fost arătate popoarele şi am văzut un Profet însoţit de un grup
mic, altul însoţit de unul sau de doi oameni şi altul cu niciun însoţitor“.
Multe texte indică faptul că, din fiecare 1000 dintre copiii lui
Adam, 999 vor intra în Iad şi numai unul va intra în Paradis.
Bukhari relatează de la Abu Sa’id (Allah să fie mulţumit de el!) că
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah va
spune: «O, Adam!». Adam va răspunde: «Răspund chemării Tale, sunt
supus ordinelor Tale şi tot ce este bine este în mâinile Tale». Apoi Allah îi
va spune lui Adam: «Trimite oamenii Focului». Adam va spune: «Câţi
sunt oameni ai Focului?». Allah va spune: «La fiecare 1000 ia 999». În
acel timp, părul copiilor va încărunţi şi fiecare femeie însărcinată va
pierde sarcina şi vei vedea oamenii arătând de parcă ar fi beţi, deşi nu
sunt, dar pedeapsa lui Allah va fi cea mai severă.
Această cuvântare i-a speriat pe companioni şi ei au spus: «O,
Trimis al lui Allah, care dintre noi va fi acela (acel unu din o mie)?». El
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Fiţi veseli: cei
1000 vor fi dintre Ya’juj şi Ma’juj (Gog şi Magog) şi acela unu va fi dintre
voi». Apoi, el a spus: «Pe Acela în mâinile căruia se află sufletul meu,
sper ca voi să fiţi o treime din Rai». Noi l-am preamărit pe Allah şi el a
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spus: «Pe Acela în mâinile căruia se află sufletul meu, sper să fiţi
jumătate din Rai, căci sunteţi din poporul care este ca părul alb de pe
spatele unui taur negru sau ca un punct rotund fără păr de pe piciorul din
faţă al unui măgar»“.
Imraan ibn Husayn a relatat că odată, în timp ce Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) călătorea şi câţiva dintre
companionii săi căzuseră în urma sa, el a recitat tare:
„O, voi, oameni! Fiţi cu frică faţă de Domnul vostru!
Cutremurul Ceasului va fi un lucru înspăimântător. În ziua în care îl
veţi vedea, va uita fiecare femeie care alăptează pe cel pe care ea îl
alăpta şi fiecare femeie însărcinată va lepăda sarcina ei, iar pe oameni îi
vei vedea ameţiţi, fără ca ei să fie beţi, dar osânda lui Allah va fi aspră.“
(Coran 22: 1-2).
Când companionii au auzit acestea, s-au grăbit, căci ştiau că el are
ceva de spus. Când l-au ajuns din urmă, el (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „Ştiţi ce zi este aceasta? În Ziua aceea, Adam,
pacea fie asupra lui, va fi chemat de Domnul său, care îi va spune: «O,
Adam, trimite-Mi oamenii Iadului!». El va spune: «O, Doamne, câţi sunt
oamenii Iadului?». Allah va spune: «Din fiecare o mie, nouă sute
nouăzeci şi nouă vor intra în Iad şi unul în Rai»“.
Companionii au fost cuprinşi de disperare şi au încetat să mai
zâmbească. Când el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
văzut asta, a spus: „Bucuraţi-vă şi credeţi, pe Acela în mâinile căruia se
află sufletul lui Muhammad! Voi veţi fi printre cele două creaţii care sunt
mai numeroase decât toţi ceilalţi: Ya’juj şi Ma’juj şi, în plus, aceia care
sunt condamnaţi dintre copiii lui Adam şi copiii lui Iblis“.
Companionii s-au înveselit când au auzit aceasta. Apoi Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Credeţi şi vă
bucuraţi, căci pe Acela în mâinile căruia se află sufletul lui Muhammad,
în comparaţie cu restul omenirii, sunteţi ca un semn din naştere pe o
cămilă sau un punct spân pe piciorul din faţă al unui măgar.“
Este relatat de Ahmad, Tirmidhi şi An-Nasaa’i în capitolele
Tafsirului din cărţile lor, iar Tirmidhi spune că este sahih hasan.
Tirmidhi relatează de la Imran ibn Husayn că, atunci când versetul
„O, voi, oameni! Fiţi cu frică faţă de Domnul vostru! Cutremurul
Ceasului va fi un lucru înspăimântător...“ a fost revelat, în timp ce era în
călătorie, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Ştiţi care este Ziua aceasta?“. Ei au spus: „Allah şi Trimisul Său ştiu mai
bine“. El a spus: „Este Ziua în care Allah îi va spune lui Adam: «O,
Adam, trimite-Mi oamenii Iadului!». El va spune: «O, Doamne, câţi sunt
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oamenii Iadului?». Allah va spune: «Din fiecare o mie, nouă sute
nouăzeci şi nouă vor intra în Iad şi unul în Rai».
Musulmanii au început să plângă, apoi Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Străduiţi-vă, căci nu a
existat profeţie, ci a fost înconjurată de jaahiliyah. Acel număr a fost luat
din jaahilyah şi, dacă este incomplet, restul va fi luat dintre munafiqin. În
comparaţie cu alte naţiuni, voi sunteţi ca un punct spân de pe piciorul din
faţă al unui animal sau ca un semn din naştere de pe o cămilă». Apoi a
spus: «Sper ca voi să fiţi jumătate din Rai» şi ei au strigat: «Allahu
Akbar!»“.
Cel care a povestit a spus: „nu sunt sigur dacă a spus «două treimi
din Paradis»“. Acest lucru este relatat de Imam Ahmad; Tirmidhi a spus că
este un hadis sahih hasan.
Apare o întrebare: cum putem împăca acest hadis cu relatarea de la
Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) din Bukhari, conform căreia
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Primul
om chemat în Ziua Judecăţii va fi Adam şi el se va uita la descendenţii săi.
Se va spune: «Acesta este tatăl tău, Adam». Adam va spune: «Sunt la
dispoziţia Ta şi ascult ordinele Tale». Allah va spune: «Trimite-Mi
oamenii Iadului dintre descendenţii tăi». Adam va spune: «O, Doamne,
câţi să trimit?». Allah va spune: «Trimite nouăzeci şi nouă din fiecare
sută». Oamenii au spus: «O, Trimis al lui Allah, dacă nouăzeci şi nouă
dintre noi sunt luaţi, cine va rămâne?». El a spus: «Comunitatea mea, în
comparaţie cu alte naţiuni, este ca părul alb de pe un taur negru»“.
Este evident că aceste relatări nu se contrazic cu alte relatări sahih
pe care le-am citat mai sus, deoarece cifrele se referă la grupuri diferite.
Hadisul ce menţionează un raport de 999 din 1000 poate fi interpretat ca
referindu-se la toţi urmaşii lui Adam, în timp ce hadisul lui Bukhari, ce
menţionează un raport de 99 din 100, poate fi interpretat ca referindu-se la
urmaşii lui Adam, fără Ya’juj şi Ma’juj. Această împăcare este cel mai
probabil corectă, după cum sugerează ibn Hajar, deoarece Ya’juj şi Ma’juj
sunt menţionaţi în hadisul lui Abu Sa’id (Allah să fie mulţumit de el!), dar
nu sunt menţionaţi în hadisul lui Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!).
Se poate spune că primul hadis se referă la toate creaţiile, astfel încât
raportul celor care va intra în Iad va fi de 999 din 1000. Hadisul ulterior al
lui Bukhari explică raportul oamenilor care vor intra în Iad numai din
ummah. Ibn Hajar a spus: „Această interpretare este susţinută de cuvintele
companionilor în hadisul lui Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!):
«Dacă nouăzeci şi nouă dintre noi vor fi luaţi, ce va rămâne din noi?».
Această împărţire a oamenilor poate avea loc de două ori: o dată când sunt
implicate toate naţiunile, când unul din o mie va intra în Rai, şi a doua oară
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când este implicată doar această comunitate, când zece din o mie vor intra în
Rai“.
2. Înţelepciunea faptului că vor fi atât de mulţi oameni în Iad
Motivul pentru care vor fi atât de mulţi oameni în Iad este acela că
adevărul nu a reuşit să ajungă la ei, oriunde sau oricând au trăit ei. Allah
Preaînaltul nu învinovăţeşte pe nimeni dintre cei la care mesajul Său nu a
ajuns:
„...Noi nu am chinuit [niciodată un neam] înainte de a-i trimite
un profet“ (Coran 17: 15);
„...Şi nu este comunitate care să nu fi avut un prevenitor“
(Coran 35: 24).
Motivul constă în faptul că aceia care au răspuns Trimişilor au fost
puţini, în timpul ce numărul celor care nu au crezut a fost mare. În plus,
mulţi dintre cei care au răspuns nu au fost sinceri şi curaţi în credinţa lor.
Ibn Rajab, în cartea sa At-Takhwif min an-Nar, discută despre
motivul pentru care atât de puţini oameni vor intra în Rai şi atât de mulţi în
Iad. El a spus: „Aceste hadisuri şi altele asemănătoare dovedesc că partea
cea mai mare dintre copiii lui Adam va intra în Iad, iar cei care urmează
Trimişii sunt puţini ca număr în comparaţie cu ceilalţi oameni. Aceia care
nu i-au urmat pe Trimişi vor intra în Iad, mai puţin aceia la care Mesajul nu
a ajuns sau care nu au putut înţelege din cauza formei în care l-au auzit.
Mulţi dintre aceia care se pretind a fi urmaşii Trimişilor aderă de fapt la o
religie distorsionată şi la o carte modificată, iar ei vor fi printre oamenii
Iadului“, aşa cum Allah Preaînaltul spune:
„...Însă acele cete care nu cred în El au drept făgăduinţă
Focul...“ (Coran 11: 17).
„Cât despre cei care pretind că urmează Cartea şi legea lui Allah,
adevărata religie, şi dintre ei mulţi vor ajunge în Iad. Aceştia sunt munafiqin
(ipocriţii), cei care se vor afla la cel mai de jos nivel al Iadului. Mulţi sunt
cei care la suprafaţă vor declara că respectă religia şi, în secret, vor fi testaţi
prin ambiguităţi şi îndoieli – aceştia sunt inovatorii rătăciţi şi cei care
urmează bid’ah (ereziile). Au fost revelate multe hadisuri care spun că
această ummah se va împărţi în şaptezeci de secte, dintre care doar una va fi
în Rai şi restul în Iad. De asemenea, mulţi oameni vor fi testaţi prin dorinţe
interzise pentru care le este promis Iadul, deşi, în acest caz, nu este necesară
o pedeapsă veşnică. Niciunul din această ummah nu va fi salvat de Foc sau
va merita promisiunea absolută a Raiului, în afară de o sectă sau un grup
care urmează exemplul şi practica Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui
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Allah fie asupra sa!) şi a companionilor săi, în mod deschis sau pe ascuns, şi
care vor fi salvaţi de tentaţiile şi încercările dorinţelor şi îndoielilor. Aceştia
sunt foarte puţini, într-adevăr, mai ales în timpurile noastre“.
Motivul principal pentru care atât de mulţi sunt subjugaţi dorinţelor
este faptul că dragostea pentru astfel de lucruri este adânc înrădăcinată în
psihicul omului:
„Frumoasă a fost făcută să pară în ochii oamenilor dragostea
pentru cele jinduite - femeile, progeniturile, multe grămezi de aur şi
argint, caii de rasă aleasă, animalele şi ogoarele. Acestea sunt plăcerea
vieţii celei pământeşti, în vreme ce la Allah este buna întoarcere“ (Coran
3: 14).
Mulţi oameni vor să îşi împlinească aceste dorinţe în orice mod le
place, fără să fie atenţi la legile revelate ale lui Allah, urmând obiceiurile
înaintaşilor lor, în feluri care contrazic aceste legi:
„Tot astfel nu am trimis Noi în nicio cetate un prevenitor mai
înainte de tine, fără ca cei îmbuibaţi din ea să nu zică: «Noi i-am găsit
pe părinţii noştri într-o religie şi noi ne călăuzim după urmele lor!». A
zis: «Chiar dacă eu v-aş aduce vouă o călăuzire mai bună decât aceea în
care i-aţi găsit pe părinţii voştri?». I-au răspuns: «Noi nu credem în cele
cu care aţi fost trimişi!»“ (Coran 43: 23-24).
Iubirea faţă de modul de viaţă al înaintaşilor, care a condus chiar şi
la sanctificarea acestora, este o boală de care multe naţiuni suferă şi efectele
sale asupra dorinţelor adânc înrădăcinate ale omului nu sunt mai puţine,
dacă nu cumva ea însăşi este o dorinţă în sine.
Tirmidhi, Abu Daud şi Nasaa’i relatează de la Abu Huraira (Allah
să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „Când Allah a creat Iadul, El i-a spus lui
Jibriil: «Du-te şi priveşte-l!». Jibriil s-a dus şi s-a uitat la el şi, când s-a
întors, a spus: «Pe Măreţia Ta, cred că oricine aude de el, nu va dori să
intre». Atunci El l-a înconjurat cu dorinţe şi a spus: «Du-te şi priveşte-l!».
Jibriil s-a dus şi s-a uitat la el şi, când s-a întors, a spus: «Pe Măreţia Ta,
mă tem că nu va rămâne nimeni care să nu intre în el»“. După fraza „Dute şi priveşte-l!“, versiunea relatată de Nasaa’i adăugă cuvintele: „Şi vezi ce
am pregătit înăuntru pentru locuitorii lui“.
Bukhari şi Muslim relatează de la Abu Huraira (Allah să fie
mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus: „Iadul este înfăşurat cu dorinţe şi Raiul cu greutăţi“.
Versiunea relatată de Muslim foloseşte cuvântul „înconjurat“ în loc
de „înfăşurat“.
Siddiq Hasan Khan a spus: „Ceea ce vrea să spună prin «dorinţe»
este ceea ce oamenii vor şi le place“. Qurtubi a spus: „Dorinţele sunt toate
46

acele lucruri care plac oamenilor şi către care sunt înclinaţi şi a înconjura
ceva înseamnă a aşeza ceva de jur împrejur, astfel încât să nu poată fi ajuns
decât dacă se trece prin el“.
3. Majoritatea celor care intră în Iad este alcătuită din femei
Cei mai mulţi păcătoşi dintre politeiştii care vor intra în Iad vor fi
femei, aşa cum este relatat de cele două Sahih – colecţii autentice de
hadisuri (Bukhari şi Muslim), de la ibn `Abbaas (Allah să fie mulţumit de
el!): „Într-o khutbah ţinută în timpul unei eclipse de soare, Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «O, femeilor,
faceţi acte de caritate, căci am văzut că voi formaţi majoritatea oamenilor
Iadului!». Ele au întrebat: «De ce, Trimis al lui Allah?». El a spus:
«Pentru că blestemaţi prea mult şi nu sunteţi recunoscătoare pentru
comportamentul bun (al soţilor voştri)»“.
Bukhari şi Muslim relatează de la Usaamah ibn Zayd (Allah să fie
mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus: „Am stat la porţile Iadului şi am văzut că cele mai multe care
intrau erau femei“.
Muslim relatează de la `Imran ibn Husayn că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Puţini dintre locuitorii
Raiului sunt femei“.
Acest lucru nu contrazice faptul că fiecare bărbat din Rai va avea
mai mult de o nevastă. Când se spune că majoritatea celor care vor intra în
Iad va fi alcătuită din femei, se face referire la femeile care sunt descendente
din Adam; locuitorii Raiului vor avea multe neveste din rândul Al-Hur alIyn (Huriile).
„Femeile vor fi puţine între locuitorii Raiului, căci ele preferă
plăcerile imediate ale acestei vieţi, sunt mai puţin înţelepte şi nu sunt
capabile să păstreze în minte Viaţa de Apoi. Sunt prea slabe când vine vorba
să îşi dea silinţa şi să se pregătească pentru aceasta şi sunt mult mai atrase
de această lume. Cu toate acestea, sunt cel mai puternic factor din această
lume care distrage bărbaţii de la Viaţa de Apoi, căci bărbaţii sunt înclinaţi să
le dorească şi nu se mai concentrează asupra Vieţii de Apoi. Se grăbesc să îi
urmeze pe cei care îi cheamă să se abată de la Islam şi ezită să îi urmeze pe
cei credincioşi care îi cheamă spre Viaţa de Apoi şi la fapte bune“.
În ciuda acestor lucruri, sunt multe femei dreptcredincioase între ei,
care se păstrează între limitele impuse de Allah, respectă legile Lui şi Îl
ascultă pe Allah şi pe Trimisul Său. Multe dintre aceste femei vor intra în
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Rai şi multe sunt mai bune decât bărbaţii în ceea ce priveşte credinţa şi
faptele bune.
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CAPITOLUL VII
MĂRIMEA IMENSĂ A OAMENILOR DIN IAD
Când oamenii vor intra în Iad, vor fi imenşi ca statură şi mărime,
într-o formă pe care nimeni nu o poate înţelege, cu excepţia Celui care i-a
creat. Conform unui hadis relatat de Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de
el!), Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus: „Distanţa dintre umerii necredincioşilor din Iad va fi egală cu trei
zile de mers ale unui călăreţ rapid“. Acesta a fost relatat de Muslim.
Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Măseaua
unui necredincios sau caninul unui necredincios va fi precum muntele
Uhud“. Acesta a fost relatat de Ahmad, care îl atribuie Profetului (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), dar Zayd (Allah să fie mulţumit de
el!) nu a afirmat că l-a auzit de la Profet.
Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Pielea unui
necredincios va fi groasă de 42 de coţi şi măseaua lui va fi cât muntele
Uhud şi spaţiul pe care el îl va ocupa va fi cât distanţa dintre Mekka şi
Medina“ (Tirmidhi).
Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Măseaua unui
necredincios în Ziua Judecăţii va fi precum Uhud şi grosimea pielii va fi
de 70 de coţi. Partea de sus a braţului va fi cât Al-Baydaa’, coapsa sa va fi
cât Warqaam şi spaţiul pe care îl ocupă va fi cât acela dintre mine şi ArRabdhah.“ (Al-Haakim şi Ahmad).
Această creştere a dimensiunilor corpului necredinciosului îi va
spori suferinţele şi chinul. An-Nawawi, comentând acest hadis, a spus:
„Totul este pentru intensificarea suferinţei şi totul este posibil pentru Allah.
Trebuie să credem în aceasta, căci Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) ne-a spus despre acest fapt“. Ibn Khatir, într-un
comentariu asupra acestor hadisuri, a spus: „Astfel încât pedeapsa şi
suferinţa lor să fie mai severă, aşa cum Allah spune:
«... ca să guste chinul...» (Coran 4: 56).
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CAPITOLUL VIII
HRANA, BĂUTURA ŞI ÎMBRĂCĂMINTEA
OAMENILOR DIN IAD
Hrana oamenilor din Iad este Ad-Dari’ şi Az-Zaqqum şi băutura
este Al-Hamim, Al-Ghaslin şi Al-Ghassaaq.
Allah spune:
„Şi nu vor avea ca mâncare decât dari', ce nici nu îngraşă şi
nici nu astâmpără foamea“ (Coran 88: 6-7).
Ad-Dari’ este o plantă spinoasă, cunoscută ca Aş-Şubruq, ce creşte
în Hijaz. Ibn `Abbaas (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Este o plantă
pitică; când creşte mai înaltă, se numeşte dari’“. Qataadah a spus: „Este
unul dintre cele mai rele feluri de mâncare“. Această hrană a oamenilor
Iadului nu le va fi de niciun folos, căci nu se vor bucura de ea deloc; este
una dintre formele de pedeapsă pe care le vor suferi. Allah Atotputernicul
spune:
„Fără îndoială că pomul Zaqqum va fi hrana păcătosului. Ca
smoala topită va fierbe în pântece, Ca apa clocotită“ (Coran 44: 43-46).
Copacul Zaqqum este descris în alt verset:
„Oare această ospeţie este mai bună sau pomul Zaqqum? Noi lam făcut ca o încercare pentru cei nelegiuiţi. Şi este un pom care iese
din fundul Iadului şi rodurile sale sunt ca nişte capete de şeitani, iar ei
sunt siliţi să mănânce din ele, umplându-şi pântecele. Apoi vor avea ei,
peste aceasta, un amestec de apă clocotită, apoi întoarcerea lor va fi
către Iad“ (Coran 37: 62-68).
În altă parte din Coran, Allah spune:
„Apoi, voi cei care sunteţi rătăciţi şi tăgăduiţi veţi mânca dintrun pom de Zaqqum Şi vă veţi umple burţile din el şi veţi bea, pe
deasupra, apă clocotită; veţi bea aşa cum beau cămilele însetate. Acesta
este ospăţul lor în Ziua Judecăţii“ (Coran 56: 51-56).
Ceea ce putem noi înţelege din aceste versete este că acesta este un
copac dezgustător, ale cărui rădăcini ajung până la capătul Iadului şi ale
cărui ramuri se întind peste tot. Fructele sale sunt atât de urâte, încât sunt
asemuite cu capetele diavolilor pentru ca toată lumea să înţeleagă cât de
urâte sunt acestea, deşi nu le-au văzut niciodată. Deşi acest copac este atât
de rău şi dezgustător, oamenii Iadului vor deveni atât de flămânzi, încât nu
vor avea de ales şi vor mânca din el până vor fi plini. Când îşi vor fi umplut
burţile, această hrană va începe să se agite precum uleiul încins şi le va
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provoca multă suferinţă. În acest moment, se vor repezi să bea Al-Hamim
care este apă extrem de fierbinte şi o vor bea precum cămilele ce beau şi
beau şi setea nu le este astâmpărată din cauza unei boli. Apoi, aceasta le va
sfâşia viscerele:
„...Aceia cărora li se va da să bea apă clocotită, ce le va mărunţi
intestinele?“ (Coran 47: 15).
Aceasta este ospitalitatea cu care vor fi trataţi în acea Zi. Allah să
ne apere prin Îndurarea şi Măreţia Sa!
Când oamenii Iadului vor mânca această hrană rea, Ad-Dari’ şi AzZaqqum, se vor îneca datorită murdăriei ei:
„Noi avem [pentru ei] fiare grele şi Iadul Şi mâncare
înecăcioasă şi chin dureros“ (Coran 73: 12-13).
Hrana care îi face pe oameni să se înece este aceea care se lipeşte
de gât. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a
descris cât de urât şi înfricoşător este Az-Zaqqum: „Dacă o picătură din AzZaqqum ar cădea aici, oamenii de pe pământ şi toate mijloacele lor de
supravieţuire ar fi distruse. Şi, atunci, cum trebuie să fie pentru cei care
trebuie să îl mănânce?“. Este relatat de Tirmidhi care ne spune că este un
hadis sahih hasan.
Un alt tip de hrană care va fi mâncat de oamenii Iadului este AlGhaslin. Allah spune:
„[De aceea], el nu are în această Zi aici niciun prieten şi nici
mâncare, afară de puroi, pe care nu-l mănâncă decât păcătoşii!“ (Coran
69: 35-37);
„Astfel va fi! Şi vor gusta ei apă clocotită şi puroi Şi alte
[pedepse] asemenea acesteia!“ (Coran 38: 57-58).
Al-Ghaslin şi Al-Ghassaaq înseamnă acelaşi lucru, adică puroiul
care iese din pielea oamenilor din Iad. Se sugerează că se referă la scurgerile
care ies din părţile intime ale femeilor adulterine şi la pielea şi carnea
descompusă a necredincioşilor. Qurtubi a spus: „Este sucul oamenilor din
Iad“.
Allah ne spune că Al-Ghaslin este una din multele pedepse
dezgustătoare.
Băutura oamenilor Iadului va fi Al-Hamim. Allah Atotputernicul
spune:
„...Aceia cărora li se va da să bea apă clocotită, ce le va mărunţi
intestinele?“ (Coran 47: 15);
„Iar atunci când vor cere ei ajutor, li se va veni lor în ajutor cu
o apă ca fierul topit, ce le va frige feţele. Cumplită băutură şi cumplit
sălaş!“ (Coran 18: 29);
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„...şi va fi el adăpat cu apă de puroi pe care el o va sorbi cu
înghiţituri mici şi abia o va putea înghiţi. Şi moartea vine la el din toate
părţile, însă el nu va fi mort şi va avea el [parte de] osândă dureroasă“
(Coran 14: 16-17);
„Astfel va fi! Şi vor gusta ei apă clocotită şi puroi“ (Coran 38:
57).
Aceste versete menţionează patru tipuri de băuturi:
1) Al-Hamim: apă extrem de fierbinte, aşa cum Allah spune:
„Şi între o apă clocotită“ (Coran 55: 44).
S-a explicat că aceasta este apă extrem de fierbinte. Şi Allah spune:
„Şi li se va da să bea dintr-un izvor clocotitor“ (Coran 88: 5).
2) Al-Ghassaaq: unul dintre tipurile de hrană şi băutură ale
oamenilor din Iad. L-am discutat mai sus.
3) As-Sadid (puroi): ceea ce curge din carnea şi pielea
necredincioşilor. Muslim relatează de la Jaabir (Allah să fie mulţumit de el!)
că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Oricine bea băuturi intoxicante va fi făcut să bea din noroiul khabaal“.
Ei au întrebat: „O, Trimis al lui Allah, ce este noroiul Khabaal?“. El
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Sudoarea
oamenilor Iadului“ sau „sucul oamenilor Iadului“.
4) Al-Muhl: conform unui hadis al lui Abu Sa’id al-Khudri (Allah
să fie mulţumit de el!), relatat de Ahmad şi Tirmidhi, Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Este ca uleiul încins şi
când este adus aproape de faţa unui om, pielea se desprinde de pe ea“.
Ibn `Abbaas a spus: „Este ca un ulei foarte gros“.
Hrana lor este Focul
Unii păcătoşi vor fi hrăniţi cu cărbunii încinşi din Iad, drept justă
pedeapsă:
„Cei care mănâncă bunurile orfanilor pe nedrept, aceia
mănâncă în pântecele lor foc şi ei vor arde în Iad“ (Coran 4: 10);
„Cei care ascund ceea ce a pogorât Allah din Scriptură şi obţin
prin această [ascundere] un preţ de nimic, aceia nu înghit în burţile lor
decât focul. Şi Allah nu le va vorbi în Ziua Învierii şi nu-i va curăţi şi ei
vor avea [parte de] chin dureros“ (Coran 2: 174).
Cât despre îmbrăcămintea oamenilor din Iad, Allah ne-a spus că
veşmintele focului vor fi croite pentru ei, aşa cum scrie în Coran:
„Însă acelora care nu cred li se vor tăia veşminte din foc, iar
peste capetele lor se va turna apă clocotitoare“ (Coran 22: 19).
De fiecare dată când Ibrahim at-Taymi recita acest verset, spunea:
„Laudă lui Allah care a creat veşminte din foc!“.
Allah spune:
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„Şi în ziua aceea îi vei vedea pe păcătoşi legaţi unii de alţii cu
lanţuri, iar straiele lor vor fi din catran şi focul le va acoperi chipurile“
(Coran 14: 49-50).
Catranul este cupru topit. În conformitate cu un hadis relatat de
Muslim de la Abu Maalik al-Aş’ri, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „Femeia care jeleşte morţii, dacă nu se căieşte
înainte să moară, va fi înviată în Ziua de Apoi, purtând o cămaşă de
catran şi o crustă de râie“.
Ibn Maajah a relatat următoarele cuvinte: „Femeii care jeleşte
morţii, care nu se căieşte înainte să moară, Allah îi va croi un veşmânt din
catran şi o crustă de râie“.
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CAPITOLUL IX
PEDEAPSA OAMENILOR IADULUI
1. Intensitatea suferinţei oamenilor Iadului
Focul reprezintă o pedeapsă intensă care include diferite tipuri de
chinuri, iar oamenii ar da ce au mai scump pentru a scăpa de ea:
„De la aceia care nu cred şi mor necredincioşi nu se va primi
niciodată de la vreunul dintre ei nici chiar întregul pământ în aur, chiar
dacă ei ar voi să se răscumpere cu el. Aceia vor avea parte de chin
dureros şi ei nu vor avea pe nimeni să-i ajute“ (Coran 3: 91);
„Cât despre cei care nu cred, de-ar avea ei tot ce se află pe
pământ şi încă o dată pe atât, pentru a se răscumpăra cu aceasta de
osânda din Ziua Învierii, tot nu li se va primi lor. Şi vor avea ei parte de
chin dureros“ (Coran 5: 36).
Muslim relatează de la Anas ibn Maalik (Allah să fie mulţumit de
el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus: „Unul dintre oamenii Iadului care a găsit cea mai mare plăcere în
această viaţă va fi adus în Ziua Judecăţii şi va fi înmuiat în Focul Iadului.
Apoi, va fi întrebat: «O, fiu al lui Adam, ai văzut vreodată ceva bun? Te-ai
bucurat de vreo plăcere?». El va spune: «Nu, pe numele lui Allah, o,
Doamne!»“.
Doar câteva momente îi vor face pe necredincioşi să uite toate
clipele bune şi plăcerile de care s-au bucurat. Bukhari şi Muslim relatează
de la Anas ibn Maalik (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În Ziua
Judecăţii, Allah îi va spune unuia a cărui pedeapsă în Foc este cea mai
uşoară: «Dacă ai fi avut tot ce ţi-ai fi dorit pe pământ, ai da totul ca să te
salvezi?». El va spune: «Da». Allah va spune: «Am vrut mai puţin de la
tine: când erai încă în şalele lui Adam, ţi-am cerut să nu-Mi asociezi
nimic în adorare, dar tu ai insistat să Mă asociezi cu alţii atunci când Mă
adorai»“.
Teroarea şi intensitatea focului va face ca omul să îşi piardă minţile
şi să dorească să dea tot ce are mai drag pentru a scăpa, dar niciodată nu va
putea face aceasta:
„Păcătosul va voi în Ziua aceea să se răscumpere de osândă cu
copiii săi, cu soaţa sa, cu fratele său şi cu neamul său care-i dăruieşte lui
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adăpost, cu toţi cei care se află pe pământ, care l-ar putea mântui. Dar
nu! Va fi o flacără ce-i va smulge pielea de pe cap“ (Coran 70: 11-16).
Pedeapsa continuă şi îngrozitoare va face viaţa acelor păcătoşi să
fie una de durere şi tristeţe veşnică.
2. Imagini ale pedepselor lor
1) Pedepsele oamenilor din Iad vor avea grade diferite de
suferinţă. Iadul are mai multe niveluri. În unele dintre ele pedeapsa şi
groaza este mai mare decât în celelalte. Oamenii vor fi pedepsiţi diferit, în
funcţie de faptele lor. În conformitate cu un hadis relatat de Muslim şi
Ahmad de la Samurah, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus în ceea ce priveşte oamenii Iadului: „Vor fi unii pe care Focul îi
va cuprinde până la glezne, pe alţii până la genunchi, pe alţii până la talie
şi încă pe alţii până la claviculă“. Altă relatare spune: „până la gât“.
Trimisul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a
spus despre cei care primesc cea mai uşoară pedeapsă în Iad. Bukhari
relatează de la An-Nu’maan ibn Başir (Allah să fie mulţumit de el!) care a
spus: „L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) spunând: «Persoana care va avea cea mai uşoară pedeapsă
în Iad în Ziua Judecăţii va fi un om care va avea în îndoitura picioarelor
un tăciune mocnit şi creierii lui vor fierbe din această cauză»“.
În altă relatare, povestită de asemenea de Bukhari de la AnNu’maan ibn Başir (Allah să fie mulţumit de el!), Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Persoana care va avea
pedeapsa cea mai uşoară în Ziua Judecăţii va fi un om care va avea în
îndoiturile picioarelor doi tăciuni mocniţi, din cauza cărora creierul lui va
fierbe precum apa în mirjal (vas de cupru) sau qumqum (vas cu gâtul
subţire)“.
Conform unei relatări spusă de Muslim de la An-Nu’mann ibn
Başir (Allah să fie mulţumit de el!), Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „Persoana care va avea pedeapsa cea mai
uşoară în Ziua Judecăţii este un om care va avea încălţări şi şireturi de
foc, din cauza cărora creierul lui va fierbe precum apa în mirjal (vas de
cupru). El se va gândi că nimeni nu poate fi pedepsit mai rău decât el şi,
totuşi, el va avea cea mai uşoară pedeapsă“.
Muslim relatează de la Abu Sa’id al-Khudri (Allah să fie mulţumit
de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Persoana care va avea pedeapsa cea mai uşoară dintre oamenii Iadului
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va fi făcută să poarte încălţări de foc, de la a căror căldură creierul va
fierbe“.
Bukhari şi Muslim au relatat amândoi de la Abu Sa’id al-Khudri
(Allah să fie mulţumit de el!) că acesta l-a auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând, atunci când unchiul său
Abu Taalib era menţionat: „Poate că intervenţia mea îl va ajuta în Ziua
Judecăţii astfel încât el să fie pus într-o parte mai puţin adâncă a Iadului,
unde focul să îi ajungă la glezne şi să îi facă creierul să fiarbă“.
Multe versete confirmă nivelurile diferite de pedepse care vor fi
date oamenilor din Iad:
„Cei făţarnici vor ajunge în fundul cel mai de jos al Iadului…“
(Coran 4: 145);
„Focul la care ei vor fi expuşi dimineaţa şi seara. Iar în Ziua
când va sosi Ceasul, [se va zice]: «Faceţi să intre clanul lui Faraon la
osânda cea mai aspră!»“ (Coran 40: 46);
„Iar acelora care nu au crezut şi au împiedicat de la calea lui
Allah, le vom adăuga Noi chin peste chin, pentru stricăciunea ce au
făcut-o [pe pământ]!“ (Coran 16: 18).
În ceea ce priveşte acest subiect, Qurtubi a spus: „Acest capitol
indică faptul că necredinţa unei persoane care pur şi simplu nu crede nu este
la fel cu necredinţa unuia care oprimă, este necredincios, se revoltă şi nu se
supune. Nu există îndoială că necredincioşii vor suferi diferite grade de
pedepsire în Iad (în funcţie de faptele lor), aşa cum este ştiut din Coran şi
din Sunnah. Ştim deja că pedeapsa celor care au oprimat şi au ucis profeţi şi
musulmani şi au răspândit corupţia şi necredinţa pe pământ nu va fi la fel cu
a celor care pur şi simplu nu au crezut, dar s-au purtat frumos cu
musulmanii şi cu profeţii. Nu vedeţi cum pe Abu Talib Profetul îl va duce
într-un loc mai puţin adânc, deoarece l-a ajutat, l-a protejat şi s-a purtat bine
cu el? Hadisul relatat de Muslim de la Samurah poate fi interpretat ca
referindu-se la necredincioşi, căci este un hadis despre Abu Talib, sau poate
fi interpretat ca făcând referire la acei monoteişti care vor fi pedepsiţi“.
Ibn Rajab spune: „Să ştiţi că diversele grade de pedeapsă suferite
de oamenii din Iad vor fi în funcţie de faptele care i-au făcut să intre în Iad“.
El îşi argumentează apoi afirmaţia citând cuvintele lui ibn `Abbaas:
„Pedeapsa pentru cei care duc necredinţa la extrem şi răspândesc corupţia pe
pământ, chemându-i pe alţii la necredinţă, nu va fi la fel cu pedeapsa celor
care nu fac astfel de lucruri“. Apoi, ibn Rajab spune: „În acelaşi fel,
pedeapsa monoteiştilor din Iad va fi repartizată pe diferite nivele, în funcţie
de faptele lor. Pedeapsa celor vinovaţi de păcate mari (kaba’ir) nu va fi
precum pedeapsa celor vinovaţi de păcate mici (sagha’ir). Pedeapsa poate fi
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redusă pentru unii dintre ei datorită altor fapte bune sau din orice alt motiv
considerat de Allah. De aceea, unii dintre ei pot să moară în Foc“.
2) Arderea pielii. Focul celui Atotputernic va arde pielea oamenilor
din Iad. Pielea este locul senzaţiilor, acolo durerea arsurii este simţită; Allah
Atotputernicul va înlocui pielea arsă cu una nouă, pentru a fi arsă din nou,
iar acest lucru se va repeta la nesfârşit:
„Cei ce nu cred în Versetele Noastre, pe aceia îi vom lăsa să
ardă în Foc şi de fiecare dată când pieile lor se vor coace le vom
schimba cu alte piei, ca să guste chinul! Allah este Puternic [şi] Înţelept
[‘Aziz, Hakim]!“ (Coran 4: 56).
3) Topirea. Una dintre modalităţile de pedepsire constă în turnarea
apei Al-Hamim peste capetele lor. Al-Hamim este apă extrem de fierbinte.
Din cauza temperaturii ridicate ea va topi vintrele şi tot ce este în interior:
„Însă acelora care nu cred li se vor tăia veşminte din foc, iar
peste capetele lor se va turna apă clocotitoare, cu care se vor topi cele
pe care le au în burţile lor, precum şi pieile [lor]“ (Coran 22: 19-20).
Tirmidhi a relatat de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!)
că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „AlHamim va fi turnată peste capetele lor şi va dizolva totul în cale până va
ajunge la coastele lor şi toate vintrele se vor desprinde şi, până când va
ieşi prin călcâie, totul va fi topit, iar apoi ei vor fi aduşi în starea iniţială“.
El (Tirmidhi) a spus că este un hadis sahih ghareeb hasan.
4) Pârjolirea (feţei). Cea mai nobilă parte a unei persoane este faţa
şi de aceea Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a
interzis să lovim faţa. Una din modalităţile prin care Allah Preaînaltul îi va
umili pe oamenii din Iad va fi aceea de a-i aduna pe toţi, târâţi pe feţele lor,
orbi, surzi şi muţi, în Ziua Judecăţii:
„Şi Noi îi vom aduna în Ziua Învierii târâţi pe feţele lor - orbi,
muţi, surzi. Adăpostul lor va fi Gheena şi ori de câte ori va da să se
stingă [focul], Noi îl vom aprinde cu flacără“ (Coran 17: 97).
Ei vor fi aruncaţi cu feţele în jos în Foc:
„Iar cei care vin cu o faptă rea, aceia vor fi aruncaţi cu feţele în
jos, în Foc [şi li se va spune]: «Sunteţi voi răsplătiţi altfel decât aşa,
după ceea ce aţi săvârşit?»“ (Coran 27: 90).
Focul le va acoperi şi le va arde feţele pentru totdeauna, fără
oprelişti între ele şi el:
„Dacă ar şti cei care nu cred [momentul] când ei nu vor putea
să oprească focul de la feţele lor, nici de la spatele lor şi nici nu vor
putea ei să fie ajutaţi!“ (Coran 21: 39);
„Focul va arde feţele lor şi buzele lor vor fi schimonosite“
(Coran 23: 104);
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„Iar straiele lor vor fi din catran şi focul le va acoperi
chipurile“ (Coran 14: 50);
„Oare acela care în Ziua Învierii se va feri cu faţa sa de răul
chinului? Şi li se va spune celor nelegiuiţi: «Gustaţi ceea ce aţi
agonisit!»“ (Coran 39: 24);
„Iar în ziua când feţele lor vor fi întoarse de pe o parte pe alta
în foc, vor zice ei: «Vai nouă! De I-am fi dat noi ascultare lui Allah şi de
i-am fi dat noi ascultare Trimisului!»“ (Coran 33: 66).
Nu aţi văzut cum se transformă carnea când este pusă pe foc? Cum
se transformă peştii când sunt prăjiţi? Feţele lor (ale celor din Iad) se vor
transforma la fel în Focul Iadului. Căutăm adăpost la Allah de pedeapsa
oamenilor din Iad!
5) Târârea. Un alt chin dureros pe care-l vor îndura necredincioşii
este acela de a fi târâţi de feţele lor până în Iad:
„Nelegiuiţii se află în rătăcire şi în sminteală! În Ziua aceea vor
fi târâţi în Foc cu feţele lor în jos [şi li se va zice]: «Gustaţi voi atingerea
Iadului!»“ (Coran 54: 47-48).
Chinul de a fi târâţi va fi sporit de faptul că vor fi legaţi în lanţuri şi
vor avea cătuşe:
„Aceia care socotesc mincinoase Cartea şi cele cu care i-am
trimis pe trimişii Noştri vor şti [în curând], când cătuşele şi lanţurile
vor fi pe gâtul lor şi vor fi ei traşi în apa clocotită şi apoi vor arde în
Foc“ (Coran 40: 70-72).
Qataadah a spus: „Ei vor fi târâţi o dată în Foc şi o dată în AlHamim“.
6) Înnegrirea feţelor. Allah Atotputernicul va înnegri feţele
oamenilor din Iad în Viaţa de Apoi:
„Într-o Zi, unele chipuri se vor lumina, iar alte chipuri se vor
întuneca. Acelora cu chipurile întunecate [li se va spune]: «V-aţi
lepădat de credinţă, după ce aţi fost credincioşi? Gustaţi atunci
chinurile pentru că v-aţi lepădat de credinţă!»“ (Coran 3: 106).
Aceasta este o culoare foarte închisă, de parcă întunecimea nopţii
le-ar fi cuprins chipurile:
„Cei care agonisesc fapte rele vor avea parte de răsplată rea, pe
măsura lor, şi îi va acoperi umilinţa şi nu vor avea ei apărător de Allah,
ca şi cum chipurile lor ar fi acoperite cu bucăţi întunecoase de noapte.
Iar aceştia vor fi oaspeţii Focului şi în el vor avea ei sălaş veşnic“ (Coran
10: 27).
7) Focul îi va cuprinde pe necredincioşi. Oamenii din Iad sunt
necredincioşii ale căror păcate şi nesupunerea îi înconjoară, nelăsând nicio
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hasanah pentru ei. Allah a spus, drept răspuns pentru evreii care pretindeau
că Focul îi va atinge numai pentru o perioadă limitată de timp:
„Dar nu! Aceia care au săvârşit un păcat şi pe care i-a
împresurat păcatul, aceia sunt oaspeţii Focului şi ei în el vor rămâne
veşnic“ (Coran 2: 81).
Nimeni nu va fi în această stare decât dacă este necredincios sau
politeist. Siddiq Hasan Khan spune: „Ceea ce aici este menţionat drept faptă
rea se referă la un anumit tip de faptă care este copleşitoare şi împresoară
totul, din toate părţile, astfel încât nu poate fi reţinută nicio faptă bună
(hasanah), blocându-se orice speranţă de salvare. Veşnicia în Iad este
rezervată necredincioşilor şi politeiştilor, astfel încât răul şi păcatul din acest
verset trebuie interpretat drept necredinţă, respectiv politeism. Astfel,
argumentele celor din sectele Mu’tazilah şi Khawaraj se dovedesc a fi false,
căci există relatări mutawir (sunnah) că păcătoşii dintre monoteişti vor fi
scoşi în cele din urmă din Iad“.
Păcatele şi faptele rele înconjoară necredinciosul precum o brăţară
şi o verigă în jurul încheieturii mâinii, astfel încât pedeapsa ar trebui să fie
pe măsura păcatelor. Aşadar Focul va înconjura necredincioşii din toate
părţile, aşa cum Allah Preaînaltul spune:
„Ei în Gheena vor avea culcuş, iar deasupra lor [vor fi]
acoperăminte [tot de foc]. Astfel îi răsplătim Noi pe cei nelegiuiţi!“
(Coran 7: 41).
„Culcuşul“ este ceea ce se află sub ei şi „acoperămintele“ ceea ce
se află deasupra. Ceea ce vrea să spună este că Focul va fi şi dedesubt, şi
deasupra lor, aşa cum Allah spune:
„Într-o zi, când îi va cuprinde pe ei chinul de deasupra lor şi de
sub picioarele lor şi li se va zice lor: «Gustaţi voi ceea ce aţi săvârşit!»“
(Coran 29: 55);
„Ei vor avea deasupra lor umbre de foc şi sub ei alte umbre!
Cu aceasta îi ameninţă Allah pe robii Săi. «O, robii Mei, fiţi cu frică de
Mine!»“ (Coran 39: 16);
„…Şi Gheena îi va cuprinde pe cei necredincioşi!“ (Coran 9:
49).
Unii dintre salafi (primele generaţii credincioase) au interpretat
„culcuşul“ (Al-Mihaad) ca fiind salteaua, iar „acoperămintele” (AlGhawaaş) ca fiind o pătură.
„Cuprinde“ poate fi interpretat de asemenea şi în alt fel − Iadul va
avea un zid care va înconjura necredincioşii, astfel încât nimeni să nu poată
să iasă sau să scape din el, aşa cum Allah spune:
„Noi am pregătit pentru nelegiuiţi un foc ale cărui [flăcări] îi
înconjoară din toate părţile, iar atunci când vor cere ei ajutor, li se va
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veni lor în ajutor cu o apă ca fierul topit, ce le va frige feţele. Cumplită
băutură şi cumplit sălaş!“ (Coran 18: 29).
8) Focul va pătrunde până în inimile lor. Am explicat deja că
trupurile oamenilor din Iad vor fi imense. În ciuda acestui fapt, Focul va
penetra corpurile lor şi va ajunge în profunzime:
„Îl voi face să ardă în focul Iadului?! Şi de unde să ştii ce este
focul Iadului? El nu lasă şi nu cruţă, arzând şi înnegrind pielea“ (Coran
74: 26-29).
Unii salafi au explicat că „şi nu cruţă“ înseamnă „înghite oase şi
carne şi creier, nelăsând nimic neatins“.
Allah spune:
„Dar nu! El va fi aruncat în Al-Hutama! Şi de unde să ştii tu ce
este Al-Hutama? Focul aprins al lui Allah, care se înalţă peste inimi“
(Coran 104: 4-7).
Muhammad ibn Ka’b al-Qarzi a spus: „Focul se hrăneşte cu
interiorul lui până ajunge la inimă, apoi corpul său va fi reclădit. S-a relatat
că, atunci când Thaabit al-Banani ajungea la acest verset, spunea: «Focul îi
va arde până va ajunge la inimile lor, în timp ce ei încă trăiesc; atât de mare
este suferinţa lor!». Apoi plângea“.
9) Apoi intestinele lor vor fi azvârlite în Foc. Bukhari şi Muslim
relatează de la Usaamah ibn Zayd (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Un om va fi adus
în Ziua Judecăţii şi aruncat în Iad. Apoi intestinele lui vor fi aruncate în
Foc şi va fi obligat să se învârtă şi să se învârtă, precum un măgar la
roata de ocnă. Oamenii din Iad se vor aduna în jurul său şi vor spune:
«Tu, cutare, ce ţi s-a întâmplat? Nu te bucurai tu când făceam bine şi nu
ne interziceai tu să facem rău?». El va spune: «Vă spuneam să faceţi bine,
dar eu nu făceam şi v-am interzis să faceţi rău, dar eu însumi îl făceam».
Şi apoi se va învârti şi se va învârti ca un măgar la roata de ocnă“.
Unul dintre oamenii ale căror intestine vor fi azvârlite în Iad este
`Amr ibn Lahay care a fost primul care a schimbat religia arabilor. Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a văzut cum îşi târa
propriile intestine în Iad. Muslim relatează de la Jaabir ibn `Abdullah (Allah
să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „L-am văzut pe `Amr ibn `Amir al-Khuza’i
cum îşi târa măruntaiele în Iad şi el a fost primul care a introdus AsSaa’ibah (o cămilă care era lăsată să pască liber, de dragul idolilor, şi
nimic nu era permis să se care cu ea)“.
10) Lanţurile şi cătuşele oamenilor din Iad. Allah a promis că
oamenii din Iad vor avea lanţuri, cătuşe şi bice în Iad:
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„Noi am pregătit pentru necredincioşi lanţuri, fiare şi un Foc
cu vâlvătăi“ (Coran 76: 4);
„Noi avem [pentru ei] fiare grele şi Iadul Şi mâncare
înecăcioasă şi chin dureros“ (Coran 73: 12-13);
„Şi vom pune Noi lanţuri pe gâturile celor care nu au crezut“
(Coran 34: 33);
„Când cătuşele şi lanţurile vor fi pe gâtul lor şi vor fi ei traşi“
(Coran 40: 71).
Lanţurile sau cătuşele sunt lucruri pe care Allah le va folosi pentru
a-i pedepsi pe oameni:
„Noi avem [pentru ei] fiare grele şi Iadul“ (Coran 73: 12).
Lanţurile reprezintă un alt tip de pedeapsă; păcătoşii vor fi legaţi,
aşa cum sunt legaţi criminalii în această viaţă. Aşa îi descrie Coranul:
„Luaţi-l şi puneţi-l în lanţuri, apoi lăsaţi-l să ardă în Iad! Apoi
legaţi-l pe el cu un lanţ de şaptezeci de coţi măsură!“ (Coran 69: 30-32).
Allah a promis oamenilor din Iad bice de fier care sunt precum
nişte ciocane cu care sunt bătuţi păcătoşii care încearcă să scape de Foc, iar
ei vor fi aruncaţi chiar mai jos în Iad:
„Şi vor avea ei parte de bice de fier şi de câte ori vor încerca să
iasă din el, [pentru a scăpa] de suferinţă, vor fi ei împinşi înapoi [şi li se
va zice lor]: «Gustaţi chinul Focului!»“ (Coran 22: 21-22).
11) Ei vor fi însoţiţi în Iad de obiectele adorării lor şi de demoni.
Necredincioşii şi politeiştii obişnuiau să preamărească zeităţi pe care le
venerau în locul lui Allah, le apărau, cheltuiau bani şi îşi sacrificau viaţa
pentru ele şi în numele lor. În Ziua Judecăţii, Allah va face ca acele zeităţi
pe care ei le adorau în locul Lui să intre în Foc, ca o sursă de umilire pentru
ei, astfel încât să ştie că au fost induşi în eroare şi au adorat ceva care nu
avea putere şi care nu le putea face vreun bine sau rău:
„... «Voi şi cei pe care îi adoraţi, în afară de Allah, veţi fi hrană
pentru Gheena, spre care voi veniţi». Dacă aceştia ar fi dumnezei, nu ar
veni spre ea. Dar toţi vor rămâne veşnic în ea.“ (Coran 21: 98-99).
Ibn Rajab spune: „Deoarece necredincioşii îşi adoră zeităţile în
locul lui Allah şi cred că acestea vor interveni pe lângă Allah pentru ei şi îi
vor aduce mai aproape de El, ei vor fi pedepsiţi să le aibă lângă ei în Iad, ca
izvor de umilire şi ruşine şi să îi facă să simtă amărăciune şi regret.
Deoarece pedeapsa este însoţită şi de obiectul care a cauzat-o, durerea şi
amărăciunea vor spori“.
Din acest motiv, soarele şi luna vor fi aruncate în Iad şi vor fi
combustibil pentru Foc, pedepsindu-i pe acei păcătoşi care obişnuiau să le
venereze în locul lui Allah Atotputernicul. Precum spune hadisul: „Soarele
şi luna vor fi rostogolite în Iad“.
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Qurtubi spune: „Ele vor fi aşezate în Iad, deoarece au fost adorate
în locul lui Allah. Nu este o pedeapsă pentru ele, căci ele nu au viaţă, dar se
va face aşa pentru a spori amărăciunea şi ruşinea necredincioşilor. Acest
lucru a fost afirmat de unii învăţaţi“.
Din acelaşi motiv, necredincioşii şi demonii lor vor fi adunaţi
pentru ca pedeapsa să fie şi mai intensă:
„Cât despre acela care se întoarce de la Îndemnarea Celui
Milostiv [Ar-Rahman], aceluia îi vom orândui Noi un şeitan care-i va fi
tovarăş nedespărţit. Şi ei îi vor abate pe ei de la drum, în vreme ce ei
vor socoti că sunt bine călăuziţi. Astfel încât el, când va veni la Noi, va
zice tovarăşului său: «Vai! De ce nu este între mine şi tine distanţa
dintre cele două răsărituri! Ce rău tovarăş ai fost!!». Şi nu vă va fi vouă
de niciun folos în Ziua aceea - de vreme ce voi aţi fost nelegiuiţi - că veţi
fi voi împreună la osândă!“ (Coran 43: 36-39).
12) Amărăciunea, regretul şi implorările lor. Când necredincioşii
vor vedea Iadul, vor fi cuprinşi de un profund regret, într-un moment în care
regretul nu le va mai fi de niciun folos:
„Ei îşi vor ascunde căinţa, când vor vedea chinul. Dar se va
judeca între ei cu dreptate şi ei nu vor fi nedreptăţiţi.“ (Coran 10: 54).
Când necredinciosul se va uita la faptele sale rele şi va vedea acolo
necredinţa şi politeismul care îi vor atrage pedeapsa Iadului cel veşnic, el se
va ruga pentru uitare şi moarte:
„Însă în ce-l priveşte pe acela căruia cartea sa i se va da prin
spatele său, acela se va ruga pentru pieire şi va arde în flăcări“ (Coran
84: 10-12).
Vor repeta rugăciunea pentru uitare, când vor fi aruncaţi în Foc şi
căldura acestuia îi va atinge:
„Şi când vor fi ei aruncaţi într-un loc îngust din el, legaţi la un
loc, vor chema atunci pieirea lor. «Astăzi nu vă rugaţi voi pentru o
singură pieire, ci rugaţi-vă pentru mai multe pieiri!»“ (Coran 25: 13-14).
Ţipetele lor vor deveni din ce în ce mai tari şi mai disperate şi îl vor
chema pe Domnul lor, sperând că El îi va scoate din Foc:
„Şi ei vor striga acolo: «Doamne, scoate-ne pe noi, căci noi vom
săvârşi fapte bune, nu aşa precum am făcut!»“ (Coran 35: 37).
În acel moment vor realiza greşeala şi prostia necredinţei lor:
„Şi ei vor zice: «Dacă noi am fi ascultat şi am fi priceput, nu am
fi printre oaspeţii Văpăii!». Şi astfel ei vor mărturisi păcatele lor.
Aşadar, striviţi să fie oaspeţii Văpăii!“ (Coran 67: 10-11);
„Vor zice ei: «Doamne, ne-ai dat nouă moarte de două ori şi neai dat nouă viaţă de două ori, deci mărturisim păcatele noastre. Oare
există vreo cale de ieşire?»“ (Coran 40: 11).
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Dar rugăciunea lor va fi respinsă. Li se va răspunde cum merită să
fie răspuns animalelor:
„Ei vor zice: «Doamne, rătăcirea noastră ne-a învins şi noi am
fost un neam de oameni rătăciţi! Doamne, scoate-ne pe noi din el! Şi
dacă iarăşi ne vom întoarce, suntem noi nelegiuiţi!». El zice: «Rămâneţi
în el umiliţi şi nu mai vorbiţi cu Mine!»“ (Coran 23: 106-108).
Promisiunea se va împlini şi vor ajunge la o destinaţie unde nicio
rugăciune nu le va mai fi de folos şi unde nu mai există speranţă:
„Şi de i-ai vedea tu pe nelegiuiţi atunci cu capetele plecate
înaintea Domnului lor, zicând: «Doamne, noi am văzut şi am auzit.
Lasă-ne pe noi să ne întoarcem, ca să săvârşim fapte bune, căci noi
credem acum cu tărie!». Dacă Noi am voi, i-am da fiecărui suflet
călăuzire, dar cuvântul Meu este adevărat: «Voi umple Gheena cu
djinni şi oameni, adunaţi într-aolaltă! Gustaţi, aşadar, pentru că voi aţi
uitat întâlnirea cu această zi a voastră! Şi Noi v-am uitat pe voi! Gustaţi
chinul cel veşnic pentru ceea ce aţi făcut!»“ (Coran 32: 12-14).
După aceea, oamenii din Iad vor striga la păzitorii Iadului şi le vor
cere să intervină pe lângă Allah, astfel încât să li se reducă chinul:
„Şi cei care se vor afla în Foc vor zice către păzitorii Gheenei:
«Rugaţi-vă Domnului vostru ca să ne uşureze nouă chinul [măcar]
pentru o zi!». Ei vor zice: «Oare nu v-au adus vouă trimişii voştri
dovezi limpezi?». Şi ei vor răspunde: «Ba da!». Ei vor zice: «Atunci,
rugaţi-vă!». Dar ruga necredincioşilor va fi numai în deşert.“ (Coran 40:
49-50).
Apoi, ei vor cere mijlocire pentru ca Domnul lor să le anuleze
pedeapsa:
„Şi ei vor striga: «O, Maalik! Să ne piardă Domnul tău!». Iar el
le va răspunde: «Voi veţi rămâne astfel [veşnic]!»“ (Coran 43: 77).
În tot ceea ce ei vor cere, vor fi refuzaţi. Nu va exista ieşire din
Foc, uşurare a pedepsei, uitare. Ci este o pedeapsă veşnică şi atunci li se va
spune:
„Ardeţi în el şi răbdaţi sau nu răbdaţi, căci e totuna pentru voi;
căci voi veţi fi răsplătiţi pentru ceea ce faceţi!“ (Coran 52: 16).
Vaietele lor se vor înteţi şi vor plânge mult timp:
„Lasă-i să râdă puţin, căci vor plânge ei mult, drept răsplată
pentru ceea ce au agonisit!“ (Coran 9: 82).
Vor plânge până ce lacrimile vor seca, apoi vor plânge cu sânge şi
lacrimile vor lăsa urme adânci pe feţele lor, aşa cum ploile şi inundaţiile lasă
urme în stâncă. În Al-Mustadrak, scrisă de Al-Haakim, există o relatare de la
`Abdullah ibn Qays în care se spune că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oamenii din Iad vor
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plânge atât de mult încât, dacă nişte vase ar fi puse în lacrimile lor, ele ar
pluti şi ei vor plânge sânge − adică în loc de lacrimi“.
Anas ibn Maalik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oamenii din Iad
vor fi făcuţi să plângă până ce lacrimile lor vor seca. Vor plânge cu sânge
până vor avea şanţuri pe faţă şi, dacă vase ar fi puse în ele, acestea ar
pluti“.
Acei păcătoşi şi-au pierdut sufletele şi familiile atunci când au
preferat necredinţa în schimbul credinţei. Ascultaţi plânsetele şi vaietele
celor pedepsiţi:
„Iar în ziua când feţele lor vor fi întoarse de pe o parte pe alta
în foc, vor zice ei: «Vai nouă! De I-am fi dat noi ascultare lui Allah şi de
i-am fi dat noi ascultare Trimisului!». Şi vor zice ei: «Doamne, noi leam dat ascultare stăpânilor noştri şi mai marilor noştri, însă ei ne-au
rătăcit pe noi de la drum! Doamne, dă-le lor pedeapsă îndoită şi
blestemă-i pe ei cu mare blestem!»“ (Coran 33: 66-68).
Ascultaţi cum Allah Preaînaltul descrie condiţia lor (căutăm
adăpost la Allah de aceasta!):
„În ce-i priveşte, cei care vor fi osândiţi se vor afla în Foc, unde
ei vor avea parte de geamăt şi de suspin; în veci vor sălăşlui în el, cât
vor dăinui cerurile şi pământul, doar dacă Domnul tău va voi altfel,
căci Domnul tău face tot ceea ce El voieşte“ (Coran 11: 106-107).
Az-Zajjaaj a spus: „«Geamătul» (Az-Zafiyr) este cauzat de
intensitatea oftatului şi este mare. De asemenea, se sugerează că Az-Zafiyr
înseamnă gâfâitul respiraţiei, datorat fricii extreme, astfel încât coastele se
umflă. «Suspinul» (Aş-şahiyq) este o inspiraţie sau o expiraţie adâncă; în
ambele cazuri este un semn de durere şi suferinţă profundă. Situaţia lor este
asemănătoare cu a celor ale căror inimi sunt cuprinse de căldură şi ale căror
suflete sunt înconjurate de ea“.
Al-Layth a spus: „Az-Zafiyr înseamnă că omul va trage cu putere
aer în piept din cauza durerii intense şi Aş-şahiyq se referă la expiraţia sa“.
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CAPITOLUL X
CUM SĂ NE SALVĂM DE FOC
Deoarece necredinţa este cea care îl condamnă pe om la Iadul
veşnic, calea prin care putem să ne salvăm este credinţa şi faptele bune.
Astfel că musulmanii trebuie să se roage la Allah să îi salveze de Foc:
„Care Îl pomenesc pe Allah, stând [în picioare], şezând [jos]
sau pe o parte şi cugetă la facerea cerurilor şi a pământului, [zicând]:
«Doamne, n-ai făcut acestea în deşert! Slavă Ţie! Apără-ne pe noi de
chinul Focului! Doamne! Pe acela pe care îl faci să intre în Foc, Tu îl
acoperi de ruşine, iar pentru cei nelegiuiţi nu este cine să-i ajute!
Doamne! Noi am auzit un vestitor chemând la credinţă: 'Credeţi în
Domnul vostru!'. Şi am crezut. Doamne, iartă-ne nouă păcatele noastre,
şterge faptele noastre rele şi ia-ne sufletele împreună cu cei evlavioşi!
Doamne! Dă-ne nouă ceea ce ne-ai făgăduit prin trimişii Tăi şi nu ne
acoperi pe noi de ruşine în Ziua Învierii, căci Tu nu-Ţi calci
făgăduinţa!»“ (Coran 3: 191-194).
Multe hadisuri vorbesc în detaliu despre acest aspect şi descriu
faptele ce ne vor proteja de Foc, cum ar fi − dragostea pentru Allah. În AlMustdrak şi Al-Musnad, Al-Haakim şi Ahmad relatează de la Anas ibn
Maalik (Allah să fie mulţumit de el!) care afirmă: „Trimisul lui Allah (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Pe numele lui Allah,
Allah niciodată nu îl va arunca în Foc pe cel care-L iubeşte şi pe cel pe
care El îl iubeşte.»“.
Postul este o scăpare din calea Iadului, aşa cum Ahmad relatează în
Al-Musnad şi Al-Bayhaqi în Şu’ab al-Imaan, cu isnaad hasan de la Jaabir
ibn Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!). Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah Preaînaltul spune:
«Postul este un scut cu care vă puteţi apăra de Allah»“.
Este relatat de Ahmad, Nasaa’i, ibn Maajah şi ibn Khuzaymah şi
isnaadul său este sahih. Dacă postul este ţinut în timpul jihadului împotriva
unui duşman, atunci este o mare victorie. Abu Sa’id al-Khudri (Allah să fie
mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „Oricine posteşte o zi în timp ce se află în
jihad de dragul lui Allah, Allah îl va îndepărta (lit. faţa sa) la «şaptezeci
de ani» distanţă de Foc” (Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidhi şi Nasaa’i).
Alte mijloace de salvare de Foc sunt teama de Allah şi jihadul de
dragul Său:
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„Acela care s-a temut de înfăţişarea dinaintea Domnului său va
avea parte de două grădini.“ (Coran 55: 46).
Tirmidhi şi Nasaa’i au relatat de la Abu Huraira (Allah să fie
mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Nimeni care plânge de frica lui Allah nu va intra în
Iad până ce laptele nu va intra înapoi în piept (adică niciodată) şi un
bărbat nu va avea niciodată şi praful din lupta pe calea lui Allah, şi fumul
Iadului“.
Bukhari relatează de la Abu `Abs că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nicio pereche de picioare
prăfuite de dragul lui Allah nu va fi atinsă de Foc“.
Muslim relatează de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!)
că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus: „Un necredincios şi cel care îl ucide nu se vor întâlni niciodată în
Focul Iadului“.
De asemenea, putem fi protejaţi de Foc dacă vom căuta adăpost la
Allah:
„Aceia care spun: «Doamne, ţine departe de noi chinul
Gheenei, căci chinul ei este pieire veşnică» − ce locuinţă rea şi ce rău loc
de şedere este ea!“ (Coran 25: 65-66).
Ahmad, ibn Maajah, ibn Hibbaan şi Al-Haakim relatează cu isnaad
sahih de la Anas (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nimeni nu cere de la
Allah Raiul de trei ori fără ca Raiul să nu spună: «O, Allah, primeşte-l în
Rai!». Şi niciun musulman nu cere de la Allah protecţie din calea Iadului
de trei ori fără ca Iadul să spună: «O, Allah, scapă-l de mine!»“.
Bukhari şi Muslim relatează de la Abu Huraira (Allah să fie
mulţumit de el!) că, atunci când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) discuta despre îngerii care căutau întruniri de Dhikr
(pomenire a lui Allah), el a spus: „Allah îi întreabă şi El ştie cel mai bine:
«De ce caută protecţie?». Ei îi vor spune: «De Foc». El întreabă: «L-au
văzut deja?». «Nu, Allah, încă nu l-au văzut». El spune: «Cum este
posibil, dacă încă nu l-au văzut?». Ei spun: «Ar fi şi mai speriaţi şi mai
nerăbdători să scape de el». El spune: «Fiţi martori că i-am iertat»“.
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PARTEA A II -A
RAIUL
INTRODUCERE. DEFINIŢII ŞI EXPLICAŢII
Raiul este extraordinara recompensă pe care Allah Atotputernicul a
pregătit-o pentru cei pe care îi iubeşte (awliyya’) şi pentru cei care I se
supun. Raiul reprezintă bucuria şi plăcerea perfectă; nimic nu îi lipseşte şi
nimic nu îi poate deranja puritatea. Ceea ce Allah şi Trimisul Său (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-au spus despre el ne uimeşte întrun mod plăcut, căci minţile noastre nu sunt capabile să înţeleagă măreţia
acestor binecuvântări.
Ascultaţi cuvintele lui Allah din acest hadis qudsi [hadis sacru;
cuvintele lui Allah relatate de Trimis (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!)]: „Am pregătit pentru supuşii Mei dreptcredincioşi ceea ce
ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit şi ceea ce nimănui nu i-a trecut prin
minte“. Apoi Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus: „Recitaţi dacă doriţi: «Dar niciun suflet nu ştie ce-i este ascuns ca
bucurie, drept răsplată pentru ceea ce au săvârşit.» (Coran 32: 17)“.
Bucuriile Raiului sunt mult mai mari decât plăcerile acestei lumi,
care pălesc în comparaţie cu acestea. Bukhari relatează de la Sahl ibn Sa’d
as-Sa’idiy (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Un loc din Rai de
dimensiunea unui bici este mai bun decât lumea aceasta şi tot ceea ce este
în ea“.
Primirea în Rai şi salvarea din calea Focului sunt, conform dorinţei
şi judecăţii lui Allah, o mare victorie şi un succes imens, aşa cum El Însuşi
spune:
„Cel care va fi îndepărtat de Foc şi adus în Rai va fi izbânditor.
Viaţa aceasta nu este decât plăcere amăgitoare“ (Coran 3: 185);
„Allah le-a promis dreptcredincioşilor şi dreptcredincioaselor
Grădini pe sub care curg pâraie, în care vor avea sălaş veşnic şi cămine
bune în grădinile Edenului. Însă mulţumirea lui Allah este şi mai mare;
aceasta este o izbândă nemărginită.“ (Coran 9: 72);
„...iar acela care este supus lui Allah şi Trimisului Său, pe acela
îl va face [Allah] să intre în Grădini pe sub care curg pâraie, pentru a
rămâne veşnic în ele, iar aceasta este mare izbândă“ (Coran 4: 13).
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CAPITOLUL I
INTRAREA ÎN RAI
Nu există îndoială că bucuria credincioşilor va fi nemăsurată atunci
când vor fi duşi în binecuvântata Grădină a Raiului, cu toată onoarea, grup
după grup. Când vor ajunge în Rai, porţile sale vor fi deschise pentru ei şi
vor fi întâmpinaţi de îngerii nobili care îi vor felicita pentru sosire, după ce
au îndurat atâtea greutăţi şi suferinţe şi au fost martorii unei asemenea
spaime:
„Şi vor fi conduşi cei care au fost cu frică de Domnul lor spre
Rai, în cete, iar când vor ajunge la el, li se vor deschide porţile lui şi le
vor zice păzitorii lui: «Pace asupra voastră! Voi aţi fost buni, intraţi
pentru a fi în veci sălăşluitori în el!»“ (Coran 39: 73).
Cu alte cuvinte: cuvintele, gândurile şi faptele voastre au fost bune,
iar inimile şi sufletele voastre au devenit pure şi de aceea meritaţi Raiul.
1. Mijlocirea în ceea ce priveşte intrarea în Rai
Este demonstrat printr-un hadis sahih că, în Ziua Judecăţii,
credincioşii vor sta mult timp cerând Profeţilor să se roage ca porţile Raiului
să fie deschise pentru ei. Toţi vor refuza, pe rând, spunând: „Eu nu sunt în
măsură să fac acest lucru“, până vor ajunge la Profetul Muhammad (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El va mijloci această problemă şi
mijlocirea sa va fi acceptată. Muslim relatează de la Hudhayfah ibn Yamaan
şi Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de ei!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah, binecuvântat şi
mărit fie El, va aduna omenirea. Credincioşii se vor ridica şi Raiul va veni
aproape de ei. Vor veni la Adam şi vor spune: «O, tatăl nostru, cere ca
Paradisul să fie deschis pentru noi». El va spune: «Există ceva care va
făcut să ieşiţi din Rai în afară de păcatul tatălui vostru? Nu sunt în
măsură să fac acest lucru»“.
Hadisul menţionează că toţi profeţii vor refuza (atunci când le vine
rândul), până când oamenii vor ajunge la Muhammad (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi credincioşilor li se va da voie să
intre.
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2. Credincioşii vor fi purificaţi înainte să intre în Rai
După ce credincioşii au trecut de As-Siraat (podul de peste Iad),
vor fi ţinuţi pe un pod dintre Rai şi Iad, unde vor fi purificaţi, prin
rezolvarea oricăror neînţelegeri care au existat între ei în această lume.
Apoi, când vor intra în Rai, vor fi puri şi curaţi, nimeni nu va avea nicio
ranchiună faţă de celălalt şi nici nu va cere nimic de la celălalt.
Bukhari relatează de la Abu Sa’id al-Khudri (Allah să fie mulţumit
de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus: „Credincioşii vor fi salvaţi de Foc, apoi vor fi ţinuţi pe un pod
dintre Rai şi Iad. Îşi vor regla conturile unul cu celălalt pentru orice rău
care a existat între ei în această lume, până ce se vor purifica şi curăţa şi
li se va permite intrarea în Rai. Pe Acela în mâinile Căruia se află sufletul
lui Muhammad, fiecare îşi va şti locul în Rai mai bine decât şi-a ştiut
locul în această lume!“.
Am citat mai sus hadisurile cu privire la mijlocirea din Ziua
Judecăţii, atunci când Profetului nostru (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) i se va cere să Îl roage pe Allah ca porţile Paradisului să fie
deschise, după ce Adam, părintele omenirii şi toţi ceilalţi profeţi vor refuza.
3. Primii oameni care vor intra în Rai
Primul om care va intra în Rai va fi Profetul nostru Muhammad
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi primul popor care va
intra în Rai va fi comunitatea sa, iar primul membru al comunităţii care va
intra va fi Abu Bakr as-Siddiq (Allah să fie mulţumit de el!).
Ibn Khatir a citat mai multe hadisuri care afirmă acest lucru, cum ar
fi relatarea lui Muslim de la Anas (Allah să fie mulţumit de el!), în care
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Eu sunt primul care va bate la porţile Raiului“.
De asemenea, Muslim a relatat de la Anas (Allah să fie mulţumit de
el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus: „Voi ajunge la porţile Raiului şi voi cere ca ele să fie deschise.
Paznicul va întreba: «Cine eşti?». Eu voi spune: «Muhammad». Paznicul
va spune: «Mi s-a cerut să nu deschid nimănui poarta înaintea ta»“.
Bukhari, Muslim şi Nasaa’i relatează de la Abu Huraira (Allah să
fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus: „Suntem ultimii care o să apărem (ca şi comunitate), dar vom
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fi primii în Ziua Judecăţii. Vom fi primii din întreaga omenire care vor
intra în Rai“.
Abu Daud relatează de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de
el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Jibriil a venit la mine şi mi-a arătat poarta Raiului prin care va trece
comunitatea mea. Abu Bakr a spus: «O, Trimis al lui Allah, sper să fiu cu
tine ca să o văd!». Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus: «Dar tu, Abu Bakr, vei fi primul din comunitatea
mea care va intra în Paradis»“.
4. Aceia care vor intra în Rai fără să dea socoteală
Primul grup al acestei comunităţi care va intra în Rai va fi format
din aceia care au excelat în credinţă şi taqwa (evlavie), fapte bune şi
supunere faţă de adevărata religie. Ei vor intra în Rai egali: primul dintre ei
nu va intra până ce nu va intra şi ultimul şi feţele lor vor străluci ca luna
plină.
Bukhari a relatat de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!)
că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus: „Primul grup care va intra în Rai va fi atât de frumos, cu feţele
strălucitoare ca luna plină. Ei nu vor scuipa, nu-şi vor şterge nasul şi nu
vor avea secreţii. Vesela lor va fi din aur, pieptenii din aur şi argint,
mireasma de aloe şi transpiraţia de mosc. Fiecare dintre ei va avea două
soţii, ai căror genunchi vor fi vizibili prin piele datorită extraordinarei lor
frumuseţi. Nu vor exista diferenţe şi ură între ei (oamenii din Rai); inimile
lor vor fi precum una singură şi ei Îl vor preamări pe Allah dimineaţa şi
seara“.
Bukhari relatează de la Sahl ibn Sa’d (Allah să fie mulţumit de el!)
că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus: „Şaptezeci de mii − sau şapte sute de mii − de oameni din
comunitatea mea vor intra în Rai; primul dintre ei nu va intra până ce nu
va intra şi ultimul şi feţele lor vor fi precum luna plină“.
Este adevărat că, la fiecare dintre aceste şaptezeci, Allah îi va da
Profetului Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şapte mii.
Ahmad relatează cu isnaad sahih de la Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de
el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus: „Mi-au fost daţi şaptezeci de mii de oameni din comunitatea mea,
care vor intra în Rai fără să dea socoteală. Feţele lor vor fi precum luna
plină şi inimile lor vor fi precum una singură. L-am rugat pe Domnul
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meu, Slavă Lui, pentru mai mulţi şi El mi-a dat pentru fiecare dintre ei
încă şaptezeci de mii“.
Ahmad, Tirmidhi şi ibn Hibbaan relatează cu isnaad sahih de la
Abu Umamah (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Domnul meu mi-a promis
că şaptezeci de mii din comunitatea mea vor intra în Rai, fără să dea
socoteală şi fără să fie pedepsiţi, şi cu fiecare dintre ei vor fi alţi şaptezeci
de mii şi trei mâini pline de oameni aleşi de Stăpânul meu (adică un
număr mare)“. Menţionarea celor trei mâini pline este o adăugare care este
specifică acestei versiuni a hadisului.
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a descris
caracteristicile acestor şaptezeci de mii. Bukhari relatează de la ibn Abbaas
(Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus: „Mi-au fost arătate popoarele şi am văzut un Profet
trecând cu un grup dintre oamenii săi şi altul cu o trupă din oamenii săi,
altul cu doar zece, altul cu doar cinci şi altul de unul singur (fără
însoţitori). Apoi m-am uitat şi am văzut un grup mare de oameni. Am
întrebat: «O, Jibriil, este aceasta comunitatea mea?». El a spus: «Nu, dar
uită-te la orizont». Aşa că m-am uitat şi am văzut o mare uriaşă de
oameni. Jibriil a spus: «Aceasta este comunitatea ta şi acei şaptezeci de
mii din faţă nu vor da socoteală şi nu vor fi pedepsiţi». L-am întrebat: «De
ce?». El a spus: «Ei nu şi-au făcut tatuaje şi nu şi-au făcut farmece, nu
au văzut semne rele în lucruri (adică nu erau superstiţioşi); ei şi-au pus
încrederea doar în Allah». `Ukaaşa ibn Mihsan s-a ridicat şi a spus: «Mă
rog la Allah să fiu unul dintre ei». Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: «O, Allah, fă-l unul dintre aceia». Apoi, altul
s-a ridicat şi a spus: «Cere-I lui Allah să mă facă şi pe mine la fel».
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
«`Ukaaşa te-a întrecut»“.
Aceştia pot fi aceia pe care Allah i-a numit Al-Muqarrabun (cei
care sunt cel mai aproape de Allah):
„Şi cei ce s-au aflat în frunte se vor afla înainte. Aceştia sunt cei
mai apropiaţi, în Grădinile plăcerilor“ (Coran 56: 10-12).
Cei mai mulţi dintre ei vor veni din primele generaţii, nu din
ultimele:
„O ceată dintre primii şi puţini dintre ceilalţi...“ (Coran 56: 1314).
5. Săracii vor intra în Rai înaintea bogaţilor
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Muslim relatează de la `Abdullah ibn `Amr (Allah să fie mulţumit
de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus: „Săracii dintre cei Muhajirin vor intra în Rai cu patruzeci de
ani înainte de cei bogaţi“.
Tirmidhi a relatat de la Abu Sa’id (Allah să fie mulţumit de el!) şi
Ahmad, Tirmidhi şi ibn Maajah au relatat de la Abu Huraira (Allah să fie
mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Săracii dintre cei Muhajirin vor intra în Rai cu
patruzeci de ani înaintea bogaţilor dintre Muhajirin“.
În altă parte, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a explicat că aceştia sunt cei care nu au pentru ce să dea socoteală, iar
aceasta se adăugă jihadului şi onoarei lor. Al-Haakim a relatat de la
`Abdullah ibn `Amr (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„«Ştiţi care va fi primul grup din comunitatea mea care va intra în Rai?».
Eu am spus: «Allah şi Trimisul Său ştiu mai bine». El a spus: «Săracii
dintre Muhajirin. Ei vor veni la poarta Raiului în Ziua Judecăţii şi vor
cere ca aceasta să fie deschisă». Paznicii le vor spune: «Aţi dat
socoteală?». Ei vor spune: «Pentru ce trebuie să dăm socoteală? Am
purtat spada şi am luptat de dragul lui Allah până am murit». Atunci
porţile se vor deschide pentru ei şi vor sta acolo patruzeci de ani înainte ca
oricine altcineva să intre“.
Bukhari relatează de la Usamah ibn Zayd (Allah să fie mulţumit de
el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Am stat la porţile Raiului şi am văzut că majoritatea celor care intră
acolo este alcătuită din săraci şi năpăstuiţi. Bogaţii (musulmani) au fost
opriţi în timp ce s-a ordonat oamenilor Iadului să fie duşi în Iad“.
Unele hadisuri citate mai sus afirmă că săracii vor intra în Rai cu
patruzeci de ani înainte de ceilalţi oameni, în timp ce altele afirmă că
diferenţa este de o sută de ani. Cele două afirmaţii pot fi împăcate subliniind
că nu toţi săracii sunt la fel, cum nici bogaţii nu sunt. Qurtubi sugerează că
săracii sunt diferiţi din punct de vedere al tăriei credinţei lor, al realizărilor
lor şi acelaşi lucru se aplică şi bogaţilor. Dacă ne gândim la primul sărac şi
ultimul bogat care intră în Rai durata timpului scurs va fi de cinci sute de
ani, dar, dacă luăm în considerare ultimul sărac şi primul bogat, perioada
este de patruzeci de ani. Allah ştie mai bine.
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6. Primii trei care vor intra în Rai
Tirmidhi a relatat pe baza unui lanţ bun de transmiţători (isnaad
hasan) de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Mi-au fost arătaţi primii
trei care intră în Rai: martirul, acela care este pur şi conştient de
demnitatea sa şi sclavul care Îl venerează pe Allah cu devoţiune şi este
sincer şi credincios stăpânului său“.
7. Credincioşii păcătoşi care vor intra în Rai
A) Ei vor fi scoşi din Iad şi vor intra în Rai prin mijlocire. Muslim
relatează de la Abu Sa’id (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oamenii Iadului
vor rămâne acolo, fără să moară şi fără să trăiască. Dar sunt care vor
intra în Iad din cauza păcatelor lor şi vor fi ucişi acolo şi se vor
transforma în cărbuni. Li se va permite mijlocirea şi vor fi scoşi în
grupuri şi se vor răspândi pe malurile râurilor din Rai şi li se va spune:
«Oameni din Rai, turnaţi apă peste ei. Vor creşte precum seminţele din
aluviunile lăsate de inundaţii»“.
De asemenea, Muslim relatează de la Jaabir ibn `Abdullah (Allah
să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „Unii oameni vor fi scoşi din Foc, fiind arşi
peste tot, mai puţin pe faţă, şi vor intra în Rai“.
Oamenii din Rai îi vor numi pe aceştia care sunt scoşi din Iad şi
primiţi în Rai „Al-Jahannamiyun“. Bukhari relatează de la Imraan ibn
Husayn (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Unii oameni vor fi scoşi din Iad prin
mijlocirea lui Muhammad. Vor intra în Rai şi vor fi numiţi AlJahannamiyun“.
În conformitate cu un hadis sahih relatat de Jaabir (Allah să fie
mulţumit de el!), Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
a spus: „Vor fi scoşi din foc prin mijlocire, ca şi cum ar fi tha’ariyr. L-am
întrebat: «Ce este tha’ariyr?». El a spus: «Daghabis»“.
Bukhari relatează de la Anas ibn Maalik (Allah să fie mulţumit de
el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Unii oameni vor fi scoşi din Iad după ce Focul i-a atins un timp. Vor
intra în Rai şi vor fi numiţi Al-Jahannamiyun“.
Muslim relatează un hadis de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit
de el!) în care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
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descrie Viaţa de Apoi şi spune: „...Când Allah va termina judecarea
oamenilor şi va voi să scoată pe cine doreşte El din Iad, prin Îndurarea
Sa, le va ordona îngerilor să-i scoată pe aceia pe care a hotărât să-i
binecuvânteze cu Îndurarea Sa dintre oamenii care niciodată nu I-au
asociat ceva în adorare lui Allah şi care au spus «Laa ilaaha illa-Allah».
Îngerii îi vor recunoaşte în Iad şi îi vor cunoaşte după semnul de la sujud
din frunte. Focul va arde întregul corp, mai puţin semnul de la sujud, pe
care Allah a interzis Focului să îl ardă. Ei vor fi scoşi, fiind arşi de către
Foc; apa vieţii va fi turnată peste ei şi vor creşte precum seminţele lăsate
de aluviuni după inundaţii“.
Este relatat în mai multe hadisuri că Allah Preaînaltul va scoate din
Iad pe oricine are în suflet credinţă măcar cât greutatea unui dinar sau măcar
cât jumătate de dinar sau greutatea unui atom. Chiar şi cei care nu au făcut
nicio faptă bună vor fi scoşi din Iad. Abu Sa’id al Khudri (Allah să fie
mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah îi va primi pe oamenii Raiului în Rai şi
va primi pe oricine doreşte El, din Îndurarea Sa. Şi-i va primi pe oamenii
Iadului în Iad şi va spune: «Uitaţi-vă după cine are în inima sa credinţă
cât greutatea unui bob de muştar şi scoateţi-l de acolo»“.
Una dintre relatările despre Iad este prezentată într-un hadis spus de
Jaabir ibn Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!), referitor la intrarea în
Focul Iadului: „Apoi va fi permisă mijlocirea şi vor interveni până ce
oricine spune «Laa ilaaha illa-Allah» şi are în suflet bunătate cât un bob
de orz va fi scos de acolo. Vor fi aşezaţi în curtea Raiului şi oamenii
Raiului vor începe să toarne apă peste ei, până ce vor începe să crească
precum nişte seminţe lăsate de aluviuni după inundaţie. Toate urmele
Focului vor dispărea, apoi el (acela care a fost scos din Foc) va cere până
ce i se va da echivalentul acestei lumi şi de zece ori mai mult“.
Anas ibn Maalik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oricine spune
«Laa illaaha illa-Allah» şi are bunătate cât un bob de orz în inimă va fi
scos din Foc. Apoi, oricine spune «Laa ilaaha illa-Allah» şi are bunătate
în suflet cât un bob de grâu va fi scos din Foc. Apoi, oricine spune «Laa
ilaaha illa-Allah» şi are bunătate în suflet cât un atom va fi scos din Foc“.
Sunt multe hadisuri care discută această chestiune.
B) Opinii cu privire la diferitele grupuri de mijlocitori. Cei din
sectele Mu’tazilah (mutaziliţii) şi Khawarij (harigiţii) neagă că va exista
mijlocire care să-i protejeze pe aceia care sunt vinovaţi de păcate majore şi
cărora li s-a poruncit să intre în Iad din cauza lor sau care să-i scoată pe
aceia care au intrat deja. Qurtubi a spus: „Această mijlocire a fost negată de
inovatori, precum mutaziliţii şi harigiţii − Khawarij şi Mu’tazilah. Negarea
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lor are la bază principii corupte care sunt fundamentate pe ceea ce ei au
considerat gândire raţională“.
Aceste idei condamnabile care contrazic mutawaatir şi hadisuri
sahih au apărut încă din vremea când trăiau companionii. Muslim relatează
că este sahih de la Yaziyd al-Faqiyr, prin care se spune: „Eram înnebuniţi
de una din ideile sectei harigite Khawarij, astfel încât un grup mare dintre
noi am plecat, intenţionând să mergem la Hajj şi apoi să mergem să
luptăm cu oamenii. Am ajuns la Medina, unde l-am găsit pe Jaabir ibn
Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) stând lângă un stâlp şi relatând
hadisuri oamenilor. Când i-a menţionat pe Al-Jahannamiyun, am spus:
«O, companion al Trimisului lui Allah, ce spui tu acolo, când Allah
Preaînaltul spune:
'Doamne! Pe acela pe care îl faci să intre în Foc, Tu îl acoperi
de ruşine, iar pentru cei nelegiuiţi nu este cine să-i ajute!' (Coran 3:
192),
'şi ori de câte ori vor încerca să iasă din el, vor fi împinşi înapoi
în el' (Coran 32: 20).
Deci, ce spui tu acolo?». El a răspuns: «Ai citit Coranul?». Am
spus: «Da». El a întrebat: «Ai auzit de înalta poziţie a lui Muhammad
(adică rangul la care Allah îl va ridica)?». Am spus: «Da». El a spus:
«Aceasta este poziţia onorabilă a lui Muhammad prin care Allah va scoate
pe cine El voieşte». Apoi a descris As-Siraat (podul peste Iad) şi trecerea
oamenilor pe el şi apoi a spus: «Mi-e teamă că nu îmi mai aduc aminte
exact ceea ce el a spus. Dar a spus că oamenii vor fi scoşi de acolo după
ce au intrat. A vrut să spună că ies de acolo precum abanosul; vor intra
într-unul din râurile Raiului şi se vor scălda în el şi vor ieşi albi, precum
nişte coli de hârtie». Ne-am întors şi am spus: «Vai ţie! Crezi că acest
şeikh (bătrân) ar minţi despre Trimisul lui Allah?». Ne-am întors
(privirile de la harigit khawarjiti) şi pe Allah, toţi am abandonat acest
grup, numai unul nu“.
Cei din sectele harigite şi mutazilite (Khawarij şi Mu’tazilah) au
dus la extrem ideea că oamenii vinovaţi de păcate majore (kaaba’ir) nu vor
ieşi niciodată din Iad şi că mijlocirea nu le va fi de niciun folos. Cei din
secta Murji’ah au trecut în cealaltă extremă, afirmând că niciunul dintre cei
vinovaţi de păcate majore nu va intra neapărat în Iad, crezând că astfel de
oameni vor intra cu toţii în Rai, fără să fie pedepsiţi. Ambele grupuri sunt în
conflict cu binecunoscuta Sunnah mutawaatir şi consensul primelor
generaţii de credincioşi şi imami ai acestei comunităţi. Allah a ghidat, cu
Voia Sa, Ahl as-Sunnah wal Jama’ah către adevăr în această chestiune unde
alţii au greşit. Ei (Ahl as-Sunnah wal Jama’ah) cred că aceia care sunt
vinovaţi de păcate majore sunt supuşi voinţei lui Allah: dacă El doreşte, prin
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Îndurarea Sa, îi va ierta şi, dacă doreşte, îi va pedepsi pentru păcate şi tot din
milă îi va primi în Rai:
„Allah nu iartă să I se facă vreun părtaş. Afară de aceasta, El
iartă cui voieşte. Iar acela care pune în rând cu Allah un părtaş,
născoceşte un mare păcat!“ (Coran 4: 48);
„Spune: «O, voi, robii Mei, care aţi întrecut măsura în
defavoarea voastră, nu deznădăjduiţi în privinţa îndurării lui Allah!».
Allah iartă toate păcatele. El este Iertător, Îndurător [Al-Ghafur, ArRahim]“ (Coran 39: 53).
Politeismul (asocierea altcuiva în adorarea lui Allah) nu va fi iertat,
dar celelalte păcate sunt la dispoziţia Voinţei lui Allah; cel care se căieşte va
fi ca şi cum nu ar fi păcătuit. Versetul pe care harigiţii (khawarijitii) îl
folosesc ca să dovedească faptul că mijlocirea nu va fi acceptată se referă la
tipurile de mijlocire în care cred politeiştii. Ei cred că mijlocirea la Allah se
petrece ca pe pământ, în relaţia cu autorităţile şi conducătorii, când o
persoană poate interveni pe lângă altcineva (o autoritate) fără permisiunea
persoanei, chiar şi în cazul în care persoana în cauză este nemulţumită de
acela pentru care se intervine. Acesta nu este cazul lui Allah, Slavă Lui.
Câteva texte resping o astfel de mijlocire; de exemplu:
„Şi fiţi cu frică de o Zi în care nu va putea face un suflet pentru
alt suflet nimic şi nu se va primi pentru el mijlocire, nici nu se va lua de
la el schimb şi nici că vor putea fi ele ajutate!“ (Coran 2: 48);
„Şi nu le va fi lor de niciun folos mijlocirea mijlocitorilor“
(Coran 74: 48);
„...şi nu vor avea nelegiuiţii nici prieten, nici mijlocitor căruia
să i se dea ascultare“ (Coran 40: 18);
„Cine este acela care ar putea mijloci la El fără îngăduinţa
Lui?“ (Coran 2: 255);
„Iar ei nu mijlocesc decât pentru acela de care El este
mulţumit“ (Coran 21: 28);
„Şi câţi îngeri sunt în ceruri şi mijlocirea lor nu foloseşte întru
nimic, decât după ce Allah îngăduie cui voieşte El şi cui Îi place!“
(Coran 53: 26);
„El ştie ce este înaintea lor şi ce este în urma lor. Iar ei nu
mijlocesc decât pentru acela de care El este mulţumit, dar ei sunt cu
teamă de El.“ (Coran 21: 28);
„Şi nu este de niciun folos mijlocirea la El, afară de aceia
cărora El le îngăduie“ (Coran 34: 23).
Aceste versete resping mijlocirea imaginată de politeişti, adică
mijlocirea prin îngeri, profeţi şi oameni drepţi („sfinţi“) şi confirmă doar
mijlocirea care are loc cu voia lui Allah şi în cazul în care El este mulţumit
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atât de mijlocitor, cât şi de cel pentru care se intervine. Allah nu este
mulţumit de necredincioşi şi de politeişti. Cât despre păcătoşii monoteişti,
mijlocitorii vor interveni pentru ei, dar nu vor interveni pentru politeişti.
Bukhari a relatat că Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Am
spus: «Trimis al lui Allah, cine va fi cel mai fericit, bucurându-se de
mijlocirea ta în Ziua Judecăţii?». El a spus: «Abu Huraira, am crezut că
nimeni nu mă va întreba despre acest lucru înaintea ta, căci am văzut cât
de nerăbdător eşti să înveţi hadisuri. Cel mai fericit de mijlocirea mea în
Ziua Judecăţii va fi acela care spune 'Laa illaha ilaa-Allah', sincer şi din
adâncul sufletului»“.
8. Ultima persoană care va intra în Rai
Profetul ne-a spus despre ultimul om care va fi scos din Iad şi va
intra în Rai şi despre dialogul dintre el şi Stăpânul său şi onoarea incredibilă
pe care Allah Preaînaltul i-o face. Ibn al-Athiyr a strâns toate hadisurile care
au legătură cu acest subiect în Jaami’al-Usul, din care cităm următoarele:
A) Abdullah ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:
„Trimisul lui Allah a spus: «Îl ştiu pe ultimul dintre cei care vor fi scoşi
din Iad şi ultimul dintre cei care vor intra în Rai. Este un bărbat care va
ieşi din Iad târându-se pe cele patru membre. Allah îi va spune: «Du-te şi
intră în Rai!». Şi va ajunge la el, dar va crede că este plin. Se va întoarce
şi i se va spune: «Du-te şi intră în Rai, căci acolo ai ceva asemănător cu
lumea aceasta şi de zece ori pe atât». El va spune: «Râzi de mine şi Tu eşti
Stăpânul tuturor?». Eu (Abdullah) l-am văzut pe Trimisul lui Allah
zâmbind atât de mult, încât i se vedeau măselele. El a spus: «Acesta este
rangul cel mai de jos al celor din Rai.»“ (Bukhari şi Muslim).
Conform unei relatări de la Muslim, el (Abdullah) a spus că
Trimisul lui Allah a spus: „Îl cunosc pe ultimul om care va ieşi din Iad.
Este unul care va ieşi târându-se. I se va spune: «Du-te în Rai!». Se va
duce şi va intra în Rai, dar îşi va da seama că oamenii îşi ocupaseră deja
locurile. I se va spune: «Îţi mai aduci aminte de vremea când erai în
Iad?». El va spune: «Da». I se va spune: «Puneţi o dorinţă!». Astfel că el
îşi va pune o dorinţă şi apoi i se va spune: «Dorinţa ta a fost îndeplinită şi
de zece ori această lume». El va spune: «Îţi baţi joc de mine şi eşti
Stăpânul tuturor?». Eu (Abdullah) l-am văzut pe Trimisul lui Allah
zâmbind atât de larg, încât i se vedeau măselele din spate. El spunea:
«Acesta este cel care are cel mai mic rang dintre oamenii Raiului.»“
(Bukhari şi Muslim).
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Conform unei relatări a lui Muslim, el (Abdullah) a spus:
„Trimisul lui Allah a zis: «Îl ştiu pe ultimul om care a ieşit din Foc. Este
un om care va ieşi târându-se. I se va spune: 'Du-te şi intră în Rai!'. Se va
duce şi va intra în Rai, dar va vedea că toţi şi-au ocupat deja locurile. I se
va spune: 'Îţi mai aduci aminte când erai în Iad?'. El va spune: 'Da'. I se
va spune: 'Pune-ţi o dorinţă!', astfel încât el îşi va pune una şi i se va
spune: 'Dorinţa îţi este îndeplinită şi încă de zece ori această lume'. El va
spune: 'Râzi de mine şi Tu eşti Stăpânul tuturor?'». L-am văzut pe
Trimisul lui Allah zâmbind atât de larg, încât i se vedeau măselele din
spate“.
B) Abdullah ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că
Trimisul lui Allah a zis: „Ultima persoană care va intra în Rai va fi un
bărbat care, pe rând, va merge, se va târî şi va fi atins de Foc. De îndată
ce va trece de Foc, se va întoarce şi va spune: «Binecuvântat fie Acela
care m-a salvat de tine! Allah mi-a dat ceva ce nu a dat nici primelor
generaţii, nici celor de mai târziu». Apoi, un copac va fi înălţat pentru el şi
va spune: «Doamne, du-mă mai aproape de acest copac, să mă bucur de
umbra sa şi să beau apă!». Allah, Slavă Lui, va spune: «Fiu al lui Adam,
dacă îţi dau asta, Îmi vei mai cere altceva?». El va spune: «Nu, Doamne»
şi va susţine că nu Îi va mai cere nimic. Allah îl scuză, căci el vede ceva
pentru care nu are răbdare să reziste. Astfel, îl aduce mai aproape şi omul
se bucură de umbră şi de apă. Apoi, un alt copac, mai bun decât acesta, va
fi înălţat pentru el şi el va spune: «Doamne, du-mă mai aproape de acest
copac, să mă bucur de umbra sa şi să beau apă şi nu Îţi voi mai cere
nimic!». Allah va spune: «Fiu al lui Adam, nu Mi-ai promis că nu-Mi vei
mai cere nimic?». Apoi, El va întreba dacă va mai cere altceva în cazul în
care îl aduce lângă acel copac. Omul va susţine că nu va mai cere nimic şi
Allah îl scuză că nu are răbdare să reziste. Îl va aduce mai aproape şi el se
va bucura de umbră şi apă. Apoi, un al treilea copac va fi ridicat pentru el
la poarta Raiului şi acesta va fi mai bun decât primele două. Omul va
spune: «Doamne, adu-mă mai aproape de el (copac) şi nu Îţi voi mai cere
nimic!». Allah îi va spune: «Fiu al lui Adam, nu Mi-ai promis că nu-Mi
vei mai cere nimic?». Domnul său îl va scuza că nu are răbdare să reziste.
Îl va aduce mai aproape de copac. Când este adus aproape, va auzi vocile
oamenilor din Rai şi va spune: «Doamne, primeşte-mă înăuntru!». Allah
îi va spune: «Fiu al lui Adam, eşti sigur că asta vrei? Să nu Îmi mai ceri
apoi nimic. Te-ar mulţumi dacă ţi-aş da întreaga lume şi lucruri
asemănătoare?». El va spune: «Doamne, râzi de mine şi Tu eşti Stăpânul
Lumilor?»“.
Ibn Mas’ud (Allah să fie mulţumit de el!) a zâmbit şi a spus: „De ce
nu mă întrebaţi de ce zâmbesc?“. Ei au întrebat: „De ce zâmbeşti?“. El a
78

spus: „Deoarece Trimisul lui Allah a zâmbit“. Ei au întrebat: „De ce
zâmbeşti, Trimis al lui Allah?“. El a spus: „Deoarece Stăpânul Lumilor va
zâmbi când va fi întrebat: «Doamne, râzi de mine şi Tu eşti Stăpânul
Lumilor?». El va spune: «Nu râd de tine, dar pot să fac ce vreau»“.
Această versiune a hadisului este relatată doar de Humaydi cu
ifraad de la Muslim, în timp ce relatarea anterioară este convenită (Bukhari
şi Muslim). Humaydi a spus: „Am considerat că a fost relatat numai de
Muslim din cauza detaliilor suplimentare incluse“.
Abu Sa’id al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Persoana care are cel mai jos rang în Rai este un om a cărui faţă Allah a
întors-o dinspre Iad înspre Rai şi l-a făcut să vadă un copac umbros.
Omul va spune: «Doamne, adu-mă mai aproape de copac, să pot să stau
la umbra sa!»“. Restul hadisului este asemănător cu cel al lui ibn Mas’ud
(Allah să fie mulţumit de el!), numai că nu conţine cuvintele: „Fiu al lui
Adam, ce vrei cu siguranţă, ca apoi să nu mai ceri nimic?“ etc.
În versiunea lui Abu Sa’id (Allah să fie mulţumit de el!) se adaugă:
„Allah îi va spune: «Cere asta şi asta». Şi când acesta îşi va rosti
dorinţele, Allah va spune: «Le vei avea şi încă de zece ori pe atât». Apoi
acesta va intra în casa sa (în Rai) şi soţiile sale − dintre hurii − vor intra şi
vor spune: «Lăudat fie Allah care te-a creat pentru noi şi ne-a creat
pentru tine!». El va spune: «Nimănui nu i-a fost dat ce mi-a fost dat
mie»“.
A fost relatat astfel de Muslim, imediat după hadisul lui ibn Mas’ud
(Allah să fie mulţumit de el!).
9. Aceia care vor intra în Rai înainte de Ziua Judecăţii
Primul om care a intrat în Rai a fost tatăl omenirii, Adam (Fie
pacea lui Allah asupra sa!):
„Şi zis-am Noi: «O, Adam, sălăşluieşte tu împreună cu soaţa ta
în această grădină! Mâncaţi din ea pe îndestulate, ori de unde voiţi, dar
să nu vă apropiaţi de acest pom, pentru ca să nu fiţi dintre cei
nedrepţi!»“ (Coran 2: 35).
Atotputernicul a spus:
„Iar tu, o, Adam! Sălăşluieşte tu împreună cu soaţa ta în Rai!
Mâncaţi voi de oriunde voiţi, însă nu vă apropiaţi de acest pom, căci
altfel veţi fi dintre cei nelegiuiţi!“ (Coran 7: 19).
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Dar Adam l-a nesocotit pe Allah şi a mâncat din pomul din care
Allah i-a poruncit să nu mănânce, astfel că Allah l-a trimis din Grădina
Raiului în această lume de durere şi tristeţe:
„Noi am încheiat un legământ cu Adam mai înainte, însă el l-a
uitat şi Noi nu am aflat în el tărie. Şi când Noi le-am zis îngerilor:
«Prosternaţi-vă dinaintea lui Adam!», s-au prosternat ei, afară de Iblis,
care s-a împotrivit. Atunci am zis Noi: «O, Adam, acesta vă este
vrăjmaş ţie şi soaţei tale. [Fiţi cu grijă] să nu vă scoată pe voi din Rai şi
să fii tu nefericit! El este pentru tine, pentru ca să nu-ţi fie foame în el şi
să nu fii gol, pentru ca să nu-ţi fie ţie sete în el şi să nu te lovească
dogoarea soarelui». Şi l-a ispitit pe el Şeitan, zicându-i: «O, Adam, vrei
tu să-ţi arăt pomul veşniciei şi împărăţia care nu piere?». Şi au mâncat
ei doi din el şi li s-a arătat goliciunea lor şi au început să coasă, pentru a
se acoperi, frunze din Rai. Adam s-a revoltat, aşadar, împotriva
Domnului său şi a ajuns în rătăcire. Apoi l-a ales pe el Domnul său, l-a
iertat pe el şi l-a călăuzit. El a zis: «Coborâţi amândoi din el [din
Paradis]! Vă veţi fi toţi duşmani unul altuia! Apoi, dacă va mai veni la
voi o călăuzire din partea Mea, acela care va urma calea Mea cea
dreaptă nu va rătăci şi nu va fi nefericit.“ (Coran 20: 115-123).
De asemenea, Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a văzut Raiul. Bukhari relatează de la Imran ibn Hudayn
(Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus: „Am văzut Raiul şi am văzut că majoritatea
locuitorilor săi este alcătuită din săraci. Şi am văzut Iadul şi am văzut că
majoritatea acolo este alcătuită din femei“.
Printre cei care vor intra în Rai înainte de Ziua Judecăţii sunt
martirii. Muslim relatează că Masroq (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că
l-a întrebat pe Abdullah ibn Mas’ud de acest verset:
„Să nu crezi că cei care au fost ucişi pe calea lui Allah [martirii]
sunt morţi! Dimpotrivă, ei sunt vii la Domnul lor şi sunt bine dăruiţi
[din roadele Raiului]“ (Coran 3: 169).
El (Abdullah ibn Mas’ud) a spus: „Şi noi am întrebat şi Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Sufletele lor
sunt în burţile unor păsări verzi şi au lumina suspendată de la Tron. Se
plimbă pe unde vor prin Rai şi apoi se adăpostesc în acele lumini. Domnul
va veni pe neaşteptate la ei şi va spune: 'Doriţi ceva?'. Ei vor spune: 'Ce
ne putem dori, când ne plimbăm pe unde vrem prin Rai?'. Allah va veni şi
îi va întreba acelaşi lucru de trei ori. Văzând că nu li se va permite să
rămână tăcuţi, ei vor spune: 'Doamne, ne putem întoarce în timpurile
noastre, să mai fim o dată omorâţi pentru Tine?'. Când Allah
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Atotputernicul vede că ei nu au nicio dorinţă sau nevoie, îi va lăsa aşa
cum sunt»“.
Oricui moare îi va fi arătat locul unde va merge − Raiul sau Iadul
−, dimineaţa şi seara. Muslim relatează de la ibn Umar (Allah să fie
mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah a spus: „Când unul dintre voi moare,
îi este arătat locul unde va merge (în Rai sau în Iad), dimineaţa şi seara.
Dacă este unul dintre oamenii Raiului, îi va fi arătat locul din Grădină, ca
unul dintre oamenii Raiului, iar dacă este unul dintre oamenii Iadului, îi
va fi arătat locul său în Iad, ca unul dintre oamenii Iadului, şi i se va
spune: «Acesta este locul tău până ce Allah te va învia în Ziua
Judecăţii»“.
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CAPITOLUL II
RAIUL ESTE ETERN ŞI OAMENII VOR STA ACOLO
VEŞNIC

1. Textele ce indică acest lucru.
Raiul este veşnic şi locuitorii săi vor sta în permanenţă acolo − nu
vor pleca şi nu vor muri:
„Nu vor gusta în ele moartea, afară de moartea cea dintâi. Şi
Allah îi va feri pe ei de chinul Iadului“ (Coran 44: 56);
„Însă aceia care cred şi plinesc fapte bune vor avea ca sălaş
grădinile Firdawsului. Şi în veci vor petrece în ele şi nu vor dori nicio
schimbare“ (Coran 18: 107-108).
Am citat deja, în discuţia despre natura veşnică a Iadului, hadisul în
care Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne
spune cum moartea va fi sacrificată într-un loc dintre Rai şi Iad şi apoi li se
va spune oamenilor Raiului şi Iadului: „Oameni ai Raiului, acesta este
veşnic, nu mai există moarte! Oameni ai Iadului, acesta este veşnic, nu
mai există moarte!“.
Aceste texte sugerează că Raiul a fost făcut în aşa fel încât nici el,
nici locuitorii săi să nu dispară. Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a
relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Oricine intră în Rai este binecuvântat cu o viaţă fericită − niciodată nu
se va simţi rău, hainele sale nu se vor învechi şi tinereţea sa nu va
dispărea“.
Ascultaţi chemarea divină care va fi adresată oamenilor Raiului,
după ce aceştia vor intra: „Vă garantez că veţi fi mereu sănătoşi şi nu vă
veţi îmbolnăvi niciodată; veţi trăi şi nu veţi muri niciodată; veţi fi tineri şi
nu veţi îmbătrâni niciodată; veţi fi voioşi şi nu vă veţi întrista niciodată“.
În acelaşi fel, Allah spune în Coran:
„Şi Noi vom îndepărta din piepturile lor toată pizma şi pe sub
ei vor curge pâraie şi vor zice ei: «Laudă lui Allah care ne-a călăuzit
spre acestea! Şi noi nu am fi fost îndreptaţi pe calea cea bună, dacă
Allah nu ne-ar fi călăuzit. Trimişii Domnului nostru au venit cu
Adevărul!». Şi către ei se va striga: «Acesta este Raiul [pentru voi]! Aţi
fost făcuţi sălăşluitori ai lui pentru ceea ce aţi făptuit.»“ (Coran 7: 43).
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2. Aceia care spun că Raiul va înceta să existe
Al-Jahm ibn Safwan a spus că Raiul va înceta să existe şi la fel a
afirmat şi despre Iad, deşi nu avea nicio dovadă pentru a putea face astfel de
afirmaţii; niciun companion şi nici cei care i-au urmat sincer nu au spus
vreodată aşa ceva. Niciunul dintre eminenţii savanţi ai Islamului (ulammah)
şi nici Ahl as-Sunnah nu au spus aceasta. Toţi l-au denunţat pentru această
opinie. Abu al-Hudhayl al Allaaf, Şeikhul sectei mutazilite (Mu’tazilah) a
spus că oamenii din Rai şi din Iad vor înceta să se mişte. Vor deveni
permanent imobili. Toate acestea sunt false. Cel care a comentat AtTahaawiyah a spus: „Cât despre natura eternă a Raiului, acesta este veşnic.
Este singurul mod în care trebuie să credem, aşa cum Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a făcut cunoscut. Allah spune:
«În ce-i priveşte, cei care vor fi fericiţi se vor afla în Rai; în veci
vor sălăşlui în el, cât vor dăinui cerurile şi pământul, doar dacă Domnul
tău va voi altfel. [Acesta va fi] un dar neîntrerupt.» (Coran 11: 108).
Aceasta înseamnă că nu se va opri niciodată, ceea ce nu contrazice
cuvintele lui Allah: «...doar dacă Domnul tău va voi altfel»“.
Comentatorul cărţii At-Tahaawiyah a discutat opiniile diferite ale
primilor credincioşi cu privire la această excepţie:
„Primii credincioşi au avut păreri diferite în legătură cu această
problemă, cu o excepţie. Se spune: «Înseamnă: cu excepţia perioadei pe care
o vor petrece în Iad şi se referă doar la cei care vor intra în Iad şi apoi vor fi
scoşi, nu la toţi». O altă sugestie: «Se referă la perioada de timp pe care o
vor aştepta înainte de Judecată» sau «se referă la perioada de timp pe care o
vor petrece în mormânt, aşteptând Judecata». Alte semnificaţii sunt:
«Această excepţie este pentru Allah, dar El nu îi va da neapărat curs, aşa
cum ai putea spune: 'Pe Allah, te voi lovi!'; aş putea să mă răzgândesc, dar
tu să nu te gândeşti că te vei răzgândi, căci eşti hotărât să-l loveşti». Alţii,
care erau filologi, au sugerat că `ilaa (doar) înseamnă wa (şi), dar aceasta
este o părere slabă. Sibawayh sugerează că înseamnă (dar) `laakin, astfel
încât nu există excepţie. Ibn Jaarir a crezut că acesta este cazul cel mai
probabil şi a spus: «Allah nu Îşi încalcă promisiunile. Această expresie este
urmată de '[Acesta va fi] un dar neîntrerupt' (Coran 11: 108). Unii au
spus: «Este ca şi cum ai spune: 'Poţi să stai în casa mea un an întreg, atât cât
vrei', însemnând cât vrei tu, chiar dacă e mai mult de un an». O altă
semnificaţie este aceea că le va spune că, deşi o să stea în Rai veşnic, sunt
totuşi supuşi voinţei lui Allah, căci nu există scăpare de acest lucru“.
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Aceasta nu contrazice perspectiva divină conform căreia vor sta acolo
veşnic, aşa cum Allah spune:
„Şi de am voi Noi, am face să dispară ceea ce ţi-am revelat, iar
tu nu ai mai găsi niciun sprijinitor“ (Coran 17: 86);
„Sau zic ei: «El a născocit minciună pe seama lui Allah!». Dar
de ar voi Allah, El ar pecetlui inima ta. Allah şterge deşertăciunea şi
întăreşte Adevărul cu vorbele Sale. El este Bineştiutor al celor
dinlăuntrul piepturilor“ (Coran 42: 24);
„Spune: «Dacă Allah ar fi voit, eu nu vi l-aş fi citit şi El nu vi lar fi făcut cunoscut vouă, căci doară eu am rămas printre voi vreme
îndelungată înainte de el. Voi nu pricepeţi?!»“ (Coran 10: 16).
Există multe astfel de texte în care Allah le spune supuşilor săi că
totul este supus voinţei Lui. Ceea ce El doreşte există şi ceea ce nu doreşte
nu există.
Se spune mai departe că `ma (ce) poate să însemne `man (cine),
adică: cu excepţia celor pe care Allah a vrut să-i trimită întâi în Iad pentru
păcatele lor. Şi au existat şi alte păreri. Oricare ar fi cazul, această excepţie
poate fi ambiguă. Allah Atotputernicul spune:
„[Acesta va fi] un dar neîntrerupt“ (Coran 11: 108);
„Acesta va fi darul Nostru [pentru voi] şi el va fi fără de
sfârşit“ (Coran 38: 54);
„Pilda Grădinii care s-a promis celor evlavioşi; pe sub ea curg
pâraie şi veşnice sunt roadele ei şi umbra ei. Aceasta este răsplata celor
care au frică [de Allah], iar răsplata celor necredincioşi este Focul“
(Coran 13: 35).
Allah confirmă eternitatea oamenilor Raiului în mai multe locuri
din Coran. El, cel Glorios, ne-a spus:
„Nu vor gusta în ele moartea, afară de moartea cea dintâi. Şi
Allah îi va feri de chinul Iadului.“ (Coran 44: 56).
Această excepţie este exclusivă şi, dacă este comparată cu excepţia
din versetul citat mai sus: „Doar dacă Domnul tău va voi altfel“, devine
clar că se referă aici la perioada din veşnicie pe care nu au petrecut-o în Rai,
aşa cum excepţia primei morţi este o excepţie de la ideea de moarte ca întreg
şi prima moarte va precede viaţa eternă, astfel că şederea în afara Raiului
precede viaţa eternă din el.
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CAPITOLUL III
DESCRIEREA RAIULUI
1. Raiul – nu există nimic asemenea lui
Plăcerile Raiului depăşesc imaginaţia şi sfidează descrierea. Nimic
din ceea ce omul cunoaşte nu se poate compara cu el; indiferent cât vom
avansa, ceea ce obţinem este nimic în comparaţie cu bucuriile Vieţii de
Apoi. Aşa cum este menţionat în mai multe relatări, nu există nimic
asemănător Raiului: „Este lumină strălucitoare, plante aromatice, palat
splendid, râu curgător, fruct copt, o soţie frumoasă şi haine câte doreşti, întrun lăcaş plin de bucurie, în case înalte, solide şi frumoase“ (Ibn Maajah în
As-Sunnah, Kitaab az-Zuhd, Baab Sifat al-Jannah).
Companionii l-au întrebat pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) despre clădirile din Rai. El a răspuns cu o frumoasă
descriere: „Cărămizi din aur şi argint, mortar din mosc aromat, pietre din
perle şi safire, pământ din şofran. Cel care intră este plin de bucurie şi
niciodată nu se va simţi rău; va trăi acolo veşnic şi nu va muri; hainele
sale nu se vor învechi şi tinereţea sa nu va trece“.
Allah descrie:
„Şi când te vei uita acolo, vei afla plăcere şi mare împărăţie.“
(Coran 76: 26).
Ceea ce Allah ne-a ascuns dintre plăcerile Raiului este mai presus
de capacitatea noastră de a înţelege:
„Dar niciun suflet nu ştie ce-i este ascuns ca bucurie, drept
răsplată pentru ceea ce au săvârşit.“ (Coran 32: 17).
Bukhari a relatat de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!)
că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus: „Allah a spus: «Am pregătit supuşilor Mei ceea ce ochiul nu a mai
văzut, urechea nu a mai auzit şi inima omului nu îşi poate imagina.
Recitaţi, dacă vreţi:
'Dar niciun suflet nu ştie ce-i este ascuns ca bucurie, drept
răsplată pentru ceea ce au săvârşit.' (Coran 32: 17)»“.
Muslim relatează câteva hadisuri de la Abu Huraira (Allah să fie
mulţumit de el!). În una dintre aceste versiuni, ni se spune: „Am pregătit
pentru supuşii Mei ceea ce niciun ochi nu a văzut, nicio ureche nu a auzit
şi nicio inimă nu poate înţelege. Nu luaţi în seamă ce a spus Allah; ceea
ce El nu a spus este chiar mai bun“. Apoi a recitat: „Dar niciun suflet nu
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ştie ce-i este ascuns ca bucurie, drept răsplată pentru ceea ce au
săvârşit“ (Coran 32: 17).
Muslim relatează că Sahl ibn Sa’d as-Sa’idi (Allah să fie mulţumit
de el!) a spus: „Am fost la o întrunire unde Trimisul lui Allah descria
Paradisul şi am stat până a terminat de vorbit. La sfârşitul descrierii, el a
spus: «Este ceea ce niciun ochi nu a văzut, nicio ureche nu a auzit, nicio
inimă nu-şi poate imagina». Apoi a recitat versetele:
«Când coastele lor părăsesc culcuşurile, pentru a-L chema pe
Domnul lor cu frică şi cu nădejde şi ei fac milostenie din cele cu care iam înzestrat. Dar niciun suflet nu ştie ce-i este ascuns ca bucurie, drept
răsplată pentru ceea ce au săvârşit.» (Coran 32: 16-17)“.
2. Porţile Raiului
Raiul are porţi pe care vor intra credincioşii, în acelaşi timp cu
îngerii:
„Grădinile Edenului cu porţile deschise pentru ei“ (Coran 38:
50);
„De grădinile Edenului, în care vor intra laolaltă cu [toţi] aceia
care au fost evlavioşi, dintre părinţii, soţii şi copiii lor, iar îngerii vor
intra la ei prin toate porţile [zicând]: «Pace vouă! Pentru că aţi fost
statornici. Şi ce bună este răsplata Casei [Veşnice]!»“ (Coran 13: 23-24).
Allah ne spune că aceste porţi vor fi deschise când credincioşii vor
ajunge la ele şi vor fi întâmpinaţi de îngeri cu salutări de pace:
„Şi vor fi conduşi cei care au fost cu frică de Domnul lor spre
Rai, în cete, iar când vor ajunge la el, li se vor deschide porţile lui şi le
vor zice păzitorii lui: «Pace asupra voastră! Voi aţi fost buni, intraţi
pentru a fi în veci sălăşluitori în el!»“ (Coran 39: 73).
Porţile Raiului sunt în număr de opt, una dintre ele fiind ArRayyan, care este destinată exclusiv acelora care postesc. Bukhari şi Muslim
relatează de la Sahl ibn Sa’d as-Sa’idi (Allah să fie mulţumit de el!) că
Trimisul lui Allah a spus: „În Rai sunt opt porţi. Există o poartă numită
Ar-Rayyan. Nimeni nu va intra acolo, afară de cel ce posteşte şi, când toţi
vor fi intrat, porţile se vor închide în urma lor şi nimeni altcineva nu va
mai intra“.
De asemenea, sunt porţi pentru cei care se roagă mult, cei care dau
de pomană şi cei care fac jihad, precum şi poarta Ar-Rayyan pentru cei care
postesc. Într-un hadis relatat atât de Bukhari, cât şi de Muslim, Abu Huraira
(Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah a spus atunci
când Abu Bakr a întrebat: „Pe numele lui Allah, nu contează dacă un om
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este chemat pe oricare dintre ele, dar va exista cineva chemat pe toate opt,
Trimis al lui Allah?“. El a spus: „Sper ca tu să fii unul dintre aceştia“.
Întrebarea lui Abu Bakr se referă la o persoană care întruneşte toate
aceste calităţi: rugăciune, post, milostenie, jihad etc., astfel încât să fie
chemată pe toate porţile. Profetul a spus: „Oricine cheltuie o pereche (din
orice) de dragul lui Allah va fi chemat pe toate cele opt porţi ale Raiului“.
El a vorbit de asemenea despre cel care face abluţiunea şi o face corect, apoi
îşi ridică privirea la cer şi spune: „Aşhadu an laa ilaaha ilaallah wahadahu
laa şarika lah, wa aşhadu anna Muhammadan `abduhu wa rasuluhu“;
cele opt porţi ale Raiului se vor deschide pentru el şi va intra pe ce poartă va
dori.
Muslim, Ahmad şi alţii au relatat că Amiyr al-Muminiyn `Umar ibn
al-Khatab (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că Trimisul lui Allah (Pacea
şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Pentru cel care face
abluţiunea corect şi apoi îşi ridică privirea la cer şi spune: «Aşhadu an laa
ilaaha ilaallah wahadahu laa şariyka lah, wa aşhadu anna Muhammadan
`abduhu wa rasuuhu», cele opt porţi ale Raiului se vor deschide şi va intra
pe ce poartă doreşte“.
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a spus
că există o poartă prin care vor intra doar cei care nu vor fi traşi la
răspundere pentru faptele lor. Aceasta este poarta din partea dreaptă a
Raiului. Restul oamenilor şi celelalte popoare vor intra prin restul porţilor.
Într-un hadis despre mijlocire, relatat de Bukhari şi Muslim, Abu Huraira
(Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah va spune: «Muhammad, introdu-i
pe aceia din comunitatea ta, care nu trebuie să dea socoteală, prin poarta
din partea dreaptă; ceilalţi vor intra pe porţi la fel ca şi ceilalţi»“.
În acelaşi hadis, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) descrie mărimea porţilor Raiului, spunând că distanţa dintre cele
două tăblii ale porţii Raiului este precum distanţa dintre Mekkah şi Hajar
sau dintre Mekka şi Basra. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Pe acela în mâinile căruia se află sufletul lui
Muhammad, distanţa dintre cele două tăblii ale porţilor Raiului sau dintre
doi stâlpi ai porţilor este precum distanţa dintre Mekka şi Hajar sau dintre
Mekka şi Basra“.
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a spus
că porţile Raiului sunt deschise în Ramadan. Bukhari, Muslim şi Ahmad
relatează de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când vine
luna Ramadanului, porţile Raiului sunt deschise“.
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Conform altei relatări: „Porţile Raiului sunt deschise şi cele ale
Iadului sunt închise“.
În unele relatări se afirmă că distanţa dintre cele două tăblii, atunci
când sunt deschise, este egală cu patruzeci de ani de mers. Ahmad a relatat
în Al-Musnad şi Abu Na’im în Al-Hilyah, de la Hakim ibn Mu’aawiyah şi
acesta de la tatăl său Mu’aawiyiah, că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Distanţa dintre două tăblii
ale porţii Raiului este de patruzeci de ani de mers, dar va veni o vreme
când va fi foarte multă lume acolo“. Isnaadul său este corect – sahih.
Muslim şi Ahmad au relatat că `Utbah ibn Ghawaan (Allah să fie
mulţumit de el!) a zis: „Ni s-a spus că distanţa dintre cele două tăblii ale
uneia dintre porţile Raiului este de patruzeci de ani de mers, dar va veni o
vreme când va fi cu adevărat foarte multă lume acolo“.
At-Tabarani a relatat în Al-Mu’jam al-Kab de la `Abdullah ibn
Salaam: „Distanţa dintre două panouri ale porţilor Raiului este de
patruzeci de ani de mers, dar va deveni aglomerată precum o cişmea
înconjurată de cămile însetate“.
3. Treptele Raiului
A) Dovezile că Raiul are mai multe trepte şi locuitorii săi vor avea
categorii şi ranguri diferite. Raiul conţine trepte, unele deasupra celorlalte,
şi oamenii vor fi primiţi conform a mai multor categorii şi nivele, în funcţie
de poziţia lor meritată în Rai. Allah spune:
„Iar aceia care vin la El credincioşi şi care au săvârşit fapte
bune, aceia vor avea treptele cele mai înalte“ (Coran 20: 75).
Unul dintre cei care au explicat şi au clarificat această chestiune a
fost Şeikh al-Islam ibn Taymiyah care a spus: „Raiul are trepte care sunt
foarte diferite. Cei iubiţi de Allah, care sunt credincioşi, vor fi aşezaţi pe
acele trepte în funcţie de credinţă şi taqwa( evlavie)“.
Allah spune:
„Dacă cineva doreşte [viaţa] cea pieritoare, Noi dăm degrabă în
ea ceea ce voim şi cui voim Noi. Apoi, Noi îi hotărâm lui Iadul, în care el
va arde ruşinat şi lepădat. Iar aceia care voiesc Lumea de Apoi şi
trudesc cu râvnă pentru ea şi sunt credincioşi, râvna acelora va fi
răsplătită. Şi le vom dărui Noi tuturora − atât acestora, cât şi acelora –
din darurile Domnului tău, iar darurile Domnului tău nu sunt oprite
[pentru nimeni]. Priveşte cum i-am ales Noi pe unii înaintea altora, însă
în Lumea de Apoi sunt trepte şi mai înalte şi foloase mai alese.“ (Coran
17: 18-21).
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Allah explică cum dăruieşte din comoara Sa în această lume sau în
următoarea, după cum voieşte, şi comoara Lui nu este interzisă nici
dreptcredincioşilor, nici păcătoşilor. Apoi, Allah Preaînaltul spune:
„Priveşte cum i-am ales Noi pe unii înaintea altora, însă în
Lumea de Apoi sunt trepte şi mai înalte şi foloase mai alese“ (Coran 17:
21).
Allah explică faptul că diferenţele dintre oameni în Lumea de Apoi
vor fi mai mari decât diferenţele din această lume. Allah face diferenţe şi
între Profeţi, aşa cum face între toţi supuşii credincioşi. Allah cel Glorios
spune:
„Printre aceşti trimişi, Noi i-am pus pe unii înaintea altora:
unora dintre ei le-a vorbit Allah, pe alţii i-a ridicat mai sus cu câteva
trepte. I-am dat lui Isus, fiul Mariei, semne limpezi şi l-am întărit pe el
prin duhul sfânt“ (Coran 2: 253);
„Şi Domnul tău îi cunoaşte mai bine pe fiecare din ceruri şi pe
cei de pre pământ, şi Noi i-am ales pe unii dintre profeţi înaintea altora
şi i-am dat Noi lui David psalmii“ (Coran 17: 55).
Muslim relatează de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!)
că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Un
om cu credinţă puternică îi este mai drag lui Allah decât un om cu
credinţă slabă, deşi amândoi sunt buni. Fiţi atenţi la ce vă va fi de folos,
căutaţi ajutorul lui Allah şi niciodată să nu vă simţiţi neajutoraţi. Dacă
ceva vi se întâmplă, nu spuneţi: «Dacă s-ar fi întâmplat asta şi asta...». Ci
spuneţi: «Allah a hotărât asta şi El face ce doreşte». Spunând «dacă» se
deschide calea Şeitanului“.
Bukhari şi Muslim relatează de la Abu Huraira (Allah să fie
mulţumit de el!) şi Amiyr ibn al-Aas că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă un judecător îşi formează un verdict
independent pentru a hotărî o chestiune din punctul de vedere al
Coranului şi Sunnei (Ijtihaad) şi este corect, va avea două răsplăţi şi, dacă
greşeşte, va avea doar una“.
Allah Preaînaltul spune:
„Şi ce aveţi voi că nu dăruiţi pe calea lui Allah, în vreme ce a
Lui este moştenirea cerurilor şi a pământului? Nu este deopotrivă cel
care dăruieşte dintre voi şi care luptă înainte de cucerire, căci aceştia
vor avea o treaptă mai înaltă decât aceia care au dăruit şi au luptat
după aceea. Dar tuturor le făgăduieşte Allah cea mai bună [răsplată] şi
Allah este bine ştiutor a ceea ce faceţi“ (Coran 57: 10).
Şi:
„Nu sunt egali dreptcredincioşii care rămân în casele lor −
afară de cei care au un beteşug − cu cei care luptă pe calea lui Allah, cu
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bunurile şi cu sufletele lor. Allah vine cu mai mult har asupra celor care
luptă cu bunurile şi cu sufletele lor decât asupra celor care rămân în
casele lor [din pricina unui beteşug]. Tuturor le-a făgăduit Allah cea
mai bună răsplată, însă Allah vine cu mai mult har asupra celor care
luptă decât asupra celor care rămân în casele lor şi cu mare răsplată,
trepte din partea Sa, cu iertare şi îndurare, căci Allah este Iertător,
Îndurător [Ghafur, Rahim]“ (Coran 4: 95-96).
Şi:
„Oare puneţi voi [sarcina] de a da pelerinilor să bea [apă] şi
întreţinerea Moscheii celei Sfinte pe aceeaşi treaptă cu credinţa celui
care crede în Allah şi în Ziua de Apoi şi luptă pe calea lui Allah? Ei nu
sunt deopotrivă înaintea lui Allah şi Allah nu călăuzeşte neamul de
nelegiuiţi! Cei care au crezut şi au purces în pribegie şi au luptat pe
calea lui Allah, cu averile şi cu vieţile lor, sunt pe o treaptă mai înaltă
înaintea lui Allah şi aceia sunt câştigători. Le vesteşte Domnul lor
îndurarea Lui şi bunăvoinţă şi Grădini pentru ei, în care este plăcere
necontenită, În care ei vor rămâne în veci, căci Allah are răsplată
nesfârşită!“ (Coran 9: 19-22);
„Oare acela care petrece timpul nopţii în rugăciuni,
prosternându-se şi stând în picioare, este cu teamă de Ziua de Apoi şi Îl
roagă de îndurare pe Domnul său? Spune: «Oare sunt egali cei care ştiu
cu aceia care nu ştiu?». Însă numai aceia care au minte trag
învăţăminte“ (Coran 39: 9);
„O, voi cei care credeţi! Când vi se spune vouă: «Faceţi loc în
adunări!», atunci faceţi voi loc şi vă va face şi Allah vouă loc [în
Paradis]! Iar când se spune: «Ridicaţi-vă!», atunci ridicaţi-vă voi şi
Allah îi va ridica cu [câteva] trepte pe aceia care cred dintre voi şi pe
aceia cărora li s-a dat ştiinţa, căci Allah este bine ştiutor a ceea ce
faceţi!“ (Coran 58: 11).
Bukhari a relatat de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!):
„Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
«Celui care crede în Allah şi Trimisul Său, se roagă corect şi posteşte în
luna Ramadan, i se va da pe merit Raiul de către Allah, indiferent dacă
luptă pe calea lui Allah sau rămâne în locurile unde s-a născut». Oamenii
au spus: «Trimis al lui Allah, să le spunem oamenilor această veste
bună?». El a spus: «Raiul are o sută de trepte pe care Allah le-a rezervat
mujahedinilor care luptă pentru Cauza Sa şi diferenţa dintre două trepte
este ca diferenţa de la cer la pământ. Astfel că, atunci când Îi ceri lui
Allah ceva, cere-I al-Firdaws, care este partea cea mai înaltă şi mai
frumoasă a Raiului». Eu (povestitorul) cred că el (Pacea şi
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binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Deasupra ei (alFirdaws) este Tronul celui Milostiv şi de acolo izvorăsc râurile Raiului»“.
Bukhari a relatat de la Anas (Allah să fie mulţumit de el!) că:
„Umm Harithah a venit la Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) când fiul său, Harithah, a murit martir la Badr, străpuns de o
săgeată. Ea a spus: «Trimis al lui Allah, ştii cât de drag îmi era Harithah.
Dacă este în Rai, nu am să plâng după el. Dacă nu este, ai să vezi ce am
să fac». El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Un
singur Rai!!!? Sunt multe Grădini şi el este în al-Firdaws, cea mai
înaltă»“.
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a explicat
că oamenii vor fi pe diferite trepte, conform rangului lor. Bukhari şi Muslim
relatează de la Abu Satid al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oamenii Raiului
se vor uita la oamenii care stau în camerele de deasupra în acelaşi fel în
care oamenii se uită la stelele strălucitoare, departe, la orizont, la Est sau
la Vest, datorită superiorităţii răsplăţii lor“. Oamenii au întrebat: „Trimis
al lui Allah, sunt camerele Profeţilor, pe care nimeni altcineva nu le poate
obţine?“. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns:
„Nu, pe Acela în mâinile Căruia se află sufletul meu, sunt pentru aceia
care au crezut în Allah şi Trimişii Săi“.
Ahmad, Tirmidhi, ibn Maajah şi ibn Hibban relatează de la Abu
Sa'id (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „Oamenii de pe treptele mai înalte vor fi
văzuţi de cei mai de jos ca şi cum te-ai uita la o stea care se înalţă la
orizont. Abu Bakr şi Umar vor fi printre ei; ce oameni buni sunt ei!“.
Qurtubi a spus: „Aflaţi că încăperile vor fi diferite ca înălţime şi
înfăţişare, în funcţie de faptele ocupanţilor. Unele vor fi mai înalte decât
celelalte. Când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus: «Nu, pe Acela în mâinile Căruia se află sufletul meu, sunt pentru
oamenii care au crezut în Allah şi în Trimişii Săi», se referea la credinţa
desăvârşită şi la credinţa în Trimis, fără îndoieli şi fără întrebări. Altfel, cum
ar putea ca în aceste încăperi să ajungă prin credinţă oamenii obişnuiţi?
Dacă aşa ar fi stat lucrurile, atunci toţi musulmanii ar fi ajuns pe treptele
cele mai înalte, ceea ce este imposibil“.
Allah spune:
„Aceia sunt cei care vor avea drept răsplată cel mai înalt loc
[din Paradis] pentru că au fost statornici şi vor fi întâmpinaţi în el cu
salut şi cu pace“ (Coran 25: 75).
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Această răbdare a implicat sacrificiu de sine şi statornicie de dragul
lui Allah, concentrare asupra Sa, un supus dedicat cu adevărat Lui. Acestea
sunt calităţile unui Al-Muqarrabun, aşa cum Allah spune:
„Nici averile voastre, nici copiii voştri nu sunt dintre acelea
care vă vor aduce aproape de Noi, ci numai aceia care au crezut şi au
săvârşit fapte bune vor avea parte de răsplată îndoită pentru ceea ce au
făptuit şi ei vor fi în siguranţă în odăile de sus [ale Paradisului]“ (Coran
34: 37).
Aici Allah menţionează cele mai înalte camere ale Raiului şi spune
că nu vor fi obţinute prin avere şi copii, ci prin credinţă şi fapte bune; ei vor
fi răsplătiţi de două ori. Locul lor va fi în încăperile înalte, ceea ce înseamnă
că liniştea şi siguranţa îţi sunt date de credinţă; ea este cea care îţi umple
inima. O persoană cu o astfel de credinţă este mulţumită, indiferent de ce se
întâmplă, în toate situaţiile şi împrejurările. Dacă face o faptă bună, nu o
amestecă cu celelalte, cu faptele rele. Faptele bune, care nu sunt contaminate
de cele rele, nu pot fi făcute decât de acela a cărui credinţă este foarte mare,
este mulţumit şi nu are îndoieli, indiferent de împrejurări. Credinţa şi faptele
aceluia ale cărui fapte bune sunt contaminate nu sunt astfel. aşa că rangul lui
în Paradis va fi mai mic.
Locuitorii celor mai înalte trepte ale Raiului se vor bucura de
plăceri mai mari decât cei care sunt mai jos. Allah a promis două grădini
celor care au frică de El:
„Acela care s-a temut de înfăţişarea dinaintea Domnului său va
avea parte de două grădini“ (Coran 55: 46).
Allah a descris aceste Grădini, apoi a zis:
„Şi afară de cele două mai sunt alte două grădini“ (Coran 55:
62).
Aceste două grădini vor avea un statut mai mic. Oricine se gândeşte
la caracteristicile celor două grădini pe care Allah le-a menţionat a doua
oară va realiza că sunt mai jos decât primele două, căci primele două sunt
pentru muqarrabun (cei mai apropiaţi de Allah), în timp ce ultimele două
sunt pentru Aşaab al-Yamiyn (oamenii mâinii drepte), cum au spus ibn
`Abbaas şi Abu Musa al-Aş’ari (Allah să fie mulţumit de ei!).
Qurtubi a spus: „Când El a descris cele două grădini, El a făcut
referire la diferenţele dintre ele. Descriindu-le pe primele două, El spune:
«În ele se află două izvoare care curg» (Coran 55: 50), în timp ce în
celelalte două: «În ele se află două izvoare ce ţâşnesc» (Coran 55: 66).
Apa care ţâşneste nu este la fel ca apa care curge; a ţâşni este mai prejos
decât a curge. Allah spune că în primele două grădini sunt «din toate
rodurile câte două soiuri» (Coran 55: 52) – tot felul de fructe, cunoscute
sau rare, zemoase sau uscate – aceasta este o afirmaţie generală. Dar în
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celelalte două grădini vor fi «fructe, palmieri şi rodii» (Coran 55: 68).
Allah nu a spus că vor fi toate felurile de fructe în ambele. În primele două
grădini, oamenii vor «sta întinşi pe aşternuturi căptuşite cu brocart»
(Coran 55: 54), în timp ce în celelalte două grădini ei «vor sta întinşi pe
perne verzi şi pe covoare pline şi frumoase» (Coran 55: 76), adică
înfrumuseţate sau brodate şi nu există îndoială că aşternuturile căptuşite cu
brocart sunt superioare pernelor brodate. Huriile din primele grădini sunt
descrise ca «rubine şi mărgean» (Coran 55: 58), în timp ce următoarele
două sunt descrise precum «fecioare virtuoase şi frumoase» (Coran 55:
70); nu tot ceea ce este frumos este la fel de frumos ca rubinul şi mărgeanul.
Primele două grădini sunt descrise «cu ramuri stufoase» (Coran 55: 48), în
timp ce celelalte două sunt «[de culoare] verde-închis» (Coran 55: 64).
Verde atât de intens, încât e aproape negru. Primele două sunt descrise ca
având mulţi copaci şi arbuşti, în timp ce ultimele sunt descrise simplu ca
fiind verzi“.
Bukhari şi Muslim relatează de la Abu Musa al-Aş’ari (Allah să fie
mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Două grădini de argint, veselă şi tot ce este înăuntru,
două grădini de aur, veselă şi tot ce este înăuntru şi nu va sta nimic între
oameni şi posibilitatea de a-L vedea pe Allah decât veşmântul mândriei de
pe Faţa Sa în Grădinile Edenului“.
Conform unei relatări a lui Tirmidhi, Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În Rai sunt două grădini
de argint...“ (restul hadisului este la fel).
Allah a descris băutura celor credincioşi din Rai:
„Cei evlavioşi vor bea dintr-un pahar al cărui amestec va fi cu
camfor“ (Coran 76: 5);
„Şi li se va da să bea [acolo] dintr-un pocal al cărui amestec va
fi cu ghimbir“ (Coran 76: 17).
Se pare – şi Allah ştie cel mai bine – că acesta este pentru Ahl alYamiyn (oamenii mâinii drepte). În alt loc, Allah spune:
„Iar amestecul lui este din Tasnim. Un izvor din care beau cei
apropiaţi [de Allah]“ (Coran 83: 27-28).
Ahl al-Yamiyn (oamenii mâinii drepte) vor bea din ceva amestecat
cu Tasnim, în timp ce Ahl Al-Muqarrabun vor bea Tasnim pur. Tasnim este
numele izvorului din Rai.
B) Cele mai înalte şi cele mai joase trepte din Rai. Muslim
relatează de la Al-Mughirah ibn Şu’bah (Allah să fie mulţumit de el!) că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Musa l-a întrebat pe Domnul său: «Cine va avea cea mai joasă poziţie în
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Rai?». Allah a spus: «Un om va veni după ce oamenii Raiului au intrat
deja în el. I se va spune: 'Intră în Rai!' şi el va spune: 'Cum, Doamne?
Oamenii şi-au luat deja locurile'. El va fi întrebat: 'Nu vei fi mulţumit cu
echivalentul unui regat pe pământ?'. El va spune: 'Ba da, Doamne'.
Astfel, i se va spune: 'Vei avea toate acestea şi încă pe atât, şi încă pe atât,
şi încă pe atât, şi încă pe atât!'. A cincea oară el va spune: 'Sunt mulţumit
cu atât, Doamne'. I se va spune: 'Vei avea toate acestea şi de zece ori mai
mult; vei avea tot ce îţi doreşte inima şi îţi încântă ochiul'. Omul va spune:
'Sunt mulţumit cu aceasta.'». Musa a întrebat: «Doamne, cine va avea cel
mai înalt rang în Paradis?». Allah a spus: «Sunt aceia pe care Eu îi aleg.
Le stabilesc onoarea cu mâna Mea şi apoi pun un sigiliu şi vor fi
binecuvântaţi cu Comori pe care niciun ochi nu le-a văzut, nicio ureche
nu le-a auzit şi mintea omului nu le poate cuprinde»“. Acest fapt este
confirmat prin cuvintele lui Allah Preaînaltul:
„Dar niciun suflet nu ştie ce-i este ascuns ca bucurie, drept
răsplată pentru ceea ce au săvârşit.“ (Coran 32: 17).
C) Cel mai înalt rang din Rai. Cea mai înaltă poziţie în Rai va fi
atinsă de o singură persoană, numită Al-Wasiylah. Va fi atinsă, insha Allah,
de Profetul Ales, cea mai bună creaţie a lui Allah, Profetul Muhammad. În
An-Nihayah, ibn Kathir spune: „Există o menţiune despre cea mai înaltă
poziţie în Paradis, Al-Wasiylah. Aceasta este poziţia Trimisului lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)“.
Bukhari a relatat de la Jaabir ibn Abdullah (Allah să fie mulţumit
de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Celui care atunci când aude chemarea la rugăciune spune: «Allahumma
rabba hadhi-hid dawa-tit-tamma wa-salatil qae-ma Ati muhammadanil
wasilata wal fadila Wab ath-hu maqamam-mahmuda-nil ladhi wa at-ta /
[O, Allah, Stăpânul acestei chemări perfecte şi a rugăciunii ce va fi
oferită, dăruieşte-i lui Muhammad Al-Wasilah (cea mai înaltă poziţie în
Rai) şi de asemenea înălţimea, învie-l la lăudata poziţie pe care i-ai
promis-o]» îi va fi acceptată în Ziua Judecăţii mijlocirea“.
Muslim a relatat că Abdullah ibn Amr ibn Al-Aas (Allah să fie
mulţumit de el!) a spus: „L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «Când auziţi chemarea la
rugăciune, spuneţi ce spune şi el, apoi transmiteţi-mi binecuvântările
voastre, căci celui care îmi transmite binecuvântări, Allah i le va întoarce
înzecit. Apoi, cereţi-I lui Allah să-mi ofere Al-Wasiylah, căci oricui Îi cere
lui Allah Al-Wasiylah pentru mine i se va accepta mijlocirea»“.
Companionii l-au întrebat pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!): „Ce este Al-Wasiylah?“. El (Pacea şi binecuvântarea
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lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Este cel mai înalt rang în Rai pe care un
singur om îl poate atinge şi sper să fiu eu acela“.
Este relatat de Ahmad de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de
el!), iar Ahmad a relatat de asemenea de la Abu Sa’id (Allah să fie mulţumit
de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus: „Al Wasiylah este un rang peste care nu mai există nimic în
viziunea lui Allah. Cereţi de la Allah să îmi ofere Al-Wasiylah!“.
D) Aceia care îşi ocupă poziţiile pe treptele cele mai înalte. Printre
cei care îşi vor avea locurile pe treptele cele mai înalte ale Raiului sunt
martirii; dintre cei mai buni sunt cei care luptă în primele rânduri şi nu se
retrag până nu sunt ucişi. Ahmad şi Tabaraani relatează cu isnaad sahih de
la Na’im ibn Hamaar că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Cei mai buni dintre martiri sunt aceia care luptă în
primele rânduri şi nu-şi întorc feţele până nu sunt ucişi. Vor avea
fericirea de a ocupa cele mai înalte locuri în Rai. Domnul le va zâmbi şi
oricui îi zâmbeşte Allah nu va trebui să dea socoteală“.
Acela care ajută văduvele şi nevoiaşii va avea rangul de mujaahid
în Rai. Muslim relatează de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Acela
care ajută văduvele şi nevoiaşii este precum acela care face jihad de
dragul lui Allah“. Eu (povestitorul) cred că a spus: „Şi acela care petrece
întreaga noapte rugându-se şi nu doarme niciodată şi acela care posteşte
mereu şi niciodată nu îşi întrerupe postul“.
Acela care ajută un orfan va fi aproape de Profet (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în Rai. Muslim a relatat de la Abu
Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Acela care ajută un orfan, fie din averea
sa, fie din averea orfanului, eu şi el vom fi ca acestea două în Rai“ – şi
Maalik (cel ce relatează) gesticula cu degetul arătător şi cel mijlociu.
Allah va înălţa rangul părinţilor prin binecuvântarea rugilor
copiilor. Ahmad relatează de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!)
că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus: „Allah va înălţa rangul supuşilor Lui drepţi în Rai şi robul va
spune: «Doamne, cum de merit acest lucru?». El va spune: «Deoarece
copilul tău a cerut iertare pentru tine»“.
Ibn Kathir spune: „Aceasta a fost relatat cu isnaad sahih, deşi
niciunul din autorii Celor Şase Cărţi nu l-a relatat. Dar există o relatare
confirmată de Muslim de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Când unul dintre fiii lui Adam moare, faptele lui bune se încheie, cu
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excepţia a trei: Sadaqah jaariyah (faptele caritabile care continuă să
ajute), cunoştinţele benefice (pe care le-a descoperit sau le-a răspândit) şi
un fiu dreptcredincios care se roagă pentru el“.
4. Pământul Raiului
Bukhari şi Muslim au relatat un hadis despre Al-Mi’raaj − înălţarea
Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) la ceruri − prin
Anaas ibn Maalik de la Abu Dharr, în care Abu Dharr spune: „Trimisul lui
Allah a spus: «Am intrat în Rai, unde am văzut lumini de perle şi
pământul din mosc»“. Muslim şi Ahmad relatează de la Abu Sa’id (Allah
să fie mulţumit de el!) că ibn Sayyaad l-a întrebat pe Trimis (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) despre solul Raiului. El a spus:
„Este o pulbere albă, fină, din mosc pur“.
Ahmad a relatat de la Jaabir ibn Abdullah (Allah să fie mulţumit de
el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus despre evrei: „Am să îi întreb despre pământul Raiului care este o
pulbere albă, fină“. Aşa că i-a întrebat şi ei au spus: „Este ca o felie de
pâine, Abdul-Qasim“. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus: „Pâinea este ca perlele“.
Ahmad, Tirmidhi şi Ad-Darini relatează că Abu Huraira (Allah să
fie mulţumit de el!) a spus: „Am întrebat: «Trimis al lui Allah, din ce sunt
făcuţi oamenii?». El a spus: «Din apă». Am întrebat: «Din ce e făcut
Raiul?». El a spus: «Cărămizi din aur şi din argint şi mortar din mosc
mirositor; pietricelele sunt perle şi rubine şi pământul este şofran. Oricine
intră este binecuvântat cu bucurie şi nu se va simţi niciodată nefericit; va
rămâne acolo mereu şi nu va muri; hainele sale nu se vor învechi şi
tinereţea nu va trece niciodată»“.
5. Râurile Raiului
Allah Preaînaltul ne-a spus despre râurile care curg pe sub Rai:
„Deci vesteşte celor care cred şi plinesc fapte bune că ei vor
avea grădini pe sub care curg pâraie!“ (Coran 2: 25);
„Aceia vor avea parte de grădinile pentru sălaş [Eden], pe sub
care trec pâraie“ (Coran 18: 31).
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a spus
limpede despre râurile din Rai. El a spus acest lucru în timpul Călătoriei
Nocturne (Isra’): „...Am văzut patru râuri curgând sub Sidrat al-Muntaha,
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două vizibile şi două ascunse“. El a întrebat: „Jibriil, ce sunt râurile
acestea?”. El a spus: „Cele două râuri ascunse sunt râurile Raiului şi cele
două vizibile sunt Nilul şi Eufratul“.
Bukhari a relatat de la Anas ibn Maalik (Allah să fie mulţumit de
el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus: „Mi-a fost arătată As-Sidrah, unde am văzut patru râuri − două
vizibile şi două ascunse. Cele vizibile erau Nilul şi Eufratul şi cele două
ascunse erau râurile Raiului“.
Muslim a relatat de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Siyhan, Jiyhan, Eufratul şi Nilul sunt toate râurile din Rai“.
Şeikh Nasiruddin al-Albani a spus: „Poate aceasta înseamnă că
aceste râuri provin din Paradis, la fel ca şi omul; acest hadis nu contrazice
faptul că aceste fluvii izvorăsc din locuri bine ştiute pe pământ. Dacă acesta
nu este înţelesul hadisului, înseamnă că este de domeniul Nevăzutului (AlGhayb) în care trebuie să credem şi pe care trebuie să-l acceptăm, căci
Profetul ne-a spus despre el“.
Al-Qariy’ a spus: „Aceste patru râuri sunt considerate a fi printre
râurile Raiului; ele sunt atât de dulci şi hrănitoare, atât de proaspete şi
hrănitoare. Conţin binecuvântările lui Allah şi au fost onorate, căci Profeţii
au venit şi au băut din ele“.
Un alt râu din Rai este Al-Kawthar, cel pe care Allah
Atotputernicul l-a dat Trimisului Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!):
„Noi ţi-am dat ţie [Al-Kawthar] prisosinţă“ (Coran 108: 1).
Profetul l-a văzut şi ne-a spus despre el. Bukhari a relatat de la
Anas ibn Maalik (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În timp ce mergeam prin
Rai, am văzut un râu ale cărui maluri erau bolţi de perle goale şi am
întrebat: «Jibriil, ce este asta?». El a spus: «Este al-Kawthar, pe care
Stăpânul tău ţi l-a dat». Şi mirosul său - sau mâlul său - era mosc
mirositor“. Hudbah [unul dintre cei care au relatat] nu este sigur dacă a
spus: Tiyb [miros] sau Tiyn [mâl].
Ibn Abbaas a explicat: „Al-Kawthar presupune multele
binecuvântări pe care Allah le-a dat Trimisului Său“. Abu Başar i-a spus lui
Sa’id ibn Jaabir, care a relatat acest comentariu de la ibn Abbaas: „Sunt
oameni care pretind că este un râu în Rai“. Sa’id spune: „Râul din Rai este
una din binecuvântările pe care Allah i le-a dat“.
Ibn Kathir a strâns un număr de hadisuri în care Profetul vorbea
despre Al-Kawthar, cum ar fi o relatare a lui Muslim de la Anas (Allah să
fie mulţumit de el!) în care se spune că, atunci când versetul „Noi ţi-am dat
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ţie [Al-Kawthar] prisosinţă“ (Coran 108: 1) i-a fost revelat, Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „«Ştiţi ce este AlKawthar?». Ei au spus: «Allah şi Trimisul Său ştiu mai bine». El a spus:
«Este un râu pe care Allah mi l-a promis şi în el se află multă bunătate»“.
El a citat de asemenea un hadis, relatat de Ahmad de la Anas (Allah
să fie mulţumit de el!), în care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) spune: „Mi-a fost dat Al-Kawthar, care este un râu ce curge
la suprafaţa pământului; malurile sale sunt din perle şi nu este acoperit.
Am atins mâlul cu mâna mea şi am văzut că era mosc mirositor şi
pietricelele erau perle“.
Conform unei alte relatări, făcută de Ahmad de la Anas (Allah să
fie mulţumit de el!), Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus: „Este un râu pe care Allah mi l-a dat în Rai. Mâlul său este
din mosc şi apa este mai albă ca laptele şi mai dulce ca mierea. Păsări ce
au gâtul precum cămilele beau din el“.
Şi ibn Kathir citează relatări asemănătoare.
Râurile Raiului nu conţin numai apă. Sunt râuri de apă, lapte, vin şi
miere limpede. Allah spune:
„Iată descrierea Raiului care le-a fost făgăduit celor cu frică de
Allah: în el sunt râuri cu apă care nu este stricată şi râuri cu lapte al
cărui gust nu se strică şi râuri de vin spre plăcerea celor ce beau şi râuri
de miere limpede. Şi vor avea în el din toate rodurile precum şi iertare
de la Domnul lor. [Oare sunt ei] ca acela care va sălăşlui veşnic în Foc şi
ca aceia cărora li se va da să bea apă clocotită, ce le va mărunţi
intestinele?“ (Coran 47: 15).
Tirmidhi a relatat, cu isnaad sahih de la Haakim ibn Mutawizah
(bunicul lui Bahz ibn Haakim) că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În Rai este o mare de
miere, o mare de vin, o mare de lapte şi o mare de apă şi râurile curg din
aceste mări“.
Râurile curg din mări, aşa cum a relatat Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Ne-a mai spus de un râu numit
Baariq, care curge la poarta Raiului. În timpul perioadei intermediare −
Barzakh (perioada dintre moarte şi Ziua Judecăţii) − martirii vor fi lângă
acest râu. Ahmad, At-Tabarani şi Al-Haakim au relatat de la ibn Abbaas
(Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Martirii sunt într-o boltă verde de lângă
râul Baariq, la poarta Raiului, unde le vin provizii dimineaţa şi seara“.
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6. Izvoarele Raiului
În Rai sunt multe izvoare care oferă băuturi cu gusturi diferite:
„Iar cei cu frică vor fi în grădini şi la izvoare“ (Coran 15: 45);
„Cei evlavioşi se vor afla la umbră şi printre izvoare“ (Coran
77: 41).
În ceea ce priveşte cele două Grădini pe care Allah le-a pregătit
pentru aceia care au frică de Stăpânul lor, Allah a spus:
„În ele se află două izvoare care curg“ (Coran 55: 50).
Şi în ceea ce priveşte grădinile de dedesubt, El spune:
„În ele se află două izvoare ce ţâşnesc“ (Coran 55: 66).
În Rai sunt două izvoare din care cei mai apropiaţi de Allah vor bea
apă pură, nediluată, în timp ce aceia care se tem de Allah vor bea apă
amestecată cu altceva.
Primul izvor este Kafur, aşa cum spune Allah:
„Cei evlavioşi vor bea dintr-un pahar, al cărui amestec va fi cu
camfor, dintr-un izvor din care beau robii lui Allah, făcându-l să
ţâşnească mereu“ (Coran 76: 5-6).
Cei credincioşi vor bea din el amestecat cu altceva, în timp ce
supuşii lui Allah îl vor bea pur, nediluat.
Al doilea izvor este Tasnim, aşa cum Allah spune:
„Cei drepţi se vor afla în [Grădinile] plăcerii. Îi vor privi de pe
divanuri. Pe feţele lor vei recunoaşte strălucirea Raiului. Li se va da să
bea dintr-un nectar pecetluit, a cărui pecete este moscul. Şi întru
aceasta [se cuvine] să se întreacă cei care se întrec. Iar amestecul lui este
din Tasnim. Un izvor din care beau cei apropiaţi [de Allah]“ (Coran 83:
22-28).
Un alt izvor al Raiului este numit Al-Salsabil, aşa cum Allah spune:
„Şi li se va da să bea [acolo] dintr-un pocal al cărui amestec va
fi cu ghimbir, [scos] acolo dintr-un izvor ce se cheamă Salsabil“ (Coran
76: 17-18).
Este probabil acelaşi izvor menţionat mai sus, adică Kafur.
7. Palatele şi corturile din Rai
Allah va construi locuinţe bune şi frumoase pentru oamenii
Raiului:
„Allah le-a promis dreptcredincioşilor şi dreptcredincioaselor
Grădini pe sub care curg pâraie, în care vor avea sălaş veşnic şi cămine
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bune în grădinile Edenului. Însă mulţumirea lui Allah este şi mai mare;
aceasta este o izbândă nemărginită“ (Coran 9: 72).
În unele locuri din Coran, Allah descrie aceste locuinţe că ghurfaat
(camere sau locuinţe):
„Nici averile voastre, nici copiii voştri nu sunt dintre acelea
care vă vor aduce aproape de Noi, ci numai aceia care au crezut şi au
săvârşit fapte bune vor avea parte de răsplată îndoită pentru ceea ce au
făptuit şi ei vor fi în siguranţă în odăile de sus [ale Paradisului]“ (Coran
34: 37).
Răsplata Celui Milostiv pentru supuşii Săi va fi:
„Aceia sunt cei care vor avea drept răsplată cel mai înalt loc
[din Paradis] pentru că au fost statornici şi vor fi întâmpinaţi în el cu
salut şi cu pace“ (Coran 25: 75).
Allah Preaînaltul a descris aceste camere - ghurafaat:
„Însă aceia care au fost cu frică de Domnul lor vor avea parte
de odăi peste care alte odăi au fost clădite. Pe sub ele vor curge pâraie.
[Aceasta este] făgăduinţa lui Allah şi Allah nu calcă făgăduinţa Sa“
(Coran 39: 20).
Ibn Kathir a spus: „Allah ne-a spus despre supuşii Săi binecuvântaţi
care vor avea camere (sau locuinţe) în Rai: acestea vor fi palate, cu camere
splendide, una deasupra celeilalte – etaj peste etaj, bine construite, puternice
şi înfrumuseţate“. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
ne-a descris aceste palate. Conform unui hadis relatat de Ahmad şi ibn
Hibaan de la Abu Maalik al-Aş'ari (Allah să fie mulţumit de el!) şi Tirmidhi
de la Ali (Allah să fie mulţumit de el!), Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „În Rai sunt locuinţe al căror interior poate fi
văzut din exterior, iar exteriorul poate fi văzut din interior. Allah le-a
pregătit pentru aceia care îi hrănesc pe flămânzi şi vorbesc blând, ţin
mereu post şi se roagă noaptea în timp ce alţii dorm“.
De asemenea, Allah ne-a spus că există corturi în Rai:
„Hurii retrase în corturi“ (Coran 55: 72).
Aceste corturi sunt uimitoare, făcute din perle − fiecare dintre ele
este făcut dintr-o singură perlă scobită. Au 60 de mile lăţime. Bukhari a
relatat de la Abdullah ibn Qays (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cortul este
o perlă scobită, înaltă de 30 de mile; în fiecare colţ al său, credinciosul va
avea o soţie pe care nimeni nu o poate vedea“. Abu Abd us-Samad şi AlHarith au relatat de la Abu Imraan că expresia era „înalt de 60 de mile“.
Muslim a relatat de la Abdullah ibn Qays că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Credinciosul va avea în
Rai un cort făcut dintr-o singură perlă scobită, lungă de 60 de mile, în
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care va avea (un număr de) soţii, pe care le va vizita pe rând, niciuna
nevăzându-le pe celelalte“.
Conform relatării lui Muslim, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „În Rai este un cort dintr-o singură perlă
scobită, lată de 60 de mile; în fiecare colţ va fi o soţie pe care nimeni nu o
poate vedea şi credinciosul le va vizita pe fiecare pe rând“.
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a
relatat caracteristicile palatelor câtorva dintre soţiile sale şi ale
companionilor. Bukhari şi Muslim au relatat că Abu Huraira a spus: „Jibriil
a venit la Profet şi a spus: «Trimis al lui Allah, Khadijah vine, ducând cu
ea un vas cu mâncare. Când ajunge la tine, transmite-i salutări de pace de
la Domnul ei şi de la mine şi dă-i veşti bune despre o casă în Rai, făcută
din brocart, unde nu există zgomot sau epuizare»“.
Bukhari şi Muslim relatează de la Jaabir că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Am intrat în Rai,
unde am văzut-o pe Ar-Rumaysa, soţia lui Abu Tallah. Şi am auzit paşi şi
am întrebat: «Cine este?». El (Jibriil) a spus: «Este Bilal». Şi am văzut un
palat, cu femei în curte. Am întrebat: «Ce este asta?». Ei au spus: «Este
pentru Umar ibn al-Khattab». Am vrut să intru şi să mă uit, dar mi-am
adus aminte de gelozia ta (când vine vorba de femei). Umar a spus:
«Mama şi tatăl meu să fie sacrificaţi pentru tine, Trimis al lui Allah, aş fi
fost gelos pe tine?»“.
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a
dezvăluit modul în care credinciosul poate să obţină mai mult de o casă în
Rai: aceluia care construieşte o moschee pentru Allah, Allah îi va construi o
casă în Rai. Ahmad a relatat cu isnaad sahih de la ibn Abbaas că Trimisul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Aceluia care
construieşte o moschee pentru Allah, chiar dacă este cât cuibul pe care o
găinuşă de nisip şi-l scobeşte pentru a depune ouăle, Allah îi va construi o
casă în Rai“.
Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidhi şi ibn Maajah au relatat de la
Uthman (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Celui care construieşte o
moschee de dragul lui Allah, Allah îi va construi ceva asemănător în
Rai“.
Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasaa'i şi ibn Maajah au relatat de la
Umm Habiybah (Allah să fie mulţumit de ea!) că Trimisul lui Allah a spus:
„Celui care se roagă douăsprezece rakka în plus (recomandate în fiecare
zi) Allah îi va construi o casă în Rai“.
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8. Lumina Raiului
Qurtubi a spus: „Savanţii musulmani au spus că nu există zi şi
noapte, ci, mai degrabă, va fi lumină veşnică. Vor şti când a venit noaptea,
deoarece draperiile sau paravanele vor fi ridicate şi uşile se vor închide şi
vor şti când a venit ziua, căci aceste draperii sau paravane vor fi îndepărtate
şi uşile se vor deschide. Acest fapt este menţionat de Abu al-Faraj ibn alJawzi“.
Ibn Kathir, în comentariul său asupra acestui verset: “Şi ei vor
avea în ele hrana lor, dimineaţa şi seara. Acesta este Raiul pe care Noi îl
dăm ca moştenire robilor Noştri care sunt evlavioşi“ (Coran 19: 62-63),
a spus: „Înseamnă ceva asemănător cu ziua şi noaptea; nu înseamnă că va fi
zi şi noapte acolo. Vor şti cum trece timpul după schimbarea luminii“.
Despre acelaşi subiect, ibn Taymiyah a spus: „Nu există soare şi
lună în Rai şi nici zi şi noapte, dar vor cunoaşte dimineaţa şi seara de la
lumina care străluceşte din direcţia Tronului“.
9. Mirosul Raiului
Raiul va fi plin de arome încântătoare pe care credincioşii le vor
simţi de la distanţă. Ahmad, Nasaa'i, ibn Maajah şi Al-Haakim au relatat cu
isnaad sahih că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Cel care omoară un om din Ahl adh-Dhimma (nemusulman ce trăieşte sub conducere şi protecţie islamică) nu va mirosi
aroma Raiului, chiar dacă mirosul său se simte de la o distanţă de 40 de
ani de mers“.
Bukhari, Ahmad, Nasaa'i şi ibn Maajah relatează de la Abdullah
ibn Amr (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care omoară un
Mu'aahad (un membru al Ahl adh-Dhimma) nu va simţi mirosul Raiului,
chiar dacă acesta poate fi simţit de la o distanţă de 40 de ani de mers“.
10. Copacii şi fructele Raiului
1) Copacii şi fructele Raiului sunt diverse şi veşnice. Copacii din
Rai sunt mulţi, buni şi diverşi. Allah ne-a spus că sunt: curmali, viţă de vie
şi rodii, precum şi lotus şi salcâm:
„Însă pentru cei evlavioşi va fi o izbândă: grădini şi struguri...“
(Coran 78: 31-32);
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„În ele se află fructe, palmieri şi rodii“ (Coran 55: 68);
„Şi oamenii mâinii drepte − ce sunt oamenii mâinii drepte? [Ei
se vor afla printre] jujubierii fără spini şi bananierii cu ciorchini
rânduiţi sub umbră întinsă şi lângă apa care curge şi roduri multe“
(Coran 56: 27-32).
Copacul de lotus (As-Sidr) este o plantă spinoasă, dar în Rai nu va
avea spini. At-Talh (salcâmul) este un copac din Hijaz, un fel de 'idah (un
arbore spinos), dar în Rai fructele sale vor fi bune de mâncat, fără eforturi.
Ceea ce Allah ne-a spus despre copacii din Paradis este o mică
parte din ceea ce este acolo. De aceea Allah ne spune:
„În ele sunt din toate rodurile câte două soiuri“ (Coran 55: 52).
Datorită abundenţei, oamenii vor putea să ia ceea ce îşi doresc şi să
lase ceea ce doresc:
„Unde, rezemaţi, vor cere ei fructe din belşug şi băuturi“
(Coran 38: 51);
„Şi vor găsi fructe dintre cele pe care şi le aleg“ (Coran 56: 20);
„Cei evlavioşi se vor afla la umbră şi printre izvoare, ca şi
printre fructe după cum poftesc!“ (Coran 77: 41-42).
Pe scurt, Raiul are tot felul de fructe şi alte bucurii pe care inima şi
le poate dori:
„Se va trece printre ei cu tipsii de aur şi cupe; în el se va afla tot
ceea ce poftesc sufletele şi place ochilor. «Şi în veci veţi rămâne voi în
el...»“ (Coran 43: 71).
Ibn Kathir a descris minunăţia fructelor din Rai şi a concluzionat că
Allah a vorbit despre abundenţa şi măreţia acelor fructe foarte pe scurt. El a
spus: „Pomul de lotus (As-Sidr) nu are decât nişte fructe umile, inferioare şi
este spinos; salcâmul (At-Tahl) este folosit numai pentru umbră în această
lume (nu pentru fructe), dar în Rai vor fi mulţi asemenea pomi care cresc
frumos şi au fructe atât de multe, încât un singur fruct va avea 70 de gusturi
şi mirosuri care seamănă unele cu altele. Astfel, cum credeţi că arată pomii
fructiferi de pe pământ în Rai, cum ar fi merii, curmalii, viţa de vie şi aşa
mai departe? Cum credeţi că o să fie florile? Pe scurt, va fi ceea ce niciun
ochi nu a mai văzut, nicio ureche nu a mai auzit, ceea ce inima niciunui om
nu poate înţelege şi cerem lui Allah să ne ofere câteva dintre toate acestea,
prin Îndurarea Sa“.
Pomii din Rai au fructe mereu, spre deosebire de această lume,
unde au fructe numai în anumite perioade sau sezoane. Pomii din Rai au
mereu fructe şi fac umbră:
„Pilda Grădinii care s-a promis celor evlavioşi; pe sub ea curg
pâraie şi veşnice sunt roadele ei şi umbra ei“ (Coran 13: 35);
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„Şi roduri multe, fără întrerupere şi fără oprelişte“ (Coran 56:
32-33).
Aprovizionarea este continuă şi oamenilor din Rai nu li se refuză
nimic. Una din desfătările din Rai de care se vor bucura va fi descoperirea
faptului că fructele sunt asemănătoare ca aspect, dar diferite ca gust:
„De câte ori vor primi din ele un rod, ca hrană, vor zice:
«Acestea sunt cele pe care le-am primit şi mai înainte!», căci li s-au dat
[lor şi altele] asemănătoare cu ele.“ (Coran 2: 25).
Copacii din Rai sunt bogaţi, cu un frunziş luxuriant:
„Acela care s-a temut de înfăţişarea dinaintea Domnului său va
avea parte de două grădini, aşadar, pe care dintre binefacerile
Domnului vostru le tăgăduiţi? Amândouă [grădinile] cu ramuri
stufoase...“ (Coran 55: 46-48).
Şi sunt de un verde intens:
„Şi afară de cele două mai sunt alte două grădini. Aşadar, pe
care dintre binefacerile Domnului vostru le tăgăduiţi? Şi ele sunt [de
culoare] verde-închis“ (Coran 55: 62-64).
Intensitatea culorii se datorează densităţii copacilor din Rai.
Fructele acestor pomi vor atârna jos, să fie uşor ajunse de oamenii
din Rai:
„[Ei vor sta] întinşi pe aşternuturi căptuşite cu brocart, iar
rodurile celor două grădini vor fi aproape“ (Coran 55: 54);
„Şi asupra lor se vor lăsa în jos umbrele ei, iar fructele ei vor
atârna, [fiind la îndemâna lor]“ (Coran 76: 14).
Umbra acestor copaci va fi aşa cum Allah spune:
„Şi îi vom conduce pe ei la umbră deasă“ (Coran 4: 57);
„Sub umbră întinsă“ (56: 30);
„Cei evlavioşi se vor afla la umbră şi printre izvoare...“ (Coran
77: 41).
2) Câţiva copaci din Rai. Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a spus lucruri uimitoare despre
unii copaci din Rai, prin care ni se indică faptul că sunt imenşi; dacă
încercăm să ni-i imaginăm, ameţim. Vom cita câteva exemple aici:
a) Un copac a cărui umbră poate fi traversată în 100 de ani de
către un om. Este un copac uriaş, a cărui mărime o cunoaşte doar Creatorul.
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a sugerat
mărimea sa când a spus că unui om care călăreşte pe un cal de fugă, cu
viteză maximă, i-ar trebui o sută de ani să îi traverseze umbra. Bukhari şi
Muslim au relatat de la Abu Sa'id al Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) că
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În Rai
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este un copac, iar unui călăreţ pe un cal de fugă i-ar trebui o sută de ani
să-i treacă pe dedesubt“.
Bukhari a relatat de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!)
că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În Rai
este un copac sub a cărui umbră un călător poate merge o sută de ani“.
Recitaţi, dacă vreţi:
„Sub umbră întinsă“ (Coran 56: 30).
Muslim a relatat de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) şi
Sahl ibn Sa'd (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „În Rai este un copac sub
umbra căruia un călător ar putea merge o sută de ani, fără să îi dea de
capăt“.
b) Sidrat al-Muntaha. Există un copac în Rai pe care Allah l-a
menţionat într-o revelaţie foarte limpede. Allah ne-a spus că Profetul nostru
Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a văzut pe
Jibriil în forma în care l-a creat Allah, lângă acel copac care se află în
Grădina Adăpostului (Jannat al-maawa); El ne-a mai spus că, atunci când
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a văzut, era
acoperit cu ceva ce numai Allah ştie:
„L-a mai văzut pe el la o altă coborâre, la Sidrat al-Muntaha,
lângă care se află grădina Adăpostului, când îi vine lotusului ce-i vine.
Privirea nu s-a abătut şi nici nu a trecut mai departe“ (Coran 53: 13-17).
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a spus
ce a văzut din acest copac: „Apoi mi-a fost arătat Sidrat al-Muntaha şi iam văzut fructele care arătau precum vasele de lut din Hajar (un oraş în
Arabia) şi fructele sale erau precum urechile de elefant. Jibriil a spus:
«Acesta este Sidrat al-Muntaha». Sunt patru râuri, două ascunse şi două
vizibile. L-am întrebat: «Jibriil, ce este asta?». El a spus: «Cele două râuri
ascunse sunt râurile Paradisului şi cele două vizibile sunt Nilul şi
Eufratul»“ (Bukhari şi Muslim).
De asemenea, Bukhari şi Muslim au relatat că el (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Apoi am fost înălţat până
am ajuns la Sidrat al-Muntaha. Fructele sale arătau precum cănile de lut
din Hajar şi frunzele precum urechile elefantului şi una din frunze ar fi
acoperit toată această comunitate. Apoi am intrat în Rai şi luminile sale
erau perle şi pământul mosc“.
c) Copacul Tuba. Este un copac imens din care se confecţionează
materialul pentru îmbrăcămintea locuitorilor Raiului. Ahmad, ibn
Jaarir şi ibn Hibban au relatat de la Abi Sa'id al-Khudri (Allah să fie
mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Tuba este un copac din Rai, mare cât o sută de ani de
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mers; hainele oamenilor din Rai provin din caliciul (partea exterioară)
florilor sale“.
S-a dovedit că hainele oamenilor din Rai vor proveni din fructele
Raiului, într-un hadis relatat de Ahmad de la Abdullah ibn Amr (Allah să fie
mulţumit de el!) care a spus: „A venit la Profet un om care a întrebat:
«Trimis al lui Allah, spune-ne de hainele oamenilor din Rai: sunt create
sau ţesute?». Unii au râs. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: «De ce râdeţi? Pentru că cineva care nu ştia
a întrebat pe cineva care ştia?». Apoi s-a întors şi a întrebat: «Unde este
cel care a întrebat?Omul a spus: «Aici sunt, Trimis al lui Allah». El
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Nu, ele sunt
produse din fructele Raiului». De trei ori (a spus)“.
3) Cele mai bune plante aromatice ale Raiului. Allah ne-a spus
că în Rai sunt plante aromatice:
„Dacă [acesta] este dintre cei apropiaţi [de Allah], atunci el va
avea odihnă, îndurare şi Grădini cu plăceri…“ (Coran 56: 88-89).
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a spus
că cea mai bună dintre plantele aromatice ale Raiului este henna. În Mu'jam
at-Tabarani al-Kabiyr, într-o relatare de la Abdullah ibn Amr (Allah să fie
mulţumit de el!), a cărei isnaad este sahih în conformitate cu condiţiile lui
Bukhari şi Muslim, se afirmă că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus: „Cea mai bună plantă aromatică din Rai este
henna“.
4) Trunchiurile copacilor din Rai sunt din aur. Unul dintre
lucrurile uimitoare despre care Trimisul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) ne-a vorbit este acela că trunchiurile copacilor din Rai sunt
din aur. Tirmidhi, ibn Hibban şi Al-Bayhaqi au relatat, cu isnaad sahih de la
Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!), că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu există copac în Rai
care să nu aibă trunchiul de aur“.
5) Cum poate un credincios să aibă mai mulţi copaci în Rai?
Prietenul celui Milostiv (Khaliyl ar-Rahman) şi Tatăl Profeţilor, Ibrahim /
Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!), l-a rugat pe Profetul Muhammad, în
timpul călătoriei nocturne, să transmită salutările sale comunităţii şi să îi
spună cum poate să dobândească mai mulţi copaci în Rai. Tirmidhi a relatat
cu isnaad hasan de la ibn Mas'ud (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „M-am
întâlnit cu Avraam în noaptea în care am fost dus în Călătoria Nocturnă
şi el a zis: «Muhammad, spune-i comunităţii tale că Raiul este un loc
unde pământul e bun şi apa dulce. Este o câmpie goală care va fi plantată
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cu Subhan Allah, AL-Hamdu-lillah, Laa ilaaha illa-Allah şi Allahu
Akbar»“.
11. Animalele şi păsările Raiului
Toate speciile de animale şi păsări care există în Rai sunt cunoscute
numai de Allah. El, Preaînaltul, ne-a spus că printre plăcerile de care se
bucură oamenii Raiului vor fi:
„Şi carne de pasăre pe care o poftesc. Şi hurii cu ochii mari...“
(Coran 56: 21-22).
Tirmidhi a relatat de la Anas (Allah să fie mulţumit de el!) că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost
întrebat: „«Ce este al-Kawthar?». El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: «Este un râu pe care Allah mi l-a dat, în Rai, mai alb
ca laptele şi mai dulce decât mierea şi în el sunt păsări cu gâtul precum
gâtul cămilelor». 'Umar a spus: «Aceste păsări vor fi fericite». Trimisul
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Aceia
care le mănâncă vor fi şi mai fericiţi»“.
Abu Na'im şi Al-Haakim au relatat de la ibn Mas'ud: „Un om a
adus o cămilă priponită şi a spus: «Este pentru Allah». Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Pentru asta, în
Ziua Judecăţii, vei avea şapte sute de cămile, toate priponite»“.
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CAPITOLUL IV
OAMENII RAIULUI
1. Faptele pentru care oamenii merită să intre în Rai
Oamenii Raiului sunt credincioşii şi monoteiştii. Toţi cei care îi fac
asociaţi lui Allah sau nu cred în El sau neagă orice principiu al credinţei nu
vor fi lăsaţi să intre în Rai. Destinaţia lor va fi focul Iadului.
Coranul afirmă deseori că oamenii Raiului sunt credincioşii care
fac fapte bune şi spune că prin fapte bune câştigă Raiul cel care le face. De
exemplu:
„Deci vesteşte celor care cred şi plinesc fapte bune că ei vor
avea grădini pe sub care curg pâraie!“ (Coran 2: 25);
„Însă pe aceia care cred şi săvârşesc fapte bune îi vom conduce
în grădini pe sub care curg pâraie“ (Coran 4: 57);
„Cât despre aceia care cred şi plinesc fapte bune, Noi nu putem
impune niciunui suflet o povară peste puterile lui, iar aceştia vor fi
oaspeţii Raiului şi ei în el vor sălăşlui veşnic“ (Coran 7: 42);
„Allah le-a promis dreptcredincioşilor şi dreptcredincioaselor
Grădini pe sub care curg pâraie, în care vor avea sălaş veşnic şi cămine
bune în grădinile Edenului“ (Coran 9: 72);
„Cei care cred şi săvârşesc fapte bune, pe ei îi va călăuzi
Domnul pentru evlavia lor. Vor curge pâraie pe sub ei în Grădinile
plăcerii. Rugăciunea lor în ele va fi «Mărire Ţie, o, Allah!», iar salutul
lor în ele va fi «Pace [vouă]!», iar sfârşitul rugăciunii lor va fi «Laudă
lui Allah, Domnul lumilor!»“ (Coran 10: 9-10);
„Aceia vor avea parte de grădinile pentru sălaş [Eden], pe sub
care trec pâraie. Se vor împodobi în ele cu brăţări de aur şi vor îmbrăca
straie verzi din mătase şi brocart, rezemându-se [îmbrăcaţi] în ele pe
divane. Minunată răsplată şi minunat sălaş!“ (Coran 18: 31);
„Iar aceia care vin la El credincioşi şi care au săvârşit fapte
bune, aceia vor avea treptele cele mai înalte, Grădinile Edenului, pe sub
care curg pâraie. Veşnic vor avea ei sălaş în ele, căci aceasta este
răsplata acelora care s-au curăţit“ (Coran 20: 75-76).
În unele locuri, Coranul spune că oamenii vor câştiga Raiul datorită
rezultatelor lor în credinţă şi faptelor bune şi detaliază faptele bune:
Credincioşii pot să câştige Raiul prin credinţa lor şi prin Islam:
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„O, robii Mei! Fiţi fără teamă în Ziua aceasta şi nu vă întristaţi,
aceia care credeţi în semnele Noastre şi sunteţi musulmani!“ (Coran 43:
68-70).
Sau pot câştiga Raiul, deoarece au fost sinceri în devoţiunea lor faţă
de Allah:
„Afară de robii lui Allah cei aleşi; aceia vor avea parte de un
dar bineştiut; fructe [delicioase]! Şi vor fi ei cinstiţi în Grădinile
Fericirii“ (Coran 37: 40-43).
Sau datorită puternicei legături cu Allah, a dorinţei lor îndreptată
asupra Sa, a adorării Lui:
„Ci numai aceia cred în versetele Noastre, care, atunci când ele
le sunt pomenite, cad, prosternându-se, şi aduc laudă şi slavă Domnului
lor, fără ca ei să fie semeţi, când coastele lor părăsesc culcuşurile,
pentru a-L chema pe Domnul lor cu frică şi cu nădejde şi ei fac
milostenie din cele cu care i-am înzestrat. Dar niciun suflet nu ştie ce-i
este ascuns ca bucurie, drept răsplată pentru ceea ce au săvârşit.“
(Coran 32: 15-17).
Sau datorită răbdării şi încrederii în Allah:
„Acelora care cred şi săvârşesc fapte bune le vom dărui Noi
locuinţă în părţile de sus ale Raiului, pe sub care curg pâraie şi veşnic
vor sălăşlui ei în ele. Minunată răsplată pentru cei ce fac lucruri [bune],
pentru cei care sunt statornici şi în Domnul lor se încred!“ (Coran 29:
58-59).
Sau datorită statorniciei în credinţă:
„Aceia care spun: «Domnul nostru este Allah!» şi urmează
calea cea dreaptă nu au a se teme şi nici nu vor fi ei mâhniţi. Aceia vor
fi oaspeţii Raiului, veşnic sălăşluitori în el, ca răsplată pentru ceea ce au
săvârşit.“ (Coran 46: 13-14).
Sau datorită smereniei:
„Aceia care cred şi săvârşesc fapte bune şi se umilesc înaintea
Domnului lor, aceia sunt oaspeţii Raiului şi în el vor avea sălaş veşnic“
(Coran 11: 23).
Sau datorită fricii de Allah:
„Acela care s-a temut de înfăţişarea dinaintea Domnului său va
avea parte de două grădini“ (Coran 55: 46).
Sau datorită urii faţă de necredincioşi şi politeişti şi refuzului de a
se împrieteni cu ei:
„Nu vei afla niciun neam [de oameni] care cred în Allah şi în
Ziua de Apoi şi care să-i ia ca prieteni pe cei ce se împotrivesc lui Allah
şi Trimisului Său, chiar dacă ar fi părinţii lor, fiii lor, fraţii lor sau
stirpea lor. În inimile acestora El a prescris credinţa şi i-a întărit pe ei
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cu duh de la Sine. Şi El îi va ajuta să intre în grădini pe sub care curg
pâraie şi veşnic vor avea sălaş în ele. Allah este mulţumit de ei şi ei sunt
mulţumiţi de El. Aceştia sunt ceata lui Allah, iar ceata lui Allah sunt
aceia care vor izbândi.“ (Coran 58: 22).
Unele versete discută detaliat despre faptele bune pentru care o
persoană merită Raiul; de exemplu, în Sura Ar-Ra'd, ni se spune că oamenii
vor merita Raiul datorită credinţei lor în Allah şi în adevărul a ceea ce i-a
fost revelat Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!),
datorită respectării promisiunilor date şi neîncălcării jurămintelor, menţinerii
legăturilor de familie, aşa cum porunceşte Allah, datorită fricii de Allah,
fricii de Ziua Judecăţii, datorită răbdării de dragul lui Allah, datorită
împlinirii rugăciunii, datorită cheltuirii în secret sau pe faţă şi pentru răsplata
răului cu bine:
„Oare acela care ştie că ceea ce ţi s-a revelat de către Domnul
tău este Adevărul să fie ca acela care este orb? Ci dară chibzuiesc cei
care au minte, aceia, care-şi împlinesc făgăduinţa faţă de Allah şi nu
încalcă legământul făcut. Şi ţin unit ceea ce Allah a poruncit să fie unit
şi au frică de Domnul lor şi se tem de răul socotirii. Şi aceia care sunt
statornici în căutarea chipului Domnului lor şi plinesc Rugăciunea [AsSalat] şi fac milostenie într-ascuns şi pe faţă din ceea ce Noi le-am
dăruit şi resping răul prin bine, aceia vor avea parte de răsplata Casei
[Veşnice], de grădinile Edenului, în care vor intra laolaltă cu [toţi] aceia
care au fost evlavioşi, dintre părinţii, soţii şi copiii lor, iar îngerii vor
intra la ei prin toate porţile [zicând]: «Pace vouă! Pentru că aţi fost
statornici. Şi ce bună este răsplata Casei [Veşnice]!»“ (Coran 13: 19-24).
La începutul Surei Al-Mu'minun, Allah explică faptul că izbânda e
a credincioşilor şi El descrie faptele care-i vor ajuta să obţină reuşita, ceea
ce înseamnă că vor intra în Al-Firdaws, pentru a locui acolo veşnic:
„Fără îndoială că izbândesc şi sunt fericiţi dreptcredincioşii,
care sunt smeriţi în Rugăciunea lor şi care rămân departe de vorbele
deşarte şi care fac Dania [Az-Zakat] şi care îşi păzesc castitatea afară
de soaţele lor şi de aceea ce stăpânesc mâinile lor drepte, căci pentru
aceasta nu sunt ei învinuiţi, în vreme ce aceia care caută mai mult de
atât, aceia sunt nelegiuiţi, însă aceia care sunt cu grijă faţă de cele
încredinţate şi faţă de făgăduinţa lor şi cei care veghează la Rugăciunea
lor, aceia sunt moştenitorii, cei care vor moşteni Firdawsul, şi ei în el
vor sălăşlui.“ (Coran 23: 1-11).
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a
menţionat trei fapte măreţe prin care un om poate câştiga Raiul. Muslim a
relatat de la Ayyaad ibn Himaar al-Mujaşi (Allah să fie mulţumit de el!) că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus
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într-una din predicile sale de vineri: „Oamenii Raiului sunt trei: un
conducător bun şi drept, un om care este milos şi blând faţă de
musulmani şi toate rudele şi un om cu o familie mare, care este mândru şi
nu cerşeşte“.
2. Drumul spre Rai este foarte dificil
Raiul este foarte înalt şi ascensiunea către locurile sale splendide
necesită un efort imens. Calea spre Rai este plină cu lucruri care sunt
împotriva dorinţelor şi înclinaţiilor oamenilor. Acest fapt necesită voinţă şi
hotărâre. Într-un hadis relatat de Muslim şi Bukhari de la Abu Huraira
(Allah să fie mulţumit de el!), Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Iadul a fost învăluit cu plăceri, iar Raiul
cu greutăţi“.
Versiunea înregistrată de Muslim foloseşte „înconjurat“ în loc de
„învăluit“.
Nasaa'i, Tirmidhi şi Abu Daud au relatat de la Abu Huraira (Allah
să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „Când Allah a creat Raiul, El i-a spus lui
Jibriil: «Du-te şi uită-te la el!». Astfel că s-a dus şi s-a uitat, apoi s-a
întors şi a spus: «Oricine va auzi de el va fi nerăbdător să intre». Aşa că
Allah l-a înconjurat cu greutăţi şi i-a spus lui Jiibril: «Du-te şi uită-te la
el!». Atunci s-a dus şi s-a uitat la el, apoi s-a întors şi a spus: «Mă tem că
nimeni nu o să intre»“.
An-Nawawi a comentat cu privire la primul hadis: „Acesta este un
exemplu de discurs frumos, concis şi elocvent, aşa cum doar Profetul era în
stare să ţină, în care se prezintă o frumoasă analogie. Înseamnă că nimic nu
te va ajuta să ajungi în Rai decât să treci prin greutăţi şi nimic nu te va duce
în Iad decât dorinţele şi poftele. Greutăţile includ: străduinţa constantă şi
răbdarea în adorare, controlarea furiei, iertarea, răbdarea, caritatea,
amabilitatea faţă de cei care îţi greşesc, abţinerea de la dorinţele fizice etc.“.
3. Oamenii Raiului vor moşteni partea de Rai care ar fi revenit
celor din Iad
Allah a dat două locuri fiecărui descendent al lui Adam: un loc în
Rai şi un loc în Iad. Apoi, acela care este condamnat de necredinţă şi
politeism va moşteni locurile din Iad care le-ar fi revenit oamenilor Raiului
(dacă faptele lor i-ar fi condus acolo) şi aceia dintre oamenii Raiului pentru
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care s-a hotărât fericire veşnică vor moşteni partea de Rai care fusese ţinută
pentru oamenii Iadului (în cazul în care ar fi crezut şi ar fi fost drepţi). După
ce a descris faptele bune prin care se câştigă Raiul, Allah a spus:
„Aceia sunt moştenitorii, cei care vor moşteni Firdawsul, şi ei
în el vor sălăşlui“ (Coran 23: 10-11).
Ibn Kathir a spus, în comentariul acestui verset: „Ibn Abi Haatim a
spus – şi a citat un isnaad care ajunge până la Abu Huraira (Allah să fie
mulţumit de el!) – că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus: „Nu există niciunul dintre voi care să nu aibă două
locuri: unul în Rai şi unul în Iad. Credinciosului i se va construi o casă în
Rai şi cea din Iad va fi demolată“.
O relatare asemănătoare a fost spusă de la Sa'id ibn Jubayr (Allah
să fie mulţumit de el!). Credincioşii vor moşteni locurile necredincioşilor,
deoarece acele locuri au fost create pentru aceia care Îl adoră doar pe Allah
şi nu Îi fac asociaţi în adorare şi fac ce li s-a poruncit în ceea ce priveşte
adorarea, în timp ce necredincioşii îşi neglijează îndatoririle pentru care au
fost creaţi. Astfel, cei credincioşi au câştigat partea pe care necredincioşii ar
fi primit-o dacă s-ar fi supus lui Allah mai mult decât au făcut-o.
Muslim a relatat de la Abu Burdah, de la Abu Musa că Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Unii dintre
musulmani vor veni în Ziua Judecăţii cu păcate mari cât un munte. Allah
cel Milostiv îi va ierta şi va trece (povara păcatelor) pe evrei şi pe creştini“.
În conformitate cu o altă versiune a hadisului, Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Când vine Ziua Judecăţii,
Allah îi va da câte un evreu sau un creştin fiecărui musulman şi va spune:
«Acesta este răscumpărarea ta pentru Foc»“. Acest hadis reflectă
cuvintele lui Allah:
„Acesta este Raiul pe care Noi îl dăm ca moştenire robilor
Noştri care sunt evlavioşi“ (Coran 19: 63);
„Căci acela este Raiul ce vi s-a dat ca moştenire pentru ceea ce
aţi împlinit.“ (Coran 43: 72).
Astfel, ei vor moşteni partea de Rai a necredincioşilor.
4. Majoritatea celor din Rai va fi alcătuită din oameni slabi şi
nevoiaşi
Majoritatea celor din Rai va fi alcătuită din cei slabi şi nevoiaşi pe
care oamenii tind să-i ignore şi de care nu le pasă, dar, în faţa lui Allah, ei
sunt importanţi, căci au frică de El şi Îl adoră cu credinţă şi smerenie.
Bukhari şi Muslim au relatat de la Haarithah ibn Wahb (Allah să fie
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mulţumit de el!): „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus: «Să vă spun despre oamenii Raiului?». Ei au spus:
«Desigur». El a spus: «Pe orice om slab şi oprimat, dacă acesta Îl imploră
pe Allah pentru ceva, El îl ascultă»“.
Comentând acest hadis, An-Nawawi a spus: „Se referă la aceia pe
care alţii îi dispreţuiesc, ocărăsc sau îi exploatează din cauza situaţiei lor
grele din această lume. Înseamnă că majoritatea oamenilor din Rai va fi de
genul acesta, dar asta nu înseamnă că toţi vor fi (în Rai)“.
Bukhari, Muslim şi Ahmad au relatat de la Usama ibn Zayd (Allah
să fie mulţumit de el!), că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „Am stat la poarta Raiului şi am văzut că
majoritatea celor care au intrat era alcătuită din săraci şi nevoiaşi.
Oamenii înstăriţi erau ţinuţi în spate, în timp ce oamenii Iadului au fost
trimişi în Iad. Am stat la poarta Iadului şi am văzut că majoritatea celor
care au intrat a fost alcătuită din femei“.
Bukhari şi Muslim au relatat de la ibn Abbaas că Trimisul lui Allah
a spus: „M-am uitat în Rai şi am văzut că săracii erau cei mai mulţi şi mam uitat în Iad şi am văzut că mulţi dintre locuitorii lui erau femei“.
5. Vor fi mai mulţi bărbaţi sau mai multe femei în Rai?
Bărbaţii şi femeile au început o dispută încă de pe vremea
companionilor. Muslim a relatat de la ibn Siriyn: „Bărbaţii şi femeile au
început o dispută referitoare la cei care vor fi majoritari în Rai“. Conform
altei relatări: fie intrau în competiţie, fie discutau despre cine va deţine
majoritatea în Rai. Ei l-au consultat pe Abu Huraira (Allah să fie mulţumit
de el!) care a spus că majoritatea va fi alcătuită din femei, conform
cuvintelor Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):
„Primul grup care va intra va fi frumos precum luna plină şi grupul care
urmează va fi precum cele mai strălucitoare stele de pe cer; fiecare bărbat
va avea două soţii; genunchii acestora vor fi vizibili prin carne datorită
frumuseţii lor extraordinare. Nimeni nu va rămâne burlac în Rai“.
Acest hadis indică în mod cert că vor fi mai multe femei în Rai.
Alţii au crezut că vor fi mai mulţi bărbaţi datorită hadisului: „Am văzut că
ele (femeile) formau majoritatea oamenilor Iadului“. Răspunsul este:
faptul că femeile formează majoritatea locuitorilor Iadului nu înseamnă că
vor fi minoritare în Rai, aşa cum a spus ibn Hajar al-Asqallani.
Cele două hadisuri pot fi reconciliate spunând că femeile vor fi
majoritare şi în Rai, şi în Iad, căci sunt mai multe femei decât bărbaţi în
această lume. Putem spune că hadisul narat de Abu Huraira (Allah să fie
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mulţumit de el!) indică faptul că numărul femeilor din Rai (atât femeile din
această lume, cât şi huriile) va depăşi numărul bărbaţilor. Atunci, întrebarea
se pune astfel: cine sunt cei mai numeroşi în Rai: bărbaţii din această lume
sau femeile? Qurtubi a împăcat cele două hadisuri sugerând că femeile vor
forma majoritatea locuitorilor Iadului înainte de mijlocire, când păcătoşii
monoteişti vor fi scoşi din Foc prin mijlocirea celor ce mijlocesc şi prin
binecuvântarea Celui Milostiv. Apoi, femeile vor forma majoritatea
oamenilor Raiului.
Numărul mic al femeilor din Rai este indicat într-o relatare spusă
de Ahmad şi Abu Ya-laa de la Amr ibn al-Aas (Allah să fie mulţumit de
el!), care a spus: „În timp ce eram cu Trimisul lui Allah în această vale, el
a spus: «Uitaţi-vă, vedeţi ceva?». Noi am spus: «Vedem ciori şi una dintre
ele iese în evidenţă, căci are ciocul şi picioarele roşii». Trimisul lui Allah
a spus: «Nicio femeie nu va intra în Rai, cu excepţia acelora care sunt la
fel de rare printre ele, cum este şi cioara asta printre celelalte»“.
6. Cei care mor înainte de maturitate
1) Copiii credincioşilor. Copiii credincioşilor care mor înainte de a
ajunge la vârsta pubertăţii vor fi în Rai, insha Allah, prin Îndurarea lui
Allah. Allah spune:
„Fiecare om va fi răspunzător pentru ceea ce a agonisit“ (Coran
52: 21).
‘Ali ibn Abi Talib (Allah să fie mulţumit de el!) a înţeles că
versetul „Fiecare suflet este zălog pentru ceea ce şi-a agonisit“ (Coran
74: 38) înseamnă că odraslele credincioşilor ajung în Rai, căci nu au făcut
nimic ce poate fi considerat zălog.
Bukhari a inclus în sahih un capitol intitulat Baab Fadl man maata
lahu walad fa ahtasaba („Virtutea aceluia al cărui copil moare şi el îndură
cu răbdare de dragul lui Allah“) în care e citat un hadis de la Anas:
„Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Un
musulman ai cărui copii mor înainte de a ajunge la vârsta pubertăţii va fi
primit în Rai de Allah datorită Îndurării Lui pentru el»“.
Conform unui hadis relatat de Abu Sa’id (Allah să fie mulţumit de
el!): „Femeile l-au rugat pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!): «Acordă-ne o zi». Astfel că el le-a predicat şi le-a spus:
«Orice femeie al cărei copil moare va fi protejată de Foc de către acesta».
O femeie a întrebat: «Dar doi?». El a spus: «Şi doi, dacă mor»“.
Bukhari a compilat un alt capitol intitulat Baab Ma qiyla fi awhad
al muslimun („Ce se spune despre copiii musulmanilor“) în care a citat
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hadisul lui Anas (Allah să fie mulţumit de el!) redat mai sus şi un hadis de la
Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) în care Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Acela căruia trei copii i-au
murit înainte de pubertate va avea un scut împotriva Focului sau va intra
în Rai“.
Conform unui hadis relatat de la Al-Baraa (Allah să fie mulţumit de
el!): „Când Ibrahim [fiul Profetului] a murit, Trimisul lui Allah a spus:
«Există o doică pentru el în Rai»“.
Concluzia ce poate fi trasă din hadisul relatat de Bukhari este că
toţi copiii credincioşilor vor fi în Rai, aşa cum spune ibn Hajar: „Acela care
este motivul pentru care părinţii săi sunt protejaţi de Foc, va fi el însuşi
protejat de Foc, deoarece el este mijlocul şi cauza milei“.
Câteva relatări indică în mod clar că toţi copiii credincioşilor vor
intra în Rai; de exemplu − hadisul de la ’Ali (Allah să fie mulţumit de el!)
citat de Abdullah ibn Ahmad în Ziyaadat al-Musnad: „Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Musulmanii şi copiii lor
vor fi în Rai»“.
Ahmad a relatat că Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) l-a
citat pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând:
„Un cuplu de musulmani, ai căror trei copii mor înainte de a ajunge la
vârsta pubertăţii, vor fi primiţi de Allah în Rai, ei şi copiii lor, prin
Îndurarea lui Allah“.
Muslim şi Ahmad au relatat de la Abu Huraira (Allah să fie
mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Micuţii lor sunt pajii din Rai. Unul dintre ei se va
întâlni cu tatăl său (sau a spus «părinţii») şi îl va lua de haină (sau a spus
«mână»), la fel cum te iau eu de tivul hainei tale, şi nu îi va da drumul
(sau a spus «şi nu îi va da drumul până ce Allah nu îl primeşte în Rai»)“.
Imam Ahmad, ibn Hibban şi Al-Haakim relatează de la Abu
Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Copiii musulmanilor sunt în Rai, îngrijiţi
de Profetul Ibrahim“.
Abu Na’im, Ad-Daylani şi ibn ‘Asaakir relatează de la Abu Huraira
(Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus: „Copiii credincioşilor vor fi în Rai, îngrijiţi de
Profetul Ibrahim şi Sarah (soţia lui), până ce vor fi daţi înapoi părinţilor
în Ziua Judecăţii“.
An-Nawawi a făcut referire la un consens la care au ajuns învăţaţii
importanţi ai Islamului, conform căruia toţi copiii musulmanilor care mor
vor ajunge în Rai; el afirmă că unii savanţi s-au abţinut să îşi spună părerea
în această chestiune.
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Qurtubi a afirmat că Hammad ibn Zayd, Hammad ibn Salamah şi
Ishaaq ibn Rahawayh s-au abţinut de la exprimarea oricărei opinii.
An-Nawawi a spus: „Unii dintre ei s-au abţinut de la a da orice
opinie datorită unui hadis al Aişei (Allah să fie mulţumit de ea!), relatat de
Muslim prin următoarele cuvinte: «Un băiat al unui Ansar − cei care l-au
ajutat pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în
Medina − a murit şi eu am spus: 'Este bine pentru el pentru că nu a
cunoscut niciun rău'. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: 'Nu ar trebui să spui asta, deoarece Allah a creat
oamenii Raiului…'». Acest răspuns denotă că, probabil, îi interzicea să se
grăbească să spună ceva atât de important fără dovadă sau să spună aceasta
înainte de a şti că toţi copiii musulmanilor vor intra în Rai“.
Propun drept cea mai bună părere aceea prin care se afirmă că acest
hadis indică faptul că nu este permis să afirmăm categoric că o anumită
persoană este unul dintre oamenii Raiului, chiar dacă ştim − în general − că
ei vor fi în Rai. În al doilea rând, nu ar trebui să fim pripiţi în astfel de
chestiuni, pentru ca oamenii să nu îndrăznească să facă ceea ce se întâmplă
adeseori în zilele noastre, când cei care au pierdut pe cineva pretind că aceia
dragi lor, care au murit, sunt acum în Rai, deşi erau dintre cei mai răi
oameni.
Ibn Taymiyah (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Nu ar trebui să
spunem că fiecare copil al credincioşilor este în Rai, ci să acceptăm că
acesta este cazul, în general“.
2) Copiii politeiştilor. Bukhari a relatat un hadis de la ibn Abbaas:
„Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
fost întrebat despre copiii politeiştilor şi a spus: «Allah este Cel care i-a
creat şi ştie mai bine ce ar fi făcut»“.
Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Profetul a fost
întrebat despre copiii politeiştilor. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus: «Allah este Cel care i-a creat şi ştie mai bine ce ar
fi făcut»“.
Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Profetul a
spus: «Toţi copiii se nasc într-o stare de fitrah (stare naturală a omului) şi
părinţii sunt aceia care îl fac evreu, creştin sau zoroastru, la fel cum un
animal naşte un pui de animal perfect - îl găsiţi mutilat?»“.
Aşa cum ibn Hajar a spus, Bukhari a arătat că se abţine de la a
enunţa o opinie referitoare la copiii politeiştilor. Mai târziu, în sahih, în
tafsirul Surei Ar-Rum, el indică faptul că preferă opinia conform căreia ei
sunt în Rai. El a organizat hadisurile din acest capitol astfel încât să arate
care este opinia sa preferată. Începe cu un hadis care ne arată că nu putem
spune nici că sunt, nici că nu sunt în Rai; apoi urmează un hadis care spune
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clar că sunt acolo: „Cât priveşte copiii din jurul lui, ei sunt copiii
omenirii“. Într-o altă versiune: „Cât despre cei doi copii din jurul său,
fiecare copil se naşte într-o stare de fitrah“. Unii musulmani au întrebat:
„Chiar şi copiii politeiştilor?“. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Chiar şi copiii politeiştilor“.
Ibn Hajar a spus: „Acesta este susţinut de hadisul lui Anas, relatat
de Abu Ya’laa, în care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus: «L-am rugat pe Stăpânul meu pentru lahiyn (aceia care se
joacă sau nu sunt conştienţi), copiii oamenilor, ca ei să nu fie pedepsiţi şi
mi-a garantat asta»“. Isnadul său este hasan. Lahiyn este explicat ca
desemnând copiii, din cauza hadisului lui ibn Abbaas relatat de Al-Bazzaar.
Ahmad a relatat de la Al-Khansa bint Mu’aawiyah ibn Surayn, de
la mătuşa din partea tatălui care a spus: „Am spus: «Trimis al lui Allah,
cine este în Rai?». El a spus: «Profeţii sunt în Rai, martirii sunt în Rai,
nou născuţii sunt în Rai»“. Isnaadul său este hasan.
De asemenea, am luat drept dovadă hadisul: „Copiii politeiştilor
sunt servitorii oamenilor Raiului“ care a fost relatat de ibn Mandah în AlMa’rifah, Abu Na’im în Al-Hilyah şi Abu Ya’laa în Al-Musnad. Şeikh
Naasiruddin al-Albani l-a considerat sahih datorită totalităţii asaaniydurilor.
Ideea că ei sunt în Rai aparţine mai multor învăţaţi şi este cea
preferată de Abu’l-Faraj al-Jawzi. An-Nawawi a spus: „Aceasta este poziţia
corectă şi este dedusă de cercetători din cuvintele lui Allah:
«Şi nu va purta [un suflet] încărcat povara altuia şi Noi nu am
chinuit [niciodată un neam] înainte de a-i trimite un profet» (Coran 17:
15)“.
Şi a citat drept dovadă hadisul relatat de Bukhari şi alţii.
Aş spune: este şi opinia preferată de Qurtubi. El a reconciliat
relatările aparent contradictorii, afirmând că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus iniţial că vor fi în Iad cu
părinţii lor, apoi s-a abţinut să dea orice verdict în această chestiune şi a
spus: „Allah ştie mai bine ce ar fi făcut“, apoi i-a fost revelat că nimeni nu
va fi pedepsit pentru păcatele altora:
„Şi nu va purta [un suflet] încărcat povara altuia şi Noi nu am
chinuit [niciodată un neam] înainte de a-i trimite un profet“ (Coran 17:
15),
astfel că a afirmat că vor fi în Rai. De asemenea, Qurtubi a
menţionat hadisul relatat de Abdur-Razzaaq, dar acest hadis este Da’if, aşa
cum a spus ibn Hajar al-Asqallani.
Dificultatea concilierii opiniilor, aşa cum a menţionat ibn Hajar,
constă în faptul că aceasta nu este o chestiune care poate fi cercetată şi
asupra căreia apoi să se tragă o concluzie pe baza jurisprudenţei. Chestiunea
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este legată de Al-Ghayb (Nevăzut), care poate fi cunoscut doar prin Wahy
(revelaţie). Şi Allah ştie cel mai bine.
Problema implicată de opinia prin care se susţine că atât copiii
musulmanilor, cât şi cei ai politeiştilor sunt în Rai constă în faptul că există
numeroase texte care afirmă că Allah ştie dintotdeauna cine este cel care
ajunge în Rai şi cine în Iad şi, când îngerul vizitează pântecul mamei,
notează care va fi destinul ultim − bun sau rău − al fătului. Se poate
răspunde că oricine moare tânăr, înainte de a strânge ceva (în sensul de
pedeapsă sau răsplată), va fi răsplătit ca unul binecuvântat, care este încă în
pântecul mamei, dar Allah ştie cel mai bine ce este mai corect.
Unii învăţaţi spun că ei sunt supuşi voinţei lui Allah. Această
părere este relatată de la Hammad ibn Zayd, Hammad ibn Salamah, ibn alMubarak şi Ishaaq şi transmisă de Al-Bayhaqi în Al-I’tiqaad de la Aş-Şafi’i,
aplicându-se în special copiilor necredincioşilor. Ibn Abdul-Barr a spus:
„Aceasta poate fi părerea lui Maalik, deşi nu există nicio dovadă scrisă.
Totuşi, companionii săi au afirmat că toţi copiii musulmanilor sunt în Rai, în
timp ce copiii necredincioşilor sunt supuşi voinţei lui Allah şi această opinie
se bazează pe hadisul: «Allah ştie mai bine ce ar fi făcut»“.
Abu’l-Hasan al-Aş’ari a atribuit această părere celor din Ahl asSunnah wal Jama’ah. De asemenea, este părerea preferată a Şeikh-ului Al
Islam ibn Taymiyah, care a sugerat că toţi copiii politeiştilor sunt supuşi
voinţei lui Allah: ei vor fi testaţi în Ziua Judecăţii. El a atribuit această
părere lui Abu’l-Hasan al-Aş’ari şi Imamului Ahmad. Ibn Taymiyah a spus:
„Opinia corectă constă în ceea ce s-a spus despre ei: «Allah ştie cel mai
bine ce ar fi făcut». Nu putem spune despre o anumită persoană că va fi în
Rai sau în Iad. Câteva hadisuri spun că, în Ziua Judecăţii, ei vor fi testaţi la
locul de judecată: li se vor da porunci şi interdicţii şi cei care vor asculta vor
ajunge în Rai, iar cei care nu se vor supune vor ajunge în Iad“. Acesta este
atribuit lui Abu’l-Hasan al-Aş’ari la Ahl As-Sunnah wal Jama’ah.
În altă parte, ibn Taymiyah a spus: „Copiii politeiştilor care au
murit înainte să atingă vârsta pubertăţii în această lume vor fi testaţi în
Lumea de Apoi, aşa cum se afirmă în numeroase hadisuri. La acest verdict a
ajuns Abu’l-Hasan al-Aş’ari în ceea ce-i priveşte pe copiii politeiştilor, aşa
cum este dovedit de cele două sahih (Bukhari şi Muslim) în care se spune că
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întrebat şi a
spus: «Allah ştie cel mai bine ce ar fi făcut»“.
Ibn Hajar a afirmat că vor fi testaţi în Lumea de Apoi, arătându-lise Focul: cine intră va vedea că e rece şi nepericulos, dar oricine refuză să
intre va fi pedepsit. Hadisuri care afirmă acest lucru au fost relatate de AlBazzaar de la Anas (Allah să fie mulţumit de el!) şi Abu Sa’id (Allah să fie
mulţumit de el!) şi de la At-Tabaraani de la Mu’aadh ibn Jabal (Allah să fie
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mulţumit de el!). S-a dovedit prin hadis asaaniyd că nebunii şi cei care au
trăit între Iisus (Pacea lui Allah fie asupra sa!) şi Muhammad (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) vor fi de asemenea testaţi în Lumea
de Apoi. Al-Bayhaqi a afirmat în Al-I’tiqaad că această opinie este corectă.
Corectitudinea opiniei este indicată de versetul limpede din Coran
în care ni se relatează povestea sclavului dreptcredincios pentru care
Profetul lui Allah, Moise (Pacea lui Allah fie asupra sa!), a călătorit pentru
a-l întâlni la confluenţa celor două mări. Explicând motivul pentru care a
ucis băiatul, el a spus:
„Cât despre fecior, părinţii lui erau dreptcredincioşi şi ne-a fost
teamă ca el să nu le impună lor nelegiuirea şi necredinţa“ (Coran 18:
80).
Muslim relatează de la ibn Abbaas (Allah să fie mulţumit de el!):
„Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus,
în ceea ce priveşte băiatul ucis de Al-Khidr: «S-a hotărât de la început că
va fi necredincios şi, dacă ar fi fost lăsat, şi-ar fi oprimat părinţii cu
nesupunerea şi necredinţa sa»“.
Comentând acest hadis, ibn Taymiyah a spus: „Înseamnă că Allah a
hotărât asta în Umm al-Kitaab (Registrul Raiului), adică a fost scris că va fi
un necredincios şi ar fi fost într-adevăr un necredincios, dacă ar fi trăit“.
Qurtubi a considerat această părere ca fiind slabă, considerând că
Lumea de Apoi este locul răsplăţii şi al pedepsei, nu al testării. În AtTadhkirah, el spune: „Ceea ce face ca această părere (că ei vor fi testaţi în
Lumea de Apoi) să fie slabă este faptul că Lumea de Apoi nu este un loc de
testare, ci un loc al recompensei sau al pedeapsei“. Al-Hulayni a spus:
„Acest hadis nu se dovedeşte a fi sigur şi contrazice credinţele de bază ale
musulmanilor, deoarece Lumea de Apoi nu este un loc de testare. Toţi vor
şti, în cele din urmă, despre Allah şi nu există niciun test când un lucru este
inevitabil“.
Această obiecţie că nu există responsabilitate sau testare după
moarte nu este corectă. Este respinsă de Şeikh al-Islam ibn Taymiyah care
afirmă: „Responsabilitatea încetează numai atunci când persoana intră în
adăpostul recompensei, care este fie Raiul, fie Iadul. La locul de judecată ei
vor fi testaţi exact aşa cum au fost testaţi în Al-Barzakh. Omul va fi întrebat:
«Cine este Domnul tău? Care este religia ta? Cine este Profetul tău?».
Allah spune:
«Într-o Zi li se va arăta lor o nenorocire şi ei vor fi chemaţi la
prosternare, însă nu vor putea» (Coran 68: 42)“.
Este dovedit prin mai mult de un isnaad că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah se va arăta supuşilor
Săi în timp ce ei aşteaptă judecata. Se va spune: «Lăsaţi oamenii să
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urmeze ceea ce au adorat». Astfel, politeiştii îi vor urma pe zeii lor falşi şi
credincioşii vor rămâne. Apoi, Allah li se va înfăţişa într-o altă formă
decât cea pe care o ştiau ei şi nu-L vor recunoaşte. Apoi, li se va înfăţişa
într-o formă pe care o vor recunoaşte şi credincioşii se vor prosterna în
faţa Lui, dar spatele munafiqinilor vor rămâne (tare) precum coarnele
vitelor; vor dori să se prosterneze, dar nu vor fi în stare. La acest aspect se
referă versetul:
«Într-o Zi li se va arăta lor o nenorocire şi ei vor fi chemaţi la
prosternare, însă nu vor putea» (Coran 68: 42)“.
Testarea va înceta numai atunci când persoana intră în Rai sau în
Iad. Sugestia lui Qurtubi referitoare la faptul că toţi Îl vor cunoaşte
inevitabil pe Allah în această Zi este corectă, dar testarea va lua forma
poruncilor şi interdicţiilor, aşa cum se relatează în câteva texte. Allah îi va
testa poruncindu-le să intre în Foc: cei care se vor supune vor fi dintre cei
binecuvântaţi, iar cei care nu se supun vor fi condamnaţi.
7. Numărul oamenilor din această comunitate care vor intra în
Rai
Mulţi din această comunitate vor intra în Rai: numai Allah ştie
numărul lor exact. Bukhari a relatat de la Sa'id ibn Jubayr (Allah să fie
mulţumit de el!), care a spus că ibn Abaas i-a zis că Profetul a spus: „Mi-au
fost arătate popoarele şi am văzut un Profet trecând cu comunitatea lui,
altul cu un grup de adepţi, altul cu zece, altul cu cinci şi altul era singur.
M-am uitat şi am văzut o mare mulţime de oameni şi am întrebat: «Jibriil,
aceasta este comunitatea mea?». El a spus: «Nu, uită-te la orizont!». Mam uitat şi am văzut o mulţime mare. El a spus: «Aceia sunt comunitatea
ta şi cei 70 000 din faţă nu vor da socoteală, nici nu vor fi pedepsiţi»“.
Prima mulţime despre care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a crezut că este comunitatea sa erau de fapt „Copiii lui
Israel“, aşa cum este afirmat în mai multe relatări sahih: „Am sperat ca
aceasta să fi fost comunitatea mea, dar mi s-a spus că este Moise şi
poporul său“.
Nu există nicio îndoială că această comunitate a lui Muhammad
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) va fi mai numeroasă decât
„Copiii lui Israel“. În ceea ce priveşte cuvintele „o mulţime mare“, ibn Hajar
a spus că o relatare a lui Sa'id ibn Mansur spune „imensă“ ('Aziym) şi
adaugă: „Mi s-a spus: «Uită-te la orizont!». Aşa că m-am uitat şi am văzut
o mulţime uriaşă. Apoi mi s-a spus: «Uită-te la celălalt orizont!» şi era la
fel ca prima“. Conform unei relatări a lui ibn Faadil: „Am văzut o mulţime
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care umplea orizontul şi mi s-a spus: «Uită-te şi aici, şi aici, de-a lungul
întregului orizont!»“. Conform unui hadis al lui ibn Mas'ud: „Orizontul era
plin de feţele oamenilor“. Conform unei versiuni relatate de Ahmad: „Am
văzut comunitatea mea umplând câmpiile şi munţii şi am fost uimit de
numărul şi înfăţişarea lor. Am fost întrebat: «Eşti mulţumit,
Muhammad?» şi am spus: «Da, Doamne.»“.
Unele hadisuri afirmă că, împreună cu fiecare o mie din cei 70 000,
vor fi încă 70 000 şi trei mâini pline adăugate de Allah. Ahmad, Tirmidhi şi
ibn Maajah au relatat de la Abu Umamah (Allah să fie mulţumit de el!) care
a spus: „L-am auzit pe Trimisul lui Allah spunând: «Domnul meu mi-a
promis că 70 000 din comunitatea mea vor intra în Rai, fără să dea
socoteală şi fără a fi pedepsiţi; cu fiecare o mie vor mai fi 70 000 în plus şi
încă trei mâini pline, adăugate de Allah»“.
Nu există îndoială că aceste trei „mâini pline“ vor trimite un număr
mare de oameni în Rai.
Profetul nostru (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
sperat că ummah lui va forma jumătate din populaţia Raiului. Într-un hadis
asupra autenticităţii căruia au convenit Bukhari şi Muslim, Abu Sa'id al
Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a zis că, atunci când Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a vorbit despre oamenii care vor fi
trimişi în Iad, a spus: „«Pe Acela în mâinile Căruia se află sufletul meu,
sper că voi veţi fi un sfert din oamenii Raiului». Noi am spus: «Allahu
Akbar!». El a spus: «Sper că voi veţi fi o treime din oamenii Raiului» şi
noi am spus: «Allahu Akbar!». El a spus: «Sper că veţi fi jumătate din
oamenii Raiului» şi noi am spus: «Allahu Akbar!». El a spus: «Printre
oameni voi sunteţi ca un păr negru pe pielea unui taur alb sau ca un păr
alb pe pielea unui taur negru»“.
Unele hadisuri spun că această comunitate va constitui două treimi
din populaţia Raiului. Tirmidhi a relatat cu isnaad hasan şi de asemenea
Ad-Darini şi Al-Bayhaqi au relatat de la Buraydah (Allah să fie mulţumit de
el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus: „Oamenii Raiului sunt de o sută douăzeci de ranguri, optzeci din
această comunitate şi patruzeci din restul popoarelor“.
Muslim a relatat de la Anas (Allah să fie mulţumit de el!) că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Eu voi fi primul mijlocitor în Rai. Niciun Profet nu a fost crezut şi nu a
fost urmat aşa cum am fost eu crezut şi urmat. Printre Profeţi este unul în
care a crezut un singur om“.
Motivul pentru care atâţia oameni din această comunitate au crezut
în mesajul ultimului Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
este minunatul miracol al Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui
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Allah fie asupra sa!). Este revelaţia recitată, care se adresează inimilor şi
minţilor. Este un miracol care s-a păstrat şi va rămâne până în Ziua
Judecăţii. Bukhari şi Muslim au relatat de la Abu Huraira (Allah să fie
mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Nu există niciun Profet căruia să nu-i fi fost dat un
semn (sau un miracol) în care oamenii au crezut şi pentru care l-au
urmat. Semnul şi miracolul dat mie a fost Revelaţia lui Allah şi sper să am
numărul cel mai mare de urmaşi în Ziua Judecăţii“.
8. Conducătorii oamenilor Raiului
1)Conducătorii bărbaţilor din Rai. Câţiva companioni, printre care
Ali ibn Abi Talib, Anas ibn Maalik, Abu Hudhayfah, Jaabir ibn Abdullah şi
Abu Sa'id al Khudri (Allah să fie mulţumit de ei toţi!) au relatat că Trimisul
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Abu
Bakr şi Umar vor fi conducătorii bărbaţilor din Rai, din primele şi
ultimele generaţii“.
Şeikh Nasiruddin al-Albani a menţionat asanidurile acestui hadis,
specificate în cărţile de Sunnah, şi a spus: „În concluzie, acest hadis este
sahih, deoarece unele dintre asaniduri sunt hasan li dhatihi, în timp ce altele
le sprijină...“.
2)Conducătorii tinerilor din Rai. Profetul (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus că Hasan şi Husayn vor fi conducătorii
tinerilor din Rai. Acesta este dovedit de multe relatări care ajung la nivelul
Tawaatur.
Şeikh Naasiruddin al-Albani a adunat asaanidurile acestei relatări
în lucrarea sa valoroasă: „Silsilat al-Ahadiyth as-Sahiyhah“.
Tirmidhi, Al-Haakim, At-Tabaraani, Ahmad şi alţii au relatat de la
Abu Sa'id al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Hasan şi Husayn
sunt conducătorii tinerilor din Rai“.
Tirmidhi, ibn Hibbaan, Ahmad, At-Tabaraani şi alţii au relatat de la
Hudhayfah (Allah să fie mulţumit de el!), care a spus: „Am venit la Profet
şi m-am rugat rugăciunea de seară cu el şi el a continuat să se roage până
la rugăciunea de noapte; apoi a plecat şi eu l-am urmat. El (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a spus: «Un înger a venit la
mine şi mi-a cerut permisiunea să mă întâmpine şi mi-a dat vestea cea
bună că Hasan şi Husayn vor fi conducătorii tinerilor din Rai»“.
Al-Haakim şi ibn Asskir au relatat de la Abdullah ibn Umar (Allah
să fie mulţumit de el!) că Trimisul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
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asupra sa!) a spus: „Aceşti doi fii ai mei vor fi conducătorii tinerilor din
Rai“.
3)Conducătoarele femeilor din Rai. Adevăratul conducător este
acela pe care Allah îl laudă şi oferă mărturie în ce priveşte virtutea lui.
Adevărata conducătoare este aceea de care Allah este mulţumit şi căreia îi
acceptă faptele. Cele mai bune femei sunt acelea care ating Paradisul.
Femeile din Rai sunt de mai multe ranguri şi conducătoarele femeilor
Raiului sunt Khadijah, Fatimah, Maryam şi Aasiyah. Ahmad, At-Tabarani şi
Al-Hakim au relatat cu isnaad sahih de la ibn Abbaas care a spus: „Trimisul
lui Allah a desenat patru linii şi a spus: «Ştiţi ce sunt acestea?». Ei au
spus: «Allah şi Trimisul Său ştiu mai bine». El a spus: «Cele mai bune
femei din Rai sunt Khadijah bint Khuwaylid, Fatimah bint Muhammad,
Maryam bint 'Imran şi Aasiyah bint Muzahim, soţia lui Faraon»“.
Maryam şi Khadijah sunt cele mai bune din cele patru. Bukhari a
relatat de la Ali ibn Abi Talib (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cea mai bună
dintre femeile sale este Maryam şi cea mai bună dintre femeile sale este
Khadijah“.
Maryam este „Prima Doamnă“, cea mai bună dintre toate femeile.
At-Tabarabi a relatat de la Jaabir (Allah să fie mulţumit de el!) cu un isnaad
sahih, conform condiţiilor lui Muslim, că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Conducătoarele femeilor
din Rai, după bint 'Imran, vor fi Fatimah, Khadijah şi Aasiyah, soţia
Faraonului“.
Motivul pentru care Maryam este considerată cea mai bună femeie
este clar afirmat în Coran:
„Îngerii au zis: «O, Maria! Allah te-a ales şi te-a făcut curată.
El te-a ales peste femeile lumilor!»“ (Coran 3: 42).
Cum poate să nu fie cea mai bună dintre femei, când Allah a spus
clar:
„Domnul ei a acceptat-o cu bună primire şi a lăsat-o să crească
cu bună creştere şi a încredinţat-o lui Zaharia. Şi de fiecare dată când
intra Zaharia la ea în templu, găsea lângă ea mâncare. Şi a întrebat-o
el: «O, Maria, de unde ai aceasta?». Iar ea îi răspundea: «Ea este de la
Allah!». Allah îl hrăneşte pe cel pe care El voieşte, fără socoteală!»“
(Coran 3: 37).
Aceste patru femei sunt exemple frumoase de femei perfecte şi
dreptcredincioase. Maryam, fiica lui 'Imran, este lăudată de Allah în Coran:
„Şi [la fel şi] pe Maria, fiica lui 'Imran, care a rămas
neprihănită şi am suflat în ea din Duhul Nostru. Şi ea a crezut în
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cuvintele Domnului ei şi în scripturile Sale şi a fost ea dintre cei supuşi
cu statornicie“ (Coran 66: 12).
Khadijah as-Siddiyq a crezut în Trimis (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) fără ezitare: l-a consolat şi l-a sprijinit în toate felurile.
Domnul său i-a dat veşti bune încă din timpul vieţii, despre un palat în Rai,
unde nu va exista zgomot sau oboseală. Bukhari a relatat de la Abu Huraira
(Allah să fie mulţumit de el!): „Jibriil a venit la Profet şi i-a spus: «Trimis
al lui Allah, Khadijah vine la tine aducând un platou cu mâncare şi
băutură. Când vine la tine, transmite-i salutări de pace de la Stăpânul ei şi
de la mine şi dă-i vestea cea bună a unei case în Rai, unde nu există
zgomot şi confuzie»“.
Aasiyah, soţia Faraonului, a dispreţuit puterea şi luxul acestei lumi
şi l-a respins pe Faraon şi falsele sale pretenţii de divinitate. Aşa că soţul său
a torturat-o până ce sufletul său a plecat şi s-a întors la Creator.
„Şi Allah a dat-o drept pildă pentru aceia care cred pe muierea
lui Faraon, care a zis: «Doamne, durează-mi mie o casă lângă Tine în
Rai şi mântuieşte-mă pe mine de Faraon şi de fapta sa şi mântuieşte-mă
pe mine de neamul de nelegiuiţi!»“ (Coran 66: 11).
Fatimah az-Zahra, fiica Profetului, a fost răbdătoare şi reţinută şi sa temut de Allah. Era o ramură a copacului pur, crescută de educatorul
umanităţii.
9. Cei zece cărora li s-a vestit Raiul
Trimisul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus
clar că zece dintre companionii săi vor fi în Rai. Ahmad a relatat de la Sa'id
ibn Zayd (Allah să fie mulţumit de el!) şi Tirmidhi a relatat de la Abdur
Rahman ibn Awf (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Abu Bakr va fi în Rai,
Umar va fi în Rai, Uthman va fi în Rai, Ali va fi în Rai, Talhah va fi în
Rai, Az-Zubayr va fi în Rai, Abdur Rahman ibn Awf va fi în Rai, Sa'd ibn
Abi Waqqaas va fi în Rai, Sa'id ibn Zayd va fi în Rai şi Abu Ubaydah ibn
al Jarrah va fi în Rai“. Isnaadul său este hasan.
Ahmad, Abu Daud, ibn Maajah şi Ad-Diya au relatat o versiune
uşor diferită de cea a lui Sa’id ibn Zayd (Allah să fie mulţumit de el!):
„Zece vor fi în Rai: Profetul va fi în Rai, Abu Bakr va fi în Rai, Umar va
fi în Rai, Uthman va fi în Rai, Az-Zubayr ibn al-Awwaam va fi în Rai,
Sa’a ibn Maalik va fi în Rai, Abdur-Rahman ibn Awf va fi în Rai şi Sa’id
ibn Zayd va fi în Rai“. Isnaadul său este sahih.
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Cărţile de Sunnah ne spun că, într-o zi, Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) stătea la fântâna din Ariys, cu Abu
Musa al-Aşari care făcea pe paznicul. „Abu Bakr as-Siddiq (Allah să fie
mulţumit de el!) a venit şi a cerut permisiunea de a-l vedea şi Trimisul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Lasă-l să
intre şi dă-i vestea Raiului!». Apoi, Umar (Allah să fie mulţumit de el!) a
venit şi i-a spus: «Lasă-l să intre şi dă-i vestea Raiului!». Apoi, Uthman
(Allah să fie mulţumit de el!) a venit şi i-a spus: «Lasă-l să intre şi dă-i
vestea Raiului datorită acelei mari întristări care se va abate asupra lui»“.
Ibn Asaakir a relatat cu isnaad hasan de la ibn Masud că Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Succesorul meu
va fi în Rai, succesorul său va fi în Rai şi al treilea şi al patrulea vor fi în
Rai“. Succesorul înseamnă cel care va prelua frâiele puterii după moartea
sa. Aceştia patru sunt Abu Bakr, Umar, Uthman şi Ali (Allah să fie
mulţumit de ei toţi!).
Tirmidhi şi Al-Haakim au relatat cu isnaad sahih de la Aişa (Allah
să fie mulţumit de ea!) că Trimisul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) i-a spus lui Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!): „Ai scăpat
de Foc“.
10. Alte persoane care au primit vestea cea bună
1) Ja’far ibn Abi Talib şi 2) Hamzah ibn Abdul-Muttalib. Printre
cei despre care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus că vor fi în Rai se află Ja’far şi Hamzah. Tirmidhi, Abu Ya’laa, AlHaakim şi alţii au relatat de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„L-am văzut pe Ja’far ibn Abi Talib în Rai, zburând ca un înger cu cele
două aripi ale sale“.
At-Tabarani, ibn Adiyy şi Al-Haakim a relatat de la ibn Abbaas că
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Am
intrat în Rai ieri şi m-am uitat la el şi l-am văzut pe Ja’far zburând cu
îngerii şi l-am văzut pe Hamzah rezemat pe o sofa“. Isnaadul său este
sahih.
Într-un hadis sahih, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Conducătorul martirilor este Hamzah ibn AbdulMuttalib“.
3) Abdullah ibn Salaam. Ahmad, At-Tabaraani şi Al-Haakim au
relatat cu isnaad sahih de la Mu’aadh că Trimisul lui Allah (Pacea şi
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binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Abdullah ibn Salaam este
al zecelea din primii zece care vor intra în Rai“.
4) Zayd ibn Harithah. Al-Rawayani şi Ad-Diya au relatat de la
Buraydah (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Am intrat în Rai şi am fost întâmpinat de
o fetiţă. Am întrebat-o: «A cui eşti tu?». Şi ea a spus: «A lui Zayd ibn
Harithah»“.
5) Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Ibn Asaakir a relatat cu isnaad hasan
de la Aişa (Allah să fie mulţumit de ea!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Am intrat în Rai şi am
văzut că Zayd ibn Amr ibn Nufayl avea două ranguri (locuri)“.
Acest Zayd predica Tawhiydul (monoteismul) în timpul Jahiliyyei;
el era Haniyf, dintre cei care urmau învăţăturile Profetului Ibrahim (Pacea
lui Allah fie asupra sa!).
6) Harithah ibn al-Nu’maan. Tirmidhi şi Al-Haakim au relatat de
la Aişa (Allah să fie mulţumit de ea) că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Am intrat în Rai şi am
auzit pe cineva recitând. Am întrebat: «Cine este?». Ei au spus:
«Harithah ibn an-Nu’maan». Aşadar, el este un dreptcredincios“.
7)Bilal ibn Abi Rabah. At-Tabaraani şi ibn Adiyy au relatat cu
isnaad sahih de la Abu Umamah (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Am intrat în Rai
şi am auzit paşi în faţa mea. Am întrebat: «Ce se aude?». Mi s-a spus:
«Este Bilal, care merge în faţa ta»“.
Ahmad a relatat cu isnaad sahih de la ibn Abbaas că Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Am intrat în Rai
în noaptea călătoriei nocturne şi am auzit un sunet vag din interior. Am
întrebat: «Ce este asta, Jibriil?». El a spus: «Este Bilal, muezinul»“.
8) Abu’d-Dahdah. Muslim, Abu Daud, Tirmidhi şi Ahmad au
relatat de la Jaabir ibn Samurah (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui
Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Câte
ramuri de curmale atârnau deasupra lui Anu’d-Dahdah în Rai!“.
Acest Abu’d-Dahdah este cel care a dat grădina sa numită Bayraha,
cea mai bună grădină din Medina, pentru caritate, când a auzit că Allah a
revelat:
„Cine este acela care Îi dă lui Allah un împrumut bun? El i-l va
înmulţi [în Viaţa de Apoi] de mai multe ori.“ (Coran 2: 245).
9) Waraqah ibn Nawfal. Al-Haakim e relatat cu isnaad sahih de la
Aişa că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
a spus: „Nu-l calomniaţi pe Waraqah ibn Nawfal, căci am văzut că avea o
grădină sau două în Rai“.
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Waraqah a crezut în Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) când Khadijah l-a adus la începutul Profeţiei; el i-a cerut lui
Allah să îl lase să trăiască până ce îl va vedea pe Trimisul Său (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), astfel încât să îl sprijine.
11. Raiul nu este neapărat doar o răsplată a faptelor
Raiul are o valoare imensă şi o persoană nu poate câştiga Raiul
numai datorită faptelor, ci prin Îndurarea lui Allah. Muslim a relatat de la
Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!): „Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Nimeni nu va intra în
Rai doar datorită faptelor sale». Ei au întrebat: «Nici măcar tu, Trimis al
lui Allah?». El a spus: «Nici măcar eu, doar dacă Allah mă
binecuvântează cu Îndurarea Sa»“.
Faptul că unele texte menţionează Raiul drept răsplată a faptelor
poate fi problematic; de exemplu:
„Dar niciun suflet nu ştie ce-i este ascuns ca bucurie, drept
răsplată pentru ceea ce au săvârşit.“ (Coran 32: 17);
„Aţi fost făcuţi sălăşluitori ai lui pentru ceea ce aţi făptuit“
(Coran 7: 43).
Totuşi, nu există contradicţii între aceste versete şi înţelesul
hadisului. Versetele indică faptul că faptele bune vor fi un motiv, dar nu şi
preţul plătit pentru intrarea în Rai. Hadisul spune că faptele bune nu sunt
preţul pentru intrarea în Rai. Două grupuri au fost rătăcite în această
problemă: Jabariah, care a înţeles că răsplata nu are legătură cu faptele, căci
omul nu are nicio legătură cu faptele sale [adică totul este predestinat], şi
Qadariyah, care a înţeles că hadisul înseamnă că Paradisul este preţul
faptelor bune şi omul are dreptul de a intra datorită faptelor sale.
Cel care a comentat At-Tahaawiyah a spus: „Cât priveşte ideea că
recompensa rezultă direct din faptele omului, Jabariah şi Qadariyah
greşesc, însă Allah, pe care Îl preamărim, a îndrumat Ahl as-Sunnah.
Prepoziţia arabă de negare ba’ (nafyi) nu este la fel cu prepoziţia ba’ folosită
pentru afirmaţii. În negarea hadisului «Nimeni nu va intra în Rai datorită
faptelor sale (bi amaalihi)» este folosită prepoziţia ba’ de substituire sau
schimb, ca şi cum faptele bune nu sunt preţul primirii omului în Rai. Este
precum afirmaţia falsă a celor din secta (mutazilită) Mu’tazilah care spun că
faptele bune îi dau dreptul omului să intre în Rai, în timp ce adevărul este că
intrarea în Rai se face prin Îndurarea lui Allah. Prepoziţia bi’ din acest
verset: «Dar niciun suflet nu ştie ce-i este ascuns ca bucurie, drept
răsplată pentru ceea ce au săvârşit.» (Coran 32: 17) este cunoscută în
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gramatica arabă sub numele de bi’ cauzal, adică din cauza faptelor lor. Dar
Allah este Creatorul cauzei şi efectului şi astfel totul se întoarce la Îndurarea
şi Binecuvântarea Sa“.
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CAPITOLUL V
DESCRIEREA OAMENILOR RAIULUI ŞI PLĂCERILE
DE CARE SE VOR BUCURA ACOLO

Oamenii Raiului vor intra în Paradis în cea mai frumoasă şi
perfectă formă, conform modelului tatălui lor, Adam, căci nu există nicio
formă umană mai frumoasă sau perfectă decât cea a lui Adam, pe care Allah
l-a creat foarte înalt. Era la fel de înalt ca un palmier, 60 de coţi înălţime.
Muslim a relatat de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Allah Preaînaltul l-a creat pe Adam cu propria sa înfăţişare, înalt de 60
de coţi... Toţi cei care intră în Rai vor avea înfăţişarea lui Adam – vor fi
înalţi de 60 de coţi. Oamenii au devenit din ce în ce mai scunzi după
Adam“.
Înfăţişarea lor exterioară va fi în armonie şi inimile lor vor fi la fel.
Inimile şi sufletele lor vor fi pure. Muslim relatează de la Abu Huraira
(Allah să fie mulţumit de el!) un hadis în care Profetul a descris oamenii
care intră în Rai, inclusiv un grup care va lumina precum o lună plină. El a
spus: „Forma lor va fi aceea a unei singure persoane, după înfăţişarea
tatălui lor Adam, înalt de 60 de coţi“.
Un alt aspect al frumuseţii lor este acela că nu vor avea păr pe corp
şi vor arăta ca şi cum ochii lor au fost daţi cu kohl. Fiecare dintre ei va intra
în Rai la vârsta de 33 de ani, vârsta puterii, vitalităţii şi tinereţii. Ahmad şi
Tirmidhi au relatat de la Mu’aadh ibn Jabal (Allah să fie mulţumit de el!) că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Oamenii Raiului vor intra în Paradis fără păr, arătând de parcă ochii lor
ar fi conturaţi cu kohl, având 33 de ani“.
Aşa cum se afirmă într-un hadis relatat de Bukhari şi Muslim de la
Abu Huraira (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), oamenii
Raiului: „Nu vor scuipa, nu-şi vor şterge nasul şi nu vor excreta“.
Oamenii Raiului nu vor dormi. Jaabir ibn Abdullah şi Abdullah ibn
Abi Awf au relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus: „Somnul este frate cu moartea; oamenii Raiului nu
vor dormi“.
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CAPITOLUL VI
DESFĂTĂRILE OAMENILOR RAIULUI

1. Superioritatea desfătărilor Raiului în raport cu plăcerile
acestei lumi
Plăcerile acestei lumi sunt tangibile, „aici şi acum“, în timp ce
desfătările Raiului sunt încă promisiuni nevăzute. Oamenii sunt uşor
influenţaţi de ceea ce pot vedea şi şti pe moment. Este şi aşa destul de greu
pentru ei să renunţe la ceva ce se află în faţa lor chiar acum pentru ceva din
viitor – ce putem spune dacă promisiunea va fi atinsă de abia după moarte!
Allah a făcut o comparaţie între plăcerile acestei lumi şi bucuriile Raiului şi
a explicat că desfătările Raiului sunt mult superioare plăcerilor acestei lumi.
În multe versete, Coranul denunţă această lume şi slăveşte meritele Vieţii de
Apoi, pentru a încuraja omul să se străduiască să câştige în următoarea viaţă.
Multe pasaje din Coran vorbesc despre mica importanţă a plăcerilor
efemere ale acestei lumi şi spun că răsplata de la Allah este mult mai bună.
De exemplu:
„Cât despre aceia care au frică de Domnul lor, ei vor avea
Grădini pe sub care curg pâraie, în care vor sălăşlui veşnic: loc de
primire de la Allah. Şi, ceea ce este la Allah, este mai bun pentru cei
pioşi!“ (Coran 3: 198);
„Şi nu privi îndelung la ceea ce Noi am dat ca plăcere
trecătoare unora dintre ei şi ca strălucirea vieţii din această lume,
pentru a-i încerca pe ei prin aceasta! Ceea ce Allah îţi dă va fi mai bun
şi mai dăinuitor“ (Coran 20: 131);
„Frumoasă a fost făcută să pară în ochii oamenilor dragostea
pentru cele jinduite − femeile, progeniturile, multe grămezi de aur şi
argint, caii de rasă aleasă, animalele şi ogoarele. Acestea sunt plăcerea
vieţii celei pământeşti, în vreme ce la Allah este buna întoarcere.
Spune: „Pot eu să vă vestesc ceva mai bun decât acestea? Aceia care
sunt cu frică au de la Domnul lor grădini pe sub care curg râuri, în
care vor avea veşnic sălaş, şi soţii curate şi mulţumirea lui Allah, căci
Allah este Cel care îi Vede Bine [Al-Basir] pe robii Săi“ (Coran 3: 1415).
Sunt multe motive pentru care desfătările Raiului sunt superioare
plăcerilor acestei lumi.
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1) Plăcerile acestei lumi sunt efemere.
„Plăcerea acestei lumi este mică, iar Lumea de Apoi este mai
bună pentru cei care se tem [de Allah]“ (Coran 4: 77).
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
comparat natura inferioară şi efemeră a plăcerilor acestei vieţi cu desfătările
Raiului: „Pe Allah, această lume, în comparaţie cu Lumea de Apoi, este ca
şi cum ai băga un deget“ – şi a arătat cu degetul arătător − „în mare: să
vezi câtă apă poţi lua“.
Un deget înmuiat într-un ocean nu poate lua nici măcar o picătură;
atât de puţin valorează această lume în comparaţie cu Lumea de Apoi.
Din cauză că plăcerile acestei lumi sunt atât de insignifiante, Allah
îi mustră pe cei care preferă plăcerile acestei lumi, în loc de bucuriile Vieţii
de Apoi:
„O, voi cei care credeţi! Ce-i cu voi? Când vi s-a zis: «Purcedeţi
pe calea lui Allah!», voi v-aţi lăsat grei pe pământ. Oare v-a plăcut vouă
viaţa lumească mai mult decât Viaţa de Apoi? Plăcerea acestei vieţi nu
va fi decât puţină în Lumea de Apoi!“ (Coran 9: 38).
Am citat deja numeroase texte care indică abundenţa inepuizabilă a
binecuvântărilor şi bucuriilor Vieţii de Apoi.
2) Viaţa de Apoi este mai bună calitativ. Îmbrăcămintea, hrana,
băutura, bijuteriile şi palatele din Rai sunt net superioare corespondentelor
lor din această lume. De fapt, nu se poate face comparaţie, deoarece chiar şi
cel mai mic loc din Rai este mai bun decât această lume şi tot ce se află în
ea. Bukhari şi Muslim relatează de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de
el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus: „Un loc în Rai, lat cât un bici, este mai bun decât această lume şi tot
ce se află în ea“.
Conform unui alt hadis relatat de Bukhari şi Muslim de la Abu
Huraira (Allah să fie mulţumit de el!), Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „Spaţiul unui arc al oricăruia dintre voi în Rai
este mai bun decât orice asupra căruia Soarele răsare“.
Comparaţia dintre femeile din Rai şi femeile de pe pământ
demonstrează superioritatea celor ce se află în Rai. Bukhari a relatat de la
Anas (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă o femeie din Rai s-ar
uita spre pământ ar lumina totul şi ar umple spaţiul cu mireasma ei; vălul
de pe capul său este mai bun decât această lume şi tot ce este în ea“.
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3) Raiul este curăţat de toate impurităţile şi dezamăgirile acestei
lumi. Mâncatul şi băutul în această lume generează excreţia şi este asociat
cu mirosuri neplăcute. Dacă o persoană bea vin în această lume, ea îşi pierde
minţile. În această lume, femeile au menstruaţie şi nasc − o sursă de durere.
Raiul este curăţat de toate aceste neplăceri: oamenii nu vor urina, defeca,
scuipa şi nu vor avea guturai. Vinul din Rai este o licoare, aşa cum a
descris-o Creatorul:
„Albă, plăcută pentru cei ce beau, în ea nu va fi ameţeală şi nici
nu se vor îmbăta din pricina ei“ (Coran 37: 46-47).
Apa din Rai nu va deveni sălcie şi nici laptele nu îşi va schimba
gustul:
„Râuri cu apă care nu este stricată şi râuri cu lapte al cărui
gust nu se strică...“ (Coran 47: 15).
Femeile din Rai sunt pure şi nu vor avea menstruaţie, nifaas
(sângerare postnatală) şi nici alte impurităţi de care femeile suferă în această
lume:
„Şi ei vor avea în ele soţii curate şi în ele vecinic vor fi
sălăşluitori“ (Coran 2: 25).
Inimile oamenilor din Rai vor fi pure, vorbele lor vor fi bune,
faptele lor corecte. Nu vor exista discuţii dureroase, supărătoare, ofensive
sau provocatoare, căci Raiul a fost curăţat de toate aceste fapte şi vorbe
inutile:
„Şi acolo îşi vor întinde ei o cupă unul altuia, în care nu este
greşeală şi nici păcat“ (Coran 52: 23).
Singurele vorbe care se vor auzi acolo sunt bune, sincere, pure, fără
neajunsurile vorbelor pământeşti:
„Nu vor auzi în ele vorbe deşarte şi nici minciuni“ (Coran 78:
35);
„Ei nu vor auzi în ele [niciun fel de] vorbe deşarte, ci numai
«Pace!». Şi ei vor avea în ele hrana lor, dimineaţa şi seara.“ (Coran 19:
62);
„În care nu vor auzi vorbe deşarte“ (Coran 88: 11).
Raiul este lăcaşul purităţii şi păcii:
„Şi nu vor auzi în ele nici vorbe deşarte, nici învinuiri de păcat,
ci numai cuvântul «Pace! Pace!» (Coran 56: 25-26).
Din acest motiv, oamenii din Rai, după ce au fost salvaţi de Foc,
vor fi opriţi pe podul dintre Rai şi Iad, unde vor fi purificaţi şi se vor rezolva
toate neînţelegerile dintre ei, astfel încât să poată intra cu inimi şi suflete
curate, fără resentimente, invidie sau alte emoţii negative ale acestei lumi.
Bukhari şi Muslim relatează că, atunci când oamenii vor intra în Rai, „nu
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vor exista resentimente sau ură în ei, inimile lor vor fi la fel şi Îl vor
preamări pe Allah dimineaţa şi seara“.
Allah a spus doar adevărul:
„Noi vom scoate pizma din piepturile lor şi ca fraţii vor şedea
pe paturi, unii în faţa altora!“ (Coran 15: 17).
„Pizma“ este ura. Este relatat de la ibn Abbaas şi Ali ibn Abi Talib
(Allah să fie mulţumit de ei!) că, atunci când oamenii vor intra în Rai, vor
bea dintr-un izvor şi Allah va îndepărta orice sentiment de ură din inimile
lor, apoi vor bea din alt izvor şi feţele lor vor deveni pure şi strălucitoare. La
acest lucru se face probabil referire în următorul verset:
„Domnul lor le va da să bea dintr-o băutură curată“ (Coran 76:
21).
4) Plăcerile acestei lumi sunt efemere, în timp ce bucuriile Lumii
de Apoi sunt veşnice. Allah numeşte plăcerile acestei lumi „confort
temporar“, căci sunt gustate scurt timp, apoi se sfârşesc; însă bucuriile
Lumii de Apoi nu au sfârşit:
„Ceea ce aveţi voi se termină, pe când ceea ce se află la Allah va
rămâne mereu“ (Coran 16: 96);
„Acesta va fi darul Nostru [pentru voi] şi el va fi fără de
sfârşit“ (Coran 38: 54);
„Şi veşnice sunt roadele ei şi umbra ei“ (Coran 13: 35);
„Şi dă-le lor pilda vieţii lumeşti. Ea este asemenea apei pe care
Noi o trimitem din cer şi se amestecă plantele pământului cu ea, apoi se
transformă ele în fân uscat pe care-l împrăştie vântul. Iar Allah este cu
putere asupra tuturor lucrurilor. Averea şi copiii sunt podoaba vieţii
celei lumeşti, însă [lucrurile] care rămân sunt faptele bune ce vor avea
la Domnul tău mai bună răsplată şi mai dătătoare de nădejde vor fi
ele.“ (Coran 18: 45-46).
Allah a asemuit această viaţă cu ploaia care cade din ceruri şi face
ca plantele să crească, să înflorească şi să rodească. Acestea durează o
perioadă scurtă de timp până se ofilesc şi sunt îndepărtate de vânt. Aşa sunt
şi plăcerile acestei vieţi − tinereţea, bogăţia, fiii, pământurile. Toate acestea
trec: tinereţea trece, sănătatea şi vitalitatea sunt înlocuite de boli şi bătrâneţe,
averea şi copiii pot să dispară, un om poate fi îndepărtat de familia sa şi de
averea sa, dar Lumea de Apoi nu va dispărea niciodată:
„Şi ce minunată va fi locuinţa celor evlavioşi! Grădinile
Edenului, în ele vor intra, iar pe sub ele vor curge râuri. În ele vor avea
ceea ce vor voi. Astfel îi răsplăteşte Allah pe cei evlavioşi!“ (Coran 16:
30-31).
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5) Vânarea bucuriilor acestei vieţi şi neglijarea Lumii de Apoi va
fi urmată de regret şi amărăciune când omul va intra în Focul Iadului.
„Fiecare suflet va gusta moartea, desigur voi veţi primi
[întreaga] voastră răsplată în Ziua Învierii! Cel care va fi îndepărtat de
Foc şi adus în Rai va fi izbânditor. Viaţa aceasta nu este decât plăcere
amăgitoare“ (Coran 3: 185).
2. Hrana şi băutura oamenilor din Rai
Am discutat deja despre copacii şi fructele Raiului, inclusiv fructele
coapte care atârnă acolo unde pot fi ajunse uşor cu mâna, astfel încât
oamenii din Rai să le culeagă pe cele pe care şi le doresc. De asemenea,
oamenii vor avea orice mâncare sau băutură îşi doresc:
„Şi vor găsi fructe dintre cele pe care şi le aleg. Şi carne de
pasăre pe care o poftesc“ (Coran 56: 20-21);
„...se va afla tot ceea ce poftesc sufletele şi place ochilor“ (Coran
43: 71).
Allah le va permite să ia tot ce îşi doresc din hrana şi băutura
Raiului:
„Mâncaţi şi beţi cu plăcere pentru ceea ce aţi făcut mai înainte,
în zilele trecute!“ (Coran 69: 24).
Am menţionat mai sus că în Rai va fi o mare de apă, o mare de vin,
o mare de lapte şi o mare de miere şi râurile Raiului vor curge din aceste
mări. De asemenea, vor fi multe izvoare şi oamenii vor bea din toate aceste
mări, râuri şi izvoare. Allah spune:
„Cei evlavioşi vor bea dintr-un pahar, al cărui amestec va fi cu
camfor, dintr-un izvor din care beau robii lui Allah, făcându-l să
ţâşnească mereu“ (Coran 76: 5-6);
„Şi li se va da să bea [acolo] dintr-un pocal al cărui amestec va
fi cu ghimbir, [scos] acolo dintr-un izvor ce se cheamă Salsabil“ (Coran
76: 17-18);
„Iar amestecul lui este din Tasnim. Un izvor din care beau cei
apropiaţi [de Allah]“ (Coran 83: 27-28).
1) Vinul oamenilor din Rai. Una dintre băuturile pe care Allah le
va oferi oamenilor din Rai va fi vinul. Vinul din Rai nu va implica niciuna
din problemele care caracterizează vinul din această lume, care îi face pe
oameni să îşi piardă minţile, produce dureri de cap, de stomac şi alte
deranjamente fizice sau care poate să aibă ceva greşit în compoziţie, în
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culoare etc. Vinul din Rai nu are niciunul dintre aceste defecte; este pur şi
frumos:
„Şi se va trece printre ei cu o cupă umplută dintr-un izvor,
albă, plăcută pentru cei ce beau, în ea nu va fi ameţeală şi nici nu se vor
îmbăta din pricina ei“ (Coran 37: 45-47).
Allah a descris frumuseţea culorii sale albe şi apoi a explicat că
aceia care îl vor bea se vor bucura, fără să le afecteze minţile:
„...râuri de vin spre plăcerea celor ce beau“ (Coran 47: 15).
Şi nu vor exista efecte secundare dacă îl vor bea:
„În ea nu va fi ameţeală şi nici nu se vor îmbăta din pricina ei“
(Coran 37: 47).
În altă parte în Coran, Allah descrie vinul din Rai:
„Şi se vor plimba printre ei feciori veşnic tineri, cu potire, cu
ulcioare şi cu un pahar de la un izvor, nu vor avea dureri de cap de la
ele şi nici nu vor fi ameţiţi“ (Coran 56: 17-19).
Ibn Kathir, comentând acest pasaj, a spus: „Nu le provoacă dureri
de cap şi mintea nu li se înceţoşează; este pur, deşi are ingredientele care îl
fac atât de plăcut pentru cel care-l bea. Ad-Dahhaak a relatat că ibn Abbaas
a spus: «Vinul provoacă patru lucruri: beţie, durere de cap, vomă şi urină.
Allah a menţionat vinul din Rai şi El l-a purificat de toate aceste lucruri»“.
În altă parte în Coran, Allah spune:
„Li se va da să bea dintr-un nectar pecetluit, a cărui pecete este
moscul. Şi întru aceasta [se cuvine] să se întreacă cei care se întrec“
(Coran 83: 25-26).
Acest vin este pecetluit sau acoperit şi, când îl termină, cel ce bea
va simţi aroma de mosc.
2) Prima mâncare a oamenilor din Rai. Prima mâncare pe care
Allah o va da oamenilor din Rai va fi lobul mare al ficatului de peşte.
Bukhari şi Muslim au relatat de la Abu Sa’id al-Khudri (Allah să fie
mulţumit de el!): „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus: «În Ziua Judecăţii, pământul va fi precum o
franzelă pe care Allah o va întoarce în mâinile Sale, aşa cum oricare
dintre voi ar face pâine în timpul unei călătorii, pentru a o oferi ca hrană
oamenilor din Rai». Un evreu a venit şi a spus: «Cel Milostiv să te
binecuvânteze, Abu’l-Qaasim! Să vă spun de hrana (nuzul) ce va fi oferită
oamenilor din Rai în Ziua Judecăţii?». Profetul a spus: «Desigur». Evreul
a spus că pământul va fi o singură franzelă, aşa cum Profetul a spus.
Profetul s-a uitat la noi şi a zâmbit atât de larg, încât măselele i se vedeau,
apoi a spus: «Să vă spun de hrana lor? Balam şi nun (un peşte mare)». Ei
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au întrebat: «Ce este asta?». El a spus: «Un taur şi un nun; şaptezeci de
mii de oameni vor mânca din lobul mare al ficatului lor»“.
Comentariul lui An-Nawawi asupra acestui hadis ne detaliază
următoarele: „Nuzul este hrana pregătită pentru un musafir la sosirea sa. A
întoarce pâinea în mâini înseamnă a o frământa şi a o arunca dintr-o mână în
alta, până ce devine plată şi rotundă ca un disc. Înţelesul acestui hadis este
că Allah va face pământul ca o franzelă uriaşă pentru a hrăni oamenii din
Rai. Nun este o balenă sau un peşte uriaş; balam este un termen evreiesc ce
înseamnă taur; lobul mare al ficatului de peşte este cea mai bună parte a
acestuia“.
Bukhari a relatat că Abdullah ibn Salaam (Allah să fie mulţumit de
el!) i-a pus Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mai
multe întrebări, când a venit prima dată la Medina, una dintre ele fiind:
„Care va fi primul lucru pe care îl vor mânca oamenii din Rai?“. El a
spus: „Lobul mare al ficatului de peşte“.
Muslim a relatat de la Thawbaan că evreul l-a întrebat pe Profet
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Cu ce vor fi întâmpinaţi
când vor intra în Rai?“. El a spus: „Lobul mare al ficatului de peşte“.
Evreul a întrebat: „Ce vor mânca apoi?“. Profetul a spus: „Taurul ce
paşte acum în Rai va fi sacrificat pentru ei“. Evreul a întrebat: „Ce vor
bea apoi?“. El a spus: „Din izvorul Salsabil“. Evreul a spus: „Ai spus
adevărul“.
3) Mâncarea şi băutura oamenilor din Rai nu va produce
excremente. Ar putea trece prin mintea cuiva că mâncarea şi băutura din Rai
ar putea produce acelaşi lucru ca şi mâncarea şi băutura din această lume,
adică - excremente, urină, mucus, salivă şi aşa mai departe. Dar nu este
cazul. Raiul este un loc lipsit de orice impuritate şi oamenii nu au cusururile
oamenilor din această lume. Un hadis relatat de Bukhari şi Muslim de la
Abu Huraira respinge clar această idee. „Profetul a spus: «Primul grup
care va intra în Rai va fi frumos precum luna plină şi ei nu vor scuipa şi
nu îşi vor sufla nasurile»“.
Se poate întreba: unde se vor duce toate resturile din hrana şi
băutura lor? Această întrebare i-a fost adresată Profetului (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) de către companioni şi el a răspuns
că o parte dintre acestea se vor transforma într-o transpiraţie precum moscul,
ce va ieşi din trupurile lor; altele vor fi transformate în eructaţie, dar acestea
vor răspândi un miros plăcut. Muslim relatează că Jaabir ibn Abdullah
(Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „L-am auzit pe Trimisul lui Allah
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «Oamenii din
Rai vor mânca şi vor bea acolo, dar nu vor scuipa, excreta sau sufla
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nasul». Ei au întrebat: «Ce se va întâmpla cu resturile de la mâncarea
lor?». El a spus: «(Vor ieşi) ca eructaţii care sunt precum moscul»“.
4) De ce oamenii Raiului vor mânca, vor bea şi îşi vor pieptăna
părul? Dacă oamenii Raiului vor rămâne mereu acolo şi acolo nu există
disconfort, durere sau boală, dacă nu există foame şi sete, impuritate sau
mizerie, atunci de ce oamenii din Rai mănâncă şi beau, folosesc parfum şi se
piaptănă?
Qurtubi a răspuns la această întrebare în At-Tadhkirah: „Confortul
şi îmbrăcămintea oamenilor din Rai nu sunt destinate să respingă
eventualele dureri; nu vor mânca de foame şi nu vor bea de sete, nu vor
folosi parfum din cauza unor mirosuri urâte. Raiul este o succesiune veşnică
de plăceri. Nu vă aduceţi aminte de cuvintele pe care Allah i le-a spus lui
Adam?
«El este pentru tine; pentru ca să nu-ţi fie foame în el şi să nu
fii gol, pentru ca să nu-ţi fie ţie sete în el şi să nu te lovească dogoarea
soarelui» (Coran 20: 118-119).
Înţelepciunea din spatele acestora (mâncarea, băutura) este că Allah
a vrut să le arate Raiul într-un mod similar cu lucrurile bune de care se
bucură pe pământ, dar El le va spori în feluri numai de El ştiute“.
5) Vasele şi cupele oamenilor din Rai. Vasele din care oamenii din
Rai vor bea şi vor mânca sunt din aur şi argint. Allah spune:
„Se va trece printre ei cu tipsii de aur şi cupe...“ (Coran 43: 71),
adică cupe de aur. Dar Allah spune:
„Şi se va trece printre ei cu vase de argint şi cu pocaluri
cristaline, cristaluri de argint făcute cu măsură precisă“ (Coran 76: 1516).
Puritatea cristalului şi albul argintului se vor combina.
Bukhari şi Muslim au relatat de la Abu Musa al-Aş’ari (Allah să fie
mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Credinciosul va avea în Rai un cort dintr-o singură
perlă scobită... şi două grădini de argint, vasele lor şi tot ce se află în ele“.
În afară de aceste vase din care vor bea, vor mai fi cupe, ulcioare şi
pahare:
„Şi se vor plimba printre ei feciori veşnic tineri, cu potire, cu
ulcioare şi cu un pahar de la un izvor“ (Coran 56: 17-18).
„Potir“ (kub) este un vas care nu are mâner şi gât, „ulciorul“
(ibriyq) are mâner şi gât, iar „paharul“ (kaa’s) este o cupă care este umplută
cu băutură.
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3. Hainele, bijuteriile şi parfumurile oamenilor din Rai
Oamenii din Rai vor purta cele mai luxoase haine şi se vor
împodobi cu bijuterii de aur, argint şi perle. Vor purta, printre altele,
veşminte de mătase şi brăţări de aur, argint şi perle. Allah spune:
„Şi îi va răsplăti pe ei pentru că au răbdat, cu o Grădină şi cu
[veşminte] de mătase“ (Coran 76: 12);
„...vor fi împodobiţi cu brăţări de aur şi mărgăritare, iar
veşmintele lor vor fi în ele de mătase“ (Coran 22: 23);
„...vor fi împodobiţi în ele cu brăţări de aur şi mărgăritare, iar
straiele lor vor fi din mătase...“ (Coran 35: 33);
„...vor fi împodobiţi cu brăţări de argint. Şi Domnul lor le va
da să bea dintr-o băutură curată“ (Coran 76: 21).
Hainele lor vor fi colorate; vor fi şi veşminte din mătase şi brocart
verde:
„Se vor împodobi în ele cu brăţări de aur şi vor îmbrăca straie
verzi din mătase şi brocart, rezemându-se [îmbrăcaţi] în ele pe divane.
Minunată răsplată şi minunat sălaş!“ (Coran 18: 31);
„Vor purta veşminte din mătase verde şi brocart şi vor fi
împodobiţi cu brăţări de argint“ (Coran 76: 21).
Hainele lor vor fi mai bune decât cele făcute de om. Bukhari a
relatat că Al-Baraa ibn Aazib a spus: „Un veşmânt de mătase a fost adus
Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi noi am
început să îi admirăm frumuseţea şi fineţea. Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Batista lui Sa’d ibn
Mu’aadh din Rai va fi mai bună decât asta»“.
De asemenea, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) ne-a spus că oamenii din Rai vor avea piepteni de aur şi argint şi se vor
parfuma cu Ud at-Tiyb, chiar dacă mirosul de mosc va emana din trupurile
lor pure. Bukhari a relatat de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!)
că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus despre
cei ce vor intra în Rai: „Vasele lor vor fi din aur şi argint, pieptenii lor vor
fi din aur şi cărbunii cu care vor aprinde miresmele vor fi din lemn de
aloe (Abu’l-Yamaan a spus: din «Ud at-Tiyb») şi transpiraţia lor va fi de
mosc“.
Bijuteriile lor vor include şi coroane. Tirmidhi şi ibn Maajah au
relatat de la Al-Miqdaam ibn Ma’dikarb că printre cele destinate onorării
martirilor se vor afla: „..coroana demnităţii va fi aşezată pe capetele lor şi
un rubin din ea va fi mai bun decât lumea aceasta şi tot ce se află în ea“.
Hainele şi bijuteriile oamenilor din Rai nu se vor învechi niciodată.
Muslim a relatat de la Abu Huraira că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
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Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel ce intră în Rai va fi binecuvântat şi
niciodată nu se va simţi trist, hainele sale nu se vor învechi şi tinereţea lui
nu va trece niciodată“.
4. Divanurile oamenilor din Rai
Palatele din Rai au fost mobilate şi în grădinile lor sunt locuri pe
care omul se poate aşeza şi întinde, canapele în culori încântătoare şi
aşternuturi ale căror interioare sunt căptuşite cu brocart − cât de frumoase
trebuie să fie în exterior! Sunt perne şi covoare splendide, aranjate în cel mai
frumos mod. Allah spune:
„În ea vor fi divanuri ridicate şi pocale aşezate. Şi perne
rânduite şi covoare aşternute“ (Coran 88: 13-16);
„Ei vor sta întinşi pe aşternuturi căptuşite cu brocart, iar
rodurile celor două grădini vor fi aproape“ (Coran 55: 54);
„Întinşi pe paturi rânduite! Şi Noi le vom da ca soaţe hurii cu
ochii mari“ (Coran 52: 20);
„O ceată dintre primii şi puţini dintre ceilalţi, [ei se vor afla] pe
paturi împletite, întinşi pe ele faţă în faţă“ (Coran 56: 13-16).
Să se întindă pe aceste tronuri şi divanuri va fi una dintre plăcerile
oamenilor din Rai, atunci când se vor întâlni, aşa cum Allah spune:
„Şi Noi vom scoate pizma din piepturile lor şi ca fraţii vor
şedea pe paturi unii în faţa altora!“ (Coran 15: 47);
„[Ei] vor sta întinşi pe perne verzi şi pe covoare pline şi
frumoase“ (Coran 55: 76);
„...rezemându-se [îmbrăcaţi] în ele pe divane“ (Coran 18: 31).
5. Servitorii oamenilor din Rai
Oamenii din Rai vor fi serviţi de băieţii pe care Allah îi va crea
pentru a-i îngriji, care vor avea cea mai frumoasă şi perfectă formă:
„Şi se vor plimba printre ei feciori veşnic tineri, cu potire, cu
ulcioare şi cu un pahar de la un izvor“ (Coran 56: 17-18);
„Vor trece printre ei băieţi veşnic tineri, care, când îi vezi, crezi
că sunt mărgăritare înşirate“ (Coran 76: 19).
Ibn Kathir (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Băieţi veşnic tineri se
vor plimba peste tot pentru a-i servi pe oamenii Raiului; ei vor rămâne
veşnic tineri, nu se vor schimba şi nici nu vor înainta în vârstă. Se spune că
vor purta cercei pentru a le sublinia tinereţea, căci astfel de lucruri sunt
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potrivite pentru tineri, dar nu îţi sunt de folos când eşti mai în vârstă. Şi
Allah a spus: „...când îi vezi, crezi că sunt mărgăritare înşirate“ (Coran
76: 19) – adică, dacă îi vezi cum merg şi se îngrijesc de nevoile stăpânilor
lor, cu feţele lor frumoase şi haine şi bijuterii colorate şi splendide, ai putea
crede că sunt mărgăritare înşirate. Nu există o descriere mai frumoasă decât
imaginea mărgăritarelor înşirate într-un loc al frumuseţii“.
Unii savanţi au sugerat că aceştia sunt copiii musulmanilor şi ai
politeiştilor care au murit în copilărie, dar acest lucru a fost respins de
Al’Allamah (savantul) ibn Taymyah (Allah să aibă milă de el!) care a
explicat că aceşti băieţi a căror tinereţe este veşnică sunt o parte din creaţia
Raiului: „Băieţii care merg şi îi servesc pe oamenii din Rai sunt o parte din
creaţia Raiului; nu sunt copiii acestei lumi. Când copiii acestei lumi vor
intra în Rai, o vor face într-o formă perfectă, la fel ca oamenii Raiului, în
forma tatălui lor, Adam“.
6. Piaţa oamenilor din Rai
Muslim a relatat de la Anas ibn Maalik (Allah să fie mulţumit de
el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a
spus: „În Rai este o piaţă în care vor veni oamenii în fiecare vineri şi apoi
va bate un vânt dinspre nord peste feţele şi hainele lor şi le va spori
frumuseţea. Apoi se vor întoarce la soţiile lor, care şi ele vor deveni mai
frumoase. Soţiile le vor spune: «Pe Allah, ai devenit mai frumos de când
ai plecat de lângă noi!» şi ei vor spune: «Şi voi la fel, pe Allah, aţi devenit
mai frumoase de când am plecat!»“.
An-Nawawi a comentat acest hadis: „Piaţa înseamnă loc de
întâlnire unde oamenii se strâng, aşa cum se adună în pieţe în această lume.
Se vor întâlni în fiecare vineri − înseamnă că se vor strânge o dată pe
săptămână sau aproximativ o dată pe săptămână; nu vor exista săptămâni
adevărate acolo, căci nu vor mai fi soarele şi luna sau zilele. Se menţionează
că vântul din Rai bate dinspre nord, deoarece, pentru arabi (Peninsula
Arabă), acesta este vântul care aduce ploaia, venind din direcţia Siriei; arabii
sperau mereu ca vântul să vină dinspre nord. În hadis, acest vânt este numit
Al-Muthiyrah, adică ceva care duce lucruri, căci va sufla nisipul şi praful
Raiului peste feţele lor, adică moscul“.
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7. Întâlnirile şi conversaţiile oamenilor din Rai
Oamenii din Rai se vor vizita unul pe celălalt, în întâlniri plăcute,
unde îşi vor aduce aminte de vieţile din această lume şi cum i-a binecuvântat
Allah lăsându-i să intre în Rai. Allah a descris întâlnirile oamenilor din Rai:
„Şi Noi vom scoate pizma din piepturile lor şi ca fraţii vor
şedea pe paturi unii în faţa altora!“ (Coran 15: 47).
De asemenea, Allah a descris conversaţiile care vor avea loc la
aceste întâlniri:
„Când au intrat la el şi au zis «Pace!», iar el le-a zis lor «Pace,
oameni necunoscuţi!». Apoi s-a dus el pe furiş la familia lui şi a adus un
viţel gras. Şi l-a apropiat de ei, zicând: «Voi nu mâncaţi?» Şi l-a cuprins
pe el frica, însă ei i-au zis: «Nu te teme!» Şi i-au vestit lui [naşterea]
unui fecior înţelept.“ (Coran 52: 25-28).
Şi îşi vor aduce aminte de păcătoşii care au încercat să îi facă să se
îndoiască şi îi îndemnau spre necredinţă:
„Şi se vor întoarce unii spre alţii, întrebându-se, Va zice unul
dintre ei: «Eu am avut un prieten apropiat care zicea: 'Tu eşti dintre cei
care cred cu adevărat?'. Oare după ce am murit şi ne-am făcut ţărână
şi oseminte, ni se va mai cere nouă socoteală?». Va zice: «Vreţi voi să
priviţi în jos?» Şi va privi el şi îl va vedea pe acela în mijlocul Iadului. Şi
va zice el atunci: «Pe Allah! Aproape că mi-ai adus pieirea! Şi de n-ar fi
fost îndurarea Stăpânului meu, aş fi şi eu printre cei aduşi! Este
adevărat că noi nu vom muri decât cu moartea noastră cea dintâi şi că
nu vom fi noi chinuiţi?». Aceasta este marea izbândă! Pentru aşa ceva
se cuvine să se străduiască aceia care se străduiesc.“ (Coran 37: 50-61).
8. Dorinţele oamenilor din Rai
Unii oameni din Rai îşi vor dori lucruri care vor fi îndeplinite în
cele mai ciudate feluri, spre deosebire de cele ce se întâmplă în această
lume. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
ne-a povestit despre unele dintre aceste dorinţe şi cum vor fi ele îndeplinite.
Unul dintre oamenii Raiului Îi va cere permisiunea lui Allah să
cultive ceva şi i se va oferi lui aceasta. În momentul în care va arunca o
sămânţă pe suprafaţa plată a Raiului, ea va prinde rădăcini, va creşte şi se va
maturiza instantaneu. Bukhari a relatat de la Abu Huraira (Allah să fie
mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) vorbea şi era şi un beduin de faţă. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a spus: „Unul dintre oamenii Raiului Îi va cere
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Domnului său permisiunea să cultive ceva. Allah îl va întreba: «Nu ai ce
îţi doreşti?». El va spune: «Desigur, dar îmi place să cultiv». Şi astfel el va
semăna seminţele şi, într-o clipă, planta va creşte şi fructele sale vor fi
coapte şi vor deveni precum munţii. Allah va spune: «Iată, fiu al lui
Adam, nimic nu te satisface!». Beduinul a spus: «Pe Allah, nu îl vei găsi
decât în tribul Quraiş sau Ansar, căci aceştia sunt cei cărora le place să
cultive. Cât despre noi, nu cultivăm nimic!». Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a râs“.
Un altul va dori un copil şi Allah i-l va da imediat şi copilul va fi
conceput şi născut într-o oră. Tirmidhi, Ahmad şi ibn Hibban a relatat cu
isnaad sahih de la Abu Sa’id (Allah să fie mulţumit de el!) că Profetul
(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Dacă
credinciosul îşi doreşte un copil în Rai, va fi conceput, născut şi va creşte
până la vârsta dorită într-un moment“.
9. Soţiile oamenilor Raiului
1) Soţia credinciosului din această lume va fi soţia lui în Lumea
de Apoi, dacă este credincioasă. Când credinciosul va intra în Rai, dacă
soţia lui este credincioasă, va fi soţia lui şi în Rai:
„De grădinile Edenului, în care vor intra laolaltă cu [toţi] aceia
care au fost evlavioşi, dintre părinţii, soţii şi copiii lor“ (Coran 13: 23);
„Ei împreună cu soaţele lor, la umbră, vor fi rezemaţi pe
divanuri“ (Coran 36: 56);
„Intraţi în Rai, voi şi soaţele voastre, şi vă veţi bucura voi!“
(Coran 43: 70).
2) O femeie (care a fost măritată de mai multe ori) va fi soţia
ultimului dintre soţi. În Taariykh ar-Raqqah, Abu Ali al-Harrani a relatat
de la Maymun ibn Mahran că: „Mu’aawiyah ibn Abi Sufyaan (Allah să fie
mulţumit de el!) i-a propus lui Umm ad-Darda să se mărite cu el, dar ea a
refuzat spunând: «L-am auzit pe Abu’d-Darid când povestea că Trimisul
lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a zis: 'O
femeie va fi cu ultimul dintre soţii ei.'»“. Oamenii din acest lanţ de relatări
sunt de încredere, mai puţin Al-Abbaas ibn Saalih, a cărui biografie nu este
cunoscută.
Abu’aş-Şeikh l-a relatat în At-Tariykh cu isnaad hasan, citând
numai versiunea marfu (atribuită Profetului) a sa. At-Tabarani l-a relatat cu
isnaad da’if în Al-Mu’jam al-awsat, dar a luat în considerare ambele
isnaaduri, autenticitatea textului fiind întărită. Versiunea marfu (atribuită
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Profetului) este sahih şi are două părţi corespunzătoare care sunt Mawquf
(ceea ce i s-a atribuit unui urmaş al companionilor).
Primul dintre acestea este relatat de ibn Asaakir de la Ikrimah:
„Asma bint Abi Bakr (Allah să fie mulţumit de ea!) a fost măritată cu AzZubayr ibn al-Awwan care era aspru cu ea. A venit la tatăl ei şi s-a plâns
şi el a spus: «Fiica mea, ai răbdare, căci dacă o femeie are un soţ
dreptcredincios şi el moare, iar ea nu se recăsătoreşte după moartea lui,
vor fi reuniţi în Rai»“.
Oamenii din acest şir de relatări sunt de încredere, dar este mursal
(hadis din al cărui început de lanţ lipseşte unul dintre relatatori), deoarece
Ikrimah nu l-a întâlnit niciodată pe Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!);
a auzit doar de la Asma.
A doua relatare este amintită de Al-Bayhaqi în As-Sunan, unde
spune că Hudhayfah (Allah să fie mulţumit de el!) i-a spus soţiei sale: „Dacă
vrei să fii soţia mea în Rai, nu te recăsători după ce eu mor, căci femeia din
Rai va fi cu ultimul soţ de pe pământ“.
Din acest motiv Allah a interzis soţiilor Profetului (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să se recăsătorească după moartea
sa, astfel încât să fie soţiile lui şi în Lumea de Apoi.
3) Huriile. Allah îi va căsători pe oamenii din Rai cu femei
frumoase, care nu au fost soţiile lui în această lume, aşa cum Allah cel
Milostiv spune:
„Întocmai aşa! Şi le vom da Noi ca soaţe hurii cu ochii mari“
(Coran 44: 54).
Al-Hur este pluralul de la hura, care este o femeie a cărei parte albă
a ochiului este foarte albă şi partea neagră este foarte neagră. Al-iyn este
pluralul de la `ayna. Ayna este folosit pentru femeile cu ochii mari.
Coranul descrie huriile ca fiind mlădioase:
„Însă pentru cei evlavioşi va fi o izbândă: grădini şi struguri,
[Fete frumoase] cu sânii rotunjiţi - toate la fel de tinere“ (Coran 78: 3133).
Huriile sunt fiinţe pe care Allah le-a creat special pentru Rai şi ele
sunt neprihănite:
„Noi le-am creat pe ele desăvârşite şi le-am făcut pe ele
neprihănite, mlădioase şi toate de o vârstă“ (Coran 56: 35-37).
Faptul că sunt neprihănite înseamnă că nimeni nu s-a căsătorit cu
ele înainte:
„…pe care nu le-au atins înainte de ei nici oameni, nici djinni“
(Coran 55: 56).
Acest lucru respinge ideea conform căreia aceste soţii pe care Allah
le-a creat pentru ei în Rai vor fi soţiile din această lume. Ideea cum că soţiile
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din această lume vor fi din nou tinere, după ce bătrâneţea le cuprinsese, este
corectă. Allah le va primi pe femei în Rai tinere, dar nu sunt huriile pe care
Allah le-a creat pentru Rai.
De asemenea, în Coran se vorbeşte despre frumuseţea femeilor din
Rai:
„Şi hurii cu ochii mari, asemenea mărgăritarelor ascunse“
(Coran 56: 22-23).
„Ascunse“ înseamnă protejate, ceva a cărei culoare nu s-a schimbat
datorită şederii la soare sau atingerii. În altă parte, Coranul le asemuieşte cu
rubine şi mărgean:
„În ele sunt [hurii] neprihănite, pe care nu le-au atins înainte
de ei nici oameni, nici djinni. Aşadar, pe care dintre binefacerile
Domnului vostru le tăgăduiţi? Ca şi când ar fi rubine şi mărgean...“
(Coran 55: 56-58).
Rubinele şi mărgeanul sunt două pietre preţioase frumoase. Huriile
sunt descrise ca limitându-şi privirile doar la soţul lor, adică nu privesc la
alţi bărbaţi. Allah cel Milostiv a afirmat că huriile sunt foarte frumoase şi
este suficient să ştim cum le-a descris Allah:
„În ele se află fecioare virtuoase şi frumoase. Aşadar, pe care
dintre binefacerile Domnului vostru le tăgăduiţi? Hurii retrase în
corturi“ (Coran 55: 70-72).
Femeile din Rai nu sunt precum femeile din această lume: nu au
menstruaţie, sângerare postnatală, salivă, urină sau scaun. La acest lucru se
referă versetul:
„Şi ei vor avea în ele soţii curate şi în ele veşnic vor fi
sălăşluitori.“ (Coran 2: 25).
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a spus
despre frumuseţea soţiilor din Rai. Bukhari şi Muslim au relatat de la Abu
Huraira (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Primul grup care va intra
în Rai va fi frumos ca o lună plină. Ei nu vor scuipa şi nu îşi vor sufla
nasul şi nu vor excreta. Vasele lor vor fi din aur, pieptenii din aur şi
argint şi cărbunii din lemn de aloe. Transpiraţia lor va fi din mosc.
Fiecare va avea două soţii, iar genunchii soţiilor se vor vedea prin piele
datorită frumuseţii lor“.
Uitaţi-vă la frumuseţile descrise de Profet (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!)! Puteţi găsi ceva asemănător în lumea pe care o
cunoaşteţi? „Dacă una dintre femeile din Rai s-ar uita la oamenii din
această lume, tot ce se află între ei s-ar lumina şi s-ar umple cu mirosul ei.
Vălul de pe capul său este mai bun decât această lume şi tot ce se află în
ea“.
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Cel mai mic număr de soţii pe care un bărbat îl va avea în Rai este
de două; se relatează că martirii vor avea şaptezeci şi două de hurii.
Tirmidhi şi ibn Majaah au relatat cu isnaad sahih de la Al-Miqdaam ibn
Ma’diykarb că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Martirul va avea şapte onoruri de la Allah: va fi iertat
de la prima picătură de sânge pe care a vărsat-o; i se va arăta locul în
Rai; va fi iertat de pedeapsa din mormânt; va fi în siguranţă de ororile
Zilei Judecăţii; o coroană a demnităţii va fi aşezată pe capul său, un
singur rubin din ea fiind mai bun decât această lume şi tot ce se află în
ea; se va căsători cu şaptezeci şi două de hurii şi i se va permite să
mijlocească pentru şaptezeci de rude“.
A) Cântecul huriilor
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a spus
că huriile cântă cu o voce dulce, frumoasă şi captivantă. În Al Mu’jam alAwsat, At-Tabarani a relatat cu isnaad sahih de la ibn Umar (Allah să fie
mulţumit de el!) că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) a spus: „Soţiile oamenilor din Rai vor cânta soţilor lor cu cele mai
frumoase voci care au fost auzite vreodată. Vor cânta: «Suntem bune şi
frumoase, soţiile unor oameni nobili, care se uită la soţii lor mulţumite şi
fericite». Şi ei vor cânta: «Suntem veşnici şi nu vom muri, suntem în
siguranţă şi nu ne vom teme niciodată, rămânem aici mereu.»“.
Samawayh a relatat în Al-Fawaa’id de la Anas (Allah să fie
mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Huriile vor cânta în Rai: «Suntem frumoasele hurii şi
suntem păstrate pentru soţi nobili»“.
B) Entuziasmul şi îngrijorarea huriilor pentru soţii lor în
această lume
Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a spus
că huriile sunt foarte îngrijorate pentru soţii lor din această lume, dacă soţia
unuia dintre ei îl supără. Ahmad şi Tirmidhi au relatat cu isnaad sahih de la
Mu’aadh (Allah să fie mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu va fi soţie care să îşi
supere soţul fără ca soţia sa dintre hurii să spună: «Nu-l supăra, Allah să
te ucidă! Căci el este numai temporar cu tine şi în curând te va lăsa şi va
veni la noi»“.
4) Credinciosului din Rai i se va da puterea a o sută de oameni.
Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Credinciosului din Rai i
se va da o aşa şi aşa putere sexuală». El a întrebat: «Trimis al lui Allah,
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va fi cu adevărat capabil să facă asta?». El a spus: «I se va da puterea a o
sută de oameni». Hadis relatat de Tirmidhi.
10. Oamenii din Rai vor râde de oamenii din Iad
După ce Allah îi va primi pe oameni în Rai, aceştia vor striga la
necredincioşii din Iad, mustrându-i şi dojenindu-i:
„Şi vor striga atunci oaspeţii Raiului către oaspeţii Iadului:
«Noi am găsit cu adevărat ceea ce Domnul nostru ne-a făgăduit! Dar
voi aţi găsit cu adevărat ceea ce Domnul vostru v-a făgăduit?». Vor
răspunde ei: «Da!». Însă un crainic va vesti printre ei: «Blestemul lui
Allah se abate asupra nelegiuiţilor!»“ (Coran 7: 44).
Necredincioşii obişnuiau să se certe cu credincioşii în această lume,
ridiculizându-i şi jignindu-i, dar în acea Zi credincioşii vor fi victorioşi: vor
fi într-o stare de bucurie permanentă, uitându-se la păcătoşi şi râzând de ei:
„Cei drepţi se vor afla în [Grădinile] plăcerii. Îi vor privi de pe
divanuri. Pe feţele lor vei recunoaşte strălucirea Raiului. Li se va da să
bea dintr-un nectar pecetluit, a cărui pecete este moscul. Şi întru
aceasta [se cuvine] să se întreacă cei care se întrec. Iar amestecul lui este
din Tasnim. Un izvor din care beau cei apropiaţi [de Allah]. Cei ce sunt
nelegiuiţi au râs de cei care cred, iar când au trecut pe lângă ei, şi-au
făcut semne, iar când s-au întors la familiile lor, s-au întors ei
batjocorind, iar când i-au văzut pe ei, au zis: «Aceştia sunt în
rătăcire!». Ori ei nu au fost trimişi ca păzitori asupra lor! În Ziua
aceasta cei care cred vor râde de necredincioşi, privind de pe divanuri.
[Nu-i aşa că] sunt răsplătiţi necredincioşii pentru ceea ce au săvârşit?“
(Coran 83: 22-36).
Pe Allah, necredincioşii vor obţine în cele din urmă pedeapsa pe
care o merită, o pedeapsă pe măsura păcatelor lor. Credinciosul care se află
deja în luxul Raiului îşi va aduce aminte de colegii sau prietenii care îl
îndemnau să urmeze necredinţa în această lume şi îl invitau să adopte
principiile greşite care l-ar fi aşezat între rândurile necredincioşilor, ai
duşmanilor lui Allah. Le va spune însoţitorilor săi despre foştii săi colegi,
îndemnându-i să se uite la ei şi la pedeapsa lor. Când va vedea cum sunt
pedepsiţi, îşi va da seama de marea binecuvântare pe care i-a dat-o Allah şi
cum Allah l-a salvat de la o soartă asemănătoare. El i se va adresa apoi
fostului său tovarăş şi îl va mustra:
„Şi se vor întoarce unii spre alţii, întrebându-se, Va zice unul
dintre ei: «Eu am avut un prieten apropiat care zicea: 'Tu eşti dintre cei
care cred cu adevărat?'. Oare după ce am murit şi ne-am făcut ţărână
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şi oseminte, ni se va mai cere nouă socoteală?». Va zice: «Vreţi voi să
priviţi în jos?». Şi va privi el şi îl va vedea pe acela în mijlocul Iadului.
Şi va zice el atunci: «Pe Allah! Aproape că mi-ai adus pieirea! Şi de nar fi fost îndurarea Stăpânului meu, aş fi şi eu printre cei aduşi! Este
adevărat că noi nu vom muri decât cu moartea noastră cea dintâi şi că
nu vom fi noi chinuiţi?». Aceasta este marea izbândă!“ (Coran 37: 5060).
11. Tasbisyh şi Takbiyr vor fi unele dintre plăcerile oamenilor
din Rai
Raiul este lăcaşul recompensei şi al bucuriei, nu al încercărilor. Ar
putea să apară o problemă în ceea ce priveşte un hadis al lui Bukhari şi al
altor hadisuri de la Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de el!), conform
cărora Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a descris
primul grup care a intrat în Rai: „Îl vor preamări pe Allah dimineaţa şi
seara“.
Dar nu există nimic problematic în acest hadis, insha Allah,
deoarece adorarea nu este făcută din obligaţie. În comentariul său asupra
acestui hadis, ibn Hajar a afirmat că Qurtubi a spus: „Acest Tasbiyh nu este
o chestiune de obligaţie sau impunere“. După cum a relatat Muslim, Jaabir a
explicat în felul următor: „Vor fi inspiraţi să facă Tasbiyh şi Takbiyr aşa
cum sunt inspiraţi să respire“. Este folosită analogia cu respiratul, căci este
ceva ce omul face fără un efort conştient. Respiraţia va deveni Tasbiyh şi
motivul pentru acest lucru este că inimile lor vor fi luminate de cunoaşterea
Domnului lor şi vor fi umplute de dragoste pentru El şi, oricine iubeşte ceva,
pomeneşte des acel lucru.
Şeikh al Islam ibn Taymyah a afirmat că aceste Tasbiyh şi Takbiyr
vor fi unele dintre plăcerile oamenilor din Rai. El a spus: „Nu este genul de
muncă obligatorie care este făcută pentru o anumită răsplată. Este la fel ca
faptele pe care oamenii le fac din plăcere“.
12. Cel mai bun lucru oferit oamenilor Raiului este Mulţumirea
lui Allah, vederea Nobilei şi Sfintei Sale Feţe
Abu Sa’id al Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că
Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:
„Allah le va spune oamenilor din Rai: «Oameni ai Raiului!». Ei vor
spune: «Suntem în adorarea Ta şi toată bunătatea este în mâinile Tale!».
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El va spune: «Sunteţi mulţumiţi?». Ei vor spune: «De ce să nu fim
mulţumiţi, Doamne, când ne-ai dat ceea ce nu ai dat niciunei alte creaţii
ale Tale?». El va spune: «Să nu vă dau mai mult de atât?». Ei vor spune:
«O, Doamne, ce ne-ai putea da mai mult de atât?». El va spune: «Vă dau
Mulţumirea Mea şi voi nu veţi mai fi nemulţumiţi apoi.»“ (Bukhari şi
Muslim).
Cea mai mare plăcere va fi ca omul să privească Faţa lui Allah
Preaînaltul, în grădinile desfătării (Raiul). Ibn al-Athir a spus: „Vederea lui
Allah este cea mai mare plăcere în Lumea de Apoi şi cel mai preţios dar de
la Allah. Allah să ne ajute să atingem acest ideal!“.
Allah confirmă faptul că supuşii Lui îşi vor vedea Stăpânul în Rai:
„În Ziua aceea, vor fi unele chipuri luminoase, care vor privi
spre Domnul lor“ (Coran 75: 22-23).
Necredincioşilor şi politeiştilor li se va refuza această plăcere şi
onoare:
„Nu! În Ziua aceea ei vor fi împiedicaţi de la vederea Domnului
lor!“ (Coran 83: 15).
Muslim şi Tirmidhi au relatat de la Suhayb ar-Rumi (Allah să fie
mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Când oamenii vor intra în Rai, Allah va spune: «Mai
vreţi ceva?». Ei vor spune: «Nu ne-ai albit nouă feţele [adică nu ne-ai
onorat]? Nu ne-ai primit în Rai şi ne-ai ferit de Foc?». Apoi, vălul se va
ridica şi nu li s-a dat lor nimic mai drag decât să se uite la Stăpânul lor,
fie El Preamărit şi Binecuvântat!“.
O relatare adăugă: „Apoi Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui
Allah fie asupra sa!) a recitat versetul:
«Cei care fac bine vor avea parte de cea mai bună [răsplată], şi
încă şi mai mult» (Coran 10: 26)“.
Bukhari şi Muslim au relatat de la Abu Musa al-Aş’ari (Allah să fie
mulţumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie
asupra sa!) a spus: „Credinciosul din Rai va avea un cort făcut dintr-o
singură perlă scobită, lăţimea (conform unei alte relatări lungimea) lui
fiind de 60 de mile. În fiecare colţ va avea o soţie, pe care nimeni nu o va
vedea, şi le va vizita pe rând. Şi va avea două grădini de argint, vasele şi
tot ce se află în ele. Şi va avea două grădini de aur, vasele şi tot ce se află
în ele, şi nu va fi nimic între ei şi Stăpânul lor pe care Îl vor putea vedea
decât vălul de mândrie de pe Faţa Sa în Rai“.
Vederea Feţei lui Allah este parte din „mai mult“ (maziyd), adică
mult peste binecuvântările Raiului pe care Allah le-a promis celor AlMuhsinun („Aceia care au făcut bine“):
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„În el vor avea tot ceea ce vor voi. Şi la Noi este şi mai mult“
(Coran 50: 35)
„Cei care fac bine vor avea parte de cea mai bună [răsplată], şi
încă şi mai mult“ (Coran 10: 26).
„Cea mai bună“ (Al-Husna) este interpretat ca însemnând Raiul şi
„mai mult“ (Al-Ziyaadah) este interpretat ca însemnând vederea Feţei lui
Allah. Aceasta este susţinută de hadisul relatat de Muslim pe care l-am citat
mai sus.
Vederea lui Allah va avea loc în sensul propriu, nu cum au pretins
alţii, în mod greşit, că nu va avea loc în acest mod. Imamul Maalik ibn
Anas, Imamul Medinei, a fost întrebat de acest verset: „... care vor privi
spre Domnul lor“ (Coran 75: 23), căci unii au zis că înseamnă că îşi vor
aştepta răsplata. Maalik a spus: „Au minţit! Atunci cum interpretează
versetul: «Nu! În Ziua aceea ei vor fi împiedicaţi de la vederea
Domnului lor!» (Coran 83: 15)? Oamenii se vor uita cu proprii lor ochi la
Allah în Ziua Judecăţii. Dacă credincioşii nu Îl vor vedea pe Allah în Ziua
Judecăţii, atunci de ce Allah a spus că necredincioşii vor fi împiedicaţi să Îl
vadă? Căci El a spus: «Nu! În Ziua aceea ei vor fi împiedicaţi de la
vederea Domnului lor!» (Coran 83: 15)?“. Este relatat în Şarh as-Sunnah.
Printre cei care au spus că toţi credincioşii Îl vor vedea pe Allah în
Rai este At-Tahaawi, în cartea sa celebră Al-Aqiydah at-Tahaawiyah:
„Vederea lui Allah este adevărată, este ceva ce li se va întâmpla oamenilor
din Rai; nu este necesar să încercăm să definim sau să descriem cum va avea
loc. Este menţionat în Cartea lui Allah (Coranul): «În Ziua aceea, vor fi
unele chipuri luminoase, care vor privi spre Domnul lor» (Coran 75: 2223). Acest lucru se va întâmpla după ştiinţa şi voinţa lui Allah şi noi trebuie
să credem, căci a fost relatat de Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea
lui Allah fie asupra sa!) într-un hadis sahih. Nu ar trebui să îl interpretăm
conform opiniilor noastre, căci nimeni nu este mai profund în religia sa
decât acela care se supune total lui Allah şi Trimişilor Săi. Pentru ceea ce
este ambiguu trebuie apelat la cei învăţaţi“.
Cel ce a comentat At-Tahawiyah a explicat diferitele opinii greşite
ţesute pe marginea acestei chestiuni, comparându-le cu părerea corectă şi
adevărată: „Cei care nu au fost de acord că credincioşii Îl vor vedea pe Allah
în Ziua Judecăţii sunt cei din sectele Jahaamiyah şi Al-Mu’tazilah şi cei ce
i-au urmat din sectele harigite (Khawaarij) şi imamia (imaamiyah). Falsa lor
opinie este respinsă de Coran şi Sunnah. Faptul că acei ce cred Îl vor vedea
pe Allah este confirmat de cuvintele companionilor, succesorilor
companionilor, cunoscuţilor savanţi ai Islamului, învăţaţilor în hadisuri şi
tuturor grupurilor de filosofi (Ahl al-Kalaam) care aparţin de Ahl as-Sunnah
wal-Jama’ah“.
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Apoi, el a explicat importanţa acestei chestiuni: „Este unul dintre
cele mai importante aspecte ale fundamentelor religiei (Usul ad-Diym), căci
este ţelul ultim pentru care oamenii se străduiesc şi se află în competiţie şi
va fi refuzat acelora «care sunt împiedicaţi să Îl vadă pe Stăpânul lor» şi
cărora le va fi refuzată Îndurarea Lui“.
În continuare, el a explicat că versetul − „În Ziua aceea, vor fi
unele chipuri luminoase, care vor privi spre Domnul lor“ (Coran 75: 2223) − este unul dintre cele mai clare indicii în această problemă (cei
credincioşi Îl vor vedea pe Allah). Cât despre cei care insistă să
răstălmăcească înţelesul lor, în demersul lor de „interpretare“, răstălmăcind
textele care vorbesc despre Lumea de Apoi, Rai, Iad şi Răsplată, lor le este
mai uşor - acelora cărora le place să interpreteze lucrurile - să presupună
altceva decât înţelesul adevărat al textelor. Persoana greşit îndrumată care
încearcă să răstălmăcească înţelesul textelor clare va ajunge să
răstălmăcească şi restul Coranului.
El a explicat pericolele unei interpretări greşite: „Aceasta este ceea
ce a corupt atât religia, cât şi lumea. Astfel au făcut creştinii şi evreii cu
Tora şi Scriptura şi Allah ne-a avertizat să nu facem la fel, dar oamenii
confuzi au insistat să îşi urmeze calea. Cât de mult rău au făcut interpretările
greşite religiei şi celor care o urmează! Nu a fost Uthman ucis din cauza
interpretărilor? Ar fi avut loc Bătălia Cămilei, bătălia de la Siffin, uciderea
lui Husayn şi Bătălia de la Al-Harrah, dacă nu ar fi fost interpretări greşite?
S-ar fi născut sectele harigite, mutazilite şi rawaafidită (Khawaarij,
Mu’tazilah şi Rawaafid), s-ar fi împărţit comunitatea în şaptezeci de secte,
dacă nu ar fi fost interpretări greşite?“.
Apoi, el a explicat că există două motive pentru care aceste versete
ar trebui înţelese ca referindu-se la faptul că credincioşii Îl vor vedea pe
Allah: înţelegerea textului în sine şi felul în care primele generaţii de
credincioşi au înţeles textul. În ceea ce priveşte primul motiv, el a spus:
„An-Nazar (a se uita) este legat prin idaafah (structura gramaticală a
genitivului) de Al-Wajh (faţă), care este locul privirii (căci faţa este locul
ochilor). Folosirea termenului de ilaa (tradus aici ca „la“) înseamnă clar că
se vor uita şi vor vedea cu ochii; cuvintele folosite nu oferă niciun indiciu că
ar putea însemna altceva. Este limpede că Allah a vrut să spună că ei Îşi vor
vedea Domnul cu proprii lor ochi.
Cuvântul arab Nazar este folosit în mai multe feluri şi poate să
însemne lucruri diferite, în funcţie de context.
Dacă stă singur, fără a fi urmat de altceva, înseamnă „oprire“ şi
„aşteptare“: „Aşteptaţi ca să luăm şi noi din lumina voastră!“ (Coran 57:
13).
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Dacă este urmat de fi (în), înseamnă „gândire“, „reflectare“: „Oare
nu văd ei împărăţia cerurilor şi a pământului“ (Coran 7: 185).
Dacă este urmat de ilaa (la), se referă la a vedea cu ochii: „Priviţi
la fructele lor când rodesc“ (Coran 6: 99). Aşadar, cum poate să fie
interpretat altfel, dacă se referă la faţă, care este locul ochilor?
În ceea ce priveşte modul în care companionii au înţeles aceste
versete, el a citat câteva relatări care ilustrează acest lucru: „Al-Hasan a
spus: «... vor fi unele chipuri luminoase, care vor privi spre Domnul lor»
(Coran 75: 23). Abu Saalih a relatat de la ibn Abbaas (Allah să fie mulţumit
de el!) că «vor privi spre Domnul lor» înseamnă că se vor uita la Faţa lui
Allah. Ikrimah a spus că «În Ziua aceea, vor fi unele chipuri luminoase»
(Coran 75: 22) indică următoarele: «care vor privi spre Domnul lor»
(Coran 75: 23) înseamnă «se uită cu adevărat la Domnul lor» şi a relatat o
opinie asemănătoare de la ibn Abbaas. Aceasta este opinia Sunni
Mufassiriyn. În ceea ce priveşte versetul: «În el vor avea tot ceea ce vor
voi. Şi la Noi este şi mai mult» (Coran 50: 35), At-Tabari a relatat că Ali
ibn Abi Talib şi Anas ibn Maalik (Allah să fie mulţumit de ei!) au spus:
«Înseamnă că Îl vor vedea pe Allah Azza wa jall»“.
Apoi, el a explicat ce înseamnă „şi mai mult“ în versetul: „Cei care
fac bine vor avea parte de cea mai bună [răsplată], şi încă şi mai mult“
(Coran 10: 26). El a spus că aceasta înseamnă vederea Feţei lui Allah şi a
citat o relatare a lui Muslim de la Suhayb: „Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a recitat: «Cei care fac bine vor
avea parte de cea mai bună [răsplată], şi încă şi mai mult» (Coran 10:
26) şi a spus: «Când oamenii Raiului vor fi intrat în Rai şi oamenii
Iadului vor fi intrat în Iad, se va spune: 'Oameni ai Raiului, Allah v-a
făcut o promisiune pe care vrea să o împlinească'. Ei vor spune: 'Care?
Nu a făcut el ca balanţa să se încline, ne-a albit feţele, ne-a lăsat să
intrăm în Rai şi ne-a salvat de Foc?'. Apoi, un văl va fi ridicat şi Îl vor
vedea şi nu li se va mai da lor niciodată ceva mai preţios decât să Îl vadă
pe Allah Preaînaltul. Aceasta este Az-Ziyaadah (acel «încă şi mai mult» la
care face referinţa acest verset)»“.
Acelaşi hadis este relatat şi de alţii, cu câteva isnaaduri, cuvintele
diferind puţin. Înţelesul lor este acela că Az-Ziyaadah se referă la vederea
Feţei lui Allah Azza wa jall şi aşa a fost interpretat versetul de către
companioni. Ibn Jaabir a relatat această interpretare de la mai mulţi, inclusiv
Abu Bakr As-Siddiq, Hudhayfah, Abu Musa al-Aş’ari şi ibn Abbaas (Allah
să fie mulţumit de ei toţi!).
O dovadă în plus în această chestiune este versetul: „Nu! În Ziua
aceea ei vor fi împiedicaţi de la vederea Domnului lor!“ (Coran 83: 15).
Aş-Şafi’i (Allah să aibă milă de el!) şi alţi savanţi musulmani au luat acest
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verset ca o dovadă a faptului că oamenii din Rai vor vedea Faţa lui Allah.
At-Tabari şi alţii au citat acest lucru din Aş-Şafi’i prin Al-Mazani. AlHaakim a spus: „Al-Asamm ne-a spus că Al-Rabiy ibn Sulayman a spus:
«Eram cu Muhammad ibn Idriys Aş-Şafi’i, când o scrisoare a venit din
Egiptul de Sus în care îi era cerută părerea despre versetul: 'Nu! În Ziua
aceea ei vor fi împiedicaţi de la vederea Domnului lor!' (Coran 83: 15).
Aş-Şafi’i a spus: „Necredincioşii vor fi împiedicaţi să Îl vadă pe Allah din
cauza mâniei pe care le-o poartă, iar acest lucru indică faptul că aceşti
oameni (credincioşii) Îl vor vedea, deoarece El este mulţumit de ei“.
Apoi, el a discutat concluziile la care au ajuns cei din secta
mutazilită (Mu’tazilah) pe baza versetelor: „...Tu nu Mă vei putea
vedea…“ (Coran 7: 143) şi „Privirile nu-L ajung...“ (Coran 6: 103) şi a
afirmat că aceste două versete pot fi folosite ca dovadă împotriva lor, căci
primul verset demonstrează că, din mai multe motive, cei credincioşi Îl vor
vedea pe Allah.
1) Nimeni nu se gândeşte că Moise (Pacea lui Allah fie asupra sa!),
Trimisul lui Allah, cel care era cel mai învăţat la vremea aceea, cel care a
vorbit cu Allah, ar fi cerut să Îl vadă pe Allah − aşa cum se spune în prima
parte a versetului − dacă ar fi fost ceva nepotrivit în asta. Totuşi, ar fi
imposibil pentru mutaziliţi (Mu’tazilah) să spere să Îl vadă pe Allah cel
Glorios!
2) Allah nu îl dojeneşte pe Moise (Pacea lui Allah fie asupra sa!)
pentru această cerere, deşi, atunci când Noe (Pacea lui Allah fie asupra sa!)
I-a cerut lui Allah să îi salveze fiul, El nu a fost de acord: „Eu te îndemn
pentru ca tu să nu fii printre cei nepricepuţi“ (Coran 11: 46).
3) Allah a spus: „...Tu nu Mă vei putea vedea…“ (Coran 7: 143),
dar nu a spus „Nu Mă vei putea vedea niciodată“ sau „Este imposibil să Mă
vezi“, sau „Sunt invizibil“. Diferenţa dintre cele două răspunsuri este
evidentă. Nu vedeţi că, dacă un om ar avea o piatră şi un altul ar crede că e
mâncare, ar fi corect să spunem: „Nu o vei mânca niciodată?“. Acest fapt
indică faptul că Allah poate fi văzut, dar Moise nu avea destulă putere să Îl
vadă în această viaţă, căci oamenii din această lume sunt prea slabi pentru a
putea să îndure să Îl vadă pe Allah Atotputernicul.
4) Ideile menţionate la punctul 3 pot fi explicate apelând la
următorul fragment dintr-un verset: „...dar priveşte la Munte şi de va
rămâne el neclintit, atunci Mă vei vedea!“ (Coran 7: 143). Allah a arătat
că, în pofida naturii sale solide şi puternice, un munte din această lume nu
poate rezista privirii lui Allah; aşadar cum ar putea un om, creat slab, să o
suporte?
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5) Allah, Slavă Lui, ar fi putut să facă muntele rezistent − ar fi fost
posibil, dar a pus o condiţie pentru a-L putea vedea: dacă muntele ar fi
rămas când ar fi apărut în faţa lui, atunci Moise L-ar fi putut vedea.
6) Allah a spus: „...Şi când S-a arătat Domnul său Muntelui, l-a
prefăcut în pulbere...“ (Coran 7: 143). Dacă este posibil ca El să se
înfăţişeze unui munte, care este un obiect fără viaţă, cum ar putea să fie
imposibil să se arate Trimişilor Săi şi acelora pe care îi iubeşte (Awliya’) în
lăcaşul onoarei, Raiul? Dar Allah i-a spus lui Moise că, dacă un munte nu
poate suporta să-L vadă în această lume, niciun om slab nu ar rezista la o
astfel de încercare.
7) Allah a vorbit cu Moise şi, dacă unei persoane îi este permis să
vorbească şi să dialogheze fără intermediar, atunci lui îi este mai bine să Îl
vadă pe Acela cu care vorbeşte. Nimeni nu poate să nege că oamenii Îl vor
vedea pe Allah fără să nege că Allah ar putea să vorbească cu ei; cei care au
negat că Allah poate fi văzut, au negat şi că Allah poate să le vorbească
supuşilor Săi. La argumentul lor conform căruia prefixul arab lun
(niciodată) implică negare absolută şi eternă, se poate răspunde că oamenii
Îl vor vedea pe Allah în Viaţa de Apoi. Şeikhul a explicat că o astfel de
negaţie nu trebuie să se întindă până în Viaţa de Apoi, mai ales din moment
ce, în acest caz, a fost adăugată o condiţie. Sunt şi alte astfel de cazuri în
Coran. De exemplu, Allah spune: „Dar nicicând nu o vor dori“ (Coran 2:
95), deşi în altă parte spune: „Şi ei vor striga: «O, Maalik! Să ne piardă
Domnul tău!». Iar el le va răspunde: «Voi veţi rămâne astfel [veşnic]!»“
(Coran 43: 77). Dacă lun ar fi însemnat o negaţie absolută (adică niciodată
nu se va împlini), nu ar fi posibil să impui condiţii, dar în Coran se spune:
„Eu nu voi pleca din [acest] pământ până ce nu-mi va îngădui tatăl
meu“ (Coran 12: 80), dovedind astfel că lun nu implică negare absolută.
Şeikh Jamaal ad-Diyn ibn Maalik (Allah să aibă milă de el!) a spus:
„Cine crede că negarea prin lun înseamnă pentru totdeauna, respinge ceea ce
el a spus şi preferă opiniile celorlalţi. În ceea ce priveşte al doilea verset
«Privirile nu-L ajung...» (Coran 6: 103), dovada că oamenii Îl pot vedea pe
Allah este prezentată în cel mai elocvent mod. Allah a menţionat acest caz
de a-L vedea în contextul slăvirii şi se ştie că slava este un lucru pozitiv; un
lucru care nu există nu poate fi slăvit. Când Allah este slăvit prin negare,
avem de a face cu un lucru pozitiv − ca atunci când El e slăvit, spunându-se
că nu doarme niciodată şi se înţelege că El este Cel Veşnic; ori când se
spune că El nu moare niciodată şi se sugerează că trăieşte veşnic; sau când
se spune că El nu se simte niciodată obosit sau epuizat şi înseamnă că El
este Atotputernicul; ori când se spune că El nu are niciun partener, fiu sau
susţinător şi înseamnă că El este Independent; ori când spune că El nu este
niciodată nedrept şi se sugerează că El este întotdeauna Drept; ori se spune
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că El niciodată nu uită sau că este mereu conştient şi înseamnă că El este
Atoateştiutor; când se spune că nu este nimic asemenea Lui şi se înţelege că
El este perfect în esenţă şi atribute. Deci nu există laudă în negare fără să se
implice ceva pozitiv. Calitatea negată este împărtăşită de cel care este astfel
descris şi Cel ce este Perfect nu poate împărtăşi o calitate care este negată.
Înţelesul este că Allah poate fi văzut, dar nu în întregime. Acest verset
„Privirile nu-L ajung...“ (Coran 6: 103) indică faptul că El este
Atotputernic, este mai mare decât orice altceva şi, din cauza măreţiei Lui, El
nu poate fi înţeles în întregime, căci înţelegerea (Idraak) este ceva mai
presus de a vedea, aşa cum Allah Preaînaltul spune:
„Şi când cele două cete s-au văzut una pe alta, au zis însoţitorii
lui Moise: «Suntem ajunşi!»“ (Coran 26: 61).
Moise nu a negat că i-a văzut, căci vederea (ru’yah) şi ajungerea
sau înconjurarea (Idraak) pot avea loc independent una de cealaltă. Allah
poate fi văzut (ru’yah), dar El nu poate fi pe deplin înţeles (Idraak), aşa cum
poate fi ştiut, dar nu în întregime. Aşa au înţeles imamii şi companionii
acest verset, iar părerile lor sunt trecute în tafsir (comentariul Coranului).
Chiar şi soarele, care este şi el un corp ceresc creat, nu poate fi cuprins în
întregime de cel care îl vede.
Şeikhul a menţionat că hadisurile relatate de Profet (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi companionii săi − în ceea ce
priveşte faptul că Allah va fi văzut de credincioşi − sunt Mutawaatir
(continue) şi au fost notate de cei care au scris cele Şase Cărţi.
Un exemplu este hadisul lui Abu Huraira (Allah să fie mulţumit de
el!): „Nişte oameni au întrebat: «Trimis al lui Allah, Îl vei vedea pe
Domnul nostru în Ziua Judecăţii?». Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Vă îndoiţi că se vede
luna, atunci când este plină?». Ei au spus: «Nu, Trimis al lui Allah». El a
spus: «Vă îndoiţi că soarele poate fi văzut, dacă nu sunt nori să îl
acopere?». Ei au spus: «Nu». El a spus: «Atunci Îl veţi vedea la fel de
clar»“.
Hadisul este relatat în întregime de Muslim şi Bukhari, care au
relatat de asemenea un hadis similar de la Abu Sa’id al-Khudri (Allah să fie
mulţumit de el!). Jariyr ibn Abdullah al-Bajli (Allah să fie mulţumit de el!) a
spus: „Stăteam cu Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra
sa!) şi el se uita la luna care avea paisprezece nopţi şi a spus: «Îl veţi
vedea pe Domnul vostru cu proprii voştri ochi, aşa cum vedeţi această
lună; nu vă îndoiţi că Îl veţi vedea!»“. Acesta este relatat de Bukhari şi
Muslim. De asemenea, hadisul lui Suhayb citat mai sus, relatat de Muslim şi
alţii, reflectă acest lucru. Abu Musa a relatat că Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „...două grădini de argint,
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vasele şi tot ce se află în ele şi nu va exista nimic între oameni şi
posibilitatea de a-L vedea pe Allah, decât vălul de mândrie ce Îi acoperă
Faţa în Rai“ (Bukhari şi Muslim).
Conform unui hadis relatat de Adiyy ibn Haatim, Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cu siguranţă, unul dintre
voi Îl va întâlni pe Allah, în ziua în care Îl va întâlni, şi nu va exista
niciun văl sau intermediar între ei. Allah va spune: «Nu am trimis un
Trimis la tine şi nu v-a transmis el mesajul?». El va spune: «Da,
Doamne». Allah va spune: «Nu ţi-am dat eu avere şi nu am revărsat peste
tine abundenţă?». El va spune: «Da, Doamne»“ (Bukhari).
13. Câştigarea binecuvântărilor Raiului nu înseamnă că omul
trebuie să renunţe la plăcerile acestei vieţi
Călugării, asceţii şi mulţi credincioşi din această comunitate cred că
binecuvântările Vieţii de Apoi nu pot fi obţinute decât renunţând la toate
lucrurile bune şi plăcerile acestei lumi. Şi îi vezi pedepsindu-se cu post
continuu şi qiaam (rugăciune noaptea). Unii îşi refuză chiar mâncarea,
băutura şi hainele bune sau resping munca şi căsătoria. Toate acestea sunt
greşite, căci Allah a creat lucrurile bune ale acestei lumi pentru credincioşi
şi îi condamnă pe aceia care interzic lucrurile bune pe care Allah le-a creat
pentru supuşii Săi:
„Spune: «Cine a oprit podoaba orânduită de Allah, pe care El a
făcut-o pentru robii Săi şi bunătăţile cele trebuincioase pentru
vieţuire?». Spune: «Ele sunt pentru aceia care cred, în viaţa lumească,
şi numai pentru ei în Ziua Învierii». Astfel facem Noi versetele Noastre
limpezi pentru nişte oameni care ştiu.“ (Coran 7: 32).
Această lume este condamnabilă doar atunci când îl distrage pe
credincios de la Ziua de Apoi, dar, dacă el o consideră un mijloc de a câştiga
binele în Viaţa de Apoi, atunci plăcerile sale nu trebuie dispreţuite, aşa cum
cred unii oameni.
14. Concluzia rugăciunii lor va fi Al-Hamdu Lillahi RabbilAalameen (Slavă lui Allah, Stăpânul tuturor lumilor şi a tot ce există)
Credincioşii vor trece prin tumultul Zilei Judecăţii, în timp ce vor
traversa As-Siraat (podul de peste Iad) şi vor vedea ororile sale. Apoi, Allah
îi va primi în grădinile desfătării din Rai, după ce va îndepărta orice durere
sau amărăciune din inimile lor. Vor vedea minunile pe care Allah le-a
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pregătit pentru ei în Rai şi Îl vor preamări pe Allah cu voce tare, căci El le-a
îndepărtat durerea, le-a îndeplinit promisiunea şi i-a făcut să primească
Raiul:
„Ei vor zice: «Laudă lui Allah care a îndepărtat de la noi
mâhnirea! Domnul nostru este Iertător [şi] Mulţumitor [Ghafur,
Shakur]. El este Cel care ne lasă pe noi să sălăşluim în casa statorniciei,
prin mare mila Lui, şi nu ne va ajunge în ea oboseala şi nici nu ne va
ajunge în ea neputinţa“ (Coran 35: 34-35);
„Şi vor zice ei: «Slavă lui Allah, care a împlinit făgăduinţa Sa
faţă de noi şi ne-a făcut pe noi să moştenim pământul, ca să putem locui
în Rai oriunde vom voi!». Minunată este răsplata celor care au săvârşit
[fapte bune]!“ (Coran 39: 74).
Şi încheierea rugăciunii lor va fi Al-Hamdu Lillahi RabbilAalamiyn:
„Rugăciunea lor în ele va fi «Mărire Ţie, o, Allah!», iar salutul
lor în ele va fi «Pace [vouă]!», iar sfârşitul rugăciunii lor va fi «Laudă
lui Allah, Domnul lumilor!» (Coran 10: 10).
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CAPITOLUL VII
CEARTA DINTRE RAI ŞI IAD
Profetul nostru (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)
ne-a spus că Raiul şi Iadul s-au certat în faţa lui Allah. Abu Huraira (Allah
să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Raiul şi Iadul s-au certat.
Iadul a spus: «Mi-au fost daţi doar cei mândri şi trufaşi». Raiul a spus:
«De ce doar cei slabi şi săraci dintre oameni vin la mine?». Allah i-a spus
Raiului: «Tu eşti Îndurarea Mea pe care o voi revărsa asupra cui doresc
Eu dintre supuşii Mei». Şi El i-a spus Iadului: «Tu eşti Mânia Mea prin
care voi pedepsi pe cine doresc Eu dintre supuşii Mei». Fiecare va fi plin.
Cât priveşte Iadul, nu va fi plin până ce El nu va pune piciorul Său în el şi
atunci Iadul va spune: «Ajunge, ajunge, ajunge!». Şi atunci va fi plin şi
unele părţi din el se vor retrage în alte părţi. Allah nu va fi nedrept cu
niciuna dintre creaţiile sale. Cât despre Rai, Allah va crea pentru el
proprii lui oameni.“ (Bukhari şi Muslim).
Conform unei relatări de la Muslim, Profetul (Pacea şi
binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a zis: „Raiul şi Iadul s-au certat în
faţa lui Allah. Raiul a spus: «Doamne, de ce intră numai oamenii slabi şi
săraci în mine?». Iadul a spus (în toate manuscrisele lipsesc cuvintele
Iadului, dar ele sunt menţionate în hadis). Allah a spus Raiului: «Tu eşti
Îndurarea Mea» şi Iadului: «Tu eşti Mânia Mea, pedepsesc pe cine
voiesc». Fiecare dintre ele va fi plin. Cât despre Rai, Allah nu va fi
nedrept cu niciuna dintre creaţiile lui. El va crea pe oricine doreşte pentru
Iad. Vor fi aruncaţi în el şi el va spune: «Mai sunt?». Mai mulţi vor fi
aruncaţi în el şi el va spune: «Mai sunt?», până ce Allah Îşi va pune
piciorul în el şi se va umple. Apoi, părţi din el se vor retrage în alte părţi şi
el va spune: «Ajunge, ajunge, ajunge!»“.
Conform unei alte relatări a lui Bukhari (unul dintre cei ce au
relatat este Abu Sufyan al Humayri): „I se va spune Iadului: «Eşti plin?» şi
el va spune: «Mai sunt?». Apoi, Domnul Îşi va pune piciorul în el şi el va
spune: «Ajunge, ajunge!»“.
Muslim a relatat un hadis asemănător cu primul, care se încheie cu
cuvintele: „Fiecare din ele va fi plin“.
Conform unei relatări, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah
fie asupra sa!) a spus că Raiul a întrebat: „De ce numai oamenii slabi şi
săraci intră în mine?“. Conform unei alte relatări: „...cât priveşte Iadul, el
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nu va fi plin până ce Allah nu Îşi va pune piciorul în el, apoi va fi plin şi
unele părţi din el se vor retrage în alte părţi“. Tirmidhi a relatat un hadis
asemănător primului.
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