
1 
 

 

Conceptia existentiala 

 in 

gandirea musulmana 

 

In loc de motto: 

“Abdullah Ibn ‘Umar (r.a) a spus:Profetul (s.a.w.s.) m-a apucat de umeri 

si mi-a spus: << Fii in lume ca un strain, sau ca un trecator.>>……Iar 

Abdullah Ibn ‘Umar (r.a.), atunci cand a relatat hadithul a adaugat: << 

Daca apuci seara, nu te astepta sa apuci si dimineata; si daca apuci 

dimineata, nu te astepta sa apuci si seara. Si ia din sanatate pentru 

boala si din viata pentru moarte.>>” (Relatat de Bukhary) 

Se relateaza de la imam Ali (r.a) : “ Lucreaza in aceasta lume ca si cum ai 

trai vesnic, si lucreaza pentru lumea de apoi, ca si cum mori maine.” 

 

 

 

Articol scris de AbdurRahman Paraschiv sub indrumarea lui  Ahmed 

Mazhar Nakechbandi  

- presedintele Centrului Cultural Islamic “Semiluna”- 
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ُِِثِِ ِز١ ِاٌؽَّ ِٓ ـٰ َّ ْز ِِٗاٌؽَّ ِاٌٍَـّ ُِ ْك  
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Introducere 

 

Gandirea musulmana este o gandire fundamentata pe  credinta.  

Sursa acestei credinte o reprezinta Coranul si traditia Profetului 

Muhammad ( Binecuvantarea Lui Allah si pacea asupra lui). 

Framantarile existentiale generate de intrebarile:  

- De unde venim ? 

- Care este rostul nostru pe pamant ? 

- Ce se intampla dupa moarte ? 

, isi gasesc pe deplin raspunsul,in religia islamica. 

Aceste raspunsuri definesc cadrul general al gandirii musulmane. 

Fundamentul credintei musulmane, sintetizat in cele sase articole de 

credinta, creioneaza conturul general al acestei gandiri: 

Sa crezi: 

- In Allah 

- In ingerii Sai 

- In cartile Sale 

- In trimisii Sai 

- In ziua de Apoi 

- si in destin cu bine si rau. 

(Hadith relatat de Muslim) 
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Versete coranice ce evidentiaza destinul  existential al omului 

 

Coran 23: 12-16 

﴿ِ ٍٓ ِِٓغ١ ِِّ ِ ُِٓقََلٌٍَخ ِِ ِ َْ َٔكب ِاْْلِ َِضٍَْمَٕب ٌَمَْع َِٕٚٔ ٍٓ ِى١ َِّ ِ ِفِِٟلََؽاٍؼ ُِْٔطفَخً ٍَْٕبُٖ َِخَؼ َُّ ﴾ِثُ

َٔبِٖٔ﴿ ْٛ بِفََىَك ًِ ُّْعَغخَِِػظَب ٌْ ُِْعَغخًِفََطٍَْمَٕبِا ٌَْؼٍَمَخَِ ُّْٕطفَخََِػٍَمَخًِفََطٍَْمَٕبِا َِضٍَْمَٕبِاٌ َُّ ﴾ِثُ

َُِّ بِثُ ًّ ٌَِْس ََ ٌِْؼظَب ٍْمًبِآَضؽَِِا ِ﴿ِۚ ِِأََٔشؤَْٔبَُِٖض َٓ ٌَْطبٌِم١ِ ِا ُٓ ُِٗأَْزَك ِأَُِّىُِٗٔفَزَجَبَؼَنِاٌٍَـّ َُّ ﴾ِثُ

﴿ِ َْ ١ِّزُٛ َّ ٌَِهٌَِ
ِ﴿٘ٔثَْؼَعَِغٰ َْ ِخِرُْجَؼثُٛ َِ ٌْم١َِب ِا ََ ْٛ َ٠ِ ُْ ِأَُِّى َُّ ِ﴾ٙٔ﴾ِثُ

 
 “Noi am creat omul din lut curat, apoi l-am făcut dintr-o picătură de 

sămânţă pusă într-un vas trainic. Şi apoi din picătură, am făcut un 

cheag de sânge şi din această îngrămădire am creat osul, şi am 

îmbrăcat osul în carne şi astfel am făcut o altă creaţie. Binecuvântat fie 

Allah, Cel mai bun creator! După aceea voi muriţi, apoi în Ziua Învierii 

veţi fi sculati.” 

Coran 22: 66 

ٌََِىفٌُٛؼِ﴿ٙٙ﴾ َْ َٔكب ِاْْلِ َّْ ۚ ِِاِ ُِِْ ٠ُِْس١ِ١ُى َُّ ِثُ ُْ ١زُُى ِّ ُ٠ِ َُّ ِثُ ُْ ِاٌَِّػِٞأَْز١َبُو َٛ ُ٘ َٚ  

“El este Cel ce va da viaţa, apoi vă omoara, apoi va învie. Omul este 

nerecunoscător!” 

Coran 2: 28 

ُِْ ارًبِفَؤَْز١َبُو َٛ ِْ ِأَ ُْ ُوٕزُ َٚ ِ ِٗ ِثِبٌٍَـّ َْ ِِۚ َِِو١َْفِرَْىفُُؽٚ ِٗ ِا١ٌَِْ َُّ ِثُ ُْ ٠ُِْس١ِ١ُى َُّ ِثُ ُْ ١زُُى ِّ ُ٠ِ َُّ ثُ

ٕ٢﴿ِ َْ  رُْؽَخُؼٛ

“Cum de Îl tăgăduiţi pe Allah? Ati fost morti si v-a dat viata? Apoi va 

omoara, apoi va da viata, apoi la El vă intoarceti.” 

http://tanzil.net/#22:66
http://tanzil.net/#2:28
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Coran 50: 43 

ِص١ُؽِ﴿ٖٗ﴾ َّ ٌْ ا١ٌََِْٕبِا َٚ ١ُذِ ِّ ُٔ َٚ ُِْٔس١ِِٟ ُٓ  أَِّبَِْٔس

“Noi dam viaţa şi dam moarte si  la Noi este intoarcerea.” 

 

 

 

1-Pre-existenta  

 

Inainte de crearea omului in aceasta lume au avut loc doua evenimente 

determinante pentru traseul sau existential: 

1.1 Amana 

1.2 Legamantul cu Allah (subhanahu wa ta’ala) 

 

1.1 Amana 

Amana inseamna a I se incredinta cuiva ceva spre pastrare. 

Amana este ceva ce apartine altcuiva si care trebuie returnat 

proprietarului sau de drept la termenul si in conditiile stabilite de 

acesta. 

http://tanzil.net/#50:43
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Amana incredintata de catre Allah (subhanahu wa ta’ala) omului, si 

acceptata de catre acesta, a fost functia de Khalifa (Urmas, 

Imputernicit, Regent) pe pamant.  

 

Coran 33: 72-73 

ِ َِػَؽْظَٕب ََمانَةََأَِّب ٍََْٕٙبِِاْلأ ِّ ٠َِْس ِأَْ َٓ ِفَؤَث١َْ ٌِْدجَبِي ا َٚ ِ اْْلَْؼِض َٚ ِ اِد َٚ ب َّ ِاٌكَّ َػٍَٝ

ُِْ َٔكب ِاْْلِ ٍََٙب َّ َز َٚ ِ َْٕٙب ِِ ِ َٓ أَْشفَْم َِِٚ ِِۚ َِخًًُٙٛل ب ًِ ِظٍَُٛ َْ َِوب ُ ُِِٗ﴾٢ٕ﴿أَِّٗ ِاٌٍَـّ َة ١ٌَُِّؼػِّ

ِ َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ِا َِػٍَٝ ُٗ ِاٌٍَـّ ٠َزَُٛة َٚ ِ ْشِؽَوبِد ُّ ٌْ ا َٚ ِ َٓ ْشِؽِو١ ُّ ٌْ ا َٚ ِ َٕبفِمَبِد ُّ ٌْ ا َٚ ِ َٓ َٕبفِم١ِ ُّ ٌْ ا

َٕبدِِ ِِ ْئ ُّ ٌْ ا بِِۚ َِِٚ ًّ ِز١ َُِٗغفًُٛؼاِؼَّ ِاٌٍَـّ َْ َوب َٚ﴿٢ٖ﴾ 
“Am înfăţişat Amana cerurilor, pământului şi munţilor, însă ei au 
refuzat să o ia asupra lor şi s-au temut de ea. Si s-a incarcat cu ea omul. 
Cu adevarat el a fost nedrept şi neştiutor. Si (aceasta) pentru ca Allah 
să-i pedepseasca pe făţarnici şi pe făţarnice, pe închinătorii şi pe 
închinătoarele la idoli şi să primească Allah căinţa credincioşilor şi 
credincioaselor. Allah este Ghafur (Iertător), Rahim (Milostiv).”  
 

Coran 27: 62 

َِّٓ ُّْعطَؽ٠َُِِِّد١تُِِأَ ٌْ ٠َىَِِْظَػبُِِٖاَِغاِا ٛءَِِِشفَُِٚ ُِِْاٌكُّ ٠َْدَؼٍُُى ٌِِٗۚ ِِاْْلَْؼضُِِِضٍَفَبءََِِٚ ـٰ ِأَاٌَِ

َِِِِّٗغَِ بِل١ًٍََِلِِۚ ِِاٌٍَـّ ََِِِّْ ُؽٚ ﴾ٕٙ﴿ِرََػوَّ  

“El este Cel ce răspunde oropsitului care Îl cheamă, Cel ce îndepărtează 

răul, Cel ce v-a făcut urmaşi pe pământ. Ori este alt zeu alături de 

Allah? Puţini sunt cei care chibzuiesc!” 

Coran 6: 165 

َِٛ ُ٘ ُِِْاٌَِّػَِٞٚ َؼفَغَِِاْْلَْؼضَِِِضََلئِفََِِخَؼٍَُى َُِِْٚ قَِِثَْؼَعُى ْٛ َُِِْظَؼَخبدٍِِثَْؼطٍِِفَ ُو َٛ ١ٌَِِّْجٍُ

بِفِٟ َُِِِْ َِِّْۚ ِِآرَبُو ٌِْؼمَبةَِِِقِؽ٠غَُِِؼثَّهَِِاِ ُِِا أَِّٗ ٌٌََُِِغفُٛؼٌَِِٚ ِز١ ﴾٘ٙٔ﴿ِؼَّ  

http://tanzil.net/#33:72
http://tanzil.net/#33:73
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“El este Cel ce v-a făcut urmaşi pe pământ. El i-a ridicat pe unii dintre 

voi cu mai multe trepte deasupra celorlalţi pentru a vă pune la încercare 

prin ceea ce v-a dăruit. Stapanul tău este grabnic la pedeapsă, şi El este 

Ghafur (Iertător), Rahim (Milostiv).” 

Coran 2: 30 

ِفِِٟاْْلَْؼِضَِض١ٍِفَخًِ ًٌ َِخبِػ ََلئَِىِخِأِِّٟ َّ ٍْ اِْغِلَبَيَِؼثَُّهٌِِ َِِٚ ِِۚٓ َِ ِف١َِٙبِ ًُ لَبٌُٛاِأَرَْدَؼ

ٌَِهَِ ـُ ُٔمَعِّ َٚ ِعَنِ ّْ َُِٔكجُِّرِثَِس ُٓ َْٔس َٚ بَءِ َِ ٠َْكفُِهِاٌعِّ َٚ بًَِلِِۚ ٠ُِِْفِكُعِف١َِٙبِ َِ ِ ُُ ِأَْػٍَ لَبَيِأِِّٟ

﴾ٖٓ﴿ِ َْ ٛ ُّ  رَْؼٍَ

 
“Când Stapanul tău spuse îngerilor: “ Eu fac un urmas pe pământ”, ei 

au răspuns: “Vrei să faci pe el (NT- pe pamant), pe cineva care să faca 

stricaciune şi să risipească şuvoaie de sânge, în vreme ce noi Te 

preamărim cu laude şi Te preasfinţim?! Atunci, El spuse: “Eu ştiu ceea ce 

voi nu ştiţi.” 

In urma acceptarii de catre om a rolului de khalifa pe pamant, Allah-

subhanahu wa ta’ala- i-a supus acestuia cele pe care El le-a creat: 

 

Coran 2: 31 

بَءِ َّ ِاْْلَْق ََ ِآَظ َُ َػٍَّ ُئًَلِءَِٚ ـٰ بِءَِ٘ َّ ََلئَِىِخِفَمَبَيِأَٔجِئُِِٟٛٔثِؤَْق َّ ٌْ َِػٍَِٝا ُْ َِػَؽَظُٙ َُّ َبِثُ ُوٍَّٙ

﴾ٖٔ﴿ِ َٓ َِصبِظل١ِ ُْ  اُِِْوٕزُ

 

“El l-a învăţat pe Adam toate numele făpturilor, apoi le-a înfăţişat 

îngerilor, spunând: “Daţi-mi de ştire numele acestora, dacă sunteti 

sinceri!”” 

http://tanzil.net/#2:30
http://tanzil.net/#2:31
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Coran 2: 29 

َِقْجَغِ َّٓ اُ٘ َّٛ بِءِفََك َّ ِاٌَِِٝاٌكَّ ٰٜ َٛ ِاْقزَ َُّ ١ًؼبِثُ ِّ بِفِِٟاْْلَْؼِضَِخ َِّ ِاٌَِّػَِٞضٍََكٌَُِىُِ َٛ ُ٘

﴾ٕ٢﴿ِ ٌُ ٍءَِػ١ٍِ ْٟ َِش ًِّ ِثُِى َٛ ُ٘ َٚ ِِ ۚ ادٍِِ َٚ ب َّ  َق

“El este Cel ce v-a făcut vouă totul pe pământ, apoi  istawa  către cer şi 

l-a rânduit în şapte tării. El este peste toate Stiutor.” 

Nota: Cuvantul istawa are o multitudine de sensuri. Atunci cand acest 

cuvant se refera la Allah (subhanahu wa ra’ala), este bine sa fie luat ca 

atare. 

Imam Malik: 

(Cuvantul) istawa nu este necunoscut (ghayru majhul), „cum” , este de 

neconceput (al-kayfu minhu ghayru Ma`lum), credinta in el este 

obligatorie si sa intrebi despre el, este inovatie (in religie). 

Coran 16: 12 

ؽَِ َّ ٌْمَ ا َٚ َفِ ّْ اٌشَّ َٚ َبَؼِ إٌَّٙ َٚ ِ ًَ ِا١ٌٍَّْ ُُ َؽٌَُِى َقطَّ ِؽِِِٖۚ َِِٚ ِْ َ َؽاٌدِثِؤ َكطَّ ُِ ِ َُ إٌُُّدٛ َِِٚ ِِۚ َّْ اِ

﴾ٕٔ﴿ِ َْ ٠َِْؼمٍُِٛ ٍَ ْٛ ٌَِه٠٢ََِبٍدٌِِّمَ
 فَِِٟغٰ

“El v-a supus vouă noaptea, ziua, soarele şi luna. Şi stelele vă sunt 

supuse vouă la Porunca Lui. Întru aceasta este un semn pentru un 

popor ce pricepe!” 

Coran 22: 65 

ِ َٗ ِاٌٍَـّ َّْ ِأَ ِرََؽ ُْ ؽَِأٌََ َِِِٖقطَّ ِؽ ِْ َ ِثِؤ ٌْجَْسِؽ ِا ِفِٟ ِرَْدِؽٞ ٍَْه ٌْفُ ا َٚ ِ ِاْْلَْؼِض ِفِٟ َِّب ِ ٌَُىُ

ِػَِ ِرَمََغ ِأَْ بَء َّ ِكُهِاٌكَّ ّْ ُ٠ َِٚ ٌُ ِز١ ٌََِؽُءٌٚفِؼَّ ـِ ِثِبٌَّٕب َٗ ِاٌٍَـّ َّْ ِاِ ِٗ ِثِبِْغِٔ ٍَِٝاْْلَْؼِضِاًِلَّ

 ﴾٘ٙ﴿اٌسح:ِ

http://tanzil.net/#2:29
http://tanzil.net/#16:12
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“Nu vezi că Allah v-a supus vouă ceea ce este pe pământ, iar corabia, 

din porunca Sa, pluteşte pe mare? El ţine cerul să nu se prăvale pe 

pământ numai cu îngăduinţa Sa. Allah este, cu oamenii, Ra’uf (Blând), 

Rahim (Milos).”  

 

Coran 31: 20 

َِٗ ِاٌٍَـّ َّْ اِأَ ْٚ ِرََؽ ُْ ؽَِأٌََ َِِقطَّ ُْ أَْقجََغَِػ١ٍَُْى َٚ بِفِِٟاْْلَْؼِضِ َِ َٚ اِدِ َٚ ب َّ بِفِِٟاٌكَّ َِّ ٌَُىُِ

ِِٗثِِ ٠َُِٓدبِظُيِفِِٟاٌٍَـّ َِ ـِِ ِإٌَّب َٓ ِِ َٚ ثَبِغَٕخًِ َٚ َِ٘ؽحًِ ُِٗظَب َّ ًَلَِِٔؼ َٚ ًَلًُِ٘عِٜ َٚ ِ ٍُ ٍْ َغ١ِْؽِِػ

١ٍِٕؽِ ُِّ  ﴾ٕٓ﴿ٌمّبْ:ِِوزَبٍةِ

“Nu vedeţi că Allah v-a supus vouă cele din ceruri, precum şi cele de pe 

pământ? El a răspândit asupra voastră harurile Sale văzute şi nevăzute. 

Şi printre oameni unii discuta despre Allah fără ştiinţă, fără călăuzire, 

fără Carte luminoasă!” 

 

Dovada clara a imputernicirii omului cu atributul de khalifa pe pamant, 

este faptul ca actiunile sale trebuiesc savarsite in  Numele Stapanului 

sau ( si nu in numele sau propriu): 

 

Coran 96: 1 

ُِِِاْلَؽأِْ ﴾ٔ﴿َِضٍَكَِِاٌَِّػَِٞؼثِّهَِِثِبْق  

“Citeşte în numele Stapanului tău ce a creat!” 
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1.2.  Legamântul 

 

Un legamant implica angajamentul partilor care-l stabilesc. 

Legamantul incheiat intre Allah- subhanahu wa ta’ala- si om, implica pe 

de o parte promisiunea omului de a-L sluji pe Stapanul sau, iar pe de 

alta parte, promisiunea Lui Allah - subhanahu wa ta’ala- de a-l rasplati 

pe om, functie de  slujirea acestuia. 

 

Promisiunea omului, facuta Lui Allah-subhanahu wa ta’ala 

 

Coran 7: 172-174 

ِٓثَِ ِِ َِؼثَُّهِ ِأََضَػ اِْغ ِأٌََْكُذَِٚ ُْ ِٙ ِأَٔفُِك ٰٝ َِػٍَ ُْ أَْشََٙعُ٘ َٚ ِ ُْ ٠َّزَُٙ ُِغؼِّ ُْ ِ٘ ِٓظُُِٙٛؼ ِِ ِ ََ ِِٕٟآَظ

ُِْ ِِٰٝۚ ِِثَِؽثُِّى ِثٍََ ِْٙعَٔبِۚ ِِلَبٌُٛا ِِۚ َِِش َٓ َػاَِغبف١ٍِِ ـٰ َِ٘ ْٓ ِأَِّبُِوَّٕبَِػ ِخ َِ ٌْم١َِب ِا ََ ْٛ َ٠ِ أَِْرَمٌُُٛٛا

﴿ٔ٢ٕ﴾ِِ ْٚ ُِْأَ ِ٘ ِٓثَْؼِع ِِّ ِ ٠َّخً ُِغؼِّ ُوَّٕب َٚ ِ ًُ ِٓلَْج ِِ ِ ِأَْشَؽَنِآثَبُإَٔب ب َّ ِأَِّ ٍُِْٙىَٕبِِۚ ِِرَمٌُُٛٛا أَفَزُ

ِ َْ ْجِطٍُٛ ُّ ٌْ ِا ًَ بِفََؼ َّ ِِ﴾٢ٖٔ﴿ثِ َْ ٠َِْؽِخُؼٛ ُْ ُ ٌََؼٍَّٙ َٚ ِا٠٢َْبِدِ ًُ ٌَِهُِٔفَصِّ َوَػٰ َٚ﴿ٔ٢ٗ﴾ 

“Si cand Stapanul tau a scos urmasi din spatele fiilor lui Adam, si i-a 

facut să mărturisească asupra lor înşişi: “Nu sunt eu Stapanul vostru?” 

Ei spuseră: “Ba da, mărturisim!” Şi aceasta pentru a nu spune în Ziua 

Învierii: “Noi nu am avut ştiinţă de aceasta.” Ori a nu spune: “Odinioară 

taţii noşti erau închinători la idoli, iar noi suntem urmaşii lor. Tu ne vei 

da pieirii pentru ceea ce-au făcut cei făcători de deşertăciune?” Astfel, 

lămurim semnele. Poate se vor întoarce!”  
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Dupa cum se evidentiaza in cadrul versetului, legamantul omului de 

slujire a Stapanului sau, este legat in mod direct de ziua Invierii, ziua in 

care el va fi rasplatit functie de cum si-a tinut, in aceasta lume, 

legamantul facut inainte. 

Marturia omului din versetul mentionat, cuprinde doua aspecte 

fundamentale si in acelasi timp determinante pentru destinul sau 

existential: 

1- Marturia ca Allah -subhanahu wa ta’ala -este singurul sau Stapan 

si nu este altul afara de El (I’tiqad- credinta) 

2- Marturia ca el se angajeaza sa-si slujeasca stapanul (Ta’ah- 

ascultare) 

Primul aspect face referire la credinta, iar cel de-al doilea se refera la 

faptele ce izvorasc din aceasta credinta. 

 

Promisiunea Lui Allah -subhanahu wa ta’ala -facuta omului 

 

Coran 10: 3-4 

َِػٍَِٝ ٰٜ َٛ ِاْقزَ َُّ ِثُ ٍَ ِأ٠ََّب ِِقزَِّخ ِفِٟ اْْلَْؼَض َٚ ِ اِد َٚ ب َّ ِاٌكَّ َِضٍََك ِاٌَِّػٞ ُٗ ِاٌٍَـّ ُُ َِؼثَُّى َّْ اِ

ٌَْؼْؽلِِ ؽَِِۚ ِِا ِْ ِاْْلَ ِِِٗۚ ٠َُِِعثُِّؽ ِاِْغِٔ ِثَْؼِع ٓ ِِ ِ ِاًِلَّ َِشف١ِغٍ ٓ ِِ ِ ب َِِِ ِِۚ ُْ َِؼثُُّى ُٗ ِاٌٍَـّ ُُ ٌُِى
َغٰ

ِ﴿ِۚ ِِفَبْػجُُعُِٖٚ َْ ُؽٚ ١ًؼبٖأَفَََلِرََػوَّ ِّ َِخ ُْ ْؽِخُؼُى َِ ِ ِٗ َِزمًّبِۚ ِِ﴾ِا١ٌَِْ ِٗ ْػَعِاٌٍَـّ ٠َُِْجَعأُِِۚ َِِٚ أَِّٗ

ٌْمِْكػِِ ِثِب بٌَِسبِد ِاٌصَّ ٍُٛا ِّ َػ َٚ ِ ُٕٛا َِ ِآ َٓ ِاٌَِّػ٠ َٞ ١ٌَِِْدِؿ ٠ُِِؼ١ُعُٖ َُّ ِثُ ٍَْك ٌَْط ِِۚ ِِا َٓ اٌَِّػ٠ َٚ

ِْٓ ِِّ َِشَؽاٌةِ ُْ ِ﴿َِوفَُؽٚاٌَُِٙ َْ بَِوبُٔٛا٠َِْىفُُؽٚ َّ ِثِ ٌُ َػَػاٌةِأ١ٌَِ َٚ ِ ٍُ ١ ِّ  ﴾َٗز

http://tanzil.net/#10:3
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“Stapanul vostru este Allah care a creat cerurile şi pământul în şase zile, 

apoi Istawa pe tron de unde cârmuieşte totul. Nu este nici un mijlocitor 

decât cu îngăduinţa Sa. Acesta este Allah, Stapanul vostru! Slujiti-L! Nu 

chibzuiţi, oare? La El este întoarcerea voastră, a tuturor. Făgăduiala lui 

Allah este Adevăr. El dă la iveală făptura, apoi o duce înapoi ca să-i 

răsplătească după dreptate pe cei care au crezut şi au săvârşit fapte 

bune. Tăgăduitorii vor avea însă parte de o băutură clocotindă şi o 

osândă dureroasă pentru că au tăgăduit.” 

Coran 4: 122-124 

َْٔٙب ِاْْلَ ِرَْسزَِٙب ٓ ِِ ِ ِرَْدِؽٞ َِخَّٕبٍد ُْ َِقُْٕعِضٍُُٙ بٌَِسبِد ِاٌصَّ ٍُٛا ِّ َػ َٚ ِ ُٕٛا َِ ِآ َٓ اٌَِّػ٠ ُؼَِٚ

ِأَثًَعا ِف١َِٙب َٓ َِزمًّبِۚ َِِضبٌِِع٠ ِٗ ِاٌٍَـّ ْػَع َِِٚ ِۚ﴿ِ ِل١ًَِل ِٗ ِاٌٍَـّ َٓ ِِ ِ ِأَْصَعُق ْٓ َِ ١ٌََِّْفَِٕٕٔٚ ﴾

ٌِْىزَبةِِ ِا ًِ ْ٘ ِأَ ِّٟ بِٔ َِ ًَلِأَ َٚ ِ ُْ ب١ُِِّٔى َِ َ ًَل٠َِِدْعٌَُِِِٗۚ ِِثِؤ َٚ ِ ِٗ ُِقًٛءا٠ُِْدَؿِثِ ًْ َّ ٠َِْٓؼ َِِِ ِْ ُِٓظٚ ِِ

ًَلَِِٔص١ًؽاِ﴿ َٚ ١ًٌِّبِ َٚ ِ ِٗ ِٖٕٔاٌٍَـّ َٛ ُ٘ َٚ ِ ٰٝ ِأُٔثَ ْٚ َِٓغَوٍؽِأَ ِِ بٌَِسبِدِ ِاٌصَّ َٓ ِِ ِ ًْ َّ ٠َِْٓؼ َِ َٚ ِ﴾

َِٔم١ًِؽاِ﴿ َْ ٛ ُّ ًَل٠ُِْظٍَ َٚ ٌَْدَّٕخَِ ِا َْ ئَِه٠َِْعُضٍُٛ ـٰ ِفَؤٌَُٚ ٌٓ ِِ ْئ ُِٕٔٗ﴾ 

“Pe cei care cred şi săvârşesc fapte bune ii vom băga în Grădini pe sub 

care curg râuri, unde vor veşnici. Făgăduiala lui Allah este Adevăr. Cine 

este mai sincer decât Allah in spuse? Nu este nici după poftele voastre şi 

nici după poftele oamenilor Cărţii. Oricine face rău va fi răsplătit ca 

atare. El nu va afla, afară de Allah, nici oblăduitor, nici ajutor. Cine 

săvârşeşte fapte bune, fie bărbat, fie femeie, şi este credincios, va intra 

în Rai şi nu va fi nedreptăţit nici cât o pieliţă de curmală.” 

Coran 5: 9 

ِ﴾٢﴿ِ ٌُ أَْخٌؽَِػِظ١ َٚ ْغفَِؽحٌِ َِّ ٌَُُِِِٙ ۚ بٌَِسبدِِِ ٍُٛاِاٌصَّ ِّ َػ َٚ ُٕٛاِ َِ ِآ َٓ ُِٗاٌَِّػ٠ َػَعِاٌٍَـّ َٚ

﴾ٔٓ﴿ِ ُِ ٌَْدِس١ ئَِهِأَْصَسبُةِا ـٰ َوػَّثُٛاِثِآ٠َبرَِٕبِأٌَُٚ َٚ َِوفَُؽٚاِ َٓ اٌَِّػ٠ َٚ  
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“Allah a fagaduit celor care cred şi săvârşesc fapte bune iertare şi o 

mare răsplată. Cei care nu cred şi socot semnele Noastre minciuni, vor fi 

soţii Iadului.” 

Coran 9: 68 

َِٚ ِ َٓ َٕبفِم١ِ ُّ ٌْ ُِٗا َػَعِاٌٍَـّ ِف١َِٙبَٚ َٓ َِضبٌِِع٠ َُ ٌُْىفَّبَؼَِٔبَؼَِخََّٕٙ ا َٚ َٕبفِمَبِدِ ُّ ٌْ ِِۚ ِِا َٟ ِ٘

ُِْ ُِِٗۚ َِِزْكجُُٙ ِاٌٍَـّ ُُ ٌََؼَُٕٙ َِِٚ ِۚ﴿ِ ٌُ م١ِ ُِّ َِػَػاٌةِ ُْ ٌَُٙ َٚٙ٢﴾ 

“Allah a făgăduit făţarnicilor şi făţarnicelor, precum şi tăgăduitorilor 

înrăiţi, focul Iadului, unde vor veşnici. Aceasta le va fi partea.  Allah i-a 

blestemat şi vor avea osândă necurmată.” 

Coran 9: 72 

ِف١َِٙبِ َٓ َِضبٌِِع٠ َْٔٙبُؼ ِاْْلَ ِٓرَْسزَِٙب ِِ ِرَْدِؽِٞ َِخَّٕبٍد َٕبِد ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ ِ َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ِا ُٗ ِاٌٍَـّ َػَع َٚ

ٍِْ َِػْع َِخَّٕبِد ِفِٟ ِغ١َِّجَخً َٓ َكبِو َِ ِأَْوجَؽُِِۚ َِِٚ ِٗ ِاٌٍَـّ َٓ ِِّ ِ ٌْ ا َٛ ِؼْظ ُؾِِۚ َِِٚ ْٛ ٌْفَ ِا َٛ ُِ٘ ٌَِه
َغٰ

﴿ِ ُُ ٌَْؼِظ١  ﴾٢ٕا

“Allah a făgăduit credincioşilor şi credincioaselor Grădini pe sub care 

curg râuri, unde vor veşnici (si) case minunate în Grădinile Edenului. 

(Dar) mulţumirea lui Allah este mai mare. Acesta este castigul cel 

mare!” 

Coran 10: 55-56 

اْْلَْؼضِِأًََلِ َٚ اِدِ َٚ ب َّ بِفِِٟاٌكَّ َِ ِِٗ َـّ ٌٍِِ َّْ ِِۚ ِِِاِ ُْ ِأَْوثََؽُ٘ َّٓ ِى ـٰ ٌَ َٚ ِ َِِٗزكٌّ ْػَعِاٌٍَـّ َٚ ِ َّْ أًََلِاِ

﴾٘ٙ﴿ِ َْ ِِٗرُْؽَخُؼٛ ا١ٌَِْ َٚ ١ُذِ ِّ ُ٠ َٚ ٠ُِْس١ِِٟ َٛ ُِ٘﴾٘٘﴿ِ َْ ٛ ُّ  ًَل٠َِْؼٍَ

“Sigur, ale lui Allah sunt cele din ceruri şi de pe pământ. Sigur, 

făgăduiala lui Allah este adevarata, dar Cei mai mulţi dintre ei nu ştiu. 

El dă viaţă şi moarte şi la El va intoarceti.” 

http://tanzil.net/#9:68
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Coran 16: 38 

َْٙعِأ٠َِْ َِخ ِٗ ٛاِثِبٌٍَـّ ُّ أَْلَك َُِْٚ ِٙ بِٔ ُّٛدُِِۚ َِِّ َ٠ِٓ َِ ُِٗ َِزمًّبِِۚ ًَِِل٠َِْجَؼُثِاٌٍَـّ ِٗ ْػًعاَِػ١ٍَْ َٚ ِ ٰٝ ثٍََ

﴿ِ َْ ٛ ُّ ـًَِِل٠َِْؼٍَ ِأَْوثََؽِإٌَّب َّٓ ِى ـٰ ٌَ َٖٚ٢﴾ 

“Ei au jurat cu jurămintele lor cele mai grele: “Allah nu-l invie pe cel care 

moare!.” Ba da. Fagaduinta Lui este adevărată. Insă cei mai mulţi 

oameni nu ştiu!” 

 

 

 

2-Existenta actuala 

 

2.1 Starea omului la crearea sa in aceasta lume 

 

Pe baza legamantului incheiat in pre-existenta , omul se naste in 

aceasta lume supus (musulman), intrucat el a marturisit verbal ca Allah 

(subhanahu wa ta’ala) este Stapanul sau. 

 

Coran 30: 30 

َِز١ِٕفًب ِٓ ٠ ْخََٙهٌٍِِعِّ َٚ ِ ُْ َِػ١ٍََْٙبِۚ ِِفَؤَلِ ـَ ِِٗاٌَّزِِٟفَطََؽِإٌَّب ِِۚ ِِفِْطَؽَدِاٌٍَـّ ًَ ًَلِرَْجِع٠

﴾ٖٓ﴿ِ َْ ٛ ُّ ـًَِِل٠َِْؼٍَ ِأَْوثََؽِإٌَّب َِّٓ ِى ـٰ ٌَ َٚ ِ ُُ ٌْم١َِّ ِا ُٓ ٠ ٌَِهِاٌعِّ
ۚ َِِغٰ ِِِٗ ٍِْكِاٌٍَـّ  ٌَِط
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“Ridică-ţi faţa către Religie ca un dreptcredincios. Firea cu care Allah i-a 

plăsmuit pe oameni. Nimic nu se va schimba în creaţia lui Allah. 

Aceasta este Religia cea dreaptă. Însă cei mai mulţi oameni nu ştiu.” 

Coran 3: 19 

َُِ ْقََل ِِٗاْْلِ ِِػَٕعِاٌٍَـّ َٓ ٠ ِاٌعِّ َّْ بِِۚ ِِاِ َِ ِٓثَْؼِعِ ِِ ِ ٌِْىزَبَةِاًِلَّ ِأُٚرُٛاِا َٓ بِاْضزٍَََفِاٌَِّػ٠ َِ َٚ

ٌِْسَكبِةِ﴿٢ٔ﴾ ََِٗقِؽ٠ُغِا ِاٌٍَـّ َّْ ِ ِِٗفَب ٠َِْٓىفُْؽِثِآ٠َبِدِاٌٍَـّ َِ َٚ ِِ ۚ ُِِْ ِثَْغ١ًبِث١ََُْٕٙ ُُ ٍْ ٌِْؼ ِا ُُ  َخبَءُ٘

“Cu adevarat credinta înaintea lui Allah este Islamul. Cei cărora Cartea 

le-a fost dată nu s-au împotrivit unii altora, din pizmă, decât după ce au 

primit ştiinţa. Cel care tăgăduieşte semnele lui Allah să ştie că Allah este 

Grabnic la socoteală.” 

 

2.2 Scopul omului in aceasta lume 

 

Scopul omului in lume este acela de a implini legamantul pe care l-a 

facut cu Allah -subhanahu wa ta’ala -in pre-existenta. Aceasta inseamna 

slujirea Lui Allah (subhanahu wa ta’ala) respectiv, implinirea vointei 

Sale, adusa la cunostinta oamenilor prin Trimisii Sai, dintre care primul 

a fost parintele Adam, iar ultimul, a fost Muhammad- Binecuvantarea 

Lui Allah si Pacea asupra sa. 

In aceasta viata, Allah -subhanahu wa ta’ala- il incearca pe om in 

privinta angajamentului facut de catre acesta: 

 Coran  76: 2 

١ًؼبِثَِص١ًؽاِ﴿ٕ﴾ ِّ ٍَْٕبَُِٖق ِفََدَؼ ِٗ َشبجٍَِّْٔجز١ٍَِ ِْ
ُِّْٓٔطفٍَخِأَ ِِ ِ َْ َٔكب  أَِّبَِضٍَْمَٕبِاْْلِ
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“Am creat omul dintr-o picătură de sămânţă amestecata, incercandu-l. 

si  l-am facut cu auz şi văz.” 

Coran 11: 7 

بِءِ َّ ٌْ ِا َِػٍَٝ َِػْؽُشُٗ َْ َوب َٚ ِ ٍَ ِأ٠ََّب ِِقزَِّخ ِفِٟ اْْلَْؼَض َٚ ِ اِد َٚ ب َّ ِاٌكَّ َِضٍََك ِاٌَِّػٞ َٛ ُ٘ َٚ

ًَلِ َّ َِػ ُٓ ِأَْزَك ُْ ِأ٠َُُّى ُْ ُو َٛ ِِۚ ١ٌَِِِْجٍُ ٌَئِٓ َِٚ َّٓ ١ٌََِمٌَُٛ ِد ْٛ َّ ٌْ ِا ِٓثَْؼِع ِِ ِ َْ ْجُؼٛثُٛ َِّ ِ ِأَُِّىُ ٍَْذ لُ

﴿ِ ٌٓ ج١ِ ُِّ ِِقْسٌؽِ َػاِاًِلَّ ـٰ َِ٘ ْْ َِوفَُؽٚاِاِ َٓ  ﴾٢اٌَِّػ٠

“El este Cel ce a creat cerurile şi pământul în şase zile — tronul Său era 

pe apă — ca sa va incerce care  dintre voi este mai bun la faptă. Dacă 

spui: “Voi veţi fi inviati după moarte”, cei care tăgăduiesc vor spune: 

“Aceasta este doar o vrajă vădită!” 

Coran 18: 7 

ُهْم أَ ْحَسُن َعَمًلا ﴿٧﴾ ا َجَعْلَنا َما َعلَى اْْلَْرِض ِزيَنةا لََّها ِلَنْبلَُوُهْم أَيُّ  إِنَّ

“Cu adevarat am facut ce este pe  pământ podoaba pentru el, ca să 

vedem care dintre ei este mai bun la faptă”. 

 

Coran 20: 131 

اًخب َٚ ِِٗأَْؾ زَّْؼَٕبِثِ َِ بِ َِ ِ ٰٝ َِػ١َْٕ١َْهِاٌَِ َّْ عَّ ُّ ًَلِرَ َِِِٚٗ ِف١ِ ُْ ١َْٔبٌَِِْٕفزَُِٕٙ ٌَْس١َبِحِاٌعُّ َْ٘ؽحَِا َِؾ ُْ ُْٕٙ ِِِِّ ِۚ

﴿ِ ٰٝ أَْثمَ َٚ ِؼْؾُقَِؼثَِّهَِض١ٌْؽِ َٖٚٔٔ﴾ 

“Nu-ţi lungi privirile asupra bucuriilor trecătoare pe care le-am dăruit 

unora dintre ei, ca o floare a Vieţii de Acum,pentru a-I incerca prin ele. 

Zestrea de la Stapanul tău este mai bună şi ea ramane.” 
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Coran 67: 1-2 

﴿ِ ِلَِع٠ٌؽ ٍء ْٟ َِش ًِّ ُِو ٰٝ َِػٍَ َٛ ُ٘ َٚ ِ ٍُْه ُّ ٌْ ِا ِٖ ِث١َِِع ِاٌَِّػٞ ِٔرَجَبَؼَن ِاٌِْ﴾ َِضٍََك َدِاٌَِّػٞ ْٛ َّ
ًَلِ َّ َِػ ُٓ ِأَْزَك ُْ ِأ٠َُُّى ُْ ُو َٛ ٌَْس١َبح١ٌََِِْجٍُ ا ٌَْغفُُٛؼِ﴿ِۚ َِِٚ ٌَْؼِؿ٠ُؿِا ِا َٛ ُ٘ َٕٚ﴾ 

Binecuvântat fie Cel ce are în mâna Sa împărăţia, si El asupra tuturor 

are putere Cel ce a creat viaţa şi moartea ca să va incerce care dintre 

voi este mai bun la faptă. El este Al-Aziz (Cel Puternic), Al-Ghafur (Cel 

Iertător). 

Coran 5: 48 

ِِٗ َِػ١ٍَْ ًٕب ِّ ١َْٙ ُِ َٚ ِ ٌِْىزَبِة ِا َٓ ِِ ِ ِٗ ٠ََِع٠ْ َٓ ِث١َْ ب َّ ٌِِّ لًب َُِصعِّ ِ ٌَْسكِّ ِثِب ٌِْىزَبَة ِا ِا١ٌََِْه ٌَْٕب أََٔؿ َِِٚ ِۚ

ُِٗفَبْزُىُِثَِ ِاٌٍَـّ ِأََٔؿَي ب َّ ِثِ ٌَْسكِِِّۚ ١َُُِِْٕٙ ِا َٓ ِِ ِ َِخبَءَن ب َّّ َِػ ُْ اَءُ٘ َٛ ْ٘ ِأَ ِرَزَّجِْغ ًَل َِِٚ ِِۚ ًٍّ ٌُِى

َْٕٙبًخب ِِ َٚ ِ ِِشْؽَػخً ُْ ُٕى ِِ ٍَْٕبِ ِِۚ َِِخَؼ ُْ ُو َٛ ِى١ٌَِِّْٓجٍُ ـٰ ٌَ َٚ ِ اِزَعحً َٚ ِ خً َِّ ِأُ ُْ ٌََُِٗدَؼٍَُى َِشبَءِاٌٍَـّ ْٛ ٌَ َٚ

ُِْ بِآرَبُو َِ ٌَْط١َْؽادِِفَبْقزَجِمُٛاِِۚ ِِفِِٟ ِِۚ ِِا ُْ بُِوٕزُ َّ ١ًؼبِف١ََُٕجِّئُُىُِثِ ِّ َِخ ُْ ْؽِخُؼُى َِ ِ ِٗ اٌَِِٝاٌٍَـّ

﴿ِ َْ ِِٗرَْطزٍَِفُٛ  ﴾٢ٗف١ِ

“Noi ţi-am pogorât ţie Cartea întru Adevăr, întărind Cartea dinaintea ei 

şi păzind-o. Judecă între ei după ceea ce a pogorât Allah! Nu urma 

poftelor lor, îndepărtându-te de la Adevărul pe care l-ai primit. Noi am 

hotărât fiecăruia dintre voi o lege şi o cale. Dacă Allah ar fi vrut, ar fi 

făcut din voi un singur neam , însă El va incearca prin ce v-a dat. 

Întreceţi-vă unii cu alţii în cele bune. Întoarcerea voastră, a tuturor, este 

la Allah, iar El vă va înştiinţa asupra celor in care va deosebeati.” 
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Coran 21: 35 

﴾ٖ٘﴿ِ َْ ا١ٌََِْٕبِرُؽَِْخُؼٛ َٚ ِِ ۚ ٌَْط١ِْؽِفِْزَٕخًِِ ا َٚ ِ َْٔجٍُُٛوُِثِبٌشَّؽِّ َٚ ِِ ۚ دِِِ ْٛ َّ ٌْ َِْٔفٍفَِغائِمَخُِا ًُّ  ُو

“Fiece suflet va gusta moartea. Va incercam cu răul şi cu binele, ca 

tentatie, şi la  Noi va intoarceti.” 

 

 

 

3-Existenta dupa moarte 

 

Coran 29: 57 

﴾٘٢﴿ِ َْ ِا١ٌََِِْٕبِرُْؽَخُؼٛ َُّ ۚ ِِثُ دِِِ ْٛ َّ ٌْ َِْٔفٍفَِغائِمَخُِا ًُّ  ُو

“Fiecare suflet va gusta moartea. Apoi, la Noi va intoarceti.” 

Coran 4: 78 

ِ ُُ بِرَُىُٛٔٛا٠ُِْعِؼوىُّ َّ دُِأ٠ََْٕ ْٛ َّ ٌْ َش١ََّعحٍِِا ُِّ ِفِِٟثُُؽٚجٍِ ُْ ُِوٕزُ ْٛ ٌَ َٚ  

“Oriunde aţi fi, moartea vă va ajunge din urma, chiar daca sunteti în 

turnuri întărite.” 

Coran 3: 185 

دِِ ْٛ َّ ٌْ َِْٔفٍفَِغائِمَخُِا ًُّ خِِِۚ ُِِو َِ ٌْم١َِب ِا ََ ْٛ َ٠ِ ُْ ِأُُخَٛؼُو َْ ْٛ فَّ َٛ بِرُ َّ أَِّ َِِٚ ِِۚ ِٓ ُِٓؾْزِؿَذَِػ َّ فَ

ٌَْدَّٕخَِفَمَْعِفَبؾَِ ِا ًَ أُْظِض َٚ ١َْٔبِاِِِۚ ِِإٌَّبِؼِ ٌَْس١َبحُِاٌعُّ بِا َِ ٌُْغُؽِٚؼِ﴿َٚ زَبُعِا َِ ِ  ﴾٢ً٘ٔلَّ
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“Fiece suflet va gusta moartea , si vă veţi primi negreşit răsplăţile 

voastre, în Ziua Ridicarii (NT- Invierii) . Cel care va fi indepartat de Foc şi 

bagat în Rai, va castiga. Si nu este viata de jos (NT- in aceasta lume) 

decât obiectul amagirii” 

Odata cu moartea, omul intra  sub stapanirea ingerului mortii pana in 

ziua Invierii: 

 

Coran 32: 11 

﴾ٔٔ﴿ِ َْ ِرُْؽخَُِؼٛ ُْ َِؼثُِّى ٰٝ ِاٌَِ َُّ ِثُ ُْ ِثُِى ًَ وِّ ُٚ ِدِاٌَِّػِٞ ْٛ َّ ٌْ ٍَُهِا َِّ فَّبُوُِ َٛ ٠َِزَ ًْ  لُ

“Spune: “Îngerul morţii căruia i-aţi fost încredinţaţi yatawaffakum (vă 

va omori), apoi la Stapanul vostru veţi fi întorşi.” 

Termenul Tawaffa are urmatoarele sensuri:   

- a muri , a ajunge la sfarsit,  

- a-si tine promisiunea, a-si implini angajamentul, a indeplini o 

promisiune. 

Sensurile termenului in limba araba evidentiaza pe deplin scopul 

existentei in aceasta lume, determinat de legamantul facut anterior cu 

Allah (subhanahu wa ta’ala) 
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Unele versete despre moarte: 

 

Coran 23: 99-100 

بِ َّ َِصبًٌِسبِف١ِ ًُ َّ ِأَْػ ِ﴿٢٢﴾ٌََِؼٍِّٟ ِْ ِاْؼِخُؼٛ ُدِلَبَيَِؼةِّ ْٛ َّ ٌْ ِا ُُ ِاَِغاَِخبَءِأََزَعُ٘ ٰٝ َززَّ

َِِْ ٠ُِْجَؼثُٛ َِ ْٛ َ٠ِ ٰٝ ُِِِٙثَْؽَؾٌشِاٌَِ َؼائِ َٚ ِٓ ِِ َٚ ِِ ۚ ِلَبئٍَُِٙبِ َٛ خٌُِ٘ َّ َبَِوٍِ ۚ ِِأَِّٙ ِِ ۚ َِِوَلَّ رََؽْوذُِِ

﴾ٔٓٓ﴿ 

“Pana când moartea vine la vreunul dintre ei, el spune: “Stapanul meu! 

Intoarce-ma înapoi, căci poate voi săvârşi bine in ce am lasat!” Nu. Este 

doar o vorba rostita de el, si inaintea lor este barzakh (o stavilă) până în 

ziua când vor invia.” 

Coran 4: 18 

ِ ُدِلَبَيِأِِّٟ ْٛ َّ ٌْ ِا ُُ ِاَِغاَِزَعَؽِأََزَعُ٘ ٰٝ ١ِّئَبِدَِززَّ ِاٌكَّ َْ ٍُٛ َّ ٠َِْؼ َٓ ثَخٌٍَُِِِّػ٠ ْٛ ١ٌََْكِذِاٌزَّ َٚ

بِ﴿٢ٔ﴾ ًّ َِػَػاثًبِأ١ٌَِ ُْ ئَِهِأَْػزَْعَٔبٌَُِٙ ـٰ ِِأٌَُٚ  ۚ ُِوفَِّبؼٌِِ ُْ ُ٘ َٚ ِ َْ ٛرُٛ ُّ َ٠ِ َٓ ًَلِاٌَِّػ٠ َٚ ِ َْ  رُْجُذِا٢ْ

“Si nu este căinţa pentru cei care  săvârşesc rele pana cand soseste 

moartea la unul dintre ei si (atunci) spune “Eu mă căiesc acum!”. Si nici 

pentru cei care mor si ei sunt tagaduitori inveterati.” Acestora le-am 

pregătit un chin dureros” 
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4-Existenta in lumea de Apoi 

 

Sfarsitul lumii- Invierea- Judecata- Rasplata 

 

Coran 39: 68-74 

ِاْْلَِ ِفِٟ ٓ َِ َٚ ِ اِد َٚ ب َّ ِاٌكَّ ِفِٟ ٓ َِ ِ ِفََصِؼَك ِٛؼ ِاٌصُّ ِفِٟ ُٔفَِص َِشبَءَِٚ ٓ َِ ِ ِاًِلَّ ْؼِض

ُِٗ ِ﴿ِۚ ِِاٌٍَـّ َْ ٠َِٕظُُؽٚ ٌَ ِل١َِب ُْ ِفَبَِغاُِ٘ ٰٜ ِأُْضَؽ ِٗ ُِٔفَِصِف١ِ َُّ أَْشَؽلَِذِاْْلَْؼُضِثُِِٕٛؼ٢ِٙثُ َٚ ِ﴾

ِثَِ َٟ لُِع َٚ ِ ََٙعاِء اٌشُّ َٚ ِ َٓ ِثِبٌَّٕج١ِّ١ِ ِخَٟء َٚ ِ ٌِْىزَبُة ِا ِظَغ ُٚ َٚ ِ َب ًَِلَِؼثِّٙ ُْ ُ٘ َٚ ِ ٌَْسكِّ ِثِب َُُٕٙ١ْ

﴿ِ َْ ٛ ُّ ِ﴿٠ٙ٢ُْظٍَ َْ ب٠َِْفَؼٍُٛ َّ ِثِ ُُ ِأَْػٍَ َٛ ُ٘ َٚ ٍَْذِ ِّ بَِػ َِّ َِْٔفٍفِ ًُّ ف١َِّْذُِو ُٚ َٚ ِق١َك٢ِٓ﴾ِ َٚ ِ﴾

َِخََِّٕٙ ٰٝ ِاٌَِ َِوفَُؽٚا َٓ ًؽااٌَِّػ٠ َِ ُِؾ َُِِ ِِۚ ُْ ٌَُِٙ لَبَي َٚ ِ اثَُٙب َٛ ِأَْث ِفُزَِسْذ َِخبُءَٚ٘ب ِاَِغا ٰٝ َززَّ

ِ ُْ ُى ِِ ْٛ َ٠ِ ٌِِمَبَء ُْ ٠ُِٕػُؼَُٚٔى َٚ ِ ُْ َِؼثُِّى ِآ٠َبِد ُْ َِػ١ٍَُْى َْ ٠َِْزٍُٛ ُْ ُٕى ِِّ ِ ًٌ ُِؼُق ُْ ٠َِؤْرُِى ُْ ِأٌََ َضَؿَٔزَُٙب

َػا ـٰ ٌَْؼػَِِۚ َِِ٘ ِا خُ َّ َِوٍِ َِزمَّْذ ْٓ ِى ـٰ ٌَ َٚ ِ ٰٝ ِثٍََ ِ﴿لَبٌُٛا َٓ ٌَْىبفِِؽ٠ ِا َِػٍَٝ ِاْظُضٍُٛا٢ِٔاِة ًَ ِل١ِ ﴾

ِف١َِٙب َٓ َِضبٌِِع٠ َُ َِخََّٕٙ اَة َٛ ِ﴿ِۚ ِِأَْث َٓ زََىجِِّؽ٠ ُّ ٌْ ِٜا َٛ ْث َِ ِ ا٢ِٕفَجِْئَف ْٛ ِارَّمَ َٓ ِاٌَِّػ٠ ِق١َك َٚ ِ ﴾

ِاِِ ُْ ُ ًؽاَؼثَّٙ َِ ُِؾ ٌَْدَِّٕخ ِا َِضَؿَٔزَُٙبِِۚ ٌَِِٝ ُْ ٌَُِٙ لَبَي َٚ ِ اثَُٙب َٛ ِأَْث فُزَِسْذ َٚ ِ َِخبُءَٚ٘ب ِاَِغا ٰٝ َززَّ

﴿ِ َٓ ِفَبْظُضٍَُٛ٘بَِضبٌِِع٠ ُْ ِِغْجزُ ُْ َِػ١ٍَُْى ٌَ ػ٢َِْٖقََل َٚ ِاٌَِّػَِٞصَعلََٕبِ ِٗ ُعٌٍَِِـّ ّْ ٌَْس لَبٌُٛاِا َٚ َعُِٖ﴾ِ

ٌَْدَِّٕخَِز١ُْثََِٔشبءُِ ِا َٓ ِِ أُِ َّٛ َؼثََٕبِاْْلَْؼَضَِٔزَجَ ْٚ أَ َِِٚ ِۚ﴿ِ َٓ ١ٍِ ِِ ٌَْؼب ِأَْخُؽِا َُ  ﴾٢ِٗفَِْٕؼ
“Si este suflat in trâmbiţă, si sunt trăsniţi cei din ceruri şi cei de pe 
pământ, afară de cei care vrea Allah. Apoi este suflat in ea inca odata, 
şi iată-i pe ei în picioare privind. Si Pământul straluceste in lumina 
Stapanului său; si  Cartea este aşezată; si profeţii şi martorii sunt adusi; 
Si este judecat intre ei dupa dreptate si ei nu sunt nedreptatiti; si 
fiecare suflet este rasplatit dupa ceea ce a faptuit. El este Stiutor a 
ceea ce fac.  
Cei care tagaduiesc sunt condusi in cete catre Iad  (Geahannam) pana 
cand ajung la el. Portile lui sunt deschise si pazitorii lui le spun:<< Nu v-
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au venit trimisi dintre voi, recitandu-va versetele Stapanului vostru si 
prevenindu-va asupra intalnirii cu aceasta Zi a voastra?>>  Ei spun: 
<<Intr-adevar!>>. Dar s-a adeverit cuvantul osandei asupra 
tagaduitorilor. Este spus (apoi): << Intrati pe portile Iadului 
(Geahannam), in care  veti vesnici!>>. Ce rau este locul celor trufasi. 
Si cei care s-au temut de Stapanul lor, sunt condusi in cete catre Rai 
(Genna  ) pana cand ajung la el. Portile lui sunt deschise si pazitorii lui le 
spun:<< Pace asupra voastra! Ati fost buni. Intrati in el si vesniciti.>> Si 
ei spun: << Lauda este pentru Allah care ne-a adeverit promisiunea sa 
si ne-a dat pamantul mostenire, asezandu-ne in Rai unde vrem. Ce 
minunata este rasplata faptuitorilor! 
 
  
 
 

َِٓ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ ِا َِِٗؼةِّ ُعٌٍَِِـّ ّْ ٌَْس  ا
 

 
 


