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Представљено је вишеструко сложено и научној и
стручнојјавностинедовољнопознатопитањеислам
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* Ви ши на уч ни са рад ник



- 280 -

ИСЛАМСКАЕСХАТОЛОГИЈАДраганМ.Новаковић

свимљудимасветаиојачајуспремностнадодатна
прегнућазахтеванаодверскогилидржавногвођства.
Кључнеречи:Исламскаесхатологија,ислам,сахрана,
берзах,предзнаци,Судњидан,верници.

Iслам ска те о ло ги ја са др жи пот пу на об ја шње ња бо ле сти, смр ти, 
са хра не и за гроб ног жи во та, та ко да од ба цу је сва на сто ја ња 

о мо гу ћем ла и ци зи ра њу не ких од тих об ре да и њи хо вом вр ше њу 
из ван вер ске за јед ни це. Му сли ма ни ма се пре по ру чу је да ре дов но 
оби ла зе бо ле сне љу де, јер тим чи ном по ка зу ју со ли дар ност, спрем-
ност на по моћ и по што ва ње осо бе ко ја је у не во љи. Пре по руч љи во 
је те шко бо ле сну осо бу под се ћа ти на смрт и ука зи ва ти на по тре бу 
да то ком пре о ста лог жи во та учи ни што ви ше до брих де ла, јер „жи-
вот по сле смр ти је у ства ри пра ви жи вот“.1) Из ве сно при бли жа ва ње 
смр ти оба ве зу је при сут не да бо ле сни ка под сти чу на што че шће из-
го ва ра ње основ не ве ро и спо вед не фор му лу, из вр ше окре та ње пре-
ма Ка би и по ло же да ле жи на де сној стра ни. Те шко ста ње бо ле сти 
оправ да ва од лу ку о по ста вља њу уми ру ћег у по ло жај ко ји му нај-
ви ше од го ва ра. На сту па њем смр ти по кој ни ку се по ве зу ју ви ли це, 
за кло пе очи и по кри је те ло.2)

САХРАНА

При пре ме за са хра ну по чи њу од тре нут ка ка да се на си гу ран 
на чин утвр ди да је на сту пи ла смрт. Нај бли жој род би ни до зво ље но 
је пла ка ње, из стро гу за бра ну по ви ша ва ња гла са и на ри ца ња. По-
ро ди ца ни је оба ве зна да обез бе ђу је по слу же ње за по се ти о це ко ји 
до ђу да из ра зе са у че шће. Ува жа ва ју ћи те шку си ту а ци ју до ма ћин-
ства у ко ме се де сио смрт ни слу чај, ком ши је при пре ма ју и до но се 
хра ну ожа ло шће ни ма: „Оба ве зно но се по ки ло ка хве и ки ло грам 
ше ће ра ‘коц ке’, као и по јед ну ‘ште ку’ ци га ре та. Бо га ти ји при ја-
те љи, као и бли жа род би на но се нај по треб ни је на мир ни це, умје-
ше не пи те, као и дру гу спре мље ну хра ну за по ро ди цу умр лог и за 
при ја те ље и по зна ни ке ко ји су при сти гли из уда ље ни јих мје ста, а 

1) Али Ат тан та ви, Опћиприказисламскевјере (вјеровање–акаида),Ви со ки са у диј ски 
ко ми тет за по моћ БиХ, Са ра је во, 1996, стр. 68.

2) Ис кре ни вер ник ду жан је да ве ру је у за гроб ни жи вот: „За хва љу ју ћи вје ро ва њу у Ахи-
рет наш жи вот до би ја свој уз ви ше ни циљ и ду бо ки сми сао, а тај се циљ и сми сао 
оства ру је чи ње њем по зи тив них, а чу ва њем од за бра ње них дје ла, по сти за њем ра зних 
ври јед но сти и ква ли те та, а од стра њи ва њем свих не до ста та ка штет них по ти је ло, по 
вје ру, по до сто јан ство, по ра зум и по имо ви ну“, Аб дул Ме џид Ез-Зин да ни, Ел–иман
исламсковјеровање,Ислам ска за јед ни ца, Штут гарт, 2001, стр. 102.
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ожа ло шће на по ро ди ца им не мо же при пре ми ти хра ну”.3) Опре ма-
ње умр лог, умо та ва ње у ће фи не, кла ња ње џе на зе и са хра на, спа да-
ју у ко лек тив ну оба ве зу му сли ма на пре ма свом чла ну. Уче сни ци 
у тим ак тив но сти ма за слу жу ју по се бан се вап и њи хо ва де ла би ће 
пра вил но вред но ва на на Суд њем да ну. Рат ник ко ји по ги не на бој-
ном по љу – ше хид уко па ва се у за те че ној оде ћи, али се ислам ски 
прав ни ци ра зи ла зе у ту ма че њу оба ве зно сти кла ња ња џе на зе.4)

Умр ла осо ба по ста ви се на уз диг ну то ме сто и осло бо ди оде ће. 
По сле те мељ ног чи шће ња пре ми ну лом се узи ма кла сич ни аб дест, 
а за тим се ку па три или че ти ри пу та по чи њу ћи са де сне стра не, уз 
оба ве зу да се на кра ју упо тре бе са пун или кам фор. Те ло се осу-
ши чи стим убру сом и па жљи во ста ви у на ми ри са не ће фи не – му-
шка рац у три, а же на у пет. Пре по ру чу је се да ће фи ни бу ду бе ли 
и чи сти чи ме се ис кљу чу је упо тре ба сви ле и дру гих ску по це них 
ма те ри ја ла. Из да ци за опре ма ње на ми ру ју се из имо ви не умр лог, а 
уко ли ко је не ма, тро шко ве сно си осо ба ко јој је би ла утвр ђе на оба-
ве за из др жа ва ња. Про пи са но је да умр лу же ну мо же ку па ти са мо 
осо ба истог по ла, али је до зво ље но да муж ога су ли су пру гу и же на 
му жа. Осо ба за ду же на да ку па умр ле мо ра би ти по бо жна и од ње се 
зах те ва да не из но си де та ље ко је је ви де ла то ком оба вља ња об ре-
да, јер су прот но по сту па ње ума њу је на гра ду про пи са ну од Ала ха 
за вр ше ње те од го вор не ду жно сти. По жељ но је оба вља ње ку па ња 
умр лих на до бро вољ ној осно ви и бес плат но, али је то спе ци фич но 
за ни ма ње у ве ћи ни ислам ских др жа ва про фе си о на ли зо ва но и под-
ра зу ме ва пла ћа ње про пи са не су ме нов ца.

До зво ље но је џе на зу умр лом кла ња ти у џа ми ји, али прак са по-
ка зу је да се тај об ред нај че шће вр ши из ван вер ског објек та. Пре-
ми ну лог до гроб ног ме ста но се че ти ри чо ве ка ме ња ју ћи ме сто на 
сва ких че тр де сет ко ра ка. По греб на ко ло на иде убр за но во де ћи ра-
чу на да се умр ли не тре се у та бу ту. Ду би на ис ко па ног гро ба тре-
ба да бу де нај ма ње ко ли ко по ло ви на људ ског ста са.5) Из го ва ра ју ћи 
ре чи из Би сми ле оста ци умр лог по ста вља ју се на де сну стра ну и 
оба ве зно у прав цу Ка бе. Гроб но ме сто по кри ва се да ска ма и за тр-
па ва зе мљом, а за тим се умр лом про у чи при год на до ва са мол бом 

3) Ха сан Ха џић, „Оби ча ји код џе на зе у Сан џа ку“II, Гласислама, Но ви Па зар, бр. 99, фе-
бру ар, 2005, стр. 24.

4) Ane e la Sul ta na, „Ta li ban or Ter ro rist? So me Re flec ti ons on Ta li bans Ide o logy“, Politicsand
Religion,Cen ter for Study of Re li gion and Re li gi o us To le ran ce, No. 1/2009, pp. 7-24.

5)  Изет Ма шо вић, 101дерс,Ме ши хат Ислам ске за јед ни це Сан џа ка, Из да вач ка дје лат-
ност, ИЛМ, Но ви Па зар, 2010, стр. 84-86.
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Ала ху да га учвр сти у ве ри и до бро при пре ми за ка бур ска ис пи ти-
ва ња. Уко ли ко до смр ти на сту пи на мо ру, умр ли се умо та у ће фи не 
и по сле про у че не до ве те ло ба ца у во ду. До зво ље но је са мо у би цу 
као ве ли ког гре шни ка ку па ти и уко па ва ти уз стан дард ну џе на зу. 
Умр лом но во ро ђен че ту, ко је је по ка зи ва ло зна ке жи во та, на де ва се 
име, ку па и кла ња џе на за. От ко па ва ње гро ба ни је до зво ље но, као 
ни са хра на но вог по кој ни ка, док ко сти прет ход ни ка пот пу но не ис-
тру ну и по ста ну део зе мље. Му шкар ци ма је омо гу ће но да по се ћу ју 
гро бље, јер  тим чи ном учвр шћу ју ве ру и вр ше при пре ме за жи вот 
у бу ду ћем све ту. По је ди ни прав ни ци сма тра ју да и же не има ју пра-
во да од ла зе на гро бље, али по сто ји оп шта са гла сност да је пре те-
ри ва ње стро го за бра ње но. При сту пом гро бу по се ти лац се окре ће 
ли цу умр лог и про у ча ва при год ну до ву. Вер ни ци ма се пре по ру-
чу је стрикт но при др жа ва ње про пи са них оби ча ја и не до зво ља ва 
њи хо ва из ме на: „За бра ње но је (ха рам) по ред ка бу ра упра жња ва ти 
не и слам ске по ступ ке као што је: на ри ца ње, до зи ва ње умр лог или 
тра же ње по мо ћи од ње га. Умр лом ће ко ри сти ти до бра ди је ла ко ја 
је он ура дио док је био жив и она дје ла ко ји ма је био узроч ник, у 
скла ду с ри је чи ма Вје ро вје сни ка: ‘Ка да чо вјек умре, пре ста ју ње-
го ва дје ла, осим у три слу ча ја: тај на са да ка, на у ка ко јом се ко ри сти 
или до ва ко ју му учи ни до бро од го је но ди је те’”.6)

По ла зе ћи од Ку ран ског аје та да Алах узи ма ду ше у ча су смр-
ти, ислам ска те о ло ги ја пре ци зно де фи ни ше људ ски крај на зе мљи: 
“Смрт је ка да ду ша на пу шта ти је ло, ка да пре ла зи у жи вот у бер-
за ху, а ка да се зе мља но ти је ло вра ћа свом пра по чет ку из ко јег је 
на стао. Из ла ском ду ше из ти је ла пре ста је рад би ло ко јег ор га на у 
људ ском ти је лу у сва кој ће ли ји, као што се рас пр сну са стој ци сва ке 
ће ли је и по ми је ша ју тје ле сне тва ри јед на с дру гом. Ти је ло пре ла-
зи у ста ње уко че но сти у ко јем не осје ћа, не ра сте, не хра ни се, не 
по кре ће се, не ди ше, не раз ми шља, ни ти би ло што ра ди. Смрт је 
нај слич ни ја сну, је ди но што је у сну ти је ло по ве за но с ду шом, а 
код смр ти она се у пот пу но сти одва ја од ти је ла”.7) Ду жност је сва-
ког чо ве ка да при хва ти чи ње ни цу о не из бе жно сти смр ти и пра во-
вре ме но се при пре ми за тај чин. Ме ди цин ском не гом и упо тре бом 
са вре ме них ле ко ва смрт се мо же за из ве сно вре ме од ло жи ти, али и 
то се чи ни са до зво лом Ала ха, ко ји је омо гу ћио про из вод њу ме ди-

6) Гру па ауто ра, Исламскознање,штам па но под по кро ви тељ ством са у диј ског кра ља Фах-
да, Са ра је во, 2001, стр. 208.

7) Аб дул Ме џид Ез-Зин да ни, Једноћастворитеља, штам па но под по кро ви тељ ством са у-
диј ског кра ља Фах да, Са ра је во, 2001, стр. 123.
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ка ме на та и у сва ком по је ди нач ном слу ча ју пре ци зно од ре дио крај 
њи хо вог де ло ва ња.

БЕРЗАХ

Пре ма Ку ра ну и број ним ха ди си ма по сла ни ка Му ха ме да, вре-
ме из ме ђу смр ти и по нов ног ожи вља ва ња на зи ва се бер зах, ко ји за-
по чи ње одва ја њем ду ше од те ла.8) Умр лом чо ве ку Алах ша ље ме ле-
ке смр ти да пре у зму ду шу, с тим да је про пи са ни по сту пак пот пу но 
раз ли чит за ода ног му сли ма на и не вер ни ка: „Му сли ман вје ру је да 
ње го ва сре ћа у жи во ту, и на ово ме и оно ме сви је ту, за ви си од то га 
ко ли ко ји и ка ко од го јио и очи стио сво ју ду шу, јер ако је она по ква-
ре на, пр ља ва и не ва ља ла, ни он не ће би ти сре тан“.9) Искре ном и 
по бо жном вер ни ку до ла зе ме ле ци Мун кир и Не кир све тлих ли ца, 
об у че ни у рај ску оде ћу и об да ре ни не по но вљи вим ми ри си ма. Ду-
ша на пу шта те ло ве о ма ла ко и ме ле ци је при хва та ју и по ста вља ју у 
ће фи не и ми ри се. За тим се уз ди же до сед мог не ба и при ма Ала хо ву 
на ред бу о упи су у књи гу ве ли ка на и по нов ном вра ћа њу на зе мљу 
и спа ја њу са те лом. На ве де ни про цес тра је ве о ма крат ко, та ко да 
умр ли чу је ко ра ке љу ди ко ји по сле уко па од ла зе са гро бља. По ста-
вља ју ћи по кој ни ка у се де ћи по ло жај ме ле ци за по чи њу ис пи ти ва ње 
ра ди до би ја ња при зна ња да је ње гов го спо дар Алах, ве ра ислам и 
Му ха мед по сла ник. До бив ши по зи ти ван од го вор и по твр ду да су 
ве ро ва ња про и за шла из чи та ња Ку ра на и по што ва ња дру гих нор-
ми ре ли ги је, са не ба ће се чу ти глас да је у пи та њу ис пра ван чо век 
ко ме тре ба при пре ми ти ме сто у отво ри ти вра та џен не та. До пре-
ће из у зет но при ја тан ми рис, гроб ће се про ши ри ти до не слу ће них 
раз ме ра, а при до шли чо век ве се лог из гле да оли ча ва ће до бра де ла 
учи ње на то ком жи во та на зе мљи. За до во љан по вољ ним ис хо дом 
ка бур ских ис пи ти ва ња умр ли ће по же ле ти бр зи до ла зак Суд њег да-
на ко ји пред ста вља пред у слов за од ла зак у рај и по нов ни су срет са 
род би ном на зе мљи.10) 

8) Сум ња у на ве де ни по сту пак ни је до зво ље на: „Му сли ман је пот пу но убје ђен да су ка-
бур ска бла го дат, ка бур ска ка зна и ис пи ти ва ња два ме ле ка у ње му ап со лут на исти на“, 
Аб дул Ме џид Ез-Зин да ни, на ве де но де ло,Штут гарт, 2001, стр. 99.

9) Џа вир ел-Џе за и ри Ебу-Бе кр, Оправилималијепогпонашањаионарави,Ви со ки са-
у диј ски ко ми тет за по моћ БиХ и Кул тур ни цен тар „Кра ља Фах да“, Са ра је во, 2001, 
стр. 22.

10)  По ред про ши ри ва ња гро ба, по је ди ни ислам ски ауто ри ис ти чу да ће се ка бур ис пу ни ти 
зе ле ни лом, да ће има ти ди мен зи је до кле по глед мо же да до пре и да ће се де ла пре тво-
ри ти у лик чо ве ка, ко ји ће умр лог об ра до ва ти из ве сним ра јем, Гру па ауто ра, на ве де но 
де ло, Са ра је во, 2001, стр. 133-134
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Си ту а ци ја ко ју до жи вља ва умр ли не вер ник пот пу но је дру га-
чи ја и ка рак те ри ше се те шким и муч ним одва ја њем ду ше од те ла 
ко је вр ше стро ги и ме ле ци цр них ли ца. Ис пу шта ју ћи не при ја тан 
ми рис отрг ну та ду ша сме шта се на гру бо плат но и под стро гом 
кон тро лом по чи ње уз ди за ње, али пре пр вог не ба Алах ша ље по ру-
ку да се из вр ши упис у књи гу по ни же них и вра ти на зе мљу. По сле 
спа ја ња ду ше са те лом по ста вља ју се стан дард на пи та ња, али не-
вер ник оста је упо ран у ста ву да Алах ни је ње гов го спо дар, да не 
при па да исла му и да ни је оба ве штен о по сла ни ку упу ће ном свим 
на ро ди ма. Сна жни глас са не ба од го во ри ће да се при пре ми ме сто у 
џе хен не му, а ис пи ти ва ни ће осе ти ти ва тру и ужа сан смрад. Гроб у 
ко ји је по ло жен сти сну ће се та ко сна жно да ће умр лом ко сти про-
ла зи ти јед на по ред дру ге. По ја ви ће се чо век не при јат ног ли ка и 
стра шног ми ри са ко ји ће се пред ста ви ти као ру жна де ла чи ње на 
за жи во та. За тим на сту па глув и нем чо век ко ји гре шни ка јед ним 
удар цем ма ља пре тва ра у пра ши ну. По вра ћен во љом Ала ха у пр-
во бит но ста ње пре ми ну ли ће по же ле ти од ла га ње Суд њег да на као 
си гур ног пред зна ка за од ла зак у па као.11)

Од ре ђе ним ис ку ше њи ма у ка бу ру – гро бу из ло же ни су и вер-
ни ци и њи хов ин тен зи тет за ви си од де ла ко ја је умр ли учи нио то-
ком жи во та.12) Обра зла жу ћи тај став, ви ше ха ди са спе ци фи ку је и 
бли же од ре ђу је по ступ ке ко ји ди рект но до при но се те жи ни ис пи-
ти ва ња до ко јих ће до ћи не по сред но по сле смр ти. Ко ри сте ћи раз-
ли чи те при ли ке, по сла ник Му ха мед  пре ци зно је ука зао на се дам 
де ла и об ли ка по на ша ња чи је уче ста ло прак ти ко ва ње по ја ча ва за-
гроб не пат ње. Утвр ђе ном гра да ци јом на пр во ме сто по ста вље ни 
су љу ди ко ји то ком жи во та ни су бла го вре ме но укла ња ли не чи сто-
ћу од мо кра ће. При ме ре на ка бур ска ис ку ше ња за га ран то ва на су и 
по је дин ци ма скло ним сплет ка ре њу и ого ва ра њу дру гих. Зна чај не 
те шко ће при ли ком по ла га ња ра чу на има ће љу ди ко ји су упра жња-
ва ли ши ро ко рас про стра ње ну осо би ну пре те ри ва ња. Иста суд би на 
на ме ње на је и осо ба ма ко је су то ком жи во та це ни ле лаж као по-
жељ ну и за по на ша ње пре по руч љи ву вр ли ну. Од ба ци ва ње Ку ра на 
и не по што ва ње про пи са них упут ста ва, пред ста вља по у здан на чин 
за при бли жа ва ње при пре мље ним не да ћа ма. Упра жња ва ње про сти-
ту ци је као ве ли ког мо рал ног зла би ће пра вед но вред но ва но на Суд-

11) Му хам мед Ну ајм Ја син, Имантемељисуштинанегација,Ви со ки са у диј ски ко ми тет 
за по моћ БиХ и Кул тур ни цен тар „Кра ља Фах да“, Са ра је во, 2000, стр. 63-94.

12) Му нир Га вран ка пе та но вић, Снагомвјередосавршенствадуше, Ри ја сет Ислам ске за-
јед ни це Бо сне и Хер це го ви не, Из да вач ки цен тар Ел-Ка лем, Са ра је во, 2000, стр. 20-22.
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њем да ну, али пр ва ка зна за по чи ни о це тог де ла при пре мље на је у 
ка бу ру. Бан ка ри и тр гов ци и сви они ко ји узи ма ју ка ма ту мо ра ју 
би ти спрем ни за стро ге санк ци је у жи во ту по сле смр ти.13) 

Ве ли ки број ха ди са из раз ли чи тих пе ри о да по твр ђу је да се ду-
ша у бер за ху одва ја и спа ја са те лом, да за јед но с њим ужи ва и 
па ти и да се ко нач но ује ди ња ва ње оба вља на Суд њем да ну: „ И у 
ра ју и у па клу љу ди ма се при дру жу ју ду ше ко је је ство рио Бог“.14) 
За ви сно од уло ге ко ју је по је ди нац то ком жи во та имао за раз вој и 
укуп ну афир ма ци ју исла ма, од ре ђу је се и по ло жај ду ше у бер за ху. 
Ду ше ве ро ве сни ка и ве ли ка на за у зи ма ју нај у зви ше ни ји по ло жај, 
али и из ме ђу њих по сто је од ре ђе не раз ли ке у ста ту су. Пот пу ну сло-
бо ду и при ви ле го ван по ло жај има ће ду ше па лих за ве ру – ше хи ди 
за ко је је пред ви ђе но да бо ра ве пред вра ти ма џен не та у зе ле ном 
двор цу ис под ко га ће про ти ца ти ре ка.15) Уз ви ше ним ду ша ма ко је су 
то ком жи во та на Зе мљи по што ва ле Ала ха, би ће омо гу ће но дру же-
ње са се би срод ним уко ли ко ис пу ња ва ју кри те ри ју ме о по кор но сти 
Ство ри те љу. Ве ли ке ску пи не ду ша оста ће у ка бу ру, јер су њи хо ви 
вла сни ци по ка зи ва ли од ре ђе не зна ке охо ло сти. Нај го ру суд би ну 
има ће зе маљ ске ду ше за ко је ни је пред ви ђе но уз ди за ње, због не-
спрем но сти да упо зна ју Го спо да ра и при хва те ње го во уче ње. Ду ше 
блуд ни ка и блуд ни ца би ће не пре ста но у пла ме ну, а не ке ће пли ва ти 
кр ва вом ре ком и хра ни ти се ка ме њем. Укуп ни по ло жај лак ше ће се 
схва ти ти уко ли ко се зна да пу ту ју огром ном бр зи ном и да по сто-
ји по де ле на сло бод не, за ви сне, не бе ске и зе маљ ске ду ше. Пре ма 
ислам ској те о ло ги ји ду ше мо гу би ти здра ве, бо ле сне, а за њих је 
пред ви ђен и бол, ту га, пат ња и раз ли чи та ис ку ше ња, укљу чу ју ћи 
и хап ше ње.

ПРЕДЗНАЦИСУДЊЕГДАНА

Пе ри од бер за ха за вр ша ва се Суд њим да ном чи ји по че так од-
ре ђу је ис кљу чи во Алах, та ко да на тај до га ђај не мо гу ути ца ти по-

13) Са лих Кур ди, Исламскетеме,Ви со ки са у диј ски ко ми тет за по моћ БиХ и Кул тур ни 
цен тар „Кра ља Фах да“, Са ра је во, 2000, стр. 38-41.

14) Ме тју Гор дон, Ислам,Чи го ја, Бе о град, 2001, стр. 45.
15) An ne la Sul ta na, „Dig ging Isla mic Ro ots of Ji had to Un veil the Truth“, PoliticsandReli

gion,Cen ter for Study of Re li gion and Re li gi o us To le ran ce, No. 2/2010, pp. 31-41. Му-
че ни штво ра ди оства ри ва ња по ли тич ких це ље ва при сут но је и у хин ду и зму. Ви де ти, 
Shant hi ku mar Het ti a rac hchi, „Ta mil Ti ger ′Martyrdom′ in Sri Lan ka: Fa ith in Su i ci de for 
Na ti on hood?“, PoliticsandReligion,Cen ter for Study of Re li gion and Re li gi o us To le ran ce, 
No. 2/2007, pp. 131-142.
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је дин ци ма ко ли ко би ли зна чај ни и моћ ни. Бу ду ћи да је Суд њи дан 
пре су дан за све ге не ра ци је љу ди, а по себ но оне ко ји тај тре ну так 
до че ка ју на Зе мљи, Ку ран је пре ци зно утвр дио ве ли ке пред зна-
ке, док ха ди си и су нет ука зу ју на зна ча јан број ма лих на го ве шта ја 
да се спре ма до ла зак епо хал них про ме на. Ислам ски те о ло зи ни су 
пот пу но уве ре ни у ве ро до стој ност ма лих пред зна ка због не по у зда-
но сти пре но си ла ца и ре ал не мо гућ но сти да ре чи по сла ни ка ни су 
пра вил но за бе ле же не. Не за ви сно од тих раз ми мо и ла же ња ко ја су 
у осно ви фор мал ног ка рак те ра, јер су по је ди не ре чи по сла ни ка уз 
за не мар љи ве из ме не са мо на раз ли чит на чин ин тер пре ти ра не, сма-
тра мо да по сто је оправ да ни раз ло зи за пред ста вља ње и тих до ка за.

По сла ник Му ха мед ја сно је на зна чио да је Суд њи дан по ве зан 
са по чет ком де ша ва ња раз ли чи тих до га ђа ја ко је љу ди ни су мо гли 
за ми сли ти. Ви дев ши те зна ке сва ки по је ди нац ду жан је да спо ме-
не Ала ха и схва ти да се од лу чу ју ћи дан  при бли жио. Отво ри ће се 
ви ше руд ни ка у ко ји ма ће екс пло а та ци ју вр ши ти пре зре ни љу ди 
и не вер ни ци. Си ро ма шни па сти ри из не на да ће сте ћи огром но бо-
гат ство и по че ти но вац да ула жу у из град њу екс трем но ви со ких и 
ску по це них згра да. Бо гат ство ће по ста ти све оп шта по ја ва та ко да 
вер ник не ће зна ти у чи ју ко рист да уде ли зе кат. Уче ста ће зе мљо-
тре си и ја ча ти њи хов ин тен зи тет, а те про це се пра ти ће фе но мен 
бр зог про ла ска вре ме на. Ка ми ле као основ но сред ство за пре воз 
љу ди и пре нос ро бе ви ше се не ће ко ри сти ти, већ „ве ли ка се дла” 
за хва љу ју ћи ко ји ма ће за ин те ре со ва ни бр зо до ла зи ти до џа ми је. 
Ди вље зве ри ће про го во ри ти, а исту спо соб ност сте ћи ће и раз ли-
чи ти пред ме ти. Гран ди о зни на пре дак на у ке би ће пра ћен све ве ћим 
од су ством ве ре у све сти и по на ша њу љу ди. При сут ни у џа ми ја ма 
ис цр пљи ва ће се сва ђа ма и не ће ус пе ти да про на ђу има ма да их 
пред во ди на мо ли тви, о че му проф, др Д. Та на ско вић ка же сле де ће: 
„Суд њем да ну ће, ка ко се ве ру је, прет хо ди ти раз до бље крај њег без-
вер ја, из о па че но сти и оп штег мо рал ног по ср ну људ ског ро да, што 
је ′оп ште ме сто′ укуп не мо но те и стич ке апо ка лип ти ке“.16) Тр го ви на 
ће до сти ћи не слу ће не раз ме ре, али њен раз вој усло ви ће ки да ње 
род бин ских ве за и ла жна све до че ња. Због про зир не оде ће же не ће 
из гле да ти као го ле, а та кво по на ша ње до при не ће бри са њу раз ли ка 
из ме ђу по ло ва. Не пре ста но ће се по ве ћа ва ти број же на, та ко да ће 
раз ме ра би ти пе де сет пре ма је дан. По ја ча на упо тре ба ал ко хо ла ин-

16) Дар ко Та на ско вић, Исламдогмаиживот,Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 2008, 
стр. 91.
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тен зи ви ра ће нај ра зли чи ти је блуд не рад ње и од но се. Уме сто де це 
љу ди ће са ве ћим за до вољ ством уз га ја ти и у сво јим до мо ви ма др-
жа ти псе. Штет но деј ство оп ште при хва ће не ка ма те осе ти ће мно ги 
љу ди. За ме нив ши уоби ча је ни по здрав, љу ди ће се јед ни дру ги ма 
обра ћа ти кле твом. По ја ви ће се ше ја тан и на ив ним љу ди ма ту ма-
чи ти раз ли чи те књи ге твр де ћи да се ра ди о Ку ра ну. Не ка да сло жна 
и је дин стве на бра ћа ис по ве да ће и прак ти ко ва ти раз ли чи те ве ре. 
Мно го број ни љу ди уми ра ће од бр зе смр ти, од но сно по сле ди ца ср-
ча ног уда ра. Уби ство ће по ста ти нор мал на по ја ва, а брат ће без 
ви дљи вог раз ло га ди ћи ру ку на оно га ко га је иста мај ка ро ди ла. 
Је дин ство му сли ман ске уме би ће на ру ше но и тај про цес пра ти ће 
по ја ча но чи ње ње раз ли чи тих ло ших де ла и не при клад но оп хо ђе-
ње пре ма ком ши ја ма. Џи хад се не ће пред у зи ма ти, а са бља као ње-
гов си но ним оста ће у ко ри ца ма. За но ћив ши као вер ник чо век ће 
се про бу ди ти као от пад ник, а ја ча ће спрем ност да се ве ра и мо рал 
за ме не за све тов на ужи ва ња. Ис ку ше ња и мо рал на по ср ну ћа под-
ста ћи ће део Му ха ме до вог уме та да свим сред стви ма шти ти исти-
ну, чи ме ће обез бе ди ти за до вољ ства у ра ју пред ви ђе на за ше хи де.17) 
На сто ја ња Је вре ја да по ко ре му сли ма не не ће има ти успе ха, јер ће 
Алах ста ти на стра ну пра вед них.

Па жљи ва ана ли за ја сно по ка зу је раз ло ге због ко јих ве ћи на 
ислам ске уле ме по кла ња зна чај ну па жњу и при зна је ве ро до стој-
ност на ве де них ха ди са као по у зда них све до чан ста ва да пред сто ји 
Суд њи дан. Огром не про ме не до ко јих је до шло у све ту по сле смр-
ти по сла ни ка Му ха ме да у ве ли кој ме ри по твр ђу ју ње го ва пред ви-
ђа ња, та ко да ислам ски вер ни ци мо гу ла ко за кљу чи ти да се ра ди о 
ја сним до ка зи ма про роч ких на го ве шта ја и са свим из ве сном при-
бли жа ва њу Суд њег да на. Бо га та нафт на по ља у арап ским др жа ва-
ма нај че шће су под кон тро лом стра на ца, од но сно не вер ни ка, а за 
глав не по сло ве ан га жо ва ни су струч ња ци и рад ни ци са свих кон ти-
не на та. Си ро ма шни бе ду и ни ко ји су се ве ко ви ма пре хра њи ва ли га-
је њем ка ми ла и ова ца, на гло су се обо га ти ли и сте че ни но вац ула жу 
у из град њу по слов ног и стам бе ног про сто ра и лук су зне про из во де. 
По је ди не арап ске др жа ве, као шту су Ку вајт и Ује ди ње ни Арап ски 
Еми ра ти, пот пу но су ре ши ле про блем си ро ма штва, та ко да се при-
ку пље ни зе кат усме ра ва си ро ма шним вер ни ци ма у ино стран ству. 
На го ве ште на „ве ли ка се дла” ко ји ма ће љу ди до ла зи ти до џа ми ја 

17) Ви де ти ши ре, Аб дул мах ди Са хиб Џа фер, „Арап ско ви ђе ње бал кан ским му сли ма на: 
по ку шај ра све тља ва ња уло ге ислам ских фун да мен та ли ста“, Политикологијарелигије,
Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, бр. 1/2008, стр. 53-64. 
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пред ста вља ју ауто мо би ли ши ро ко при ме њи ва ни у арап ском све ту 
због јев ти ног го ри ва. Тр го ви на је по ста ла свет ски фе но мен, а ње на 
пра ви ла нај че шће ни су ком па ти бил на са род бин ским и брат стве-
нич ким ве за ма. За хва љу ју ћи раз ви је ном ту ри зму у му сли ман ске 
зе мље до ла зе го сте чи ји на чин оде ва ња ка рак те ри сти чан по ми ни-
мал ним ку па ћим ко сти ми ма и упо тре би про зир них мо дер них ма те-
ри ја ла све ви ше прак ти ку ју и до ма ће же не. Еман ци па ци ја же на као 
свет ски тренд по сте пе но ума њу је раз ли ке и по ни шта ва кла сич ну 
по де лу на му шке и жен ске по сло ве. Упо тре ба ал ко хо ла до би ја гло-
бал не раз ме ре, а том по ро ку све ви ше су из ло же ни и му сли ма ни. 
Про сти ту ци ја као нај е ле мен тар ни ји об лик блу да, по ста ла је у по-
је ди ним др жа ва ма ви со ко про фи та бил на де лат ност. Про це си се ку-
ла ри за ци је и ве ли ка по кре тљи вост љу ди, по твр ђу ју по сла ни ко ву 
по ру ку да је на сту пи ло вре ме у ко ме ће два бра та би ти раз ли чи те 
ве ре. Убр за ни тем по жи во та и стал на тр ка за за ра дом до ве ли су до 
по ве ћа ња кар ди о ва ску лар них обо ље ња чи ја је нај че шћа по сле ди ца 
ср ча ни удар. Еви дент на сла бост му сли ман ског све та до каз је за ис-
прав ност по сла ни ко вог ста ва да ће џи хад као ор га ни зо ва ни на пор 
на Ала хо вом пу ту би ти у дру гом пла ну или евен ту ал но за ме њен 
не ким но вим об ли ци ма бор бе. Осни ва ње Изра е ла за о штри ло је и 
про ду би ло је вреј ско-арап ске не су гла си це, али у све сти Ара па трај-
но жи ви убе ђе ње да ће се тај су коб, уз по моћ све моћ ног Ала ха, 
за вр ши ти у њи хо ву ко рист.18)

Ве ли ки пред зна ци Суд њег да на на зна че ни су у Ку ра ну, али и 
у ха ди си ма по сла ни ка Му ха ме да: „Пре но си се од Ал ла хо вог По-
сла ни ка, с.а.в.с., да је ре као: ‘Суд њи дан не ће на сту пи ти све док не 
бу де те ви дје ли де сет зна ко ва: из ла зак Сун ца са за па да, дим, даб бе 
– жи во ти ње, из ла зак Је џу џа и Ме џу џа, из ла зак Исаа, си на Мер је-
ми ног, а.с., Де џа ла, три по мра че ња: по мра че ње за па да, по мра че ње 
ис то ка и по мра че ње Арап ског по лу о то ка, ва тру ко ја ће иза ћи из 
ду би не Аде на, ко ја ће го ни ти и тје ра ти љу де, по чи ват ће гдје они 
бу ду по чи ва ли, а од ма рат ће се сре ди ном да на гдје се бу ду од ма ра-
ли’”.19) Пре ма Ку ра ну, ко ји де таљ но об ја шња ва  са мо нај ва жни је 
пред зна ке, пр во ће на сту пи ти све оп ште про ме не у све ми ру, чи ји 
ће вр ху нац пред ста вља ти из ла зак Сун ца са за па да. Не спрем ним да 
по ве ру ју у ту мо гућ ност, мо ра се ја сно ста ви ти до зна ња да се Ала-

18) Ви де ти, Phi lip Bar ker, Wil li am Muck, „Se cu lar Ro ots of Re li gi o us Ra ge: Sha ping Re li gi o us 
Iden tity in the Mid dle East“, PoliticsandReligion,Cen ter for Study of Re li gion and Re li gi-
o us To le ran ce, No. 2/2009, pp. 177-196.

19) Аб дул Ме џид Ез-Зин да ни, на ве де но де ло,Са ра је во, 2001, стр. 241.
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хо вом во љом Сун це по ја вљу је на ис то ку. Су о че ни са том епо хал-
ном по ја вом мно ги љу ди ће по ве ро ва ти и та ко се у по след њем тре-
нут ку укљу чи ти у круг пра во вер них, јер Алах по сле тог зна ка ви-
ше не ће при хва та ти про ме ну ста во ва и по на ша ња. До га ђа је пра ти 
и из ла зак из зе мље жи во ти ње чи ји пре ци зан опис ни је за бе ле жен 
у Ку ра ну ни пред ста вљен у ха ди си ма. Жи во ти ња ће има ти моћ да 
љу ди ма са оп шта ва раз ли чи те ин фор ма ци је, укљу чу ју ћи и по дат-
ке о ис прав но сти вер ског жи во та и сте пен при др жа ва ња Бо жи јих 
за по ве сти. По је дин ци не спрем ни да ува же ре ал ност да жи во ти ње 
го во ре не тре ба да ула жу енер ги ју у раз у ме ва ње нео бја шњи вог, већ 
да при хва те да је у пи та њу је дан од Ала хо вих пред зна ка, ко ји их 
оба ве зу је да от поч ну при пре ме за пред сто је ће до га ђа је.

Ве о ма је ка рак те ри стич на по ја ва де џа ла као јед ног од пред-
зна ка Суд њег да на. Ра ди се о ла жо ву и пре ва ран ту об да ре ном од 
Ала ха раз ли чи тим спо соб но сти ма ко је ће ко ри сти ти да за во ди ла-
ко вер не и не до вољ но уве ре не у сна гу и исти ни тост ве ре. Ње го ва 
убе дљи вост би ће огром на, јер ће мо ћи да уби ја и ожи вља ва љу де 
и не плод ну пу сти њу пре тва ра у ба шту. Ко ри сти ће це ло куп но свет-
ско бо гат ство, а на рас по ла га њу ће има ти и две ре ке раз ли чи тих 
бо ја. За хва љу ју ћи тим мо ћи ма твр ди ће да ни је по сла ник већ ди-
рект но Бог чи ји је за да так да из ме ни свет и љу де вра ти пра вој ве ри. 
По сто ји од ре ђе на не са гла сност о вре ме ну ко је ће де џал про ве сти 
на зе мљи, бу ду ћи да је по сла ник Му ха мед ре као че тр де сет без пре-
ци зи ра ња да ли су у пи та њу да ни, ме се ци или го ди не. Ве ли ка спо-
соб ност пре тва ра ња не ће би ти до вољ на за успе шно из вр ша ва ње 
пла ни ра не ми си је: „Због све га ово га, он не ће би ти у ста њу љу де 
за ве сти, из у зев то тал не не зна ли це и би јед ни ке, ко ји ће то учи ни-
ти да би за до во љи ли сво је по тре бе за хра ном и дру гим, али са мо 
при вид но, бо је ћи се од ње го ве ка зне, јер ће ње го во ис ку ше ње би ти 
из у зет но те шко, збу њи ват ће ра зум и од у зи ма ти па мет. Све то уз 
ње го во ве о ма бр зо кре та ње, та ко да сла би ћи не ће мо ћи са гле да ти 
ње го во пра во ста ње и ње го ве мањ ка во сти и та ко ће му по вје ро ва ти. 
Због то га су сви по сла ни ци упо зо ри ли на ње го во ис ку ше ње и ука-
за ли на ње го ве не до стат ке и до ка зе ла жно сти ње го вих тврд њи”.20) 
Раз бо ри ти љу ди и пра ви вер ни ци не ће има ти про блем да пре по зна-
ју де џа ла, јер га је Алах већ обе ле жио дав ши му са мо јед но око и 
ис пи су ју ћи на че лу реч не вер ник. Про це нив ши да је до шло вре ме 

20) Му хам мед Ну ајм Ја син, на ве де но де ло, Са ра је во, 2000, стр. 80.
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да се де џал укло ни, Алах ће по сла ти Исаа си на Мер је ми ног, ко ји ће 
га уби ти на про сто ри ма да на шње Па ле сти не.

До ла зак Ису са Хри ста и уби ство де џа ла пред ста вља ју ја сан 
пред знак да је Суд њи дан ве о ма бли зу. Ислам ска те о ло ги ја не при-
хва та уче ње да је Исус стра дао и вас кр сао, што по твр ђу је сле де ћи 
ајет из Ку ра на: „И због ри је чи њи хо вих: ‘Ми смо уби ли Ме си ха, 
Исаа, си на Мер је ми на, Ал ла хо ва по сла ни ка’... А ни су га уби ли ни 
рас пе ли, већ им се при чи ни ло. Они ко ји су се о ње му у ми шље њу 
ра зи ла зи ли, они су са ми о то ме у сум њи би ли; о то ме ни су ни шта 
по у зда но зна ли, са мо су на га ђа ли;  а си гур но је да га ни су уби ли; 
већ га је Ал лах уз ди гао Се би. – А Алах је си лан и му дар. И не ма 
ни јед ног сљед бе ни ка Књи ге ко ји, ка да бу де уми рао, не ће у ње га, 
она ко ка ко тре ба по вје ро ва ти, а на Суд њем да ну, он ће про тив њих 
свје до чи ти”.21) Убив ши де џа ла Исус за по чи ње вла да ви ну, ко ја ће 
би ти за сно ва на ис кљу чи во на ше ри ја ту. Ве ли ки ауто ри тет и по-
што ва ње ко јим рас по ла же ис ко ри сти ће за по нов но афир ми са ње и 
осна жи ва ње не ких ва жних де ло ва ислам ског уче ња за по ста вље-
них то ком вре ме на. Ис пу ња ва ју ћи но ву ми си ју Исус ће по ло ми ти 
крст, уни шти ти сви ње и осло бо ди ти на род џи зи је. Ду жност је свих 
му сли ма на да искре но ве ру ју у ње го ву по ја ву пред Суд њи дан и 
да га по сле смр ти, ко ја ће на сту пи ти ка да од ре ди Алах, са хра не уз 
кла ња ње при год не џе на зе.22)

Пред знак Суд њег да на пред ста вља и по ја ва ве ли ког ди ма ко ји 
ће осла би ти сна гу Сун ца и пот пу но ис пу ни ти про стор из ме ђу Зе-
мље и не ба. На ве де ни фе но мен иза зва ће ве ли ку уз не ми ре ност љу-
ди, бу ду ћи да осим по је ди них ха ди са ко ји пре ци зи ра ју да ће се дим 
за др жа ти че тр де сет да на, ни је по зна то ко ли ко ће та по ја ва тра ја ти. 
До го ди ће се и три ра зор на зе мљо тре са на ис то ку, за па ду и Ара-
биј ском по лу о стр ву од ко јих ће стра да ти ве ли ки број љу ди и би ти 
уни ште на зна чај на ма те ри јал на до бра. Вре ме по ја ве зе мљо тре са 
за ви си ис кљу чи во од од лу ке Ала ха, али па жљи ви про ма тра чи ла ко 
ће уочи ти да им је прет хо ди ло ве ли ко мо рал но по ср ну ће на ро да. 
На ве де ним пред зна ци ма при дру жи ће се и ве ли ка ва тра ко ја ће за-

21) Куран, пре вод Б. Кор кут, по клон кра ља Фах да, Па риз, 1991, Су ра Ан-Ни са, Ајет 157-
159, 103.

22) „Мно ги му сли ма ни та ко ђе ве ру ју у лич ност то бо жњег про ро ка зва ног мах ди (онај ко ји 
је во ђен) ко ји ће се по ја ви ти по сле Ису са и до не ти пе ри од ми ра и прав де ко ји ће тра ја ти 
до Суд њег да на. Та лич ност се не по ја вљу је у Ку ра ну већ је ка сни је до да та из ха ди са“, 
Вин сент Кор нел, „Плод др ве та са зна ња, Од нос ве ре и прак се у исла му“,по гла вље у 
Оксфордскаисторијаислама, уред ник Џ.Л. Еспо зи то, Клио, Бе о град, 2002, стр. 103.
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по че ти у је мен ској ко тли ни Аден. На сто је ћи да из бег ну огањ, ко ји 
ће се ши ри ти огром ном бр зи ном, љу ди ће бе жа ти пре ма ме сту оку-
пља ња на ко њи ма и ка ми ла ма, а по је дин ци не спо соб ни да  пра вил-
но ор га ни зу ју спа са ва ње, стра да ће од по сле ди ца ја ре и ди ма.  

По след њи ве ли ки пред знак Суд њег да на је по ја ва на ро да под 
на зи вом Је џуџ и Ме џуџ, за ко ји се у Ку ра ну на во ди да је два раз у ме 
је зик и да чи ни стра шне не ре де на свим про сто ри ма ку да се кре ће, 
а по себ но у арап ским зе мља ма. Про ла зе ћи по ред ве ли ког је зе ра 
Ти бе ри ја пр ве гру пе по пи ће ком плет ну во ду, та ко да ће по след њи 
би ти убе ђе ни да је на том ме сту од у век би ла пу сти ња. На сто је ћи да 
спре чи њи хо во кре та ње и ме ша ње са пра во вер ним, Алах ће из гра-
ди ти пре гра ду од гво жђа и ба кра. Ха ди си ни су пот пу но пре ци зни, 
али се прет по ста вља да ће се тај на род по ја ви ти не по сред но пред 
Суд њи дан. Не пот пу ни по да ци о број но сти, из гле ду и на чи ну по на-
ша ња, не тре ба пре ви ше да бри ну му сли ма не јер се ра ди о по ја ви 
из обла сти гај ба, од но сно не ви дљи вог све та, до ступ ног са мо спо-
зна ји и од лу ци Ала ха.23)

На ве де ни пред зна ци уве ри ће и нај ве ће скеп ти ке о бли зи ни 
Суд њег да на и по тре би свих љу ди искре но за бри ну тих за спа се-
ње да про ме ном по на ша ња и по ја ча ним чи ње њем до брих де ла на-
док на де про пу ште но и жи вот ускла де са про пи си ма ве ре. По че так 
Суд њег да на пра ти ће стра шни зе мљо трес ко ји се по ин тен зи те ту не 
мо же ме ри ти са по тре си ма до ко јих је ра ни је до ла зи ло. Па ра лел но 
са зе мљо тре сом до го ди ће се и дру ге за стра шу ју ће по ја ве пот пу но 
су прот не до та да ва же ћим при род ним за ко ни ма. Пла ни не и бр да ће 
се по ме ра ти, сте не ће би ти у пре тва ра не у прах, а чи та ва Зе мља 
до би ће из глед ле ди не не при клад не за жи вот. Прет ход но спо је ни у 
јед ну во де ну ма су, оке а ни и мо ра ће ис па ри ти. Из ме ша ће се ком-
плет на са зве жђа, ме сец и сун це по ста ће јед но те ло, не бо ће се рас-
це пи ти и  смо та ти као пи смо, да би за тим Алах до та да шњу Зе мљу 
и не бо за ме нио но вим. На ве де не стра шне по ја ве из ме ни ће струк-
ту ру све га по сто је ћег и дра стич но по гор ша ти усло ве за оп ста нак 
љу ди, али њи хо во од ви ја ње и ин тен зи тет још увек не зна че на сту-
па ње тре нут ка обе ле же ног уми ра њем свих жи вих ство ре ња.24)

23) Нер кез Сма и ла гић, Лексиконислама,Свје тлост, Са ра је во, 1990, стр. 565-567.
24) Му хам мед Ну ајм Ја син, на ве де но де ло, Са ра је во, 2000, стр. 76-85.
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СУДЊИДАН

Ислам ска те о ло ги ја пре ци зи ра да се ра ди о да ну „ка да ће љу-
ди од го ва ра ти пред Ала хом џ.ш. за сво ја дје ла, ко ја су чи ни ли на 
овом сви је ту“, а ко ји на сту па  на ред бом Ала ха ме ле ку Исра фи лу да 
сна жно ду не у спе ци јал но при пре мље ни сур – рог.25) Истог тре нут-
ка уми ру сва жи ва би ћа, осим де ла људ ске по пу ла ци је ко ји во љом 
Ала ха пре жи вља ва. На сту пи ће пе ри од не по зна те ду жи не тра ја ња 
чи ја је глав на ка рак те ри сти ка по да так да ће ра ни је умр ли љу ди и 
да ље бо ра ви ти у сво јим гро бо ви ма. За тим ће од Ала ха сти ћи но ва 
на ред ба: „И вје ру је мо да ће Ал лах, џ.ш., по сли је то га на ре ди ти да 
Исра фил пух не по дру ги пут, и да ће се на кон то га по вра ти ти жи-
вот мр тви ма. И то је Дан про жи вље ња, ка да ће љу ди ма би ти вра-
ће не њи хо ве ду ше и ти је ла, као што су би ли на ду ња лу ку. За тим 
ће Алах џ.ш. из ве сти љу де из њи хо вих ка бу ро ва, па ће не вјер ни ци 
и ма на фи ци та да ка за ти: ‘Те шко на ма! Ко нас из на ших ка бу ро ва 
ожи ви’”.26) Пре жи ве ли по сле пр вог огла ша ва ња ро га ће по мре ти, 
чи ме се ства ра ју усло ви да сви умр ли ожи ве у об ли ку у ко ме су 
на пу сти ли Зе мљу. Ве ко ви и де це ни је ко ји су про шли од уми ра ња 
ожи ве ли ма ће из гле да ти као трен и нај бо ље ће се схва ти ти уко ли-
ко се тај пе ри од упо ре ди са сном. Oживљавање је пот пу но, али и 
у том по ступ ку по сто је од ре ђе на пра ви ла, та ко да је пред ви ђе но да 
пр ви из свог ка бу ра иза ђе по сла ник Му ха мед.

Про цес ожи вља ва ња пра ћен је огром ном на пе то шћу и дра ма-
тич ним до га ђа ји ма, ко ји при мо ра ва ју сва ког чо ве ка да се скон цен-
три ше на сво ју суд би ну и пот пу но за не ма ри род бин ске и при ја-
тељ ске ве зе. Ро ди те љи ће за по ста ви ти де цу, се стра ће за бо ра ви ти 
бра та, бри жна ба ка по гу би ће во ље не уну ке, а муж ће пре ста ти да 
ми сли на сво ју же ну. Пот пу но по све ће ни до га ђа ји ма ко ји пред сто-
је, љу ди и же не не ће при ме ти ти да су го ли, бо си и нео бре за ни.27) 
Алах ће на ре ди ти ме ле ци ма да све љу де по ве ду пре ма ме сту оку-
пља ња – ха шр на ко ме ће до ћи до об ра чу на, с тим да је за не вер-
ни ке пред ви ђе на по себ на про це ду ра, бу ду ћи да ће то ком пу та ли-

25)  На им Ха џи аб дић, Илмихал,Стар је шин ство Ислам ске за јед ни це Бо сне и Хер це го ви не, 
Хр ват ске и Сло ве ни је, Са ра је во, 1986, стр. 28.

26)  Му хам мед Ну ајм Ја син, на ве де но де ло,Са ра је во, 2000, 85. Исто по твр ђу је и М. Ели-
ја де: „На дан до ла зе ћег су да, сви ће уста ти из мр твих, би ће из ва га ни и по сла ти у рај 
или па као, за веч на вре ме на“, Мир ча Ели ја де, Водичкрозсветскерелигије,На род на 
књи га-Ал фа, Бе о град, 1996, стр. 181. 

27)  Му ха мед Са лех Ел-Усеј мин, Исламсловјеровање–акаида,у „Збир ка пи са ма“, Ви со ки 
са у диј ски ко ми тет за по моћ Бо сни и Хер це го ви ни, Са ра је во, стр.230-233.
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ци ма би ти окре ну ти пре ма тлу. При бли же но Сун це ће до ве сти до 
огром ног зно је ња и пат њи љу ди при мо ра них на убр за но кре та ње. 
Ко ли чи на ис пу ште ног зно ја би ће огром на и у сра зме ри са де ли-
ма ко је је сва ки чо век чи нио то ком про ла зног жи во та на Зе мљи. 
Уко ли ко не ком чо ве ку зној до ђе до уста ра ди се о по у зда ном зна ку 
да се не мар но од но сио пре ма мо ли тви, кон зу ми рао ал ко хол, узи-
мао ка ма ту и чи нио дру га не до зво ље на де ла. Пре оп те ре ће ни пат-
ња ма љу ди ће мо ли ти сво је по сла ни ке да се оба те Ала ху и за мо ле 
убр за ње по ступ ка пред ви ђе ног за до но ше ње пре су де. Уве ре ни да 
њи хо ве мол бе не ће би ти усли ше не, по сла ни ци из ста рих вре ме на 
упу ћи ва ће љу де на ка сни је про ро ке док се не до ђе до Му ха ме да 
као по след њег и нај ва жни јег Ала хо вог ве ро ве сни ка. На сто је ћи да 
убла жи пат ње љу ди оку пље них на јед ном ме сту, по сла ник Му ха-
мед ће се обра ти ти Ала ху, ко ји ће при хва ти ти ње го во по сре до ва ње 
– ше фа ат и от по че ти про цес.28)

За по че ће ве ли ки дан су ђе ња за ко ји је пред ви ђе но да тра је пе-
де сет хи ља да го ди на, јер се ра ди о огром ном про це су то ком ко-
га тре ба па жљи во са слу ша ти сва ког чо ве ка и до не ти пра вич ну 
пре су ду о од ла ску у рај или па као.29) Пр ви ће би ти про зван Адем 
као пра о тац свих љу ди и би ће му до зво ље но да од сва ке хи ља де 
при пад ни ка свог на ро да у рај ди рект но уве де 999 љу ди. По себ на 
по част би ће ука за на Му ха ме до вом уме ту ко ме се га ран ту је да ће 
по пу ни ти од јед не тре ћи не до по ло ви не ра ја – џен не та. То ком да-
на пред ви ђе ног за су ђе ње ве ли ка ис ку ше ња че ка ју све љу де ко ји 
су се не мар но од но си ли пре ма про пи са ној оба ве зи да одво је про-
пи са ни зе кат на имо ви ну. По сед ни ци ма зла та би ће при пре мље не 
спе ци јал не пло че од ва тре на ко ји ма ће не пре кид но пр жи ти по је-
ди не де ло ве те ла. На род и по је дин ци са ко ји ма је Алах за до во љан 
хра ни ће се зе мљом пре тво ре ном у је дан ве ли ки хлеб. На сто је ћи да 
до ђу до џен нте та, ко ји се про те ком вре ме на по сте пе но при бли жа-
вао уче сни ци ма су ђе ња, на ро ди ће мо ли ти сво је по сла ни ке да се 
за у зму код Ала ха, али ће ве ћи на од њих, на во де ћи оправ да не раз ло-
ге, мо ли о це упу ти ти на Му ха ме да. Искре но за бри нут за свој на род, 
по сла ник Му ха мед ће па сти пред Ала ха, из не ти мол бу и до би ти 
одо бре ње да део свог уме та без по ла га ња ра чу на и ка зне уве де на 
де сна рај ска вра та. Пр вим по сре до ва њем до зво ље но је да у рај уђе 

28)  Али Ат тан та ви, на ве де но де ло, Са ра је во, 1996, стр. 67-90.
29)  Ху се ин Еш рак, Суштинаислама,Стар је шин ство Ислам ске за јед ни це Бо сне и Хер це-

го ви не, Са ра је во, 1988, стр.21.
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се да ме де сет хи ља да вер ни ка, а на кнад ним на сва ку хи ља ду још 
се да ме де сет хи ља да.

Про цес су ђе ња за по чи ње из ла га њем де ла ко је је сва ки по је-
ди нац учи нио то ком жи во та са крај њим ци љем за од ре ђи ва ње на-
гра де или ка зне. Од ре ђе на слич ност по сто ји са суд ским про це сом 
на Зе мљи, бу ду ћи да су при сут ни окри вље ни и ту жи лац, утвр ђен 
на чин из но ше ња до ка за и пред ви ђе но до но ше ње ко нач не пре су-
де, али та по ду дар ност у не ким фор мал ним еле мен ти ма ни ко га не 
тре ба да за ва ра, јер је не до зво љи во би ло ко је људ ско де ло и по сту-
пак по ре ди ти са бо жан ским. Пре ци зно и објек тив но љу ди ма ће се 
са оп шти ти сва њи хо ва де ла и тај озбиљ ни и сло же ни део про це са 
би ће пра ћен оба ве зом сва ког чо ве ка да пред Ала хом чи та књи гу 
у ко ју су ме ле ци са ве ли ком ис трај но шћу бе ле жи ли и нај сит ни-
је де та ље ве за не за про ла зни део жи во та на Зе мљи. На ла зе ћи се 
пред не пот ку пи вим су ди јом и при ну ђе ни да јав но из не су и ма ло 
по зна те и тај не по дат ке, љу ди ће се осе ћа ти не при јат но оче ку ју ћи 
брз за вр ше так по ступ ка. Све сни си ту а ци је у ко јој се на ла зе и ка зне 
ко ја сле ди, не вер ни ци ће искре но по же ле ти по вра так у прет ход но 
ста ње и пру жа ње при ли ке да ис пра ве гре шку и по ве ру ју у јед ног 
Ала ха. Нај бо љи по зна ва о ци си ту а ци је на Зе мљи – ме ле ци, од ре ћи-
ће се не вер ни ка и јав но са оп шти ти по зна ту исти ну о њи хо вој опре-
де ље но сти о по ко ра ва њу шеј та ну уме сто Ала ху и ис пу ња ва њу ње-
го вих на ре да ба. На сто је ћи да по пра ве по ло жај мно ги ће по моћ по-
тра жи ти од ки по ва, ко је су то ком жи во та обо жа ва ли, али ће се бр зо 
уве ри ти у њи хо ву не мо гућ ност да пру же уте ху. Ис пи ти ва ње Ису са 
Хри ста ја сно ће по ка за ти да се ра ди о по сла ни ку ода ном Ала ху и 
не спрем ном да при сва ја бо жан ске атри бу те: „А ја сма трам да иако 
Иса, а.с., и ње го ва мај ка има ју код Ал ла ха ви со ко мје сто, да не ма 
осно ве кр шћан ско вје ро ва ње да је Иса, а.с., Ал ла хов син, не ка је 
Ал лах уз ви шен и ви со ко из над то га што они го во ре – и да они чи не 
ве ли ки гри јех том тврд њом и вје ро ва њем у то. Од ба цу ју ћи тев хид 
(вје ру у Бо га Јед но га), они су из гу би ли пра во на ше фа ат и Ал ла-
хо ву ми лост. За штит ни че исла ма и ње го вих сљед бе ни ка, учвр сти 
нас на исти ни и тев хи ду, да би смо Те на Суд њем да ну сре ли као 
му сли ма ни”.30)  

Раз ра ђу ју ћи де та ље ис пи ти ва ња, број ни ха ди си ука зу ју да ће 
умет по сла ни ка Му ха ме да има ти зна чај ну пред ност и пра во да 

30) Аб дул Ме лик Ел-Ку леј јиб, Страхотесудњегдана, Ви со ки са у диј ски ко ми тет за по моћ 
БиХ и Кул тур ни цен тар „Кра ља Фах да“, Са ра је во, 2000, стр. 44.
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све до чи про тив дру гих на ро да. Пред ви ђе но је да ра чун пр во по ла-
жу по је дин ци ко ји ни су ре дов но кла ња ли на маз, иза зи ва чи су ко ба 
за вр ше них про ли ва њем кр ви, ли це ме ри и пре кр ши о ци за бра не о 
сли ка њу ли ко ва. Пре ма уста но вље ном ре до сле ду љу ди ко ји књи гу 
де ла при ме иза ле ђа би ће де таљ ни је ис пи ти ва ни што пред ста вља 
по у здан знак да су бли жи па клу не го ра ју. Уко ли ко ис пи та ник до-
би је књи гу у де сну ру ку по сто је сви усло ви за за до вољ ство, јер ће 
пла ни ра но ис пи ти ва ње крат ко тра ја ти и зна чи ти да су над вла да ла 
до бра де ла у од но су на ло ша. Ду жи на или крат ко ћа ис пи ти ва ња 
не осло ба ђа оба ве зе сва ког чо ве ка да од го во ри на сле де ћа пи та ња: 
ка ко је про вео жи вот, чи ме се ба вио и шта је ра дио, на чин сти ца-
ња и тро ше ња имет ка и ка кав је имао од нос пре ма те лу и ње го вим 
по тре ба ма.

Из ла га њем де ла за по чи ње об ра чун, чи ји је основ ни за да так да 
се кроз ана ли зу све га учи ње ног до ђе до ко нач не пре су де. Илу зор-
на су оче ки ва ња да би у том од суд ном тре нут ку не ко де ло мо гло 
би ти за бо ра вље но, на по гре шан на чин про ту ма че но или евен ту ал-
но пре у ве ли ча но или сма ње но у од но су на ње гов ре ал ни зна чај. 
Објек тив но су ђе ње не по сто ји без по у зда них и про ве ре них све до ка 
и њих пре ма Ку ра ну и ха ди си ма има укуп но два на ест. На ро ди ма 
као ску пи на ма су ди ће се на осно ву њи хо вих ве ро за ко на и уз при су-
ство и ак тив но уче шће по сла ни ка ко је им је Алах сво јом ми ло шћу 
упу тио. Ге не ра ци ја ма љу ди ро ђе них по сле Му ха ме да као по след-
њег по сла ни ка пре су ђи ва ће се ис кљу чи во на осно ву Ку ра на као 
књи ге упу ће не свим љу ди ма све та са на ме ром да за ме ни и де ро-
ги ра је вреј ске и хри шћан ске ве ро за ко не. На пи са не књи ге у ко ји ма 
су ме ле ци за бе ле жи ли сва ку ми сао, ве ли ку и ма лу тај ну, јав но и 
скри ве но до бро и ло ше де ло, као и при ме ре по ка ја ња, раз ви ће се 
на Суд њем да ну и пред ста вља ти глав ни до ка зни ма те ри јал: „По сле 
то га ће се отво ри ти књи га, са зна ће се де ла љу ди и на осно ву ме-
ре ња до брих и рђа вих де ла од ре ђи ва ће се ме сто сва ког чо ве ка“.31) 
По у зда ни све док би ће и Зе мља на ко јој је чо век жи вео, ра дио и 
чи нио раз ли чи та де ла. Све до че ње да на и но ћи нај те же ће при ми ти 
ла ко вер ни и искре но уве ре ни да њи хо во де ло у та ми или дру гим 
вре мен ским окол но сти ма ни је уоче но и ре ги стро ва но. По сед ни ци 
ве ли ких и ма лих до ба ра би ће из не на ђе ни ка да схва те да је Алах 
пред ви део да и њи хов име так све до чи. Укљу чи ва њем је зи ка, ока, 
ру ке, но ге, уха и ко же у до ка зни по сту пак сва ки чо век су о чи ће се 
на дра ма ти чан на чин са свим де ли ма ко је је чи нио, а суд ски по сту-

31) Ана ста си је Ја ну ла тис, Ислам,Хри шћан ски кул тур ни цен тар, Бе о град, 2005, стр. 128.
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пак до би ће атри бут вр хун ске објек тив но сти ко ја  ис кљу чу је сва ку 
мо гућ ност да пре су да по би ло ком осно ву бу де не у те ме ље на.

За вр шив ши об ра чун дез о ри јен ти са ни и умор ни вер ни ци кре-
ну ће пре ма вре лу – хавд по сла ни ка Му ха ме да да се на пи ју во де и 
осве же. Мно го број ни ха ди си, по твр ђе ни од пре ко три де сет пре но-
си ла ца, де таљ но опи су ју по сла ни ко во вре ло, та ко да тај зна чај ни 
део ислам ске ес ха то ло ги је до сти же сте пен тев ту ра, од но сно чи ни 
нео дво ји ви део има на – ислам ске ве ре. Во ду са вре ла пр во ће пи-
ти по сла ник Му ха мед, а за тим ислам ски вер ни ци. Не вер ни ци ма и 
ве ли ким гре шни ци ма не ће би ти до зво ље но да ко ри сте бла го дат на 
свој ства тог ве ли чан стве ног Ала хо вог да ра. По је ди нац ко ји се на-
пи је са тог вре ла ви ше не ће ожед не ти и за у век ће за др жа ти у се-
ћа њу осе ћај при јат но сти и осве же ња омо гу ћен у том те шком тре-
нут ку. Де таљ но опи су ју ћи ка рак те ри сти ке вре ла, ислам ски ауто ри 
ис ти чу: „Из ха ди са ко ји опи су ју вре ло мо же се за кљу чи ти да је оно 
огром но вре ло ко је се на па ја из Џен не та, из ри је ке Кев сер, ко ја је 
бје ља од мли је ка, хлад ни ја од ле да, сла ђа од ме да и љеп шег ми ри са 
од ми ска, да је из у зет но про стра но, ши ро ко ко ли ко и ду го; раз да-
љи на из ме ђу сва ка два ње го ва ћо шка је ко ли ко тра је пје шач ки ход 
мје сец да на. У по је ди ним ха ди си ма сто ји да, ко ли ко год се из ње га 
бу де ви ше пи ло, оно ће се све ви ше по ве ћа ва ти. Ве ли чан ствен је 
Тво рац ко ји све мо же”.32) Све оп шта са гла сност о по сто ја њу вре-
ла и ње го вој функ ци ји, ни је спре чи ла од ре ђе на ра зи ла же ња ме ђу 
ислам ским ше ри јат ским прав ни ци ма и уле мом, бу ду ћи да по сто је 
ста во ви да ће вер ни ци до тог ме ста до ћи не по сред но по сле об ра чу-
на или пре пре ла ска си рат – ћу при је.

По ло жив ши ра чу не за учи ње на де ла, вер ни ци ће би ти упу ће ни 
пре ма ва ги – ми за ну ко ја ће са ап со лут ном си гур но шћу из ме ри-
ти те жи ну сва ког по ступ ка. Пре вла да ва ње та са са до брим де ли ма 
об ра до ва ће и охра бри ти пра вед ни ке, а уко ли ко дру га стра на бу де 
ја ча, гре шни ци свих вр ста зна ће да им се спре ма те шка суд би на. 
За вр шет ком те ва жне фа зе, вер ни ци кре ћу пре ма си рат – ћу при ји 
по ста вље ној из над џе хен нем ске ва тре. Из у зет ка не ће би ти, та ко да 
ће пре ко ћу при је мо ра ти да пре ђу  по сла ни ци, пра вед ни ци и сви 
љу ди ко ји су се бо ри ли и до ка за ли на Ала хо вом пу ту. Кон струк ци ја 
ћу при је, ко ја је оштри ја од ма ча и та ња од дла ке, оте жа ва про лаз, о 
че му све до чи сле де ћи ха дис: „Кли за ва и ја ко скли ска на њој су ку-
ке и чи ви је, и бо дље спљо ште не и ку ке од тр ња по ви је ног. То др во 
ра сте у Неџ ду и ка жу да се зо ве Са дан. Вјер ник ће пре ко ћу при је 

32)  Му хам мед Ну ајм Ја син, на ве де но де ло,Са ра је во, 2000, стр. 91. 
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пре ћи док оком треп неш, или као му ња, или као вје тар, или као тр-
кач ки коњ ју ре ћи. Је дан ће се спа сти, дру ги ће би ти за гре бан, али 
ће се из ву ћи, а тре ћи ће па сти у џе хен нем ску ва тру, све док зад њи 
не пре ђе ву ку ћи уже”.33)

Из ре че на пре су да и од ре ђе ни пра вац на си рат – ћу при ји не 
пред ста вља ју ко нач ну суд би ну, бу ду ћи да ће Алах до зво ли ти ше-
фа ат – по сре до ва ње по сла ни ци ма, ме ле ци ма, уче ним љу ди ма и до-
стој ним вер ни ци ма. По сре до ва ње ће би ти при хва ће но са мо уко ли-
ко се тра жи за љу де ко ји су искре но ве ро ва ли и отво ре но обо жа ва-
ли Ала ха и под усло вом да Ство ри тељ про це ни да су усло ви ис пу-
ње ни. Ха ди си ја сно ука зу ју да ће по сла ник Му ха мед че ти ри пу та 
па да ти пред Ала ха са мол бом да спа си ње гов умет ко ји је за вр шио 
у џе хен не му. При хва тив ши по сре до ва ње Алах ће по сле пр ве до ве 
до зво ли ти да из па кла иза ђу сви по је дин ци ко ји су у ср цу има ли 
ве ре ко ли ко зр но пше ни це, а код по след ње и они ко ји су ма кар јед-
ном у жи во ту из го во ри ли „Ла ил ла хе ил лал лах”. По след ње по сре-
до ва ње ре зер ви са но је за Ала ха ко ји ће сво јом де сни цом за гре ба ти 
по ва три и из ва ди ти угље ни са на те ла чи та вих на ро да. Из го ре ли 
оста ци би ће од не ти пред вра та џен не та и спу ште ни у ре ку жи во та 
у ко јој  ће ожи ве ти на иден ти чан на чин као што се ра ђа но ва биљ ка 
из се ме на. Стро гост усло ва ше фа а та нај бо ље ће се схва ти ти уко ли-
ко се ука же не по да так да ће за штит ник и по кро ви тељ по сла ни ка 
Му ха ме да стриц Ебу Та либ, ко ји је жи вот за вр шио као идо ло по-
кло ник, оста ти у џе хен не му са про пи са ном нај бла жом ка зном да 
му се под та ба не по ста ве же ра ви це од ко јих ће мо зак кљу ча ти.34)

Пре ла зак или па да ње са си рат – ћу при је пред ста вља ју вр ху нац 
свих до га ђа ња на Суд њем да ну, бу ду ћи да се вер ни ци ма ши ром 
отва ра ју вра та ра ја, а не вер ни ци за вр ша ва ју у па клу. Ула зе ћи у по-
вор ка ма у два крај ња од ре ди шта сви љу ди ће нај зад би ти у по зи-
ци ји да се уве ре у исти ни тост по ру ке да те у Ку ра ну и под се те на 
стал но опо ми њу ће ре чи по сла ни ка Му ха ме да да при ли ком пред у-
зи ма ња би ло ко јег де ла увек има ју у ви ду ба ште и за до вољ ства ра ја 
и ва тру и му ке па кла. Опи су ју ћи па као је дан ислам ски аутор пре-
ци зи ра: „Ово је, та ко ми Ал ла ха, ку ћа по ни же ња, пре зи ра, пат ње 
и раз о ча ре ња. Ово је ку ћа је ца ња, уз ди са ја и ја у ка ња и ку ћа ту ге; 
ку ћа у ко јој ста ну ју не срећ ни, јад ни и они ко ји се, пла чу ћи, ка ју. У 
око ве ће им би ти ру ке и вра то ви ста вље ни, а сву да око њих ће ва тра 

33)  Аб дул Ме лик Ел-Ку леј јиб, на ве де но де ло,Са ра је во, 2000, стр. 55.
34)  Му ста фа Мах муд, Дијалогспријатељематеистом,Ел Ка лем, Са ра је во, 1991, стр. 

47-53.
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плам тје ти”.35) Стра шна ва тра, ко ја не пре кид но го ри у џе хен не му, 
не у по ре ди ва је по ин тен зи те ту са оном ко ју су љу ди упо зна ли то-
ком жи во та, та ко да по је ди ни ха ди си пре ци зи ра ју да је шес де сет 
де вет пу та ја ча. Ста нов ни ци ма па кла ко жа ће не пре кид но го ре ти, 
али то не ће пред ста вља ти крај му ка, бу ду ћи да ће во љом Ала ха 
из но ва би ти об на вља на. Хра ну ће да ва ти др во зек кум ко је ра сте у 
џе хен не му и ра ђа пло до ве у об ли ку шеј тан ске гла ве. Не до ступ ност 
во де при ну ду ће љу де у ва три да пи ју гној ну теч ност и не пре кид но 
из лу чи ва ни зној. При ме ре на ме сту би ће и оде ћа скро је на од ва тре 
по ме ри сва ког по је дин ца.

Уве рив ши се у стра хо те џе хен не ма, ње го ви ста нов ни ци – не-
вер ни ци ме ђу соб но ће се оп ту жи ва ти да су јед ни пред ња чи ли и 
дру ге под сти ца ли да ис тра ју у не по што ва њу Ала ха и про пи са них 
за по ве сти. Њи хо ва збу ње ност и за пре па шће ност по себ но ће до ћи 
до из ра жа ја по сле ја вља ња ше ја та на и пру же ног оба ве ште ња да 
су са мо стал но до не ли од лу ку о по ко ра ва њу ње му уме сто Ала ху. 
Са зна ње да у па клу нe наступa смрт, до дат но ће оне ра спо ло жи ти 
ње го ве ста нов ни ке, де фи ни тив но уве ре не у веч ност пат ње и ње но 
стал но по ја ча ва ње. Зна ју ћи да не по сто је усло ви за про ме ну по ло-
жа ја не пре кид но ће пла ка ти, та ко да ће су зе до сти ћи ни во до во љан 
за пло вид бу бро до ва. Ду би на џе хен не ма би ће огром на и пре ма јед-
ном ха ди су ба че ни ка мен па да ће до дна пу них се да ме де сет го ди на. 
За ви сно од те жи не де ла, ва тра ће љу де за хва ти ти од но жних чла-
на ка до кључ не ко сти, a од нај бла же ка зне кљу ча ће мо зак као во да 
у вре лом лон цу. Из го ре ће ме со, ко сти, жив ци и дру ги ор га ни, али 
не пре кид но об на вља ње уни ште ног са мо ће усло жња ва ти пат ње. 
По је ди ни ор га ни не вер ни ка сме ште них у па клу би ће знат но уве-
ћа ни, та ко да ће кут њак би ти као бр до Ухуд, ле ђа ће има ти ши ри ну 
ко ју ја хач на ко њу пре ђе за три да на, а ко жа де бљи ну  од че тр де-
сет два ар ши на. Џе хен нем је пр вен стве но на ме њен не вер ни ци ма и 
гре шни ци ма, али број ни ве ро до стој ни ха ди си ука зу ју да ће ве ћи ну 
ста нов ни ка тог стра шног ме ста чи ни ти же не.

Раз ма тра ју ћи узро ке због ко јих по је ди ни љу ди за вр ша ва ју у 
па клу ислам ска те о ло ги ја из не ла је прин ци пи јел но ста но ви ште, 
ко је по ка зу је сло же ност си ту а ци је, ве ше ди мен зи о нал ност про-
бле ма, на сто ја ње за пра вил но утвр ђи ва ње ва ља но сти сва ког де ла 
и ис ка зу је на ду да по зи тив на про ме на пред ста вља мо гућ ност на-
кнад ног до би ја ња ми ло сти од Ала ха. Узро ци су по де ље ни у две 

35)  Аб дул Ме лик Ел-Ку леј јиб, на ве де но де ло,Са ра је во, 2000, стр. 67.
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не за ви сне гру пе, та ко да ја сна при пад ност не кој од њих пре ци зно 
од ре ђу је по ло жај. Уко ли ко је по је ди нац учи нио де ла ко ја га из во-
де из ве ре и уво де у не вер ство – ку фр оста је ве чи то у па клу без 
мо гућ но сти про ме не ста ту са. Од ре ђу ју ћи бли же де ла из пр ве гру-
пе, цен трал но ме сто за у зи ма при пи си ва ње Ала ху дру га, од но сно 
ширк. Не вер ство пре ма Ала ху, ме ле ци ма, књи га ма, по сла ни ци ма и 
свим по ступ ци ма ко ји пра те Суд њи дан, га ран ту је ве чи ти бо ра вак 
у ва три. Оспо ра ва лац пет утвр ђе них ислам ских шар то ва не ма пра-
во да се на да Ала хо вој ми ло сти, а иста суд би на пра ти ће љу де ко ји 
се усу де да псу ју Ство ри те ља, из ри чу ло ше ре чи о исла му и по грд-
но се из ра жа ва ју о по сла ни ку Му ха ме ду. На сто ја ње да се суд ство 
ор га ни зу је на прин ци пи ма су прот ним про пи си ма пред ви ђе ним у 
Ку ра ну пред ста вља ди рек тан пут у ва тру. Иден тич ну суд би ну има-
ће и ли це ме ри ко ји сум ња ју у Об ја ву, не при хва та ју Ала хо ве за ко не, 
ра ду ју се не у спе ху исла ма, по ка зу ју осо би не ко је уно се не ред, ха ос 
и раз дор ме ђу му сли ма не, исме ва ју по је дин це због по што ва ња и 
прак ти ко ва ња про пи са них об ре да, ома ло ва жа ва ју че сти те вер ни ке 
и не у ред но оба вља ју на маз. Дру гу гру пу узро ка због ко јих љу ди 
за вр ша ва ју у па клу пред ста вља вр ше ње де ла ко ја по чи ни о це уво де 
у грех и та ко ди рект но ис кљу чу ју из ре да по ште них и ча сних осо-
ба. Из вр ше но ран ги ра ње те вр сте де ла по ка зу је да је на пр во ме сто 
по ста вље на не по слу шност пре ма ро ди те љи ма, за тим пре ки да ње 
род бин ских ве за, не у ва жа ва ње ислам ских про пи са о ка ма ти, тро-
ше ње имет ка си ро ча ди, ла жно све до че ње, ми то у суд ству, до но ше-
ње ше ри јат ских прав них про пи са – фе тви без од го ва ра ју ћег зна ња, 
ва ра ње и до во ђе ње у за блу ду под чи ње них, сли ка ње би ло че га што 
има ду шу, ис по ља ва ње гру бо сти, су ро во сти и охо ло сти и упо тре ба 
злат ног и сре бр ног по су ђа за је ло и пи ће.36)

Пот пу ну су прот ност од опи са ног па кла пред ста вља рај, од но-
сно џен нет,  ко ји је на осно ву од лу ке Ала ха ре зер ви сан ис кљу чи-
во за вер ни ке: „Не тре ба ни спо ми ња ти да је Џе нет вје чан. Ка да 
чо вјек у ње га јед ном уђе ви ше не ће би ти од стра њен ни из ка квог 
раз ло га.“37) По сто ји укуп но осам џен нет ских вра та и пред ви ђе но 
је да на сва ка од њих ула зи од ре ђе на ка те го ри ја вер ни ка. Ува жа-
ва ју ћи за слу ге Му ха ме да и ње гов по се бан трет ман као по след њег 

36)  Ши ре о узро ци ма због ко јих се од ла зи у џе хен нем, Аб ду лах Али Ал лаф ел-Га ми ди, 
Узкабурауџеннетилиџехеннем, Ви со ки са у диј ски ко ми тет за по моћ БиХ и Кул тур ни 
цен тар „Кра ља Фах да“, Са ра је во, 2000, стр. 59-72.

37) Му ха мед Ха ми ду лах, Уводуислам,Стар је шин ство Ислам ске за јед ни це Бо сне и Хер це-
го ви не, Хр ват ске и Сло ве ни је, Са ра је во, 1982, стр. 66.
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по сла ни ка, чу ва ри џен не та отво ри ће пред њим вра та, та ко да ће 
би ти пр ви ста нов ник тог из у зет ног ме ста. Ис трај ним по ста чи ма 
на ме ње на су вра та зва на Ре јан, а по се бан улаз пред ви ђен је за вер-
ни ке ко ји су да ва ли са да ку и од ли ко ва ли се дру гим по зи тив ним 
осо би на ма. За тим ће на отво ре них осам вра та ући ску пи не срећ них 
љу ди, ко ји ће бр зо от кри ти сва за до вољ ства ко ја пру жа бо ра вак 
на том ме сту. По след ња гру па ко ја во љом Ала ха при спе у џен нет 
до би ће нај ло ши је ме сто, јер је и ре до след ула ска по ве зан са ра ни-
је учи ње ним де ли ма. Про стор ра ја по де љен је на спра то ве из ме ђу 
ко јих је раз да љи на као од зе мље до не ба. Из над се ди шта џен не та 
зва ног Фир девс по ста вљен је пре сто Ала ха – Арш и са тог ме ста 
из ви ру моћ не рај ске ре ке. Вер ни ци ће у ра ју би ти са ста вље ни са 
по ро ди ца ма и сме ште ни по ода ја ма из ко јих ће се про сти ра ти по-
глед на све стра не.

Ста нов ни ци џен не та има ће ре дов ну ис хра ну, али но во и по-
вољ ни је ста ње под ра зу ме ва да ће се ка рак те ри стич ни от па ци од 
хра не и пи ћа из лу чи ва ти пре ко зно ја из у зет ног ми ри са. Сва ки вер-
ник има ће на рас по ла га њу ша тор огром не ве ли чи не на пра вљен од 
би се ра. Уки ну ће се за бра на ко ја је ва жи ла на Зе мљи, та ко да ће 
ста нов ни ци ма ра ја би ти омо гу ће но слу же ње злат ним и сре бр ним 
при бо ром и ко ри шће ње дру гих по год но сти: „Му сли ма ни ма је ви-
но у овом жи во ту за бра ње но, али им је при др жа но за бу ду ћи жи-
вот“.38) Рај ско др ве ће би ће огром них ди мен зи ја и ње гов хлад ја хач 
на до бром ко њу не ће мо ћи да пре ђе за сто го ди на. За др жа ва ју ћи 
не ке ка рак те ри стич не оби ча је са Зе мље у ра ју ће би ти ор га ни зо ва-
на чар ши ја у ко јој ће се вер ни ци ску пља ти пет ком и у усло ви ма без 
ла жи, па ко сти и зло бе раз ме њи ва ти ис ку ства и ра до ва ти се обез бе-
ђе ном пре кра сном жи во ту. Огром ни про сто ри ра ја би ће пре кри ве-
ни ба шта ма и вр то ви ма кроз ко је ће те ћи ре ке са уку сом нај бо љег 
мле ка и слат ко ћом нај ква ли тет ни јег ме да. Џен нет ске ху ри је би ће 
не пре ста но на рас по ла га њу му шкар ци ма, а је дан ха дис да је сле де-
ћи опис сек су ал них ак тив но сти у ра ју: „Вјер ни ку ће се у Џен не ту 
да ти мно го стру ка сна га при ли ком сно ша ја. Па су га упи та ли ‘О 
Бо жи ји по сла ни че, хо ће ли то чо вјек мо ћи из др жа ти’. А он је од-
го во рио ‘Да бит ће му да та сна га сто ти ну љу ди’”.39) До дат на сна га 
мо ра би ти на пра ви на чин ис ко ри шће на, та ко да је пред ви ђе но да 
сва ки чо век у то ку да на рас по ла же са сто ти ну де ви ца. Бо ра вак у 
џен не ту под ра зу ме ва и при ви ле ги ју да се Алах ви ше не ће љу ти ти 

38) Jean-Ren ne Mi lot, Исламимуслимани,Кр шћан ска са да шњост, За греб, 1982, стр. 63.
39) Аб дул Ме лик Ел-Ку леј јиб, на ве де но де ло,Са ра је во, 2000, стр. 85.
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на сво је ро бо ве, ко ји ма ће по да ри ти веч ни жи вот, мла дост, стал ну 
ра дост и од су ство ту ге и не за до вољ ства. На ве де не при ви ле ги је су 
ве ли ке и не појм љи ве, али нај ве ћу сва ка ко пред ста вља мо гућ ност 
да се не по сред но ви ди Алах, о че му се у јед ном ве ро до стој ном ха-
ди су ис ти че сле де ће: „Ка да се џе не тли је смје сте у Џен нет, бит ће 
им ре че но: ‘О ста нов ни ци Џен не та! Има те су срет с Ал ла хом, Он 
же ли од вас да га ис пу ни те!’ Ре ћи ће: ‘А шта је то (то ли ко ва жно)? 
Зар нам ли ца ни је осви је тлио, дје ла нам на ми за ну те шким учи нио, 
у Џен нет нас увео и од ва тре нас са чу вао!?’ Та да ће Он от кри ти 
Свој за стор и они ће гле да ти у Ње га. А ни шта им не ће љеп ше би ти 
од гле да ња у Ње га. То је до да так ко ји ће им се да ти”.40) 

Из нев ши ком плет ну си ту а ци ју ве за ну за џен нет и ње го ве ка-
рак те ри сти ке, по треб но је ука за ти на до ми нант не осо би не ста нов-
ни ка тог ве ли чан стве ног ме ста. Бо го бо ја зност, стал но ис по ља ван 
страх од џе хе нем ске ка зне, чи ње ње до брих де ла и по што ва ње Ала-
ха од ли ку ју пра вед ни ке ко ји ма је за на гра ду од ре ђен рај. По је дин-
цу, ко ји је у сва кој си ту а ци ји по ка зи вао спрем ност да свој име так 
де ли са дру ги ма, лак ше ће се отво ри ти рај ска вра та. Опре де ље ност 
да пра шта ју чи ње ње де ла ко ја их по себ но ири ти ра ју по ка зу ју ве ли-
чи ну ста нов ни ка ра ја. Срећ ни ци на ста ње ни у џен не ту мо ра ју пре-
вла да ти соп стве не сла бо сти, пра вил но про це ни ти учи ње на де ла 
и искре но се по ка ја ти. Њи хо ва ве ли чи на до ла зи до из ра жа ја кроз 
раз ви је ну осо би ну да на вре ме уоче грех и од мах про ме не по на ша-
ње. При ви ле ги ју да уђу у рај има ју и они по је дин ци ко ји по ка зу ју 
скру ше ност при ли ком вр ше ња мо ли тве. Све стан те жи не по ступ ка 
про пи са ног за при ступ рај ским ужи ва њи ма, пра ви вер ник тре ба да 
из бе га ва срџ бу и чи ње ње де ла од ко јих не ма по себ не ко ри сти. Са-
зна ње да је сте че на имо ви на по сле ди ца ми ло сти Ала ха, пла ћа ње 
про пи са ног зе ка та искре ном вер ни ку пре тва ра у за до вољ ство. По-
шту ју ћи мо рал не прин ци пе исла ма, вер ни ци ко ји те же ра ју ду жни 
су да при кри ва ју стид на ме ста и учи не их до ступ ним са мо су пру-
га ма и же на ма у по се ду. По тре ба ја ча ња ко хе зи је ислам ског дру-
штва зах те ва од пра вог му сли ма на да чу ва по ве ре ну тај ну, од но-
сно ема нет. Ре дов но оба вља ње на ма за са за до вољ ством и све шћу 
о ко ри сти ко ји до но си, пред ста вља јед ну од нај ва жни јих ула зни ца 
за ме сто где не по сто ји бол ни пат ња већ са мо ра дост и ужи ва ње.

40) Гру па ауто ра, Најбољаопорука–Утицајвјеренаослобођењечовјека,Ви со ки са у диј-
ски ко ми тет за по моћ БиХ и Кул тру ни цен тар „Кра ља Фах да“, Са ра је во, 2000, стр. 24.
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DraganM.Novakovic
ISLAMICESCHATOLOGY

Summary
AverycomplexissueofIslamiceschatology,insufficiently
known to the scientific andprofessional community, has
beenpresented.Asaresultofstrivingforamoreprecise
andobjectiveconsiderationoftheissue,adistinctivever
ticaltimelinehasbeenestablished,startingwiththefune
ralasaconsequenceofdeathandthewayofperforming
thatsignificantrite.Then,Barzakhhasbeenexplained,as
thetimespentinthegraveuntilthenextresurrectiondu
ringwhichthesoulisseparatedfromthebodyandrequ
iredtestsareperformed.Variousmajorandminoromens
oftheJudgementDay,whichshouldencouragethebelie
verstoperformgooddeedsmorefrequentlyandcoordina
teallsegmentsoftheirliveswiththenormsoffaith,have
alsobeendiscussed.Theimpliedeventsrepresentaunique
opportunityfortheunbelieversalsotochangetheirbeha
viourandearntheirsalvation,byacceptingthetruthsof
Islam.Theentireprocess endswith theJudgementDay,
marked by various complex temptations, resurrection of
thedead,detailedexaminationofalldeedscommitteddu
ring theearthly lifewatchedoverbyangels, theirweig
hingonaspecialscaleandcrossingthebridgethatleads
either toheavenorhell.Magnificentdescriptionsofhe
avenly pleasures and terrifying horrors of hell specified
in theQur’ananddeveloped indetail in theHadithsof
ProphetMuhammad,attheindividuallevelrepresentper
manentanduniversalencouragementforMuslimstostay
on the right track,whereas situated in a global context
theyshouldcontribute tothespreadofreligionintended
forallthepeopleoftheworldandstrengthenthereadiness
forexertionrequiredbyreligiousornationalleadership.
Keywords:Islamiceschatology,Islam,funeral,Barzakh,
omen,JudgementDay,believers.
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Resume
Eschatologicalissuesregardingthelastdays,Judgement
Dayandnewlifeafterdeathoccupyanimportantplace
intheteachingsofallrevealedreligions,whilethereare
significantdifferencesarising from the fact that this im
portantareaoftheology,dependingonthelearning,con
tainscertainambiguities,eventsthatareonlyimplied,in
sufficientlyconsistentexplanationsandthepossibilityof
greatfreedominitsinterpretationandpresentationtothe
believers.Startinghismission in the7thcenturyAD, in
theenvironmentofthendominantideologicalmovements
embodiedinJudaism,ChristianityandPersianZoroastri
anismwhomhehadsomecommongroundwith,Prophet
Muhammadhadcompletelydevelopedhiseschatological
teachings insurasrevealed inMecca, motivatedby the
intentiontomakeacompletetransformationofthesociety
throughthemeansofpossiblepunishmentandexpected
awardandestablishitonethicalandotherprinciplesof
thenewreligion.Carefullydefining thebasicsof escha
tologythroughQur’anandfurtherelaboratingandcom
pleting the entire system through a number of hadiths,
ProphetMuhammadovercometheideologicalinfluences



стр:279306.

- 305 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2011год.(XXIII)Xvol=30

hehadstartedfrom,placingthefuneral,thetomb,there
quiredexaminations,majorandminoromensoftheJud
gementDay,aswellastheencounterworkedoutindetail,
thetrialandgoingtoheavenorhell,withintheeschatolo
gicalframework.
Accordingto theabove,Muslimsarerequired tobelieve
intheJudgementDay,whenAllahwilljudgethemallthe
bythedeedstheyhaddoneinlife.OntheJudgementDay,
allthedeadwillbebroughtbacktolifeaswellandAllah
willthenpunishthemorawardthemaccordingtotheme
ritsof theirearthly life.Ifonemanagedtoavoidthere
sponsibilityforhis/herdeedsinthisworld,he/shewillface
anuncompromisingjudgewhosejusticeisuniversaland
eternal.Honestandrighteouspeoplegostraighttoheaven
–Jannah,fromwhichthereisnoexitandwhereonestays
eternally.TheQur’anisfullofdescriptionsofheavenand
themagnificentbenefitsthatwillbeavailabletoallthepe
oplewholivedaccordingtoAllah’scommandments.Inad
ditiontooutstandingpleasuresconcerningfood,drinkand
dwellinginimmenselybeautifulsurroundings, themajor
rewardtoallthosewhoinhabitheavenisthecertaintyof
seeingthefaceofGod.Thepossibilityofdirectobserva
tionofGodisthegreatestrewardforaMuslimanditis
worthalltheeffortoneneedstomaketoliveinaccordan
cewiththelawsoftheCreatorandremainonhisway.
GoingtohellJahannamisintendedforsinnersandall
individualsthat,duringtheirlives,didnotrespecttheal
mightypowerofGodandthecommandmentaboutthene
cessityofdoinggooddeeds.Hellislivelydepictedinsome
partsoftheQur’anandotherIslamicliterature.Itsmain
contentsarefire,boilingwater,snakes,icedepartmentand
othermeansof torture.Staying in thehell isnoteternal
andthereisapossibilityofleavingafteralongerorshor
terperiodoftime.Thedecisiondependsuponthewillof
thealmightyGodandhisassessmentof the fulfilmentof
therequirementsforthetransitiontoheaven.SomeIsla
micscholarsbelievethatdisbeliefinGodshirk,isanun
forgivablesinwhich,asaconsequence,providesstaying
inhellforeternity.
Islamiceschatologyhadagreat,perhapsdecisiverolein
crushing theresistanceofall idolatrousorientedgroups
wheremonotheisticJudaismandChristianityhadnottake
deeperroots.TouneducatedandignorantArabandother
peoplethoseideaswereacceptable,sincethefulfilmentof
moraldutiesrepresentedaguaranteeforalifeineternal
bliss.Thebeautiesofheavenandhorrorsofhellhavema
deupthebackboneofIslamicethicsforcenturies,because
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theyinstigatedpeopletoaction,correctedtheirbehavio
ur,determinedtherelationshipsbetweenindividualsand
within families, provided the necessary social harmony,
directed the fallen and the sinful, and furthermotivated
the eager ones to pursue the right path and constantly
strengthentheirfaith.Guaranteeinggoingtoparadiseto
allthewarriorswholosttheirlivesfollowingthepathof
Allah,theIslamiceschatologywasoneoftheinitiatorsof
activitiesthathadenabledthespectacularspreadofIslam
in thepastandsignificantencouragement to individuals
andvariousgroupstotakeactiontoensureitsmaintenan
ceandstrengtheningwithinthechangedcircumstancesin
theworld,butalsothemainmotiveforextremistsdeter
minedtoseekthesolutionformanyproblemsinterrorist
actions.

 Овај рад је примљен 10. септембра 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
11. новембра 2011. године.
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