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Предговор истакнутог учењака 

Абдуллаха бин Абдур-Рахмана ел-Џибрина 

 

У име Бога Свемилосног, Милостивог! 

 

Аллаха (Бога) хвалим и Њему се захваљујем, доносим салевате 

(благослове) и селам (поздрав и дова) на Мухаммеда (нека је на њега Аллахов 

благослов и мир), његову породицу и све његове другове, а затим: 

Прочитао сам ово дело ''Олакшано разумевање исламског 

монотеизма'', које је приредио шејх (учењак) Абдуллах бин Ахмед ел-Хавил, и 

видео да је заиста корисно дело. Садржи значење тевхида (исламског 

монотеизма), значење обредословља, његове вредности, врсте обредословља 

које се морају упућивати само Узвишеном Аллаху, са примерима. Споменуте су 

неке врсте идолопоклонства (ширка) и све оно што тиме умањује суштину 

исламског монотеизма. Због тога топло препоручујем штампање овог дела и 

његову дистрибуцију у земљама у којима су много заступљени сви облици 

идолатрије које су последица незнања и слепог слеђења, јер можда Узвишени 

Аллах да да се њиме окористи онај коме Он Узвишени жели добро. 

 

Нека су благослови и селами на веровесника Мухаммеда, његову 

породицу и све његове другове. 

 

 

                               25. 3. 1425. х.г. 

            Абдуллах бин Абдур-Рахман ел-Џибрин 
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Предговор истакнутог учењака 

Халида бин Абдуллаха ел-Муслиха 

 

У име Бога Свемилосног, Милостивог! 

 

Захвала припада Аллаху, Господару свих светова, доносим благослов и 

мир на онога који је послат као милост свим световима, нашег веровесника 

Мухаммеда, на његову часну породицу и све његове другове, а затим: 

Прочитао сам оно што је написао наш брат шејх / Абдуллах бин Ахмед 

ел-Хавил у делу названом ''Олакшано разумевање исламског монотеизма'' и 

много ме је обрадовало када сам видео лак приступ овој итекако битној 

области, јер заиста је олакшавање ономе који тражи знање један од циљева 

Шеријата (исламског верозакона).  

Због тога је и Узвишени Аллах рекао: 

 "A Ми смо Кур'ан учинили доступним и лаким за учење напамет и 

поуку, па има ли икога ко би поуку примио?'' (Превод значења Ел-Камер, 

одломак 22) 
 

Веровесник (нека је не њега Аллахов мир и благослов), је рекао: ''Ви сте, 

заиста послати само да олакшавате, а нисте послати да отежавате'', као што 

је дошло у ''Сахиху'' 1 у хадису Ебу Хурејре, Аллах био задовољан њим.  

Такође, рекао је Аллахов Посланик (нека је не њега Аллахов мир и 

благослов): ''Заиста ме Аллах није послао као тврдоглавог и онога који 

много захтева, већ ме је послао као онога који подучава и олакшава'', као 

што је дошло код имама Муслима у хадису Џабира, Аллах био задовољан њим. 
 

Овај благословљени Шеријат уопштено је изграђен на олакшици, по 

питању знања којем поучава и рада којег захтева, и као такав је довољан свим 

људима. 

Оно што је учинио наш брат шејх Абдуллах добро је дело, на којем му се 

треба захвалити, посебно због тога што је на овај начин олакшао приступ 

основама знања о монотеизму путем којег човек сазнаје Аллахово право код 

њега, а у којем је и поправак његовог живота на овом и будућем свету. 

                                                             
1  Сахих – познато дело из области хадиса које је сабрао имам Бухари, дело које је друго по реду 

после Кур'ана по веродостојности и има велики значај у учењу и проучавању Ислама. 
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Молим Узвишеног Аллаха за успех, спас и подршку у речима и делима, 

нама и њему, и да подари да се окористимо од овог хвале вредног труда. 

 

 

          Халид бин Абдуллах ел-Муслих 

                     10. 5. 1424. х.г. 
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Увод 

 

Захвала припада Узвишеном Богу, Господару свих светова, нека је 

благослов и мир на онога који је печат свим веровесницима и посланицима, 

нашег веровесника Мухаммеда (нека је не њега Аллахов мир и благослов), на 

његову часну породицу и све његове врле другове, а затим:  

Ово је корисни сажетак који у себи садржи најбитнија питања и значајне 

користи из поглавља о монотеизму без којег Узвишени Бог неће примити 

ниједно дело и без чијег остварења Бог није задовољан човеком.  

Овај сажетак садржи ограничења, правила, поделе које читаоцу 

приближавају раштркано, ограничавају уопштено и олакшавају му памћење.  

Будући да се нека ствар не може спознати осим са спознајом: њене суштине и 

њене супротности, настојао сам да појасним суштину монотеизма, његових 

основа и врста, а затим сам прешао на спомињање супротности монотеизма, а 

то је ширк – многобоштво, па сам га појаснио, као и његове облике, врсте и 

прописе, зато што: 

 

       Супротност испољава своју лепоту супротноме   

                                                           а супротношћу се разликују ствари 

 

Лепота и вредност монотеизма не могу доћи до изражаја све док се не 

спозна гадост многобоштва и његова опасност. Поред ових области, у овом 

сажетку, додао сам и друга поглавља која мора познавати сваки монотеиста. 

  

Трудио сам се да олакшам редослед проблематике и њену поделу. 

Користио сам границе и дефиниције, спомињући укратко доказе за исте како би 

овај сажетак био лак за памћење и разумевање. Чувао сам се заморног 

проширивања теме и претераног скраћивања, учинивши ово дело средином 

између тога двога, па ако будем погодио, то је од Аллаха Јединог, а ако будем 

погрешио, то је од мене самог и сотоне.  

 

Овај сажетак сам сакупио из књига исламских учењака, монотеиста, 

истраживача и назвао сам га ''Олакшано разумевање исламског монотеизма'', 

молећи Узвишеног Господара да подари користи у њему и да учини да буде на 

ваги мојих добрих дела на Дану када Га сретнем. 
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Нека је благослов и мир на нашег веровесника Мухаммеда, на његову 

часну породицу и све његове другове.  

 

 

              Абдуллах бин Ахмед ел-Хавил 

                                 Ријад 

                  345169, П.О. Бокс 11381 

                  Мобилни: 0558850025 

                  Alhaweel@hotmail.com 
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Дефиниција монотеизма 

 

 ,Језичко значење: инфинитив глагола веххаде – јувеххиду – тевхиден ٭

учинити одређену ствар једном, издвојити је између осталих ствари. 

 

 ,''Пример: Када кажеш: ''Нека нико осим Мухаммеда не излази из куће ٭

на овај начин издвојио си Мухаммеда од осталих људи и дозволио само њему 

да изађе из куће, или када кажеш: ''Нека нико осим Халида не устаје са скупа'', 

на овај начин издвојио си Халида и само њему дозволио да устане са скупа. 

 

 :Шеријатско значење ٭

Издвајање Узвишеног Бога у: 

1) рубубијјету – Божија Једноћа у Његовом стварању, владању и одржавању 

(Господарству); 
 

2) улухијјету – Усмеравање сваког облика обожавања само Њему (Његова 

једноћа у обожавању) и 
 

3) Божија једноћа у Његовим лепим именима и савршеним својствима. 

 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Подела тевхида (монотеизма) 

 

Дакле, монотеизам се дели на три врсте: 

1) тевхиду ер-рубубијје (Божија Једноћа у Његовом стварању, владању и 

одржавању - Господарству); 
 

2) тевхиду ел-улухијје (Усмеравање сваког облика обожавања само Њему 

(Његова једноћа у обожавању); 
 

3) тевхиду ел-есма'и вес-сифат (Божија једноћа у Његовим лепим именима и 

савршеним својствима). 
 

Значење тевхида ер-рубубијје: Издвајање Узвишеног Бога у: стварању, 

владању и одржавању, или другачије речено, издвајање Узвишеног Бога у 

делима својственим само Њему. 

Пример дела својствених Узвишеном: стварање, опскрбљивање, 

оживљавање и усмрћивање, спуштање кише, давање да ниче растиње и друго. 

Докази за тевхид ер-рубубијје: 

''Само Он ствара и управља!'' (Превод значења Ел-Е'араф, 54). 

''Само Аллаху припада власт на небесима и на Земљи...'' (Превод 

значења Али Имран, 189). 

''Упитај: 'Ко вас храни са неба и из земље, чије су дело слух и вид, ко 

ствара живо из неживог, а претвара живо у неживо, и ко управља свим?' – 

'Аллах!' – рећи ће они – а ти реци: 'Па зашто Га се онда не бојите?'' (Превод 

значења Јунус, 31). 

Значење тевхида ел-улухијје (Божија једноћа у обожавању): Издвајање 

Узвишеног Аллаха у делима људи, тј. у њиховом обожавању Њега Узвишеног. 

Пример дела којима се обожава Аллах: молитва, пост, хаџџ (ходочашће у 

Меку), ослонац на Аллаха, завет, страх, нада, љубав и др. 

          Докази за тевхид ел-улухијје: 

''Џинне и људе сам створио само зато да Ме обожавају!'' (Превод 

значења Ез-Заријат, 56). 

''И Аллаха обожавајте и никога Њему равним не сматрајте!'' (Превод 

значења Ен-Ниса', 36). 
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''Пре тебе ниједног посланика нисмо послали а да му нисмо 

објавили: 'Нема истинског бога осим Мене, зато Мене обожавајте!'' 

(Превод значења Ел-Енбија', 25). 

Значење тевхида ел-есма'и вес-сифат (Божија једноћа у Његовим лепим 

именима и савршеним својствима): Описивање Узвишеног Аллаха онако како је 

Он сам себе описао у Својој Књизи и како Га је описао Његов Посланик од 

својстава савршенства и узвишености, без текјифа – говора о каквоћи тих 

својстава, темсила – поистовећивања и поређења Аллахових својстава са 

својствима створења и обратно, тахрифа – изокретања значења тих својстава и 

т'атила – негирања самих својстава. 

Докази за тевхид ел-есма'и вес-сифат: 

''Нико није као Он! Он све чује и све види''. (Превод значења Еш-

Шура, 11). 

''Аллах има најлепша имена и ви Га зовите њима, а клоните се оних 

који искрећу Његова имена – како буду радили, тако ће бити награђени!'' 

(Превод значења Ел-Е'араф, 180). 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Значајне напомене 

 

Прва: све три врсте монотеизма међусобно су повезане. Свака врста 

неодвојива је од друге, тако да онај који прихвати једну врсту монотеизма, а не 

прихвати другу, није верник.  

Друга: Неопходно је знати да су неверници, против којих се борио 

Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, признали и 

веровали у тевхид ер-рубубијје, тј. веровали су да је Аллах Тај Који ствара и 

опскрбљује, усмрћује и оживљава, даје корист и штету, Онај Који све одржава и 

уређује. Међутим, са овом врстом монотеизма нису постали верници.  

Доказ за то су речи Узвишеног:  

''Упитај: 'Ко вас храни са неба и из земље, чије су дело слух и вид, ко 

ствара живо из неживог, а претвара живо у неживо, и ко управља свим?' – 

'Аллах!' – рећи ће они – а ти реци: 'Па зашто Га се онда не бојите?'' (Превод 

значења Јунус, 31). 

Трећа: Тевхид ел-улухијје је разлог слања свих посланика. Он је темељ 

на коме се граде сва дела и уколико се он не оствари, ниједно дело неће бити 

примљено, већ ће бити сва ништавна. Са његовим неостварењем јавља се 

његова супротност, а то је ширк, приписивање Аллаху друга у ибадету 

(исказивање покорности или вид обожавања).  

Будући да је због овог монотеизма трајала непрестана борба између свих 

посланика и њихових народа, неопходно му је посветити огромну пажњу, добро 

схватити његове темеље и добро проучити питања везана за њега. 

 

٭ ٭ ٭  
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Значај и вредност монотеизма 

 

1) Монотеизам је најзначајнији темељ ислама: 

Немогуће је да човек уђе у ислам и постане муслиман а да не посведочи 

монотеизам тј. Аллахову једноћу и призна да је само Узвишени Аллах достојан 

обожавања, негирајући на тај начин својство божанства свему другом мимо 

Њега.  

Аллахов Посланик је рекао: ''Ислам је саграђен на пет ствари: 

 сведочењу да нема истинског бога који заслужује да се обожава 

осим Аллаха и да је Мухаммед Аллахов посланик, 
 

 обављању молитве, 
 

 давању зеката (издвајање одређене обавезне количине иметка 

сиромашнима), 
 

 посту месеца рамазана и 
 

 обављању хаџџа.'' 2 

 

2) Монотеизам је прва и најзначајнија обавеза човека: 

Он је испред сваког дела и обавезе због свог великог положаја и 

важности. Прво чему се позива јесте управо монотеизам.  

Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, шаљући Муаза, 

Аллах био задовољан њим, у Јемен, рекао му је: ''Доћи ћеш народу од 

следбеника Књиге, па нека буде прво чему ћеш их позивати сведочење да 

нема истинског бога који заслужује да се обожава осим Аллаха'', док у 

другом предању стоји: ''... монотеизам у Аллаха''. 3 

 

3) Ниједно дело неће бити примљено без монотеизма: 

Он је услов исправности и прихватања свих дела. Дела се не могу 

сматрати обредословљем осим са монотеизмом, као што се ни молитва не може 

сматрати молитвом без чистоће. Тако, уколико у делима има ширка 

(идолопоклонства), он ће их покварити и уништити као што ће и нечистоћа, 

уколико се појави након претходно узете чистоће, покварити исту.  

                                                             
2  Муттефекун алејхи (на исправност овог хадиса сложили су се имами Бухарија и Муслим). 
3  Муттефекун алејхи (на исправност овог хадиса сложили су се имами Бухарија и Муслим). 
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Обредословље без монотеизма бива идолатријом и као такво ништавно је, 

а починитељ ће бити од вечних становника Ватре (пакла).  

 

4) Монотеизам је разлог упуте и сигурног живота на овом и будућем 

свету: 

Доказ за то су речи Узвишеног: 

''Биће сигурни само они који верују и веровање своје са насиљем не 

мешају; они ће бити на Правоме путу''. (Превод значења Ел-Ен'ам, 82). 
 

Значење насиља у овом кур'анском цитату јесте ширк (многобоштво) као 

што је то протумачио и појаснио Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов 

и мир над њим. 4 

Многобоштво је највеће насиље, док је монотеизам највећа правда. 

 

5) Монотеизам је разлог уласка у Џеннет (Рај) и спаса од Ватре (Пакла): 

Аллахов Посланик је рекао: ''Ко посведочи да нема бога осим Аллаха, 

Јединог, Који нема судруга, и да је Мухаммед Његов роб и Његов 

посланик, и да је Иса Аллахов роб и Његов посланик, Реч коју је Он послао 

Мерјеми (Марији) и душа од Њега, и да је Рај истина, и да је Пакао истина, 

Аллах ће га увести у Рај ма каква била његова дела''. 5 

Такође је рекао: ''Заиста је Аллах забранио Ватри онога који каже 'ла 

илахе иллаллах' желећи тиме само Аллахово задовољство''.6 

 

6) У монотеизму је спас од овосветских патњи и патњи на будућем 

свету: 

Истакнути учењак Ибнул-Кајјим, Аллах му се смиловао, каже: 

''Монотеизам је уточиште како својим следбеницима тако и противницима''.  

Што се тиче оних који се супротстављају монотеизму, он им је уточиште и 

заштита од овосветских патњи и тешкоћа: 

''Кад се у лађе укрцају, искрено се Аллаху моле, а кад их Он до копна 

доведе, одједном друге Њему равним сматрају''. (Превод значења Ел-

Анкебут, 65). 
                                                             

4  Бухарија, 2/484, у хадису од Ибн Мес'уда. 
5  Муттефекун алејхи (на исправност овог хадиса сложили су се имами Бухарија и Муслим). 
6  Муттефекун алејхи (на исправност овог хадиса сложили су се имами Бухарија и Муслим). 
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Међутим, следбеницима представља заштиту од патњи и тешкоћа на 

овоме и будућем свету. То је Аллахов закон за вернике. Ништа не може 

отклонити овосветске тешкоће и тегобе као монотеизам. Због тога је и дова за 

отклањање невоље саткана управо из самог монотеизма. Зар није и дова Зун-

Нуна, који се нашао у невољи, била испуњена монотеизмом, након које му је 

Узвишени подарио излаз из његове невоље?  

Ништа као многобоштво не може људе одвести у проблеме, док ништа 

као монотеизам их не може сачувати истих. 

 

7) У монотеизму је мудрост стварања људи и џинна (сотона): 

Узвишени каже: 

''Џинне и људе сам створио само зато да Ме обожавају!'' (Превод 

значења Ез-Заријат, 56). 

Посланици нису слати, нити књиге објављиване, нити прописивани 

закони, нити стварана створења осим ради робовања Аллаху, Једном и Једином. 

 

 

 ٭ ٭ ٭
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Ла илахе иллаллах (сведочење да нема истинског бога који 

заслужује да се обожава осим Аллаха) 

 

Доказ за ове речи: 

Узвишени Аллах каже: 

''Аллах сведочи да нема другог истинског бога осим Њега – а и 

мелеки и учени – и да Он поступа праведно. – Нема истинског бога осим 

Њега, Силног и Мудрог!'' (Превод значења Али Имран, 18). 

Такође каже: 

''Знај да нема истинског бога осим Аллаха!'' (Превод значења 

Мухаммед, 19). 

Значење речи ла илахе иллаллах је:  

''Нема другог истинског бога који заслужује да се обожава осим Аллаха''.  

Друга неисправна, а често употребљавана значења су: 

1) Нема бога осим Аллаха. Ово значење је непрецизно, јер чињеница је да 

постоје божанства која се обожавају, иако тога нису достојна. Осим тога, 

уколико не бисмо нагласили ''истинског бога'', могло би се схватити да се 

Узвишени Аллах може обожавати на истински и на неистински начин, 

односно исправно и неисправно, што је погрешно. 
 

2) Нема створитеља мимо Аллаха. Такође, и ово значење је непрецизно и 

оно је само један део исправног значења речи ла илахе иллаллах, јер 

уколико би ово било право значење тих речи, не би Аллахов Посланик, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим, ратовао против свог народа, 

Курејшија, који су признавали Аллаха за Истинског Створитеља. 
 

3) Нема владара мимо Аллаха. Ово значење је такође непотпуно и њиме се 

не намерава значење речи ла илахе иллаллах, јер уколико би се Узвишени 

Аллах и сматрао јединим Владаром и Оним Који свима суди, а поред 

њега обожавао се други, не би се постигао монотеизам (Аллахова 

једноћа). 

 

 

 
 



 

 
 

06 Олакшано разумевање исламског монотеизма 

٭  Саставни делови речи ла илахе иллаллах или два основна темеља ових речи 

су: 

1) Негација – нема истинског бога, тј. негирање испољавање сваког вида 

обредословља било коме другом мимо Аллаха. 
 

2) Потврда – осим Аллаха, тј. потврђување да је само Узвишени Аллах 

достојан обожавања, Једини Који нема судруга. 

Доказ за ово су речи Узвишеног: 

''Онај који не верује у тагута'' 7 – ово је негација, док су речи: 

''а верује у Аллаха'' – потврда,  

''држи се за најчвршћу везу''. (Превод значења Ел-Бекаре, 256). 

 

Такође, речи Узвишеног: 

''А кад Абрахам рече оцу своме и народу своме: ''Немам ја ништа са 

онима којима се ви клањате'' – ово је негација, док су речи: 

''... ја обожавам само Онога Који ме је створио'' – потврда, ''јер ће ми 

Он, заиста, на Прави пут указати''. (Превод значења Ез-Зухруф, 26-27). 

 

 ?''Када ће човеку користити речи ''ла илахе иллаллах ٭

1) Када спозна њихово значење, 
 

2) Када буде радио по ономе што оне захтевају и чему позивају, а то је 

исказивање сваког вида обожавања само Узвишеном Аллаху и остављање 

сваког вида обожавања свега другог мимо Њега. 

 

 

 

٭ ٭ ٭  
 

 

                                                             
7  Каже ибнул Кајјим: ''Тагут је све оно чиме роб пређе границу у покоравању, слеђењу или 

обожавању''. 

   Каже Мухаммед бин Абдул-Веххаб: ''Реч тагут је општег значења и обухвата све што се обожава 

мимо Аллаха''. 



 

 
 

07 Олакшано разумевање исламског монотеизма 

Услови за исправност речи ла илахе иллаллах 

 

Речи ла илахе иллаллах неће ништа користити ономе ко их изговори све 

док не буде употпунио услове за исправност ових речи, а њих је осам: 

1) Знање које је супротно незнању, 

2) Убеђење супротно сумњи, 

3) Искрено исповедање вере супротно идолатрији, 

4) Истинитост супротна лажи, 

5) Љубав супротна мржњи, 

6) Покорност супротно одбацивању, 

7) Прихватање супротно супротстављању, 

8) Негирање свега што се обожава мимо Аллаха. 

 

 :Свих ових осам услова садржано је у стиху  ٭

        Знање, убеђење, искреност и истинитост  

                                                      са љубављу, покорношћу и прихватањем њих 

        додај њима осми услов твоје неверовање  

                                                       у све кипове који се обожавају мимо Аллаха 

  

٭   Детаљно појашњење услова: 

1) Знање које је супротно незнању, тј. знање о значењу речи ла илахе 

иллаллах, са негацијом и потврдом. Доказ за ово су речи Узвишеног: 

''Знај да нема истинског бога осим Аллаха!'' (Превод значења, 

Мухаммед, 19). 
 

2) Убеђење супротно сумњи, тј. да онај који изговара речи ла илахе 

иллаллах буде потпуно убеђен да је Узвишени Аллах једини достојан 

обожавања. Доказ су речи Узвишеног: 

''Прави верници су само они који у Аллаха и Посланика Његова 

верују, и после више не сумњају, и боре се на Аллаховом путу 

имецима својим и животима својим. Они су искрени!'' (Превод 

значења Ел-Хуџурат, 15). 
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3) Искрено исповедање вере супротно идолатрији, тј. да човек све видове 

обожавања искрено исповеда само Узвишеном Аллаху и да ништа од тога 

не упути некоме другом мимо Њега Узвишеног. 
 

Доказ за ово су речи Узвишеног: 

''А наређено им је да се само Аллаху клањају, да Му искрено, као 

правоверни, веру исповедају.'' (Превод значења Ел-Бејјина, 5). 
 

4) Истинитост супротна лажи, тј. да искрено изговараш ове речи 

монотеизма, а твој језик потврђује оно што је у твом срцу. Доказ за ово су 

речи Узвишеног: 

''Елиф-лам-мим. Мисле ли људи да ће бити остављени на миру ако 

кажу: 'Ми верујемо' и да у искушење неће бити доведени? А Ми смо у 

искушење доводили и оне пре њих, да би Аллах сигурно указао на оне 

који говоре истину и на оне који лажу''. (Превод значења Ал-Анкебут, 

1-3). 
 

5) Љубав супротна мржњи, тј. да изговараш ове речи са љубављу према 

Аллаху Узвишеном и Његовом Посланику, нека је Аллахов благослов и 

мир над њим, као и са љубављу према овим речима и ономе чему оне 

позивају и на шта упућују. Доказ за ово су речи Узвишеног: 

''Има људи који су уместо Аллаха кипове прихватили, воле их као 

што се Аллах воли, али прави верници још више воле Аллаха''. 

(Превод значења Ел-Бекаре, 165). 
 

6) Покорност супротна одбацивању, тј. да обожаваш само Аллаха, 

покоравајући се Његовом шеријату, да верујеш у тај шеријат и сматраш га 

једином истином. Доказ за ово су речи Узвишеног: 

''И повратите се Господару своме и покорите Му се ...'' (Превод 

значења Ез-Зумер, 54). 
 

7) Прихватање супротно супротстављању, тј. да прихватиш ове речи ла 

илахе иллаллах, да прихватиш њихово значење, а оно је искрено 

обожавање само Аллаха Јединог и остављање било којег вида обожавања 

некога другог мимо Њега Узвишеног.  

Доказ за ово су речи Аллаха Узвишеног: 

''Кад им се говорило: 'Само је Аллах Бог!' – они су се охолили и 

говорили: 'Зар да напустимо божанства наша због једног лудог 

песника?!' '' (Превод значења Ес-Саффат, 35-36). 
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8) Негирање свега што се обожава мимо Узвишеног Аллаха, тј. да се 

одрекнеш сваког вида обожавања неког другог мимо Аллаха Јединог и да 

чврсто верујеш да је такав чин ништаван.  

Доказ за ово су речи Узвишеног: 

''Онај ко не верује у тагута, а верује у Аллаха – држи се за најчвршћу 

везу, која се неће прекинути''. (Превод значења Ел-Бекаре, 256). 

 
 

٭ ٭ ٭  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

21 Олакшано разумевање исламског монотеизма 

Сведочење да је Мухаммед (нека је Аллахов благослов и мир над 

њим) Аллахов посланик 
 

Доказ за ово су речи Узвишеног: 

''Дошао вам је Посланик, један од вас, тешко му што ћете на муке запасти, 

једва чека да Правим путем пођете, а према верницима је благ и 

милостив''. (Превод значења Ет-Тевба, 128). 

Такође, и речи Узвишеног: 

''Аллах зна да си ти, заиста, Његов посланик!" (Превод значења Ел-

Мунафикун, 1). 

Значење овог сведочења јесте чврсто убеђење у истинитост онога што се 

очитује језиком, а то је да је Мухаммед, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим, Аллахов роб и Аллахов посланик послат џиннима и људима. 

Састоји се из два темеља, а то су: 

1) Признавање посланице Посланика (нека је Аллахов благослов и мир 

над њим). Доказ за то су речи Узвишеног: 

''Мухаммед је Аллахов посланик''. (Превод значења Ел-Фетх, 29). 
 

2) Убеђење да је Мухаммед (нека је Аллахов благослов и мир над њим), 

Његов роб који се покорава само Аллаху. Доказ за то јесте то што га 

је Узвишени Аллах назвао ''робом'' у најчаснијим ситуацијама. Једна 

од њих је и време молитве: 

''А кад је Аллахов роб устао да Му се помоли, они су се у гомилама 

око њега тискати стали''. (Превод значења Ел-Џинн, 19). 
 

Тако да је Мухаммед (нека је Аллахов благослов и мир над њим) 

посланик који се не утерава у лаж и роб који се не обожава. 
 

 :Услови за исправност овог сведочења и оно на шта оно упућује су ٭

1) веровање у оно о чему нас је обавестио, 
 

2) покоравање у ономе што нам је наредио, 
 

3) клоњење онога што нам је забранио и упозорио на њега, 
 

4) необожавање Аллаха осим онако како је то Посланик чинио и како нам је 

наредио. 

٭ ٭ ٭  
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Ширк, дефиниција и његова подела 
 

 :Дефиниција ширка ٭

 

Језичко значење: приписивање ривала, изједначавање и упоређивање.  
 

Шеријатско значење: изједначавање створења са Узвишеним Аллахом у 

ономе што је својствено искључиво Њему Узвишеном.  
 

 :Врсте ширка ٭

Велики ширк је свако дело које је Узвишени Аллах или Његов 

Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, назвао ширком 

(идолопоклонство), а које свога починитеља изводи из оквира вере. 
 

Мали ширк је свако дело, поступак или реч, које се у Шеријату назива 

ширком или куфром (неверством), а које не изводи свог починитеља из вере 

Ислама. 

 

 :Разлика између великог и малог ширка ٭
 

У следећој табели следи детаљније објашњење разлике између великог и 

малог ширка 
 

Велики ширк Мали ширк 

Изводи из вере Не изводи из вере 

Починитељ ће вечно боравити у 

Ватри 

Починитељ неће вечно боравити у 

Ватри ако уђе у њу 

Поништава сва дела 
Не поништава сва дела, већ само оно 

при којем се нађе 

Чини крв и иметак свога починитеља 

дозвољеном (дозвољена је борба 

против њега) 

Не чини дозвољеном крв и иметак 

починитеља 

  

 
 

٭ ٭ ٭  
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Врсте великог ширка 
 

 :Постоје четири врсте великог ширка ٭

1) Ширк у дови:  

Доказ за то су речи Узвишеног: ''Кад се у лађе укрцају, искрено се моле 

Аллаху, а кад их Он до копна доведе, одједном друге Њему равним 

сматрају''. (Превод значења Ел-Анкебут, 65). 
 

2) Ширк у намери, жељи и циљу: 

Узвишени Аллах каже: ''Онима који желе живот на овоме свету и 

његове лепоте – Ми ћемо дати плодове труда њихова и неће им се у њему 

ништа прикратити. Њих ће на оном свету само ватра пећи; тамо неће 

имати никакве награде за оно што су на Земљи радили и биће узалудно све 

што су чинили''. (Превод значења Худ, 15-16). 
 

3) Ширк у покорности: 

Доказ за то су речи Узвишеног: ''Они поред Аллаха, боговима сматрају 

свештенике своје и монахе своје и Месиха, Маријиног сина, а наређено им 

је да се само једног Бога обожавају – нема бога осим Њега. Он је врло 

високо изнад оних које они Њему равним сматрају''. (Превод значења Ет-

Тевба, 31). 

Значење ове врсте ширка јесте покоравање ученим и побожним у греху, а 

не дозивање истих и тражење помоћи од њих, као што је то појаснио Аллахов 

Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, Адијју бин Хатиму, Аллах 

био задовољан њим, када је рекао Аллаховом Посланику: ''Ми их (учене и 

побожне) нисмо обожавали!'' Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и 

мир над њим, му је појаснио да је њихов ибадет (испољавање сваког вида 

обожавања) био оличен у покоравању ученим и побожним у гресима. 8 
 

4) Ширк у љубави: 

Доказ за то су речи Узвишеног: ''Има људи који су уместо Аллаха 

кумире прихватили, воле их као што се Аллах воли...''. (Превод значења Ел-

Бекаре, 165).  

٭ ٭ ٭    

                                                             
8  Тирмизи, 3094.     
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Примери великог и малог ширка 

 

Примери великог јавног ширка: клање (приношење жртве у нечије 

друго име мимо Аллаховог имена); заветовање у нечије друго име мимо 

Аллаховог имена; тражење помоћи од неког другог поред Аллаха Узвишеног. 
 

Примери великог скривеног ширка: ширк лицемера и њихово 

претварање, скривени страх од некога другог мимо Аллаха Узвишеног у 

стварима у којима се треба бојати само Њега Узвишеног. 
 

Примери малог јавног ширка: заклињање у нечије друго име мимо 

Аллаховог имена,као на пример речи: ''оно што хоће Аллах и ти'', или речи: ''да 

није Аллаха и тог човека''. 
 

Примери малог скривеног ширка: мало тренутно лицемерство, 

оптимизам и песимизам на основу кретања птица, лоших предзнака и сл. 

 

 :Корисна дова за заштиту од ширка ٭

 Од Ебу Мусе, Аллах био задовољан њиме, преноси се да је рекао: 

''Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, обратио нам се 

један дан рекавши: ''О људи, чувајте се ширка! Заиста је скривенији од мрављег 

хода'. Узвишени Аллах је дао на неко упита Аллаховог Посланика: 'Како да се 

чувамо нечега што је скривеније од мрављег хода?' Аллахов Посланик, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, одговорио је: 'Реците: - Аллахумме инна 

не'узу бике ен нушрике бике шејен на'лемуху, ве нестагфируке лима ла 

на'лемуху! – Господару наш! Утечемо Ти се од тога да Ти припишемо судруга у 

нечему (да Ти учинимо ширк) знајући за то, и молимо Те за опрост од онога 

што Ти учинимо не знајући за то!'' 9 

 

 

٭ ٭ ٭  

 

 

                                                             
9 Ахмед, Албани је оценио овај хадис добрим. 
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Историјат ширка 

Монотеизам, признавање Аллахове једноће, основа је код Адамових 

синова, људског рода, док је ширк (идолопоклонство) тај који се појавио и 

ушао међу њих, као што Ибн Аббас, Аллах био задовољан њим, каже: ''Између 

Адама и Ноја било је десет столећа. Сва су била на монотеизму''. 

Први ширк појавио се у Нојевом народу када су претерали по питању 

добрих и побожних људи. Прво су их насликали и сачинили њихове кипове 

како би се присећали њих и њииховог обожавања Аллаха, а затим, након што је 

та генерација изумрла, дошла је генерација после њих која је затекла те исте 

кипове побожних људи и узела их за своја божанства, због чега им је Узвишени 

Аллах послао Ноја, нека је на њега Аллахов мир, да их позове у чисти 

монотеизам (тевхид). 

У Мојсијевом, нека је на њега Аллахов мир, народу ширк се појавио када 

су узели златно теле за своје божанство. 

Код хришћана ширк се појавио након што је Узвишени Аллах уздигао 

Исуса, нека је на њега Аллахов мир, на небеса. Дошао им је Болис који је 

привидно испољавао веру у Исуса, нека је на њега Аллахов мир, да би касније 

увео у веру хришћана свето тројство, величање крста и многе ствари које нису 

имале основе у вери. 

Код арапског народа ширк се појавио након што је Амр б. Лухајј ел-

Хузаи, променио код народа Абрахамову, нека је на њега Аллахов мир, веру, 

тако што је дошао са киповима на подручје Хиџаза и наредио Арапима да исте 

обожавају. 

Код Мухаммедових, нека је Аллахов благослов и мир над њим, 

следбеника ширк се појавио преко фатимија 10 (врста шијја), после четвртог 

столећа, када су почели са изградњом споменика на гробовима и када су почели 

уводити новине у веру и претеравати у вери. Такође, појавом тесаввуфа 11 и 

претеравања у погледу некаквих шејхова и вођа тариката. 12 

٭ ٭ ٭  

                                                             
10  Фатимије су секта Убејдија и немају никакве родбинске везе са Фатимом, нека је Бог задовољан са 

њом. Фатимије су отпадници, вањштином су рафидије – шије, а у нутрини су неверници. 

11 Реч тесаввуф је преузета из грчког језика од речи ''сопх'' што у преводи значи мудрост. Тесаввуф је 

мешавина аскетизма раних вера, филозофија и култура.  

12  Под тарикатом се подразумева: метод и режим неког суфијског реда, којим се служе његови 

учитељи у подучавању мурида тј. ученика. 
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Опасност ширка и његове последице 
 

1) Узвишени Аллах неће опростити ширк уколико његов починитељ 

умре а претходно се не покаје за њега: 

''Аллах неће опростити да Му се неко други сматра равним, а 

опростиће мање грехе од тога, коме Он хоће. А онај ко другог сматра 

Аллаху равним чини, измишљајући лаж, велики грех.'' (Превод 

значења Ен-Ниса, 48). 
 

2) Чињењем ширка његов починитељ излази из вере и његова крв и 

иметак престају бити свети: 

''Када прођу свети месеци, убијајте многобошце где год их нађете, 

заробљавајте их, опседајте и на сваком кораку дочекујте!'' (Превод 

значења Ет-Тевба, 5). 
 

3) Узвишени Аллах од многобожаца неће примити ниједно дело, а 

његова претходна дела чињењем ширка постају ништавна, тј. 

поништавају се: 

''И Ми ћемо приступити делима њиховим, која су учинили, и у прах 

и пепео их претворити.'' (Превод значења Ел-Фуркан, 23). 

''А теби и онима пре тебе објављено је: 'Ако будеш друге Аллаху 

равним сматрао, твоја дела ће сигурно пропасти, а ти ћеш изгубљен 

бити' ''. (Превод значења Ез-Зумер, 65). 
 

4) Улазак у Рај је забрањен многобошцу а његово вечно боравиште је 

Ватра: 

''Ко другог Аллаху сматра равним, Аллах ће му улазак у Рај 

забранити и боравиште његово ће Пакао бити; а неверницима неће 

нико помоћи.'' (Превод значења Ел-Маида, 72). 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Ствари које изводе из ислама 
 

Под овим се подразумевају ствари које кваре, нарушавају и поништавају 

ислам. Њих је много, међутим, најопасније и најчешће су следећих десет: 

1)  Ширк – приписивање Аллаху друга у обожавању (сваки вид 

обредословља): 

У ову врсту ширка спада клање животиња у име некога другога мимо 

Аллаха, као да неко закоље животињу у име ђавола или неког од добрих људи 

на његовом гробу. Доказ за ову ствар и њену опасност по ислам верника јесу 

речи Узвишеног: 

''Аллах сигуно неће опростити да Њему друге сматрају равним, а 

опростиће коме хоће оно што је мање од тога.'' (Превод значења Ен-Ниса, 

116). 

2) Особа која узме између себе и Аллаха неке посреднике, њима се 

моли, тражи од њих да се заузимају за њега на Судњем дану, ослања се на 

њих. Таква особа је неверник по консензусу свих исламских учењака и 

муслимана. 
 

3)  Онај ко не буде сматрао идолопоклонике неверницима, или буде 

сумњао у њихово неверовање, или пак буде сматрао њихов правац 

исправним. 
 

4)  Онај ко буде сматрао да је правац неког другог савршенији од 

Посланиковог, нека је Аллахов благослов и мир над њим, или да је нечији 

други закон бољи од његовог, као што неки дају предност тагутским, 

тиранским законима над шеријатом, такав је неверник. 
 

5)  Ко презире нешто од онога са чиме је дошао Аллахов Посланик, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим, макар га и радио, постао је 

неверник. 
 

6)  Ко се буде исмејавао са нечим од Посланикове, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, вере, награде и казне које чекају на будућем 

свету, учинио је неверство. 

Доказ за то су речи Узвишеног: 

''Ако их упиташ, они ће сигурно рећи: 'Ми смо само разговарали и 

забављали се.' Реци: 'Зар се ниста Аллаху и речима Његовим и Посланику 

Његову ругали? Не правдајте се! Јасно је да сте неверници, а тврдили сте 

да сте верници.' Ако некима од вас и опростимо, друге ћемо казнити зато 

што су преступници.'' (Превод значења Ет-Тевбе, 65-66). 
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7)  Сихр (врачање): 
 

У ово спада прављење сихра за раставу човека од његове жене и спајање 

човека са женом коју не воли. Ко буде радио сихр или био задовољан њиме (тј. 

тражио да се њему ради), починио је неверство. 
 

Доказ за то су речи Узвишеног: 

''А њих двојица нису никога учили док му не би рекли: 'Ми само 

искушавамо, и ти не буди неверник!'' (Превод значења Ел-Бекаре, 102). 
 

8) Подупирање и потпомагање неверника против муслимана: 
 

Доказ за то су речи Узвишеног Аллаха:  

''А њихов је онај међу вама који их за заштитнике прихвати; Аллах заиста 

неће указати на Прави пут људима који сами себи неправду чине.'' (Превод 

значења Ел-Маида, 51). 
  

9)  Ко буде веровао да се неки људи могу уздићи изнад шеријата 

Мухаммеда, нека је Аллахов благослов и мир над њим, неверник је. 

Доказ за то речи Узвишеног:  

''А онај који жели неку другу веру осим ислама, неће му бити примљена, и 

он ће на оном свету настрадати.'' (Превод значења Али Имран, 85). 
 

10)  Окретање од Аллахове вере, запостављајући је на тај начин што 

је неће проучавати и практиковати. 

Доказ: ''А има ли неправеднијег од онога који, опоменут речима 

Господара свога, њима леђа окрене? Ми ћемо, заиста, казнити зликовце!'' 

(Превод значења Ес-Сеџда, 22). 
 

  :Напомена    ٭

Прво: у свим овим стварима које поништавају ислам, нема никакве 

разлике између оног ко их буде урадио у шали, збиљи или из страха, осим 

онога који буде присиљен на њих. 

Друго: свих десет споменутих ствари - које поништавају ислам, јесу 

најопасније, највеће и најчешће се догађају, због тога је обавеза сваког 

муслимана да их се чува и страхује од њих за себе. 
 

٭ ٭ ٭  
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Неверство у тагута 
 

 :Дефиниција тагута ٭

Језичко значење: Реч тагут је од речи ет-тугјан што значи прелажење 

границе. 

Шеријатско значење: Тагут је сваки онај који се уздигне и пређе преко 

своје границе (коју му је Узвишени Аллах одредио) свеједно да ли се исти 

обожавао, следио или му се покоравало. 

 

 :Обавезност неверовања у тагута ٭

Прво што је Узвишени Аллах прописао сину Адамовом, човеку, јесте 

неверство у тагута и веровање у Аллаха Узвишеног. Доказ за то су речи 

Узвишеног Аллаха: 

''Ми смо сваком народу посланика послали: 'Аллаху се клањајте, а кумира 

се клоните!'' (Превод значења Ен-Нахл, 36). 

 

 :Начин неверовања у тагута ٭

1) Да буде убеђен у ништавност упућивања ибадета некоме другом мимо 

Аллаху, да такав ибадет остави и презире га. 
 

2) Да све оне који чине такав ибадет, тј. упућују га неком дргуом мимо 

Аллаха, сматра неверницима и да се непријатељски односи према њима. 

 

 :Основне врсте тагута ٭

1) Иблис (ђаво), нека је Аллахово проклетство на њега; 
 

2) Онај који се буде обожавао мимо Аллаха, а он тиме задовољан; 
 

3) Онај који буде позивао у обожавање самога себе; 
 

4) Онај који буде тврдио да познаје нешто од невидљивог света (прорицао 

будућност); 
 

5) Онај који буде судио по неком другом закону мимо Аллаховог закона 

(шеријата). 

 

٭ ٭ ٭  
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Три основна темеља 

Три основна темеља су: 

1) Да човек познаје свога Господара, Аллаха Узвишеног; 
 

2) Познавање вере ислама; 
 

3) Познавање посланика Мухаммеда, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим. 

 

Ова три питања су уједно и питања која ће бити постављена сваком 

човеку у гробу. 

 

Први темељ: Познавање Господара, Узвишеног Аллаха 

Код овог темеља морамо обратити пажњу на неколико ствари: 

1) Аллах је наш Господар, Онај Који је нас и све светове обасуо многим 

Својим благодатима; 
 

2) Онај кога обожавамо јесте Узвишени Аллах, мимо Њега немамо другог 

бога; 
 

3) Свога Господара спознајемо путем Његових знакова и Његових створења. 

 

Од Његових знакова јесу: ноћ и дан, Сунце и Месец, док од Његових 

створења су: седам небеса и седам земаља и оно што је на њима и између њих. 

 

Други темељ: Познавање вере ислама 

При овом темељу потребно је водити рачуна о следећем: 

1) Вера, поред које Узвишени Аллах неће примити никакву другу веру, јесте 

ислам. 
 

2) Ислам значи: предати се Једином Аллаху исказујући Му једноћу (тевхид), 

повиновати Му се послушношћу, а затим се одрећи ширка и његових 

присталица. 
 

3) Вера се састоји из три степена: ислама, имана (веровања) и ихсана 

(највећи степен - да обожаваш Аллаха као да Га видиш, јер ако ти Њега не 

видиш, Он тебе види). 
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Трећи темељ: Познавање посланика Мухаммеда, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим 

 

 Потребно је да знамо следеће: 

1) Његово име и порекло: 

Он је Мухаммед б. Абдуллах б. Абдул-Муталлиб б. Хашим, а Хашим је 

из племена Курејш, Курејшије су од Арапа, а Арапи су потомци Исмаила, сина 

Абрахамовог, нека је над њима Аллахов мир. 

 

2) Животни век Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим: 

Живео је 63 године, 40 година пре посланства и 23 године као веровесник 

и посланик. 

 

3) Веровесништво и посланство Мухаммеда, нека је Аллахов благослов 

и мир над њим: 

Постао је веровесник када му је објављено ''икре'' – (што значи учи, 

читај), а посланик са објавом суре ''ел-муддессир'' – (покривени). 

 

4) Родно место и место у које је учинио хиџру (пресељење из једног 

места у друго): 

Родно место Аллаховог Посланика, Аллахов благослов и мир над њим, је 

Мекка, док је Медина место његобе хиџре. 

 

5) Циљ посланства Аллаховог Посланика,  Аллахов благослов и мир 

над њим: 

Узвишени Аллах га је послао да упозори на многобоштво и позове у 

монотеизам (једноћу Узвишеног Аллаха).  

 

٭ ٭ ٭  
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Куфр – неверство 
 

٭  Дефиниција: 

Језичко значење: прекривање. 

Шеријатско значење: супротност исламу. 

 

 :Врсте неверства ٭

1) Велико неверство; 

2) Мало невертство. 

 

 :Велико неверство ٭

Потребно је знати следеће:  

1) Значење великог неверства: неверовање у Аллаха и Његовог 

Посланика, свеједно било порицањем или не. 
 

2) Пропис великог неверства: његов починитељ излази из вере. 
 

3) Врсте великог неверства: 

  

 :Неверство порицањем ٭

Доказ за то су речи Узвишеног Аллаха:  

''И има ли онда неправеднијег од онога који о Аллаху измишља лажи 

или пориче Истину која му долази? И зар неверницима није место у 

Паклу?'' (Превод значења Ел-Анкебут, 68). 

 

 :Неверство одбијањем и охолошћу уз истовремено потврђивање ٭

Доказ за то су речи Узвишеног Аллаха: 

''А када рекосмо мелекима: 'Поклоните се Адаму!' – они се поклонише, али 

Иблис (ђаво) не хтеде, он се узохоли и поста неверник.'' (Превод значења Ел-

Бекаре, 34). 
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 :Неверство сумњичењем ٭

Доказ за то су речи Узвишеног Аллаха: 

''И уђе у врт свој незахвалан Господару своме на благодатима, говорећи: 

'Не мислим да ће овај врт икада пропасти, и не мислим да ће икада Смак 

света доћи; а ако будем враћен Господару своме, сигурно ћу нешто боље од 

овога наћи. 'И рече му друг његов, док је с њим разговарао: 'Зар не 

верујеш у Онога Који те је од земље створио, затим од капи семена, и 

најзад те потпуним човеком учинио? Што се мене тиче, Он ,Аллах, мој је 

Господар и ја Господару своме не сматрам равним никога.'' (Превод 

значења Ел-Кехф, 35-38). 
 

 :Неверство окретањем ٭

Доказ за то су речи Узвишеног Аллаха: 

''... али неверници окрећу главе од онога чиме им се прети.'' (Превод 

значења Ел-Ахкаф, 3). 
 

 :Неверство лицемерством ٭

Доказ за то су речи Узвишеног Аллаха: 

''То је зато што су верници били, па неверници постали, и онда су им срца 

запечаћена, па не схватају.'' (Превод значења Ел-Мунафикун, 3). 

 

 :Мало неверство ٭

 Потребно је знати следеће: 

1) Значење малог неверства: сваки грех споменут у Кур'ану и суннету 

(скуп свих речи и поступака Аллаховог Посланика, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим) под речју неверство, а који не достиже степен 

великог неверства. 
 

2) Пропис малог неверства: строго је забрањен и један је од великих греха, 

међутим не изводи онога ко га почини из оквира ислама. 
 

3) Пример малог неверства: 
 

  :Порицање благодати ٭

Каже Узвишени Аллах:  

''А који је незахвалан на Аллаховим благодатима био.'' (Превод значења 

Ен-Нахл, 112). 
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  :Борба муслимана против брата муслимана ٭

Рекао је Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим: 

''Псовање муслимана је грех, док је његово убиство неверство.'' 13 

 

 ;Вређање порекла других људи ٭

 

 .Нарицање за умрлим ٭

Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: 

''Две ствари које су присутне код људи су неверство: вређање порекла 

других и нарицање за умрлим.'' 14  

 

 

٭ ٭ ٭  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13  Муттефекун алејхи (на исправност овог хадиса сложили су се имами Бухарија и Муслим). 
14  Муслим 



 

 
 

34 Олакшано разумевање исламског монотеизма 

Лицемерство 
 

 :Дефиниција ٭

Језичко значење: скривање одређене ствари. 

Шеријатско значење: испољавање ислама пред другима практиковањем 

његових прописа, а у исто време скривање неверства и зла у срцу. 

 

 :Врсте лицемерства ٭

1) Велико лицемерство у убеђењу, 

2) Мало лицемерство у делима. 
 

Следи појашњење сваке врсте. 

 :Лицемерство у убеђењу ٭

Потребно је обратити пажњу на следеће: 

1) Значење лицемерства у убеђењу: то је велико лицемерство при којем 

његов починитељ испољава ислам истовремено прикривајући неверство. 
 

2) Пропис лицемерства у убеђењу: свога починитеља у потпуности изводи 

из вере и чини га од становника најдубљих слојева Ватре. 
 

3) Врсте лицемерства у убеђењу: 

 Порицање Аллаховог Посланика, 

 Порицање нечега од онога са чиме је дошао Аллахов Посланик, 

 Презирање Аллаховог Посланика, 

 Презирање нечега од онога са чиме је дошао Аллахов Посланик, 

 Радовање назадовању вере Аллаховог Посланика, 

 Презирање победе и јачања вере Аллаховог Посланика. 
 

 :Лицемерство у делима ٭

Неопходно је обратити пажњу на следеће ствари: 

1) Значење лицемерства у делима: чињење нечега од дела лицемера с тим 

да верује у срцу. 
 

2) Пропис лицемерства у делима: не изводи свога починитеља из вере, али 

је строго забрањен и један је од великих греха.  
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При његовом починитељу бивају и веровање и лицемерство које, уколико 

се повећа, бива разлогом да његов починитељ постане прави лицемер. 

 

3) Примери лицемерства у делима: 

 Лаж при говору: ''Када говори лаже.'' 

 Неиспуњавање обећања: ''Када обећа не испуни.'' 

 Проневера поверене ствари: ''Када му се нешто повери, то 

изневери.'' 

 Бестидност у расправљању: ''Када расправља бестидно то чини.'' 

 Издаја уговора: ''Када нешто уговори тај уговор изда.'' 

 Немарност у обављању намаза (молитве) са другим муслиманима у 

џамији: 

''Када устају да молитву обаве, лено се дижу ...'' (Превод значења Ен-Ниса, 

142). 

 Претварање у добрим делима: 

'' ... само зато да би се показали пред светом ...'' (Превод значења Ен-Ниса, 

142). 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Љубав и мржња 
 

 :Језичко значење ٭

Ел-вела'у (љубав) потиче од речи ел-вилајет која има значење љубави. 

Ел-бера'у (мржња) је инфинитив речи бера која има значење прекинути, 

сломити. Тако бера ел-калеме има значење сломио је оловку. 

 

 :Терминолошко значење ٭

Ел-вела'у: исказивање љубави према муслиманима, њихово помагање, 

поштовање, уважавање и блискост са њима. 

Ел-бера'у: исказивање мржње према неверницима, удаљавање од њих и 

напуштање сваког вида помагања неверника. 

 

 :Значајност љубави и мржње ٭

1) Један је од основа исламског веровања, 

2) Најчвршћа је иманска веза (веза веровања), 

3) Од Абрахамове је вере као и од вере Мухаммеда, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим. 
 

 :Љубав према неверницима и њене врсте ٭

1) Ет-тевелли, 

2) Ел-мувала. 
 

 :Ет-тевелли ٭

Неопходно је обратити пажњу на следеће ствари: 

1) Значење: 

- Љубав према вишебоштву и неверству, као и њиховим следбеницима; 

- Помагање следбеника неверства против следбеника веровања. 

2) Пропис: велико неверство и отпадништво од ислама. 

3) Доказ: каже Узвишени Аллах: 

''А њихов је онај међу вама који их за заштитнике прихвати...''. (Превод 

значења Ел-Маида, 51). 
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 :Ел-мувала ٭

Неопходно је обратити пажњу на следеће ствари: 

1) Значење: исказивање љубави према следбеницима неверства и 

вишебоштва ради материјалне добити без пружања помоћи, у којем 

случају би постало ет-тевелли. 
 

2) Пропис: строго забрањено и једно од великих греха. 
 

3) Доказ:  

Узвишени Аллах каже: 

''О верници, ако сте пошли да се на путу Моме борите и да наклоност Моју 

стекнете, са Мојим и својим непријатељима не пријатељујте и љубав им не 

поклањајте...'' (Превод значења Ел-Мумтахина, 1). 

 

 :Видови исказивања љубави према неверницима ٭

1) Поистовећивање са неверницима у одећи и говору; 
 

2) Путовање у неверничке државе ради забаве, рекреације и уживања; 
 

3) Боравак у неверничким државама и неисељавање у муслиманске земље 

како би сачували своју веру; 
 

4) Употреба и коришћење њихових датума, нарочито оних који наглашавају 

њихова убеђења и њихове празнике, попут рођендана; 
 

5) Учествовање у њиховим празницима, њихово потпомагање у одржавању 

истих празника, честитање тих празника и присуствовање истим; 
 

6) Надевање њихових имена. 
 

 

٭ ٭ ٭  
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Врсте људи у погледу њихове обавезности  

према љубави и мржњи 

 

Сви људи у погледу љубави и мржње могу се поделити на три врсте: 

Прва врста: Они према којима је обавезна чиста љубав и пријатељевање без 

икаквог вида непријатељства, а то су искрени верници. 
 

Друга врста: Они који се презиру и према којима се исказује чисто 

непријатељство без икаквог вида љубави или пријатељства, а то су чисти 

неверници. 

 

Трећа врста: Они према којима се у једном погледу исказује љубав, док се у 

другом погледу према њима исказује мржња. То су велики грешници који се 

воле због имана (веровања) који поседују и мрзе због греха која чине, а који 

нису неверство и вишебоштво. 

 

٭ ٭ ٭  
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Ислам 

 

 .Језичко значење: преданост, препуштање и скрушеност ٭

 :Шеријатско значење: Ислам је ٭

1) Тотална преданост Аллаху исказујући Му монотеизам; 

2) Препуштање Њему покорношћу; 

3) Одрицање од ширка и његових следбеника. 

 

 :Уопштено и посебно значење ислама ٭

а) Ислам у општем значењу: 

– представља обожавање Аллаха оним што је прописивао откако је почео 

слати посланике све до Судњег дана. 

 

б) Ислам у посебном значењу: 

– односи се на посланицу са којом је послат последњи посланик 

Мухаммед, нека је Аллахов благослов и мир над њим. 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Темељи ислама 
 

٭  Ислам се темељи на пет ствари: 

1) Сведочењу да нема другог истинског бога који заслужује да се обожава 

осим Узвишеног Аллаха и да је Мухаммед Аллахов посланик; 
 

2) Обављању молитве; 
 

3) Давању зеката (годишња милостиња сиромашнима уз прецизно одређен 

износ); 
 

4) Посту месеца рамазана; 
 

5) Обављању хаџџа (ходочастити Кабу у Меки) једном у току свог живота, 

за оног ко је у могућности (мисли се на физичку и материјалну 

могућност). 
 

 :Ови темељи ислама могу се поделити на две врсте ٭

1)  Темељи без којих не може опстати грађевина ислама и зову се 

главни темељи којих има два, а то су: 
 

 Сведочење (срцем веровати, језиком изговарати речи сведочења и 

делима потврдити то сведочанство на тај начин што ће практиковати 

све оно што му вера налаже); 
 

 Обављање молитве. 
 

2)  Темељи без којих грађевина ислама не може бити потпуна и зову се 

темељи употпуњења, којих има три, а то су: 
 

 Давање зеката, 
 

 Пост месеца рамазана, 
 

 Обављање хаџџа. 

Доказ за темеље ислама: 

Аллахов Посланик је рекао: ''Ислам се темељи на пет ствари: сведочењу да 

нема истинског бога који заслужује да се обожава поред Аллаха Узвишеног 

и да је Мухаммед Аллахов посланик, обављању намаза, давању зеката, 

обављању хаџџа и посту месеца рамазана.'' 15 

٭ ٭ ٭  
                                                             

15  Муттефекун алејхи (на исправност овог хадиса сложили су се имами Бухарија и Муслим). 
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Иман (веровање) 

 

 .Језичко значење: сведочење и потврђивање ٭
 

 :Значење веровања код ехли суннета вел-џема'та 16 ٭

 

Иман (веровање) је: 

1)  Убеђење срцем; 

2)  Изговор језиком; 

3)  Рад или потврда екстремитетима; 

4)  Повећава се покорношћу;  

5)  Смањује се грешењем. 

 

 

٭ ٭ ٭  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

16 Ехли сунет вел џема'т представља скупину исправних и искрених следбеника Посланика  

Мухаммеда, нека је Аллахов благослов и мир над њим, која се окупила око сунета Аллаховог 

Посланика (тј. спашена скупина). 
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Темељи имана (веровања) 
 

Шест је темеља имана: 

1) Да верујеш у Аллаха; 

2) Да верујеш у Његове мелеке; 

3) И његове Књиге; 

4) И његове посланике; 

5) И Судњи дан; 

6) И Аллахову одредбу добра и зла. 

 

Следи кратки осврт на сваки темељ имана.  

Веровање у Аллаха 

Обухвата четири ствари: 

1) Веровање у Аллахово постојање; 
 

2) Веровање у Аллахов рубубијјет (Божија Једноћа у Његовом стварању, 

владању и одржавању (Господарству); 
 

3) Веровање у Аллахов улухијјет – Усмеравање сваког облика обожавања 

само Њему (Његова једноћа у обожавању);  
 

4) Веровање да само Аллах Узвишени има лепа имена и савршена својства. 

 

Веровање у мелеке 

Обухвата четири ствари: 

1) Веровање у постојање мелека; 
 

2) Веровање у мелеке чија имена познајемо, као што је Габријел, као и 

уопштено веровање у све мелеке чија имена не познајемо; 
 

3) Веровање у њихове особине о којима смо обавештени; 
 

4) Веровање у њихова задужења и дела која извршавају по наредби Аллаха. 
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Веровање у Књиге 

Такође, веровање у Књиге обухвата четири ствари, а то су: 

1) Веровање да су све Књиге заиста објављене од Аллаха Узвишеног; 
 

2)  Веровање у књиге о чијим смо именима обавештени, као и уопштено 

веровање у све књиге чија имена не познајемо; 
 

3) Потврђивање и прихватање свега онога што је од тих књига веродостојно 

пренесено попут кур'анских порука и порука из претходних књига које су 

остале сачуване и непромењене, и онога што је дозвољено у нашем 

шеријату да се преноси из њих; 
 

4) Рад по прописима који нису докинути, задовољство и предавање њима, 

свеједно да ли њихову мудрост схватили и докучили или не. 
 

Веровање у посланике 

Такође обухвата четири ствари: 
 

1) Веровање да су њихове посланице истина од Узвишеног Аллаха, па тако 

ко занегира посланицу само једног од њих постао је неверник у све 

посланике; 
 

2) Веровање у сваког посланика чије име познајемо, попут: Мухаммеда, 

Абрахама, Мојсија, Исуса и Ноја, нека је на све њих Аллахов благослов и 

мир;  
 

3) Потрврђивање и прихватање свих веродостојних казивања које се преносе 

од њих; 
 

4) Рад по шеријату оног посланика који је послат нама, а он је Мухаммед, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим, који је уједно и печат свих 

посланика и као такав послат је целом човечанству, па им је обавеза да га 

следе. 

 

Веровање у Последњи дан  

Обухвата три ствари: 

1) Веровање у проживљење; 

2) Веровање у обрачун и награду; 

3) Веровање у Рај и Пакао. 
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Такође, под веровањем у Последњи дан подразумева се све што се догађа 

после смрти, од чега су и искушења у гробу, загробна патња и уживање. 

Веровање у Аллахову одредбу 

Обухвата четири ствари: 

1) Веровање да Узвишени Аллах познаје сваку ствар, детаљно и генерално; 
 

2) Веровање да је Узвишени Аллах све то записао у Левхи-Махфузу (књига 

у којој је пре стварања света записана судбина сваког човека и све што ће 

се на овом свету догађати); 
 

3) Веровање да све што се дешава не бива осим са вољом Узвишеног 

Аллаха; 
 

4) Веровање да све што постоји јесу Аллахова створења. Он је створио 

њихова бића, особености и дела. 

 

Доказ за шест темеља имана: 

Узвишени Аллах каже: 

''Није честитост у томе да окрећете лица своја према истоку и западу; 

честити су они који верују у Аллаха, и у онај свет, и у мелеке, и у књиге, и 

у веровеснике...'' (Превод значења Ел-Бекаре, 177). 

Такође каже: 

''Ми све са мером стварамо...'' (Превод значења Ел-Камер, 49). 

У суннету се преноси хадис Габријела у којем је рекао Веровеснику, нека је на 

њега Аллахов благослов и мир: ''Обавести ме о иману.'' Веровесник је рекао: 

''Да верујеш у Аллаха, Његове мелеке, Његове књиге, Његове посланике, 

Последњи дан и да верујеш у Аллахову одредбу добра и зла.'' 17 

 
 

 

 

٭ ٭ ٭  
 

                                                             
17  Муслим 
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Ихсан – доброчинство 
 

 :Дефиниција ٭
 

Језичко значење ихсана: супротно лошим делима. 
 

Шеријатско значење ихсана: Свест о Аллаховом присуству у тајности и 

јавности (Божији светоназор). 

 

 :Темељи ихсана ٭
 

За ихсан постоји само један темељ: 

- да обожаваш Аллаха као да Га видиш, јер ако ти Њега не видиш, знај да Он 

Узвишени тебе види. 

 

 :Подела ихсана ٭

Ихсан се дели на две врсте: 

1)  Ихсан – доброчинство према створењима: 

А он се огледа у следеће четири ствари: 

         а) иметку;   б) положају;   в) знању;   г) телу. 
 

2)  Ихсан – доброчинство у обожавању Створитеља: 

А ова врста ихсана има два степена: 

         а) степен једнак убеђењу да обожаваш Аллаха као да Га видиш (ово је 

највећи степен у обожавању Аллаха); 

         б) степен свести о Његовој апсолутној присутности и обавештености. 

 

Доказ за ихсан: 

''Аллах је заиста на страни оних који се Аллаха боје и греха клоне и који 

добра дела чине.'' (Превод значења Ен-Нахл, 16). 

Одговор Аллаховог Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим, када га је мелек Габријел упитао о ихсану: ''Да обожаваш Аллаха као да 

Га видиш, па ако Га не видиш, онда буди свестан да Он тебе види.'' 18  
 

٭ ٭ ٭  
                                                             

18  Муслим 
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Веза између ислама, имана и ихсана 

 

Прво: уколико споменеш све ове три ствари заједно, онда свака од њих 

има своје засебно значење: 

a) Ислам има значење јавних дела, тј. дела удова; 

б)  Иман има значење скривених дела; 

в)  Ихсан има значење највећег степена вере. 

 

Друго: уколико споменеш сваку од ове три ствари одвојено, онда оне 

имају друго значење које се разликује од њиховог посебног значења, тако да:  

а) ако споменеш само ислам, он тада подразумева и иман; 
 

б) ако споменеш само иман, тада се под њим подразумева и ислам, јер је 

иман већи степен од ислама; 
 

в) ако пак споменеш само ихсан, онда он обухвата и ислам и иман, јер је 

ихсан највећи степен вере. 

 
 

 

٭ ٭ ٭  
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Ибадет – обожавање 
 

 :Дефиниција ٭

Језичко значење: понизност и скрушеност. 

Шеријатско значење: свеобухватно име за све оно што Аллах воли и 

чиме је задовољан од речи и дела, тајних и јавних. 

 

 :Разлог називања шеријатских обавеза за пунолетну особу ибадетом ٭

Зато што их се они придржавају и испуњавају их понизно и скрушено 

према Узвишеном Аллаху. 

 

 :Темељи ибадета ٭

Постоје три темеља ибадета: 

1)  љубав, 

2)  страх, 

3)  нада. 

 

 :Услови за исправност ибадета и његовог прихватања код Господара ٭

Два су услова: 

1) Искреност, 

Доказ за то су речи Узвишеног: 

''А наређено им је да се само Аллаху клањају, да Му искрено, као 

правоверни, веру исповедају...'' (Превод значења Ел-Бејјина, 5). 

2) Слеђење Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим: 

Доказ за то су речи Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим: 

''Ко уради неко дело које није из наше вере, оно му се не прима.'' 19 

 

 :Две су врсте ибадета ٭

1) Ибадет кевнијј (космички), 

2) Ибадет шер'ии (шеријатски). 

                                                             
19  Муттефекун алејхи (на исправност овог хадиса сложили су се имами Бухарија и Муслим). 
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  :Ибадет кевнијј (космички) ٭

- Представља покоравање Аллаховој одредби. Овај ибадет обухвата сва 

створења и из њега не може нико изаћи, био он верник или неверник, 

доброчинитељ или грешник.  

Доказ за ову врсту ивадета су речи Узвишеног: 

''Та сви ће они, и они на небесима и они на Земљи, као робови код 

Милостивог тражити уточиште!'' (Превод значења Мерјем, 93). 

 

 :Ибадет шер'ии (шеријатски) ٭

- Представља покоравање Аллаховој шеријатској наредби. Ова врста 

ибадета односи се само на оне који се покоре Аллаху и следе оно са чим 

су дошли посланици.  

Доказ за ову врсту ибадета су речи Узвишеног: 

''А робови Милостивога су они који по Земљи мирно ходају...'' (Превод 

значења Ел-Фуркан, 63). 

 

 

٭ ٭ ٭  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

49 Олакшано разумевање исламског монотеизма 

Значајно правило у тевхиду обожавања 

 

 :Текст овог правила ٭

''Било које дело за које се установи да је ибадет, његово упућивање Аллаху 

је тевхид (монотеизам), док упућивање некоме другоме мимо Аллаха јесте 

ширк (идолопоклонство) и ривалство.'' 

 

 :Доказ за ово правило ٭

Много је доказа који говоре о овоме правилу. Од њих издвајамо следеће: 

Речи Узвишеног: 

''И Аллаху се клањајте и никога Њему равним не сматрајте!'' (Превод 

значења Ен-Ниса, 36). 

''Господар твој заповеда да се само Њему клањате...'' (Превод значења Ел-

Исра'а, 23). 

''Реци: 'Дођите да вам кажем шта вам Господар ваш прописује; да Му 

никога не придружујете...'' (Превод значења Ел-Ен'ам, 151). 

 

 :Примери ٭

- Дова је ибадет                         упућивање ибадета неком другом мимо 

Аллаха је ширк.  

  

- Страх је ибадет                              тако да страховање од некога другог 

поред Аллаха, постаје ширк. 

 

- Приношење жртве је ибадет                               па уколико се принесе 

жртва некоме другоме мимо Аллаха, починиће се ширк.   

 

- Завет је ибадет                              али уколико се заветује у нечије друго 

име а не у Аллахово име, починиће се ширк.   

 
   

 

 

٭ ٭ ٭         



 

 
 

51 Олакшано разумевање исламског монотеизма 

Врсте љубави 
 

Љубав се дели на четири врсте: 

1) Ибадет: 

 Љубав према Аллаху; 

 Љубав према ономе што Узвишени Аллах воли. 

Доказ за ово су Његове речи: 

''...али прави верници још више воле Аллаха...'' (Превод значења Ел-Бекаре, 

165). 

2) Ширк (идолопоклонство): 

- који бива када се воли неко други поред Аллаха уз понизност и 

величање тог вољеног на начин који доликује само Узвишеном Аллаху.  

Доказ за ово су Аллахове речи: 

''Има људи који су уместо Аллаха кумире прихватили, воле их као што се 

Аллах воли...'' (Превод значења Ел-Бекаре, 165). 

3) Грех: 

- који бива када се љубав исказује према гресима, новинама у вери и 

забрањеним стварима. 

Доказ за ову врсту љубави су речи Господара: 

''Оне који воле да се о верницима шире бестидне гласине чека тешка казна 

и на овом и на овом свету; Аллах све зна, а ви не знате.'' (Превод значења 

Ен-Нур, 19). 

4) Природна (урођена) љубав: 

Љубав према деци, супрузи, себи и другима, као и другим дозвољеним 

стварима. 

Доказ за ову врсту љубави су речи Узвишеног Господара: 

''Људима се чини да је лепо само оно за чим жуде: жене, синови, гомиле 

злата и сребра, дивни коњи, стока и усеви. То су благодати у животу на 

овоме свету; а најлепше место повратка је код Аллаха.'' (Превод значења 

Али Имран, 14).  

٭ ٭ ٭  
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Ел-хавф – страх 
 

 :Дефиниција ٭

Страх је узбуђеност која настаје предосећајем пропасти или штете. 

 

 :Врсте страха ٭

1) Велики ширк: 

Он је скривени страх, који бива када човек страхује од некога другог 

мимо Аллаха у оним стварима које није у стању учинити нико осим Аллаха.  

Доказ за ову врсту страха су речи Узвишеног: 

''... и не бојте их се, а бојте се Мене, ако сте верници!'' (Превод значења Али 

Имран, 175). 

2) Забрањена врста страха: 

Која бива уколико човек остави неку обавезу или учини нешто што је 

забрањено из страха од људи. 

Доказ за то су речи Аллаха Узвишеног: 

''... не бојте се људи, већ се бојте Мене...'' (Превод значења Ел-Маида, 44). 

3) Дозвољени страх: 

То је урођени страх, попут страха од лава, непријатеља, неправедног 

владара и сличног томе.  

Доказ за ову врсту страха могу послужити речи Узвишеног Аллаха када говори 

о Мојсију, нека је на њега Аллахов мир, па каже: 

''И Мојсије у граду освану престрашен, очекујући шта ће бити...'' (Превод 

значења Ел-Касас, 18). 

4) Ибадет: 

Он бива када човек страхује само од Аллаха Јединог не приписујући Му 

друга у томе.  

Доказ за то су речи Узвишеног: 

''А за онога који се стајања пред Господаром својим буде бојао, биће два 

перивоја.'' (Превод значења Ер-Рахман, 46). 
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 :Врсте страха од Аллаха ٭

1) Похваљена врста страха која је између тебе и греха према Аллаху 

Узвишеном, и која те подстиче на чињење прописаног и остављање 

забрањеног; 
 

2) Страх од Аллаха који није похваљен, а то је страх услед којег човек 

потпуно губи наду у Аллахову милост. 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Ер-реџа – нада 
 

 :Дефиниција ٭

Значење ове речи је надање, прижељкивање и очекивање жељене ствари. 

 

 :Врсте наде ٭

Постоје три врсте наде: 

1) Нада која је ибадет: 

Она се исказује само према Аллаху Једином и у томе Му се не приписује 

судруг. Ова врста наде дели се на две подврсте:  

 а) похвална нада: која је у уској вези са радом и покорношћу Узвишеном 

Аллаху; 

 б) покуђена нада: која није праћена делима и као таква пуста је жеља и 

обмана. 

2) Нада која је ширк: 

Нада бива ширком када се човек нада и очекује од неког другог мимо 

Аллаха у оним стварима које поседује само Свевишњи Аллах.  

3) Урођена нада: 

Она бива уколико се нада и очекује од неке особе да учини оно што је она 

у основи у стању и што она поседује, као на пример да се каже човеку: ''Надам 

се да ћеш доћи.'' 

Доказ за наду јесу речи Узвишеног Аллаха: 

''Ко жуди да од Господара свога буде лепо примљен, нека чини добра дела 

и нека, клањајући се Господару своме, не сматра Њему равним никога!'' 

(Превод значења Ел-Кехф, 110). 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Ет-тевеккул – ослонац 

 :Дефиниција ٭

Језичко значење: препуштање и ослањање. 

Шеријатско значење: ослонац на Аллаха Јединог. 

 

  :Шеријатски ослонац ٭

Састоји се из три ствари: 

1) Истинског, стварног ослонца на Узвишеног Аллаха; 

2) Чврстог веровања у Аллаха и убеђења да је свака ствар у Аллаховој руци; 

3) Предузимање неопходних поступака и разлога за остварење циља. 

 

 :Врсте ослонца ٭

1) Ослонац који је ибадет: то је ослоњање на Аллаха Јединог не приписујући 

Му судруга у томе; 
 

2) Ослонац који је ширк: који бива ослањањем на некога другог поред 

Аллаха у стварима које су својствене само Њему Узвишеном, као и 

потпуним или делимичним ослањањем на предузете разлоге; 
 

3) Пуномоћ : која бива када опуномоћиш неког човека да учини за тебе неки 

посао који је у стању да учини. Ово је дозвољена врста ослонца. 
 

 :Разлика између ослонца и пуномоћи ٭

- Ослонац је скривено дело срца; 

- Пуномоћ  је јавно дело. 
 

  Доказ за тевеккул – ослонац ٭

Узвишени Аллах каже: 

''... а у Аллаха се поуздајте, ако сте верници!'' (Превод значења Ел-Маида, 

23). 

 

٭ ٭ ٭  
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Дова 
 

 :Дова је ибадет ٭

Дова је један од најважнијих ибадета због речи Аллаховог Посланика, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим: ''Дова је ибадет.'' 20 

Као и због речи Узвишеног: 

''Џамије су Аллаха ради, и не молите се, поред Аллаха, никоме!'' (Превод 

значења Ел-Џинн, 18). 

 

 :Врсте дове ٭

1) Дова – ибадет: 

Под тим се подразумева свако дело којим човек обожава свога Господара, 

попут: молитве, хаџџа, милостиње, поста и сл. Разлог називања свих ових дела 

довом јесте што сва та дела садрже ''тражење'', тј. када човек чини ова дела, 

њима тражи од Аллаха да му се због тих дела смилује и уведе га у Рај. 

2) Дова – молба: 

Дова којом се тражи, тј. која садржи у себи захтев и молбу, као на 

пример, да кажеш: ''Господару мој, смилуј ми се! Опрости ми, Господару!'' 

 

 :Дова упућена некоме другом мимо Аллаху ٭

Дова је ибадет, па ко је упути некоме другом мимо Аллаху Узвишеном тај 

је постао вишебожац и неверник.  

 

Доказ за ово су речи Узвишеног: 

''А онај који се, поред Аллаха, моли другом богу, без икаква доказа о њему, 

пред Господаром својим ће рачун полагати, а неверници оно што желе неће 

постићи.'' (Превод значења Ел-Му'минун, 117). 

 

٭ ٭ ٭  
 

                                                             
20  Тирмизи. 
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Рукја – лечење од враџбина 
 

 :Дефиниција ٭

Језичко значење: тражење уточишта и заштите. 

Шеријатско значење: цитати из Часног Кур'ана, зикрови (речи којима се 

велича и слави Аллах) и дове које се уче болеснику. 

 :Врсте рукје ٭

Постоје две врсте рукје: 

1) Прописана рукја, 

2) Забрањена рукја. 

 :Прописана рукја ٭

 То је рукја која по консензусу исламских учењака треба да испуни 

следећа три услова: 

а) да буде на јасном арапском језику чији је садржај познат; 

б) да буде сачињена од Аллаховог говора или Његових имена и својстава; 

в) да се не ослања само на учење рукје, већ да болесник буде убеђен да 

рукја сама по себи не може користити и да корист, односно излечење бива само 

са Аллаховом дозволом и одредбом. 

  :Забрањена рукја ٭

 То је свака рукја која не испуњава један или више услова прописане 

рукје. 

 :Доказ из суннета за рукју ٭

 Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, каже: 

''Заиста, рукја (одучавање са непознатим и нејасним речима или 

дозивањем ђавола), талисмани (записи) и тивеле (врста магије за раставу 

брачних другова или спајање двоје који се не воле) су ширк!'' 21 

 Такође је рекао: ''Покажите ми своје рукје. Нема ништа лоше у рукји 

уколико не садржи у себи ширк.'' 22 

٭ ٭ ٭  
                                                             

21  Ахмед и Ебу Давуд. 
22  Муслим 
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Талисмани – записи 
 

 :Дефиниција ٭

Језичко значење: множина од запис или талисман. 

Шеријатско значење: талисман или запис је све оно што носе деца и 

други ради заштите од урока. 

 :Врсте талисмана ٭

1) Талисмани који садрже цитате из Кур'ана и дове из суннета: 

Исправно мишљење је да су овакви записи забрањени због три разлога: 

а) уопштена забрана стављања записа и непостојање доказа којим се 

записи сачињени од Кур'ана и сличног издвајају из ове уопштене забране; 

б) спречавање ношења на себи онога што у основи није дозвољено; 

в) на тај начин биће изложени омаловажавању и понижењу када на 

пример, онај који стави на себе такав запис, уђе у тоалет да обави физиолошку 

потребу. 

2) Талисмани сачињени од свега другог мимо Кур'ана и дова из 

суннета: 

То су записи који садрже сотонина имена или неразговетне записе. 

Овакви записи су строго забрањени и представљају идолопоклонство јер се 

путем њих човек веже за некога другог мимо Аллаха. 

 :Сажетак ٭

 Сви талисмани (записи) су строго забрањени, свеједно да ли садрже 

цитате из Кур'ана или нечега другог. Међутим, уколико буду сачињени од 

нечега другог мимо Кур'ана, не само да су строго забрањени, већ представљају 

и идолопоклонство. 

Доказ: 

 Рекао је Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим: 

''Заиста, рукја (одучавање са непознатим и нејасним речима или 

дозивањем ђавола), талисмани (записи) и тивеле (врста магије за раставу 

брачних другова или спајање двоје који се не воле) су ширк!''23 

٭ ٭ ٭  

                                                             
23  Ахмед и Ебу Давуд. 
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Ет-теберрук – тражење благослова (берекета) 

 

 :Дефиниција теберрука ٭

Језичко значење: многобројност одређене ствари и њена притврђеност. 

Шеријатско значење: тражење берекета (благослова), очекивање истог и 

убеђење у њега. 
 

 :Врсте теберрука ٭

Постоје две врсте теберрука: 

1) Прописани теберрук, 

2) Забрањени теберрук. 

 

 :Прописани теберрук ٭

 Тражење берекета од тела Веровесника, нека је Аллахов благослов и мир 

над њим, и свега онога што припада његовом телу. Ово је било дозвољено 

само за време његовог живота. 
 

 Тражење берекета прописаним речима и делима којима ће човек, уколико 

их чини, задобити велико добро и благослов. Од таквих дела су и учење 

Кур'ана, спомињање и величање Аллаха, присуствовање скуповима на 

којима се подучава шеријатском знању и слично. 
 

 Тражење берекета присуствујући местима која је Узвишени Аллах 

учинио благословљеним, попут џамија или благословљених градова: 

Мекке, Медине и Шама (област која обухвата следеће државе: Јордан, 

Палестину, Сирију; а када се каже Шам желећи тиме град, мисли се на 

Јерусалим у Палестини, јер је то трећи свети град код муслимана). Под 

споменутим се мисли на чињење добра и обожавање Аллаха на 

споменутим местима прописаним делима, а ни у ком случају потирањем 

зидова или стубова грађевина која се налазе у овим градовима. 
 

 Тражење берекета у временима у којима Узвишени Аллах спушта берекет 

и дела чини вреднијим, попут месеца Рамазана, десет првих дана месеца 

Зул-хиџџета (дванаести месец по лунарном календару), Лејлетул-Кадра 

(ноћ одређења која пада 27-ог Рамазана), задња трећина ноћи и др. 

Тражење берекета у њима бива чињењем добра и обожавањем Аллаха на 

познат и прописан начин и делима. 
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 Тражење берекета у храни коју је Узвишени Аллах учинио 

благословљеном, попут: маслиновог уља, меда, млека, ћурекотовог 

семена, земзем воде (чији благослов не престаје премештањем са њеног 

места на неко друго место по исправнијем мишљењу). 
 

 :Забрањени теберрук ٭

 Забрањено тражење берекета на одређеним местима и са одређеним 

стварима, попут: 
 

 потирање зидова, љубљења прозора, стубова и лечења земљом оних 

места којима је благословљеност потврђена Шеријатом; 
 

 тражење берекета на гробовима добрих људи; 
 

 тражење берекета на местима која су од историјског значаја, попут: 

места где се родио Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и 

мир над њим, пећине Хира (где је почела објава Кур'ана), пећине 

Севр (где се сакрио Посланик са Ебу Бекром када су га многобошци 

Мекке хтели убити), и др. 
 

 Забрањено тражење берекета у одређеним временима: 
 

 чињење ствари које нису прописане, чак измишљене, уведених 

ибадета у временима чија је благословљеност потврђена 

Шеријатом; 
 

 тражење берекета у временима чија благословљеност није 

потврђена Шеријатом, попут: рођења Аллаховог Посланика,  нека 

је Аллахов благослов и мир над њим, Лејлетул-Исраа (Ноћно 

путовање из Мекке у Јерусалим), Лејлетул-Ми'раџа (путовање или 

уздигнуће из Јерусалима на небеса), 15. ноћ Ша'бана (осми месец 

по лунарном календару), дани и ноћи од историјског значаја. 
 

 Забрањено тражење берекета од тела добрих људи и њихових остатака. 

Није дозвољено тражити берекет од тела било којег човека, осим тела 

Аллаховог Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, и онога 

што припада његовом телу, а што је било својствено само његовом, нека 

је Аллахов благослов и мир над њим, телу и само за време његовог 

живота. 
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 :Значајна правила приликом тражења берекета ٭

 

1) Теберрук је ибадет, а основа у ибадету је забрана, осим ако за његову 

дозволу дође јасан доказ; 
 

2) Сав берекет је само од Аллаха Јединог. Он га поседује и поклања, и због 

тога се берекет не тражи ни од кога другог осим од Аллаха Узвишеног; 
 

3) Тражење берекета у ономе чија је благословљеност утврђена Шеријатом 

неће користити осим истинском вернику у Аллаха и Његовог Посланика, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим; 
 

4) Тражење берекета у ономе чија је благословљеност утврђена Шеријатом 

обавезно бива на прописани начин, а никако измишљеним начинима и 

путевима које нису практиковале прве генерације муслимана. 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Значајна правила код подузимања себеба (узрока или разлога) 

 за постизање неког дела 
 

1) Онај који подузима неки одрђени разлог да би постигао неко дело мора да 

се ослони на Узвишеног Аллаха, а ни у ком случају на подузети разлог, 

јер Аллах је Тај Који све даје и све ствара, чак и те подузете узроке. 
 

2) Човек треба да зна да су подузети разлози у уској вези са Аллаховом 

одредбом. 
 

3) Постоје два начина којима се може установити да је нека ствар разлог  

постизања неког дела: 

 

Први начин: путем Шеријата. 
 

Пример: мед је узрок (себеб) излечења. Доказ  за то су речи Узвишеног: 

''Господар твој је пчелу надахнуо: 'Прави себи куће у брдима и у дубовима 

и у ономе што направе људи, затим, храни се свакодневним плодовима, па 

онда иди стазама Господара свога, послушно!' Из утроба њихових излази 

пиће различитих боја које је лек људима. То је, заиста, доказ за људе који 

размишљају.'' (Превод значења Ен-Нахл, 68-69). 

 

Други начин: путем искуства, пробе, експеримента.  
 

На пример, ватра је разлог пожара. Дакле, ствар за коју трвдимо да је разлог 

нечега мора бити видљива и јасна након пробе или експеримента, јер ако та 

ствар не буде видљива, може да се ради о пустом призивању и обмањивању, 

попут тврдње да је ношење одређене наруквице заштита од урока. 

 

 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Ет-тевессул – Посредништво 
 

 :Дефиниција ٭

Језичко значење: оно чиме се постиже одређена ствар или се приближава 

истој. 

Шеријатско значење: предузимање прописаног разлога којим се 

приближава Аллаху. 
 

 :Врсте тевессула ٭

Постоје две врсте тевессула: 

1) Прописани тевессул: 

а) посредништво неким од Аллахових лепих имена или неким од Његових 

савршених својстава; 
 

б) посредништво неким добрим делом које је учинила особа која дозива и 

моли Аллаха; 
 

в) посредништво упучивања дове неког доброг верника који је жив. 

 

2) Забрањени тевессул: 

Тражење посредништва на начин који је супротан горе поменутим 

начинима, као што су: 

а) приближавање Аллаху и посредништво путем положаја неких људи; 
 

б) дова и завет упућени добрим људима; 
 

в) приношење жртве мртвима и окупљање око њихових гробова. 

 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Приношење жртве некоме другоме мимо Аллаху 
 

 :Дефиниција за приношење жртве ٭

Језичко значење: клање. 
 

Шеријатско значење: клање и пуштање крви величајући и 

приближавајући се Узвишеном Аллаху на прописан и јасан начин. 
 

 :Врсте клања ٭

1) Прописано клање; 

2) Дозвољено клање; 

3) Клање које спада у идолопоклонство. 
 

 :Прво: Прописано клање ٭

1) Курбан (клање за Бајрам, чије се месо дели сиромасима); 
 

2) Клање за које се заветовало Узвишеном Аллаху; 
 

3) Курбан који се коље приликом хаџских обреда у Меки; 
 

4) Клање којим се откупљује за преступе учињене током хаџџа (ходочашће 

Кабе у Мекки у месецу Зул-хиџџе) и умре (посета Меке у било које доба 

године); 
 

5) Акика – приношење жртве ради заштите новорођенчета; 
 

6) Клање - добровољна милостиња којом се приближава Аллаху; 
 

7) Клање које се чини како би се угостио драги гост. 
 
 
 

Друго: Дозвољено клање: 

1) Клање чије се месо продаје; 
 

2) Клање за јело (за личну потрошњу). 
 

Треће: Клање које представља ширк: 

1) Клање и приношење жртве киповима; 
 

2) Приношење жртве ђаволима; 
 

3) Приношење жртве гробовима и турбетима; 
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4) Клање приликом усељења у нову кућу са намером заштите куће и 

укућана од ђавола; 
 

5) Клање приликом уласка младенаца у кућу и њихов прелазак преко 

пуштене крви заклане животиње; 
 

6) Клање ради Аллаха при чему се спомиње нечије друго име а не Аллахово. 
 

 :Кратки сажетак ٭

- Клање и приношење жртве је ибадет Аллаху који није дозвољено 

упутити никоме другом мимо Аллаху Узвишеном.  

Доказ за то су речи Узвишеног Аллаха: 

''Реци: 'Моје обављање молитве, и обреди моји, и живот мој, и смрт моја 

заиста су посвећени Аллаху, Господару свих светова.'' (Превод значења Ел-

Ен'ам, 162). 

- Клање и приношење жртве некоме другом мимо Аллаху је 

идолопоклонство, а починитељ дотичног дела је проклет.  
 

Доказ за то су речи Аллаховог Посланика, нека је Аллахов благослов и 

мир над њим: ''Нека је Аллахово проклетство на онога који закоље и 

принесе жртву некоме другом мимо Аллаху!'' 24  

 

٭ ٭ ٭  
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24  Ахмед и Ебу Давуд. 
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Завет некоме другом мимо Аллаха 
 

 :Дефиниција ٭

Језичко значење: чврста одлука. 

Шеријатско значење: да човек обавеже самог себе необавезном 

покорношћу величајући онога у чије име се заветује. 
 

 :Завет је ибадет ٭

Знај да је завет ибадет Аллаху Узвишеном, Једном и Једином, и као такав 

се не сме упућивати никоме другом осим Аллаху. Онај који искаже или га 

упути некоме другоме, тј. ко се заветује у нечије друго име а не у Аллахово 

име, починио је велики ширк.   

Узвишени је рекао: ''Они су завет испуњавали...'' (Превод значења Ед-Дехр, 

7). 

Тако да, онај који се заветује у нечије друго име а не у Аллахово, није му 

дозвољено да испуни свој завет.   

 

 ?Када завет постаје ширк ٭

Завет постаје ширк када се човек обавеже да ће учинити неку ствар ради 

некога другог мимо Аллаха, величајући тог неког другог и приближавајући се 

њему, као на пример: 

1) да човек каже: ''Уколико Узвишени Аллах излечи мог болесног, на мени 

је да принесем на гробу тог доброг човека толико и толико оваца или да 

на његовом гробу оставим толико и толико новца''; 
 

2) или да каже: ''Ако ми се роди дете, принећу жртву на гробу тог доброг 

човека''; 
 

3) или да каже: ''Заветујем се да том добром човеку или том ђаволу 

принесем три жртве''; 
 

4) завет киповима; 
 

5) завет Сунцу и Месецу. 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Ел-исти'анету (тражење помоћи), ел-истигасету (тражење излаза, 

решења) и вел-исти'азету (тражење заштите) 
 

  :Дефиниције ٭
 

  Ел-исти'анету: тражење помоћи; 
 

   Ел-истигасету: тражење излаза и отклањања тешкоће; 
 

  Ел-исти'азету: тражење заштите. 
 
 

 :Доказ да споменуте три ствари представљају ибадет ٭

1) Ел-исти'анет: 

  Доказ су речи Узвишеног: ''Само се Теби се клањамо и само од Тебе 

помоћ тражимо!'' (Превод значења Ел-Фатиха, 5). 

2) Ел-истигасет: 

  Доказ за то су речи Узвишеног: ''И када сте од Господара свога излаз 

затражили...'' (Превод значења Ел-Енфал, 9). 

3) Ел-исти'азе: 

  Доказ су речи Узвишеног: ''Реци: 'Тражим заштиту Господара људи.'' 

(Превод значења Ен-Нас, 1). 
 

 Пропис тражења помоћи, излаза и заштите од некога другог мимо ٭

Аллаха 

  Постоје две врсте прописа: 

1) Дозвољено: 

Дозвољено је колико се испуне следећа четири услова, од којих се прва 

два односе на ствар која се тражи, док друга два на онога од кога се тражи 

помоћ, излаз и заштита: 

 да оно што се тражи не буде својствено само Аллаху; 

 да човек буде у стању да испуни тражено; 

 да човек од кога се споменуто тражи буде жив; 

 да буде присутан. 
 

 

2) Ширк (идолопоклонство): 

Биће ширк уколико изостане само један од споменутих услова. 
 
 

٭ ٭ ٭  
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Еш-шефа'ат – заузимање 
 

 :Дефиниција ٭

   Језичко значење: када се нека ствар учини парном, супротна непарној. 

  Шеријатско значење: узети другога за посредника у прибављању неке 

користи и отклањању неке штете. 
 

 :Врсте шефа'ата ٭

1) Шефа'ат који се не признаје; 

2) Шефа'ат који се признаје. 

 :Шефа'ат који се не признаје ٭

а) Дефиниција: 

  Шефа'ат који се тражи од некога другог поред Аллаха Узвишеног у 

стварима које је само Узвишени Аллах достојан учинити. 

б) Доказ: 

  Рекао је Узвишени Аллах: 

''О верници, уделите део од онога чиме вас Ми дарујемо, пре него што дође 

Дан када неће бити ни откупа, нити пријатељства, нити посредништва! – А 

неверници сами себи неправду чине.'' (Превод значења Ел-Бекаре, 254). 
 

 :Шефа'ат који се признаје ٭

а) Дефиниција: 

  Шефа'ат који се тражи искључиво од Аллаха Узвишеног. 
 

б) Услови за овај шефа'ат: 

 Аллахова дозвола посреднику да посредује или се заузима; 

 Аллахово задовољство посредником и оним за кога се посредује. 

 

в) Доказ за ову врсту шефа'ата: 

  Узвишени Аллах каже: 

''Ко се може пред Њим заузимати за некога без допуштења Његовог?!'' 

(Превод значења Ел-Бекаре, 255). 
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''А колико на небесима има анђела чије посредовање никоме неће бити од 

користи, све док Аллах то не дозволи ономе коме Он хоће и у корист онога 

којим је Он задовољан.'' (Превод значења Ен-Неџм, 26). 

 

 Пропис тражења шефа'ата од живог који је у могућности да затражено ٭

учини: 
 

1) ако се тражи од њега прописана или дозвољена ствар коју је он у 

могућности да учини, то је дозвољено и оно спада под потпомагање у 

добру. 
 

2) ако се тражи ствар коју не може учинити нико осим Аллах, то је ширк – 

вишебоштво. 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Посећивање гробља 
 

Постоје три врсте посете гробљима: 

1) Шеријатом прописана посета 

       То је она посета гробља због: 

         а) подсећања на други свет (живот после смрти); 

         б) називања селама (поздрављања) становника (умрлима) тог гробља; 

         в) учења дове њима. 

 

2) Посећивање гробља које је новина у вери 

  Таква врста посете умањује потпуност монотеизма и једно је од путева 

који воде ка многобоштву. Од такве посете гробља је: 

         а) намеравање чињења ибадета Аллаху код нечијег гроба; 

         б) намеравање тражења берекета – благослова од умрлих; 

         в) поклањање својих добрих дела умрлом код његовог гроба; 

         г) припремање за посебна путовања и посећивања одређеног гробља, 

одлазак до њега и слично томе. 
 

3) Посета гробља која је од идолопоклонства 

  Таква посета поништава монотеизам у потпуности, а оно бива када се 

нешто од ибадета упути неком од умрлих, то јест: 

         а) да се поред Аллаха моли мртвом у гробу; 

         б) да се од њега тражи помоћ; 

         в) да се њему код његовог гроба принесе жртва, закоље овца или крава, 

или да се заветује у његово име и слично томе. 

 

٭ ٭ ٭  
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Сихр – врачање 
 

 :Дефиниција ٭

  Језичко значење: оно чији је разлог дешавања непознат и скривен. 

  Шеријатско значење: учење, врачање, записи, лекови, траве и дроге које 

утичу на срце и тело, након Аллахове дозволе. 

 

 :Врсте сихра ٭

Постоје две врсте сихра: 

1) Велики сихр: 

  Велико многобоштво које се постиже обожавањем ђавола и сотоне, 

приближавањем њима, падањем ничице на земљу њима како би их 

одобровољио да они окупирају опсихрену особу. 
 

2) Сихр који је велики грех: 

  То је развратно и забрањено дело које се постиже употребом некаквих 

опојних лекова, трава и дрога и сличног, као и шарањем по руци, изигравање са 

уроком и слично. 

 

 :Пропис сихра ٭

1) Уколико сихр буде од прве врсте, онда је таква особа сихирбаз (врач) 

неверник и убија се убиством одметника. 
 

2) Уколико сихр буде од друге врсте, онда врач не бива неверником, али се 

сматра великим грешником и убија се са циљем сузбијања насиља, ако 

тако одлучи владар муслимана. 
 

 :Доказ који указује да је сихр (врачање) неверство ٭

  Узвишени Аллах је рекао: 

''А њих двојица нису никога учили док му не би рекли: 'Ми само 

искушавамо, и ти не буди неверник!'' (Превод значења Ел-Бекаре, 102). 

  Тако да, ко се год буде бавио врачањем, подучавао друге томе или буде 

задовољан тим делом, починио је неверство и изашао из ислама. 
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 :Пропис уклањања сихра ٭

Постоје две врсте уклањања сихра: 

1) Скидање сихра другим сихром попут њега, што је строго забрањено и од 

сотонских дела; 
 

2) Скидање сихра рукјом (одучавањем), то јест шеријатским лечењем и 

дозвољеним лековима, што је дозвољено и у томе нема ничега спорног.  
 

 :Указивање и упозоравање на сихирбазе ٭

  Обавеза је указивати и упозоравати људе на сихирбазе, јер је у томе 

негирање зла и саветовање муслимана. 

 

 :Знакови помоћу којих се препознаје сихирбаз ٭

  Уколико приметиш неки од знакова код особе која се бави лечењем, знај 

без имало сумње да је таква особа сихирбаз. Ти знакови су: 

1) пита болесног о његовом имену и имену његове мајке; 
 

2) узима нешто од болесника: одећу, кошуљу, хаљину; 
 

3) писање записа (талисмана); 
 

4) читање неразговетних рукји и талисмана; 
 

5) понекад тражи од болецника да закоље одређену животињу не 

спомињући Аллахово име при клању. Некада крвљу заклане животиње 

маже болесне делове тела или пак заклану животињу баца на запуштено 

место; 
 

6) даје болеснику прекривач који на себи има коцке у којима се налазе слова 

и бројеви; 
 

7) говори брзо, неразговетним говором; 
 

8) даје болеснику листове које он треба спалити и накадити се њиховим 

димом; 
 

9) даје болеснику разне ствари да их укопа у земљу. 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Гатање и прорицање 
 

 :Дефиниција гатара ٭

  То је онај који путем ђавола и сотоне обавештава о ономе што ће се 

догодити у будућности. 

 

 :Дефиниција прорицатеља ٭

 То је онај који тврди да познаје садашње ствари, попут познавања места 

где се налази украдено или изгубљено, а све то на непознат и скривен начин. 
 

 :Тврдња да познаје гајб (непознато, невидљиво) ٭

 Ово је неверство јер се тиме негира истинитост Кур'ана. Узвишени је 

рекао: 

''Реци: 'Нико, осим Аллаха, ни на небу ни на Земљи, не зна гајб – 

невиђено.'' (Превод значења Ен-Немл, 65). 

 

 :Врсте оних који обавештавају о невиђеном свету ٭

1) онај који обавештава о гајбу путем ђавола. Он се зове кахин - пророк 

(сваки онај који обавештава шта ће се десити у будућности); 
 

2) онај који обавештава о гајбу цртајући линије по земљи. Он се зове 

реммал. 
 

3) Онај који обавештава о гајбу путем звезда. Он се зове мунеџџим. 
 

4) Онај који обавештава о украденом или изгубљеном на скривен начин. Он 

се зове арраф (врач, гатар).  

Име арраф обухвата кахина, мунеџџима, реммала и њима сличне. 

 

 :Пропис одласка гатарима, прорицатељима и сихирбазима ٭

Пропис се може поделити на две врсте: 

1) Онај ко дође споменутим особама и пита их, без да верује у њихову 

истинитост, па је одлаѕак таквог човека строго забрањен и један је од 

великих греха. Таквом се намаз (молитва) неће примити четрдесет дана. 
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 Доказ за ово су речи Аллаховог Посланика, нека је Аллахов благослов и 

мир над њим: ''Ко оде прорицатељу и пита га о нечему, намаз му се неће 

примити четрдесет дана.'' 25 Тј. неће добити награду за свој намаз (молитву). 

 

2) Онај ко оде споменутим особама, пита их и поверује у њих, његов 

одлазак представља неверство у оно што је објављено Мухаммеду, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим. 
 

 Доказ за ово су речи Аллаховог Посланика, нека је Аллахов благослов и 

мир над њим: ''Ко оде прорицатељу или гатару и поверује у оно што му се 

каже, тај је узневеровао у оно што је објављено Мухаммеду.'' 26 

 

 

٭ ٭ ٭  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25  Муслим 
26  Четворица имама чија се дела зове Сунен и Хаким.  
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Ет-тијере – злослутња 
 

 :Дефиниција ٭

  Језичко значење: преузето је од речи тетајјур, што представља песимизам 

и злослутњу на основу неке ствари. 

 Шеријатско значење: злослутња која се јавља као резултат виђења 

нечега, слушања или сазнавања. 

 

 :Пропис тетајјура ٭

 Тетајјур се супротставља монотеизму због тога што: 

1) Онај код кога се ово нађе нема ослонац на Аллаха Узвишеног и ослања се 

на некога другог мимо Њега Узвишеног. 
 

2) Он се веже за ствари које не постоје, које су привиђења и илузије. 

 

 :Доказ који указује на забрањеност тетајјура ٭

 Узвишени је рекао: 

''Али не! Њихова невоља је од Аллаха била, само што већина њих није 

знала!'' (Превод значења Ел-Е'раф, 131). 

Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: ''Нема 

епидемије, гатања, нити злослутње ради гласа (птице), нити злослутње у 

одређеном месецу.'' 27   

Такође, Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: 

''Тијере је ширк.'' 28  

 

  :Стања онога који чини тијере (злослутњу) ٭

 Постоје два стања: 

Прво је да се суздржи, затражи помоћ у тијери и остави дело које је наумио 

урадити. Ово је од најопаснијих видова тијере. 

Друго је да ипак настави радити оно што је наумио али са бригом и страхом да 

ће му тај лош предзнак наудити. Ово је, такође, злослутња, али је мањи облик 

од првог.  

                                                             
27  Муттефекун алејхи (на исправност овог хадиса сложили су се имами Бухарија и Муслим). 
28  Ебу Давуд и Тирмизи.  
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Оба облика утичу на смањивање монотеизма и наносе штету људима. 

 :Лек за онога који осети злослутњу у свом срцу ٭

 Нека каже: ''Аллахумме ла је'ти бил-хасенат илла енте, ве ла једфе'у 

ес-сејји'ат илла енте, ве ла хавле ве ла куввете илла бике! – Господару мој! 

Добро не доноси нико мимо Тебе, нити зло одвраћа ико осим Тебе! Нема снаге 

нити моћи осим код Тебе!'' 29  

Нека такође каже: ''Аллахумме ла тијере илла тијереке, ве ла хајре илла 

хајреке! – Господару мој! Нема невоље осим од Тебе, нити добра осим од 

Тебе!'' 30 

 Затим, на њему је да: 

1) спозна штетност злослутње; 

2) бори се са својом душом; 

3) верује у Аллахову одредбу; 

4) има лепо мишљење о Аллаху; 

5) клања истихара – намаз (посебна молитва која се обавља када је особа у 

дилеми или не зна како да поступи па на тај начин пита Господара). 
 

 :Забрањена тијера ٭

 Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: 

''Заиста, тијера је само оно што те наведе на нешто или те одврати од 

нечега.'' 31 

 

 :Ел-фе'л (оптимизам) ٭

Дефиниција: то је лепа реч која развесели човека када је чује. 

Пример: Човек жели да крене на пут, па чује некога како каже: ''О Салиме! О 

здрави!'', па се обрадује због ње. 

  .Пропис: дозвољено ٭

 Доказ за споменуто: Аллахов Посланик,  нека је Аллахов благослов и мир 

над њим, је рекао: ''Задивљује ме ел-фе'л (оптимизам)!'' 32 

                                                             
29  Ебу Давуд. 
30  Ахмед, а шејх Албани је овај хадис оценио веродостојним. 
31  Ахмед. 
32  Муттефекун алејхи (на исправност овог хадиса сложили су се имами Бухарија и Муслим). 
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 :Разлика између тијере и фе'ла ٭

Тијере (злослутња) представља лоше мишљење о Аллаху и чини да човек 

нека од Аллахових права усмерава према другом, веже срце за створење које му 

не може користити нити штетити. 
 

 Фе'л (оптимизам) представља лепо мишљење о Аллаху и не одвраћа 

човека од његових потреба. 

 

٭ ٭ ٭  
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Астрологија 
 

 :Дефиниција ٭

Језичко значење: тражење знања из астрологије или убеђење у утицај 

звезда. 

Шеријатско значење: доказивање одређених ствари помоћу посматрања 

звезда. 

 

 :Врсте знања из астрологије ٭

1) знање о прописима и утицају, 

2) знање о разлозима и управљању. 

 :Знање о прописима и утицају ٭

Дели се на три врсте: 

1) Убеђење да звезде имају утицаја, тј. да оне одређују догађаје и доприносе 

злим стањима. Ово представља велики ширк. 
 

2) Кориштење звезда као средство путем којег се сазнаје гајб (невидљиви 

свет). Ово представља велико неверство. 
 

3) Убеђење да су звезде разлог добра или зла, а Узвишени Аллах је Тај Који 

даје добро и зло. Ово је строго забрањено и представља мали ширк. 
 

 :Знање о разлозима и управљању ٭

Постоје две врсте овога знања: 

1) Указивање на верске користи на основу положаја и кретања звезда. Ово је 

потребно и тражи се. 

Пример тога јесте употреба звезда у одређивању кибле (правца према 

Каби у Меки за обављање молитве). 

2) Употреба звезда за овосветске користи, што бива на два начина: 
 

а) употреба звезда у одређивању страна света и то је дозвољено; 
 

б) употреба звезда у одређивању годишњих доба, што није покуђено, по 

исправнијем мишљењу учењака. 
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 :Корист: Мудрост стварања звезда ٭

1) украс су небесима; 

2) њима се гађају ђаволи; 

3) знакови су којима се људи руководе. 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Тражење кише на основу положаја звезда 
 

 :Тиме се  подразумева ٭

Истиска (тражење кише) - реч је о тражењу кише на основу положаја 

звезда. 

Ел-енва (звезде): множина од звезда, а свака звезда има свој положај. Тих 

положаја је двадесет осам. 

Шта се жели тиме? - приписивање кише тим положајима. 

 

 :Врсте тражења кише на основу положаја звезда ٭

Постоје три врсте тражења кише на основу положаја звезда: 

1) Велики ширк: 

Који се дешава на два начина: 

а) да тражи од тих положаја да они спусте кишу, као да каже: ''О положају 

звезде, тај и тај, подари нам кишу! О положају звезде, тај и тај, спусти на 

нас кишу!'' и слично томе; 
 

б) да припише појаву кише тим положајима звезда, да су они ти који дају 

кишу мимо Аллаха Узвишеног, па макар и не тражио кишу од њих. 
 

2) Мали ширк:  

Који бива уколико се ови положаји звезда буду сматрали разлогом за 

кишу. 
 

3) Дозвољени поступак: 

Да се ти положаји звезда узму као знакови и показатељи, а не разлози или 

посебни узрочници. 
 

 Доказ који указује на забрањеност тражења кише на основу положаја٭

звезда: 

Узвишени Аллах је рекао: 

''... и уместо захвалности што вам је храна дарована – ви у њега не 

верујете?'' (Превод значења Ел-Ваки'а, 82). 
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Муџахид је рекао: ''Њиховим речима за положај звезда: 'Тај и тај положај 

звезда нам је спустио кишу'.'' 

 

Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: ''Знате 

ли шта је ваш Господар рекао?' 'Аллах и Његов Посланик најбоље знају', 

одговорили су. Рекао је: 'Међу Мојим робовима освануо је верник и 

неверник. Онај ко је рекао: 'Пала нам је киша са Аллаховом добротом и 

милошћу', па тај верује у Мене и не верује у звезде, а онај ко је рекао: 

'Пала нам је киша због те и те кишне звезде', тај не верује у Мене, а верује 

у звезде.'' 33 

 

 

٭ ٭ ٭  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33  Муттефекун алејхи (на исправност овог хадиса сложили су се имами Бухарија и Муслим). 
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Ер-рија – претварање 

 :Дефиниција ٭

  Језичко значење: испољавање одређене ствари другоме да је види. 

 Шеријатско значење: показивање своје покорности другима како би је 

они видели и похвалили. 
 

 :Пропис претварања ٭

1) Мало претварање које представља мали ширк; 
 

2) Свако дело или скоро свако дело које се чини са претварањем представља 

велики ширк и он се не појављује код верника, већ је то особина 

лицемера. 
 

 :Опасност претварања ٭

1) Мали је ширк: 

 Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: 

''Највише чега се бојим за вас јесте мали ширк.'' Упитан је о малом 

ширку, па је одговорио: ''Претварање.'' 34 
 

2) Неће бити опроштено уколико се његов починитељ не покаје за њега:  
 

Узвишени Аллах је рекао: 

''Аллах неће опростити да Му се неко други сматра равним, а опростиће 

мање грехе од тога.'' (Превод значења Ен-Ниса, 48). 

Ово обухвата и велики и мали ширк. 

 

3) Поништава дело при којем се нађе:  

 Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: 

''Узвишени Аллах је рекао: 'Ја сам најнезависнији од тога да Ми се неко 

сматра равним, па ко учини неко дело и у њему Ми припише некога, Ја 

остављам и њега и његово дело'.'' 35 

 

 

                                                             
34  Ахмед. 
35  Муслим. 
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4) Претварање је опасније од Деџџаловог (Лажни Месија, онај који ће 

се појавити пред крај света да искушава људе) искушења: 

 Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: 

''Хоћете ли да вас обавестим о ономе од чега више страхујем за вас него од 

Деџџала?!' Одговорише: 'Свакако, Аллахов Посланиче!' Рекао је: 

'Скривени ширк. Човек ће устати да обави молитву, па ће улепшавати 

молитву када примети да људи гледају у њега док обавља молитву.'' 36  

 

  

٭ ٭ ٭  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36  Ахмед. 
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Уколико се са делом помеша претварање 
 

 :Три су случаја у којима се то може десити ٭

 Први случај: Подстицај на дело које је у основи жеља да га људи 

виде: 

Ово представља ширк и такав ибадет је ништаван. 
 

Други случај: Да намера за чињење дела буде стицање Аллаховог 

задовољства, али у току дела дође до претварања: 

 Овде се могу догодити два стања: 

1) Да се човек бори са својом душом и да се не препушта претварању и да 

није задовољан тиме. У овом случају претварање које се појавило неће 

имати утицаја на то дело; 
 

2) Да буде задовољан претварањем, да му се препусти и да не покушава да 

га отклони. 
 

 :Пропис ибадета у овом случају ٭

а) уколико се завршетак дела не надовезује на његов почетак, тада је 

почетак, тј. први део дела исправан, док је онај део дела при којем се десило 

претварање неисправан. 

Пример: човек удели стотину динара искрено ради Аллаха, а затим види човека 

да удели другу стотину динара претварајући се. У овом случају прва милостиња 

је исправна, док је друга ништавна. 

б) уколико се завршетак дела, тј. други део, надовезује на почетак, 

односно први део дела, тада је цело дело ништавно. 

Пример: човек обавља молитву ради Аллаха Узвишеног, међутим, почне се 

претварати на другом стајању током молитве и не одагна то претварање од себе 

и препусти се њему, тада цела молитва постаје ништавна. 

 

Трећи случај: Да се претварање појави након завршеног дела. У овом 

случају ништа не утиче на дело. 
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 ?Питање: Човек чује како га људи хвале па се обрадује томе ٭

Нема никакве сметње у томе. Напротив, ''то је добра вест за верника.'' 37 

 

 ?Питање: Човек остави чињење доброг дела због људи ٭

Остављање чињења добрих дела због људи је претварање. 

 

 Разлика између рија' (претварања) и сум'а (популарности – изражена ٭

жеља да се прочује за њега): 

Рија' – претварање је везано за чуло вида, тј. да човек чини неко дело 

како би га људи видели и похвалили. 

Сум'а – популарност, везана за чуло слуха, тј. да човек чини дело како 

би се прочуо међу људима да би га људи хвалили. 

 

 :Лек за претварање ٭

1) Стално подсећање на вредност искрености; 
 

2) свесност опасности претварања и поништавања дела; 
 

3) размишљање о будућем свету; 
 

4) свесност да људи не управљају светом, као ни користима нити штетом; 
 

5) дова: ''Аллахумме инни е'узу бике ен ушрике бике шеј'ен ве ене 

е'алему ве естагфируке лима ла е'алему! – Аллаху мој! Ја ти се 

утичем да Ти свесно сматрам другога равним, и тражим опрост од 

Тебе за оно што учиним несвесно!'' 

 

٭ ٭ ٭    

 

 

 

 

                                                             
37  Муслим. 
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Уколико се са делом помеша претварање 

 

Табеларни приказ 
 

 

Подстицај на дело које је 

у основи жеља да га људи 

виде. 

Да намера за чињење 

дела буде стицање 

Аллаховог задовољства, 

али у току дела дође до 

претварања. 

Да се појави претварање 

након завршеног дела.  

 
 

       )Ништа не утиче на дело)                                    (Ширк, а ибадет је ништаван) 

                                                                                                           

   

    

   

  

 

 

 

                                                                (Не утиче на дело) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се човек бори са својом 

душом и да се не препушта 

претварању. 

Да буде задовољан 

претварањем, да му се препусти 

и да не покушава да га отклони. 

Уколико се завршетак 

дела не надовезује на 

његов почетак. 

Уколико се завршетак 

дела, тј. други део, 

надовезује на његов 

почетак. 

Први део дела је 

исправан, док је онај део 

при којем се  претварање 

помешало са делом 

неисправан. 

Поништава се цело 

дело. 
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Настојање човека да својим ибадетом 

 добије овосветске користи 
 

 Овим се подразумева то да човек извршава ибадет искључиво како би ٭

задобио овосветску корист. 

 

 :Пример за то је ٭

1) попут онога који обавља хаџџ да би узео новац; 
 

2) попут онога који се бори ради ратног плена; 
 

3) попут онога који учи езан (позив за молитву) за плату; 
 

4) попут онога који тражи шеријатско знање само да би добио диплому или 

радно место. 
 

 :Пропис ٭
 

1) уколико свим или скоро свим својим делима намерава постизање 

овосветске користи, тада је то велики ширк; 
 

2) уколико почини одређено дело којим намерава одређену овосветску 

корист, тада је то мали ширк који поништава то дело. 
 

 :Упозорење човеку да не тражи својим ибадетом овосветску корист ٭
 

 Каже Узвишени Аллах: 
 

''Онима који желе живот на овоме свету и лепоте његове – Ми ћемо дати 

плодове труда њихова и неће им се у њему ништа прикратити. Њих ће на 

оном свету само ватра пећи; тамо неће имати никакве награде за оно што 

су на Земљи радили и биће узалудно све што су учинили.'' (Превод значења 

Худ, 15-16). 
 

Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: ''Ко 

буде тражио знање којим се тражи само Аллахово лице, а он га не буде 

тражио осим да постигне неки од овосветских циљева, он неће осетити 

мирис Раја.'' 38  
 

 

٭ ٭ ٭  

 
                                                             

38  Ахмед и Ебу Давуд. 
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Хилф – заклињање нечим другим мимо Аллаха 
 

 :Дефиниција ٭

 Језичко значење: обавезивање. 

Шеријатско значење: потврђивање одређеног прописа спомињањем 

нечега величанственог уз употребу харфова (слова) којима се заклиње. 

Слова којима се заклиње јесу: вав, ба и та. 

Други називи за заклетву: 

1)  јемин, 
 

2)  касем. 
 

 :Прописано заклињање ٭

Заклињање које бива на следећи начин: 

1) Заклињање Аллахом, тј. да се каже: валлахи, биллахи, таллахи; 
 

2) Или заклињање неким од Аллахових имена, тј. да се каже: ''вер-Рахмани 

– тако ми Милостивог, вел-Азими – тако Ми Узвишеног, вес-Семи'и 

– тако ми Онога Који све чује''; 
 

3) Или заклињање неким од Аллахових својстава, тј. да каже: ''би 

'иззетиллахи – тако ми Аллаховог поноса, ве рахметиллахи – тако ми 

Аллахове милости, ве илмиллахи – тако ми Аллаховог знања''. 
 

 :Пропис заклињања нечим мимо Аллаха ٭

Пропис може бити двојак: 

а) уколико то чиме се заклиње човек буде величао до мере обожавања 

као што се велича Аллах или још више од тога, онда је то велики ширк. 

б) уколико то буде величао али не у толикој мери да то бива равним 

величању Узвишеног Аллаха, онда је то мали ширк. 
 

 :Доказ за пропис о заклињању нечим мимо Аллаха ٭

Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: 

''Онај ко се закуне нечим мимо Аллаха, тај је починио неверство или 

вишебоштво.'' 39 

                                                             
39 Ахмед, Ебу Давуд и Тирмизи. 
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 :Примери заклињања нечим мимо Аллаха ٭

1) Заклињање добрим људима; 

2) Заклињање положајем Веровесника или положајем добрих људи; 

3) Заклињање људским животом; 

4) Заклињањем поверењем, угледом или чашћу. 

 

 :Корисни сажетак прописа везаних за заклињање ٭

1) Строга забрана заклињања нечим другим мимо Аллаха и дотични 

поступак представља ширк (идолопоклонство). 
 

2) Строга забрана заклињања Аллахом лажно. Таква заклетва се назива 

гамус. 
 

3) Строга забрана честог заклињања Аллахом – па макар било и истинито – 

ако за тим нема потребе, јер је у томе изигравање са Аллахом. 
 

4) Дозвољеност заклињања Аллахом истинито онда када то потреба 

изискује. 

 

 :Откупнина за онога који се закуне нечим мимо Аллаха ٭

Да каже: Ла илахе иллаллах – нема истинског бога који заслужује да 

буде обожаван осим Аллаха. 

Доказ за ово су речи Аллаховог Посланика, нека је Аллахов благослов и 

мир над њим: ''Ко се закуне па каже у својој заклетви: ''Тако ми Лата и 

Узза'а', нека каже: 'Ла илахе иллаллах!'' 40 

 

 

٭ ٭ ٭  

 

 

 

 

                                                             
40  Муттефекун алејхи (на исправност овог хадиса сложили су се имами Бухарија и Муслим). 
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Спомињање Аллаха и некога од Његових створења 

 уз употребу везника ''и'' 
 

 :Под тим се подразумева ٭

Спајање Аллаховог имена са именом неког од Његових створења уз 

употребу везника ''и'' дајући до знања да дотично створење има удела у 

дешавању одређене ствари. 
 

 :Пример тога је ٭

1) Оно што хоће Аллах и ти. 

2) Надам се од Аллаха и тебе. 

3) Помогао ми је Аллах и ти. 

4) Немам никога мимо Аллаха и тебе. 

5) Да није било Аллаха и тог човека, пропао бих, и друге сличне изреке. 

 :Пропис ٭

1) Уколико буде убеђен у једнакост, тада то бива великим ширком, па макар 

уместо везника ''и'' рекао и ''затим''. 
 

2) Уколико не буде имао убеђење у једнакост, тада то бива малим ширком. 
 

 :Исправно је у овом случају ٭

1) Да уместо везника ''и'' каже ''а затим'' и да нема убеђење у једнакост, као 

на пример речи: ''Оно што хоће Аллах, а затим што хоћеш ти'', или да 

каже: ''Помогао ме Аллах, а затим ти. 
 

2) Да цели случај припише Аллаху, попут: ''Оно што Аллах Једини хоће'', 

или да каже: ''Помогао ме Аллах Једини'', што је свакако најбоље и 

најлепше. 
 

 :Разлика између везника ''и'' и речи ''затим'' у овим случајевима ٭

Везник ''и'' упућује на спојеност и једнакост. 

Речи ''а затим'' упућују на редослед. 

 

٭ ٭ ٭  
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Реч ''камо среће'' или ''да'' 
 

 :Ова реч се може употребити на три начина ٭

1) Дозвољени начин: 

Да се употреби ова реч као обавештење. 

Пример:  

''Да си присуствовао предавању, окористио би се.'' 

Доказ за то су речи Аллаховог Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим: ''Да сам увидео свој случај како нисам, не бих повео са собом курбан, 

већ бих заједно са вама свој обред променио у теметту'у (врста хаџа да се 

обави умра и хаџџ одвојено).'' 41 

 

2) Пожељан начин: 

Да употреби реч ''да'' из жеље за добрим. 

Пример: ''Да имам новца, уделио бих милостињу.'' 

Доказ за ово су речи Аллаховог Посланика, нека је Аллахов благослов и 

мир над њим, о четворици људи од којих је један рекао: ''Да ја имам иметка, 

поступио бих како је поступио тај и тај'', тј. из жеље за добрим делом, па је 

Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, рекао: ''Он је са 

својом намером и њихова награда је иста.'' 42 

 

3) Забрањен начин: 

Да употреби реч ''да'' на следаћа три начина: 

а) да је употреби супротстављајући се шеријатској наредби. 

Доказ за ово су речи Узвишеног Аллаха: 

''Да су нас послушали, не би погинули'' (Превод значења Али Имран, 168). 
 

б) да је употреби супротстављајући се Аллаховој одредби. 

Доказ за ово су речи Узвишеног Аллаха: 

''Да су остали са нама, не би умрли и не би погинули!'' (Превод значења Али 

Имран, 156). 
 

                                                             
41  Муттефекун алејхи (на исправност овог хадиса сложили су се имами Бухарија и Муслим). 

42  Ахмед и Тирмизи. 
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в) да је употреби прижељкујући зло. 

Доказ за то је хадис о четворици људи од којих је један рекао: ''Да ја имам 

иметка, поступио бих како је поступио тај и тај.'' Овај је прижељкивао зло, па је 

Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, рекао: ''Он је са 

својом намером и њихов грех је исти.'' 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Псовање времена 
 

 :Под тиме се подразумева ٭

Псовање, грдња и ружење времена. 
 

 :Пропис псовања времена ٭

Дели се на три врсте: 

1) Намера чистог обавештавања о времену без грдње, што је дозвољено. 

Пример тога су речи: ''Уморили смо се од велике врућине у овом дану'', 

или попут речи Лута, нека је на њега Аллахов мир: ''Ово је тежак дан!'' 
 

2) Псовање времена сматрајући да је оно узрок, попут да буде убеђен да 

време утиче на кретање ствари од добра према злу, што представља 

велики ширк. 
 

3) Псовање времена због тога што му се у њему десило нежељено уз 

убеђење да је Аллах то дао, а ово је строго забрањено и од великих греха. 

 

 :Псовање времена је вређање Узвишеног Аллаха ٭

Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: 

''Узвишени Аллах је рекао: 'Син Адамов Ме езијети (узнемирава, вређа)! 

Псује време, а Ја сам време. Ја окрећем ноћ и дан.'' 43  Значење речи: ''а Ја 

сам време'' јесте: ''Ја уређујем време и управљам њиме.'' 

 

 :Напомена ٭

Ед-дехр (време) није од Аллахових имена. 

 

٭ ٭ ٭  
 

 

 

                                                             
43  Муттефекун алејхи (на исправност овог хадиса сложили су се имами Бухарија и Муслим). 
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Два корисна правила у изразима 
 

1) Обавеза чувања језика од строго забрањених ствари: 

Као што су греси: оговарање, преношење туђих речи са циљем заваде, 

лажи или попут ширка: заклињање нечим другим мимо Аллаха Узвишеног, јер 

ће човек бити обрачунаван за све што изговори: 

''Он не изусти ни једну реч да поред њега није присутан онај који бдије.'' 

(Превод значења Каф, 18). 

Тако човек може изаћи из ислама само са једном речју коју изговори, па је због 

тога прекопотребна брига о речима и изразима. 

 

2) Изговарање израза и речи за које постоји могућност да су од ширка 

(идолопоклонства): 

Није их дозвољено користити, јер њихово коришћење може одвести у 

ширк или воде ширку. 

 

٭ ٭ ٭  
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Новотарија 
 

  :Дефиниција ٭

Језичко значење: нова измишљена ствар којој није претходило ништа 

слично. 

Шеријатско значење: оно што се уведе у веру без доказа. 
 

 :Врсте увођења новина ٭

1) Увођење нових ствари у обичајима: 

Као што је увођење савремених изума, што је дозвољено јер је основа у 

обичајима дозвољеност. 

2) Увођење нових ствари у веру: 

Ово је строго забрањено јер је основа у вери забрањеност. 
 

 :Врсте увођења нових ствари у веру ٭

Постоје три врсте увођења нових ствари у веру: 

1) Новотарија у убеђењу (веровању): 

То је убеђење супротно ономе о којем нас је обавестио Узвишени Аллах и 

Његов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим. Пример таквог 

убеђења је поистовећивање или негирање Аллахових својстава или негирање 

Аллахове одредбе. 

2) Новотарија у делима: 

То је обожавање Аллаха на непрописан начин које се чини: 

 увођењем ибадета који није прописан; 
 

 додавањем или одузимањем од прописаног ибадета; 
 

 радом прописаног ибадета али на непрописан, измишљен начин, 
 

 одређеивањем времена за прописани ибадет за који Шеријат није 

одредио време, попут: изградње на гробовима (споменици), празника, 

уведених прослава. 
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3) Новотарија у остављању: 

То је остављање дозвољеног или остављање онога што се тражи од 

ибадета, попут: остављања једења меса сматрајући то ибадетом или остављања 

брака сматрајући то ибадетом. 
 

 :Врсте новотарија у погледу њиховог прописа ٭

Деле се на два дела, и то: 

1) Новотарије које поништавају Ислам: 

То су новотарије које свог починиоца изводе из вере, попут новотарије 

рафидија (шијја) или попут новотарије ''веровање да је Кур'ан створен, а да није 

Аллахов говор''. 

2) Новотарија која је грех: 

Ова врста новотарије не изводи починиоца из вере, попут: заједничког 

зикра или одређивања ноћи у половини месеца ша'бана за ибадет. 
 

 :Упозорење на новотарије у вери и њихово одбијање ٭

Овде је довољан доказ један цитат из Кур'ана и два Посланикова хадиса. 

Рекао је Узвишени Аллах: ''Данас сам вам веру вашу усавршио и 

благодат Своју према вама употпунио и задовољан сам да вам Ислам буде 

вера.'' (Превод значења Ел-Маида, 3). 

Речи Аллаховог Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим: ''Ко у 

ову нашу веру уведе оно што није од ње, то му се одбија.'' 44, као и речи 

Аллаховог Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим: ''А најгоре 

ствари су уведене ствари. (Свака уведена ствар је новотарија), а свака 

новотарија је заблуда. (И свака заблуда води у Ватру).'' 45  
 

 ?Да ли постоје лепа и ружна новотарија  ٭

Ко дели новотарије на лепу новотарију и ружну новотарију, такав чини 

велики грех и супротставља се речима Аллаховог Посланика, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим: ''Заиста, свака новотарија је заблуда'', јер је 

Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, осудио све новотарије и 

рекао за њих да су заблуда, док овај говори: ''Нису све новотарије заблуда, већ 

има и лепих новотарија.'' 

                                                             
44  Муттефекун алејхи (на исправност овог хадиса сложили су се имами Бухарија и Муслим). 
45  Муслим, док додаци у заградама стоје код имама Несаи'ја. 
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 :Разлози који су утицали на појаву новотарија ٭

1) незнање о верским прописима; 
 

2) слеђење страсти; 
 

3) пристрастност у одређеним схватањима и према одређеним особама; 
 

4) опонашање неверника; 
 

5) ослањање на измишљене хадисе који немају никакве основе у вери; 
 

6) обичаји и празноверја на која Шеријат ничим не упућује, нити их 

потврђује разум. 

 

 Два значајна и корисна правила у распознавању новотарија и њиховом ٭

одбацивању:  

Прво - основа у ибадетима је забрана и чекање све док се не дође са 

доказом који указује на њихову прописаност. 
 

Друго - сваки ибадет за којим је постојала потреба и разлог да се чини у 

време Веровесника, нека је Аллахов благослов и мир над њим, али га он није 

чинио нити су га чинили његови племенити асхаби (другови), указује на 

непрописаност дотичног ибадета. 

 

 :Две значајне напомене ٭

Прва: Рекао је имам Малик, Аллах му се смиловао: ''Ко уведе новину у 

ислам и сматра је лепом, тај тврди да је Мухаммед, нека је Аллахов благослов и 

мир над њим, проневерио посланство, јер је Узвишени Аллах, рекао: 

''Данас сам вам веру вашу усавршио...'' (Превод значења Ел-Маида, 3). 

Тако да оно што није за време Посланика било вера није ни данас вера. 
 

Друга: Рекао је шејх Албани, Аллах му се смиловао: ''Неопходно је да 

знамо да је и најмања новотарија у вери, строго забрањена, тако да нема међу 

новотаријама – како то неки мисле – оних које су само покуђене.'' 
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 :Неке од новотарија које су проширене у уммету (исламском народу) ٭

1) прослављање Веровесниковог, нека је Аллахов благослов и мир над њим, 

рођења (мевлуд) и рођења других; 
 

2) прослављање ноћи Исра'а (ноћног путовања из Меке у Јерусалим) и 

Ми'раџа (уздигнуће из Јерусалима на небеса); 
 

3) прослављање петнаесте ноћи месеца ша'бана (осми месец по лунарном 

календару); 
 

4) прослављање рођендана; 
 

5) тражење берекета од одређених места, остатака, особа, биле оне живе или 

мртве; 
 

6) заједнички зикр (заједничко величање Аллаха после молитве); 
 

7) тражење да се учи Ел-Фатиха за душе умрлих и другим поводима; 
 

8) одређивање месеца реџеба (седми месец по лунарном календару) за 

обављање умре и других посебних ибадета; 
 

9) гласно изговарање нијјета (намере) језиком приликом ступања у молитву; 
 

10) тевессул – приближавање Узвишеном Аллаху посредством особа и 

њиховог положаја. 
 

 :Корисна дела за упознавање са новотаријама ٭

1) ''Ет-Тахзир минел-биде'и'' – ''Опасност слеђења новотарија'', шејх 

Абдул-Азиз б. Баз, Аллах му се смиловао; 
 

2) ''Ес-Сунен вел-мубтеди'ат'' – шејх Абдус-Селам ел-Кушејриј; 
 

3)  ''Ел-Биде'у вел-мухдесат ве ма асле леху'' – ''Новотарије и новине за 

које нема основе у вери '', које је сакупио и припремио Хамуд ел-Метар; 
 

4) ''Ел-Ибда'у фи медар ел-ибтида'и'' – '', шејх Алија Махфуз; 
 

5) ''Ел-Биде'у ел-хавлије'', шејх Абдуллах ет-Тувејџери. 
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 :Корист ٭

Слеђење Аллаховог Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим, неће се остварити осим ако дело испуни шест услова, условљених од 

стране Шеријата: 
 

 

Бр. 
 

Услов слеђења 
 

Пример супротстављања 
 

1 Разлог 
 

Попут онога који обавља молитву због падања кише. 
 

2 Врста 

 

Попут онога који издвоји садекатул-фитр (помагање 

сиромасима у месецу Рамазану) у новцу. 
 

3 Број и количина 

 

Попут онога који обавља акшам намаз (вечерња 

молитва) 4 реката намерно (а прописано је 3). 
 

4 Начин 

 

Попут онога који приликом прања за молитву почне 

од ногу и заврши са лицем. 
 

5 Време 
 

Попут онога који закоље курбан у рамазану. 
 

6 Место 

 

Попут онога који чини итикаф (осама у џамији са 

Господаром да би Га величао) у пустињи. 
 

 

 

٭ ٭ ٭   
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Позив у монотеизам 
 

Позивање Аллаху Узвишеном је велика ствар, велика благодат, занимање 

посланика и веровесника, мегдан добрих и побожних. 

Рекао је Узвишени Аллах: 

''На пут свога Господара мудро и лепим саветом позивај и са њима на 

најлепши начин расправљај!'' (Превод значења Ен-Нахл, 125). 

Такође, речи Узвишеног: 

''Реци: 'Ово је мој пут на који позивам Аллаху јасно, са знањем, ја и сваки 

онај који ме следи!'' (Превод значења Јусуф, 108). 
 

Аллахов Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: 

'''Тако ми Аллаха! Да Аллах због тебе упути само једног човека, боље ти је 

од блага црвених дева (у то време црвене камиле су представљале огромно 

богатство)'' 46 

Такође је рекао: ''Ономе који буде позивао на упуту, задобиће награду попут 

онога који га следи а да при томе не буде умањено ништа од њихових 

награда!'' 47 

 

 :Монотеизам је прво чему се позива ٭

Прво што је обавезно познавати, разумети, применити и томе позивати 

јесте монотеизам.  

Доказ за ово су речи Аллаховог Посланика, нека је Аллахов благослов и 

мир над њим, када је послао Муаза, Аллах био задовољан њим, у Јемен. Рекао 

му је: ''Нека прво чему ћеш их позивати буде сведочење да нема истинског 

бога који заслужује да буде обожаван осим Аллаха.'' А у другој предаји: 

''Све док не постану монотеисти у Аллаха Јединог.'' 48 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46  Муттефекун алејхи (на исправност овог хадиса сложили су се имами Бухарија и Муслим). 
47  Муслим. 
48  Муттефекун алејхи (на исправност овог хадиса сложили су се имами Бухарија и Муслим). 



 

 
 

011 Олакшано разумевање исламског монотеизма 

 :Неке од метода мисионарства у монотеизам ٭

Ово су неке од метода које одговарају свима и никоме не представљају 

велику потешкоћу: 

1) штампање и подела књига и флајера који садрже позив у монотеизам; 
 

2) подстицање трговаца да учествују у штампању и дистрибуцији књига о 

монотеизму и исламском веровању; 
 

3) снимање и подела аудиопредавања која појашњавају монотеизам и 

позивају њему; 
 

4) упућивање речи, савета, хутби (верска проповед петком) и предавања о 

монотеизму од стране онога који има могућности за то или припремање и 

организовање истог са ученим људима и мисионарима; 
 

5) подучавање чланова породице (супруге и деце) у кућама основама 

монотеизма, ишчитавање књига о исламском веровању са њима и 

подстицање чланова породице наградама и другим подстицајима. 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Најважније књиге о монотеизму и исламском веровању 
 

Ово је веома користан списак књига из области монотеизма и исламског 

веровања које препоручујем теби драги брате, муслиману, да им посветиш пуну 

пажњу и да их купиш и ишчитаваш да би повећао знање о својој вери и како би 

спознао пут спаса и пут успеха, јер ко буде на тој стази успео је и постигао 

велико добро, а ко окрене главу од тог пута пропао је и изгубио. 
 

Знај, племенити брате, да је изучавање монотеизма и исламског веровања 

најзначајнија врста фикха (схватање вере тј. подробно разумевање шеријатских 

прописа) у вери. 
 

Поједини исламски учењаци фикх су сврставали у две врсте: 

1) фикхул – екбер (највећи фикх) - подразумевајући под њим сва питања 

која третирају монотеизам и исламско веровање.  

2) Фикхул – есгар (мањи фикх) - подразумевајући под њим прописе 

обредословља и купопродајних уговора. 
 

На теби је да погледаш следеће наслове књига: 

1) ''Усулу селасе'' – ''Три основна начела''; 

2) ''Кава'идул ербе'а'' – ''Четири битна правила''; 

3) ''Кешфу шубухат'' – ''Отклањање сумњи''; 

4) ''Китабут тевхид'' – ''Књига о монотеизму''. 
 

Све побројане књиге су дела уваженог шејха и обновитеља вере 

Мухаммеда б. Абдул-Веххаба, Аллах му се смиловао. 
 

5) ''Меџму'ату тевхид неџдијје'' – шејха Абдур-Рахман б. Хасана, Аллах 

му се смиловао; 
 

6) ''Фетху ел-Меџид'' –  шејха Абдур-Рахман б. Хасана, Аллах му се 

смиловао; 
 

7) ''Тејсир ел-Азизи ел-Хамид шерх Китабу тевхид'' – шејха Сулејмана б. 

Абдуллаха, Аллах му се смиловао; 
 

8) ''Ме'ариџул кабул'' – шејха Хафиза ел-Хакемија, Аллах му се смиловао;   
 

9) ''Е'аламу сунне меншуре'' – шејха Хафиза ел-Хакемија, Аллах му се 

смиловао; 
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10) ''Кавлу муфид 'ала Китаби тевхид'' – ''Користан говор о књизи 

монотеизма'', шејха Мухаммеда б. Салиха ел-Усејмина, Аллах му се 

смиловао; 
 

11) ''Китабу тевхид'' – ''Књига монотеизма'', шејха Салиха ел-Февзана; 
 

12) ''Иршад ила сахихи и'атикад'' – ''Упутство за исправно веровање'', 

шејха Салиха ел-Февзана; 
 

13) ''Акидету Васитијје'' – ''Васитијска акида'', шејхул-ислама Ибну 

Тејмијје, Аллах му се смиловао; 
 

14) ''Шерх Акидети Васитијје'' – ''Коментар Васитијске акиде'', шејха 

Мухаммед б. Салиха ел-Усејмина, Аллах му се смиловао; 
 

15) ''Шерх Акидети Васитијје'' – ''Коментар Васитијске акиде'', шејха 

Салиха ел-Февзана; 
 

16) ''Каваиду мусла фи сифатиллахи ве есмаихи ел-хусна'' – ''Најбоља 

правила о Аллаховим савршеним својствима и лепим именима'', шејха 

Мухаммед б. Салиха ел-Усејмина, Аллах му се смиловао; 
 

17) ''Акидету Тахавијје'' – ''Тахавијска акида'', са коментаром Ибн Ебил 

Изза, Аллах му се смиловао. 

 

 Настој да читаш књиге и фетве (правне децизије) следећих исламских ٭

учењака: 
 

1) Шејхул-ислама Ибн Тејмијје, Аллах му се смиловао; 
 

2) Ибнул-Кајјима, Аллах му се смиловао, који је ученик Ибн Тејмијје; 
 

3) Шејхул-ислама Мухаммеда б. Абдул-Веххаба, Аллах му се смиловао, и 

његових унука који су били предводници да'ве (мисионарства); 
 

4) Шејха Абдул-Азиза б. База, Аллах му се смиловао; 
 

5) Шејха Мухаммед б. Салиха ел-Усејмина, Аллах му се смиловао; 
 

6) Шејха Абдуллаха ел-Џибрина; 
 

7) Шејха Салиха ел-Февзана. 
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Препоручујем и сва друга дела осталих признатих исламских учењака 

који су познати по исправном веровању, исправном убеђењу и исправном 

менхеџу (пут којим се разуме и практикује вера). 

 

 

٭ ٭ ٭  
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Закључак 
 

 

На крају овог сажетог дела величам Узвишеног Аллаха и Њему се 

захваљујем на томе што ме подржао, потпомогао и олакшао да завршим ово 

дело. 

 

Надам се да ће ово дело бити од користи и помоћи у појашњењу 

монотеизма, његових прописа и питања који се тичу монотеизма. 
 

Такође, молим Аллаха Узвишеног, Свезнајућег и Свемогућег да награди 

сваким добром сваког оног који је учествовао у штампању и дистрибуцији овог 

сажетка, као и да им увећа награду. 

 

Нека је Аллахов благослов и мир на нашег веровесника Мухаммеда, на 

његову породицу и све његове асхабе (другове). 

 

 

Абдуллах б. Ахмед ел-Хавил 
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