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КОМЕНТАР ТРИ ОСНОВНА НАЧЕЛА 

 И ЊИХОВИ ДОКАЗИ  
 

У ИМЕ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГ САМИЛОСНОГ 
 

Аутор, Аллах му се смиловао, је отпочео своју књигу бисмиллом, 

угледавши се при том на Аллахову Књигу која је такође почета бисмиллом. Исто 

тако се повео за хадисом: ''Сваки добар посао који није започет бисмиллом је 

непотпун''. Повео се и за Послаником, нека је Аллахов благослов и мир над њим, 

који је почињао своја писма разним владарима бисмиллом. 
 

''У име'' смо ставили на место глагола јер свака радња се убраја у глаголе. 

Назвали смо га ''закаснелим'' из два разлога: 
 

Први: Благосиљање почетка почињући у Аллахово име. 
 

Други: Давање акцента на Аллахово име, тако да се зна на које се име 

мисли. 
 

Сматрамо да је то одговарајуће због тога што упућује на циљ, као кад бисмо 

хтели да читамо књигу и рекли: ''У име Аллаха почињем''. Не зна се шта 

почињеш, али када кажеш: ''У име Аллаха читам'', постаје јасно шта је циљ. 

Узвишени Аллах, је лично име Господара. То је име којег следе и које 

обухвата сва остала имена. Чак је и у ајету (одломку) споменуто: ''Књигу ти 

објављујемо зато да људе, вољом њихова Господара, изведеш из тмина на 

светло, на пут Силнога и Хваљенога Аллаха, чије је оно што је на небесима 

и оно што је на Земљи...'' (Кур'ан Часни, Абрахам, одломак 1-2).  

Не можемо рећи да је у овом случају име ''Аллах'' атрибут који је дошао после 

речи ''Силног'' и ''Хваљеног'', не, него ћемо рећи да је Он у функцији апозиције, 

како би на тај начин избегли довођење Аллаховог имена у позицију епитета 

осталим именима. 
 

''Милостиви'' је атрибут искључиво везан за Аллахово име. Он се не 

спомиње ни уз кога другог. ''Милостиви'' значи онај који има својство неизмерне 

широке милости. 

''Самилосни'' или ''Милосрдни'' се спомиње уз Аллахово име као и уз имена 

некога другога. Има значење непрестане константне милости. У том случају је 

Милостиви – Онај који је обилно милостан, а Самилосни – Онај који је 

константно милостив према Својим робовима као што је рекао Узвишени Аллах: 

''Он кажњава онога кога Он хоће и милост указује ономе коме Он хоће, и 

Њему се вратити''. (Кур'ан Часни, Ел-Анкебут, одломак 21). 

___   ___   ___ 



ЗНАЈ, АЛЛАХ ТИ СЕ СМИЛОВАО, ДА СМО ОБАВЕЗНИ НАУЧИТИ ЧЕТИРИ 

СТВАРИ: 

 

Знање је потпуна спознаја нечега. Постоји шест степена спознаје: 
 

1) Знање – потпуна спознаја нечега, 
 

2) Скромно незнање – немогућност потпуне спознаје, 
 

3) Сложено незнање, спознаја нечега супротно од његовог правог стања и 

значења, 
 

4) Илузија о спознаји неке ствари са могућношћу тачности нечега другог, 
 

5) Сумња: спознаја нечега са једнаким могућностима (и тачности и 

нетачности), 
 

6) Претпоставка, то јест спознаја нечега са могућношћу тачности нечега 

другог. 

 

Знање се дели на две врсте: неопходно и теоретско. 

Неопходно је оно чија је спознаја сама по себи присутна и обавезна као 

што је пример ватре и знање да је ватра врела. Значи, човек је присиљен да без 

теорије и без доказа зна да је ватра врела. 
 

Теоретско знање је оно за чију спознају су потребни докази и теорије, као 

што је знање о томе да је нијјет (намера или чврста одлука) обавезан код узимања 

абдеста (верско прање непосредно пред молитву). 
 

Аллах ти се смиловао и на тебе просуо Своју милост да њоме постигнеш 

оно што тражиш и да се спасиш онога што ти је забрањено. ''Аллах ти опростио'' 

значи молба да ти опрости грехе које си починио пре. Када се употреби само реч 

милост онда она има значење: ''Аллах те учврстио и сачувао од будућих греха'''. 

А када је милост споменута заједно са опростом, у том случају опрост се 

односи на грехе који су претходно почињени, а милост има значење успеха у 

добру и спасења од греха у будућности. 

 

Писац, Аллах му се смиловао, испољио је своју пажњу и бригу саговорнику 

желећи му добро. 

 

Ова питања која је споменуо аутор садрже чивату веру и заслужују пажњу 

због велике користи коју пружају. 

 

___   ___   ___ 

 



ПРВА ЈЕ ЗНАЊЕ, КОЈЕ ПРЕДСТАВЉА СПОЗНАЈУ АЛЛАХА, СПОЗНАЈУ 

ЊЕГОВА ПОСЛАНИКА И ВЕРЕ ИСЛАМА ЗАСНОВАНЕ НА ДОКАЗИМА. 

 

Значи спознају Узвишеног Аллаха, срцем прихватајући оно што му је 

прописао, обавезујући се на покорност и придржавање прописа, на спровођење 

шеријата (исламског верозакона) са којим је дошао Његов Посланик Мухаммед, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим. Роб спознаје свога Господара кроз 

одломке у Аллаховој књизи и Суннет (пракса) Његова Посланика, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, затим, посматрајући знакове Његова 

стварања, гледајући створења. Јер човек, кад год погледа у те знакове повећава 

своје знање о своме Богу и Створитељу. Узвишени Аллах каже: ''На Земљи су 

докази за оне који чврсто верују, а и у вама самима – зар не видите?'' (Кур'ан 

Часни, Ез-Заријат, одломак 20-21).  

 

Значи спознају Његова Посланика Мухаммеда, нека је Аллахов благослов 

и мир над њим, што подразумева прихватање свега онога са чиме је дошао (упута 

и истинска вера), затим веровање у оно што говори, спровођење у дело његових 

наредби, избегавање свега што је забранио и на шта је упозорио. Суђење по 

шеријату са којим је дошао и задовољство његовом пресудом.  

Узвишени Аллах каже: ''И тако Ми Господара твога, они неће бити 

верници док за судију у споровима међусобним тебе не прихвате и да онда 

због пресуде твоје у душама својим нимало тегобе не осете и док се сасвим 

не покоре''. (Кур'ан Часни, Ен-Ниса, одломак 65).  
 

Такође је рекао: ''Кад се верници Аллаху и Посланику Његову позову, 

да им он пресуди, само рекну: «Слушамо и покоравамо се!» - Они ће успети.'' 

(Кур'ан Часни, Ен-Нур, одломак 51). 
 

''... А ако се у нечему не слажете, обратите се Аллаху и Посланику, ако 

верујете у Аллаха и у онај свет; то вам је боље и за вас решење лепше''. 

(Кур'ан Часни, Ен-Нур, одломак 59). 
 

''Нека се припазе они који поступају супротно наређењу Његову, да их 

фитна – искушење какво не стигне или да их патња болна не снађе''. (Кур'ан 

Часни, Ен-Нур, одломак 63). 
 

Имам Ахмед, Аллах му се смиловао, је рекао: ''Знаш ли ти шта се 

подразумева у овом одломку под ''фитном'' (искушењем)? Фитна је ширк 

(многобоштво), јер кад човек одбаци део Аллахових речи, у његовом срцу се 

појави вид покварености која га одводи у пропаст.'' 

 



Његове речи ''спознаја вере Ислама''; Ислам у општем смислу значи 

робовање Аллаху кроз оно што је прописао од како је послао посланике па све 

до Судњег дана, као што је то споменуо у много одломака који упућују на то да 

су сви пријашњи верозакони значили преданост Аллаху Узвишеном. Аллах 

Узвишени је рекао о Абрахаму, нека је Аллахов мир над њим: ''Господару наш, 

учини нас двојицу Теби оданим, и пород наш нека буде одан Теби, и покажи 

нам обреде наше и опрости нам, јер Ти примаш покајање и самилостан си!'' 

(Кур'ан Часни, Ел-Бекара, одломак 128). 

Ислам у свом ужем значењу је период после доласка Мухаммеда, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, и својствен је Објави са којом је дошао. Јер 

је он дерогирао све претходне вере, тако да онај ко га следи бива муслиманом а 

онај ко му је опречан и ко му се супротставља није муслиман. Следбеници 

посланика су муслимани у време њихових посланика, па су тако јевреји 

муслимани у времену Мојсија, нека је Аллахов мир на њега, хришћани су 

муслимани у време Исуса, нека је Аллахов мир на њега, а од оног момента од 

када је послат Мухаммед, нека је Аллахов благослов и мир над њим, и они 

одбили да поверују у њега, они се не сматрају више муслиманима. 

 

Ова вера Ислам је вера која је прихваћена код Аллаха Узвишеног, и од које 

њен следбеник има користи. Узвишени Аллах је рекао: ''Аллаху је права вера 

једино Ислам.'' (Кур'ан Часни, Али Имран, одломак 19). А у другом одломку 

стоји: ''А онај ко жели неку другу веру осим Ислама, неће му бити примљена, 

и он ће на оном свету настрадати''. (Кур'ан Часни, Али Имран, одломак 85). 

Овај Ислам је Аллах Узвишени даровао Мухаммеду, нека је Аллахов благослов 

и мир над њим, и његовом уммету (следбеницима). Рекао је Узвишени Аллах: ''... 

Сада сам вам веру вашу усавршио и благодат Своју према вама употпунио 

и задовољан Сам да вам Ислам буде вера...'' (Кур'ан Часни, Ел-Ма'ида, 

одломак 3). 
 

Његове речи ''засноване на доказима'' имају значење онога што упућује на 

тражено. Доказ за спознају може бити рационалан и традиционалан. Под 

традиционалним се сматра све што је дошло путем објаве, а то су Кур'ан и Хадис. 

Рационални су они до којих се долази путем размишљања и разумског 

теоретисања. 
 

Узвишени Аллах је у Својој Књизи много пута споменуо ову врсту доказа. 

Колико је само одломака у којима се спомиње, рецимо: ''А Његови су знаци то и 

то...'' Овако се постављају разумски докази који упућују на Узвишеног Аллаха. 

 

 



Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, ћемо спознати путем 

традиционалних доказа као што су речи Узвишеног Аллаха: ''Мухаммед је 

Аллахов Посланик, а његови следбеници су строги према неверницима, а 

самилосни међу собом...'' (Кур'ан Часни, Ел-Фетх, одломак 29). Или Његове 

речи: ''Мухаммед је само посланик, а и пре њега је било посланика...'' (Кур'ан 

Часни, Али Имран, одломак 144). 

 

Спознаја Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, бива и 

путем рационалних доказа као што је размишљање о јасним одломцима са којима 

је послат, одломцима који су садржани у цењеној Аллаховој Књизи. У Књизи 

која садржи у себи истините и корисне вести и праведне (законе) прописе од 

опште користи. Затим, размишљањем о му'џизама (наднаравним делима) које су 

се десиле Посланику, нека је Аллахов благослов и мир над њим, и вести из гајба 

(невидљиви свет) које нису могле бити обзнањене ни на који други начин осим 

путем објаве. Оне су се обистиниле а он их је потврдио.   

 
 

___   ___   ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДРУГА ЈЕ РАД ПО ТОМ ЗНАЊУ. 

 

''Радити по том знању'' значи радити по ономе што обухвата спознаја 

Узвишеног Аллаха и Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, у што 

спада веровање у Аллаха, покорност, спроведба Његових наредби и избегавање 

онога што је забранио, затим ибадете (обредословље) који се односе на сваку 

особу и оне неограничене (који прелазе и на друге). У ибадете који се односе на 

сваку особу спадају: молитва, пост, хаџџ. А у неограничене: наређивање добра, 

одвраћање од зла, џихад (борба) на Аллаховом путу и слично. 

 

Рад је у ствари плод знања, јер онај ко ради без знања је сличан 

хришћанима, а онај ко зна а не ради по знању је сличан јеврејима. 

 

___   ___   ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕЋА ЈЕ ПОЗИВАЊЕ ТОМЕ. 

 

То значи позив у шеријат (исламски верозакон) са којим је послат 

Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, на три или четири степена, 

од којих је неколико споменуо Узвишени Аллах: ''На пут свога Господара 

мудро и лепим саветом позивај и са њима на најлепши начин расправљај...'' 

(Кур'ан Часни, Ен-Нахл, одломак 125). А четврти је споменут у следећем 

одломку: ''И са следбеницима књиге расправљајте на најлепши начин, - не 

са онима међу њима који су неправедни...'' (Кур'ан Часни, Ел-Анкебут, 

одломак 46). 
 

Нема сумње да је за овај позив неопходно поседовати знање и увид у 

шеријат Узвишеног Аллаха, да би позив у веру био подупрт научним 

чињеницама и јасним доказима. Доказ за ово су речи Узвишеног Аллаха: ''Реци: 

Ово је пут мој, ја позивам ка Аллаху, имајући јасне доказе, ја, и сваки онај 

који ме следи, и нека је хваљен Аллах, ја Њему никога не сматрам равним.'' 

(Кур'ан Часни, Јусуф, одломак 108). Јасан доказ је способност мисионара да 

познаје шеријатске прописе, начин позивања и стање онога кога позива. 

Начини за позивање у веру су веома обимни и разноврсни, међу њима су: 

хутбе (проповед петком), говори, чланци, научни сусрети, писања, издаваштво и 

дистрибуција књига, конгреси специјално организовани ради позивања Аллаху 

са тим што овај вид састајања треба да буде интересантан а не досадан и тежак. 

Ово се постиже тако да позивач присутнима изложи научну тему а затим почне 

са расправом. Познато је да расправа, питања и одговори играју велику улогу у 

схватању и појашњавању онога што је Узвишени Аллах објавио Своме 

Посланику, нека је Аллахов благослов и мир над њим. Овај вид позивања често 

пута има већи утицај од самог предавања или хутбе коју држи само позивач и где 

само он говори. То је само по себи јасно. 
 

Позив Аллаху је професија Посланика, нека је Аллахов благослов и мир 

над њим, и оних који их у добру следе. Када човек спозна свога Господара, своју 

веру и Узвишени Аллах, га учврсти у томе, тада је он дужан да својим позивом 

Аллаху спашава своју браћу и да их обрадује добром. Посланик, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, је рекао Алији ибни Еби Талибу на дан Хајбера: ''Иди 

полако док не стигнеш на њихову територију, затим их позови у Ислам, објасни 

шта су дужни према Аллаху. 

Тако ми Аллаха, да упутиш једног човека боље ти је од свега блага''. (Ел-

Бухари и Муслим). 

 

 



Муслим преноси да је Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, 

рекао: ''Ко позива на прави пут има севабе као и они који му се одазову са тим да 

се од њихових награда неће ништа умањити. А ко позива у заблуду има грехе као 

и они што га следе, а да се при томе од њихових греха ништа не умањи.''  

 

Такође Муслим преноси да је Посланик, нека је Аллахов благослов и мир 

над њим, рекао: ''Ко упути на чињење доброг дела има награду као и онај што га 

је урадио.'' 

 
 

___   ___   ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЧЕТВРТА ЈЕ СТРПЉИВОСТ НА НЕВОЉАМА КОЈЕ ПРАТЕ ПОЗИВАЊЕ. 

 

''Стрпљење'' је држање душе у покорности Аллаху и чување и одвраћање 

од непокорности и непослушности. Чување од незадовољства и љутње 

Аллаховом одредбом, избегавање срџбе, зловоље и мрзовоље. Непрестана 

марљивост у позивању Узвишеном Аллаху, упркос невољама и неугодностима. 

Узнемиравање позивача у веру је прирођено људима изузимајући оне које је 

Узвишени Аллах упутио. Узвишени Аллах је рекао Своме Посланику, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим: ''А посланици су и пре тебе лажним 

сматрани, па су трпели што су их у лаж угонили и мучили све док им не би 

дошла помоћ Наша...'' (Кур'ан Часни, Ел-Ен'ам, одломак 34). 
 

Што год су невоље веће успех је ближи. Није услов да плодови позивања 

и трагови уследе још за живота мисионара. Успех се сматра успехом и после 

смрти позивача, када Узвишени Аллах, отвори срца људи па они прихвате оно 

чему је позивач звао и тога се придржавају и у пракси примењују. Ово се сматра 

успехом позивача иако је он мртав. Позивач је дужан да се стрпи и устраје у 

позиву Узвишеном Аллаху, затим да се стрпи на свему ономе што омета његов 

позив и на свим невољама које погађају њега лично. Па и посланици, нека су 

Аллахови благослови и мир над њима, су били изложени невољама и 

неугодностима, и речју и делом.  

Узвишени Аллах каже: ''И тако је било, ни онима пре ових није дошао 

ниједан посланик, а да нису рекли: «Чаробњак је!», или «Луд је».'' (Кур'ан 

Часни, Ез-Заријат, одломак 52). Или у другом одломку: ''Исто тако смо Ми дали 

да сваком веровеснику неваљалци непријатељи буду. А теби је Господар 

твој довољан као водич и помогач''! (Кур'ан Часни, Ел-Фуркан, одломак 31). 
 

На мисионару је да све ово прихвати са стрпљивошћу. Погледај ове речи 

Узвишеног Аллаха упућене Посланику, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим: ''Од времена до времена Ми објављујемо Кур'ан теби''. Било је за 

очекивати да се после ових речи каже: ''буди захвалан на Аллаховим 

благодатима'', међутим Узвишени је рекао: ''Зато издржи до одлуке Господара 

твога, и не слушај ни грешника ни неверника њихова!'' (Кур'ан Часни, Ед-

Дехр, одломак 23-24). 

 

У овоме је наговештај да ко год се упосли позивом Кур'ану, нема сумње да 

ће га погађати оно на чему се потребно стрпити. Погледај какво је стање 

Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, кад га је његов народ 

каменовао и израњавао. Обрисао је крв говорећи: ''Господару мој, опрости мом 

народу јер они не знају.'' 



Позивач мора бити стрпљив и разборит.  

 

Стрпљивост се дели на троје: 
 

1) Стрпљивост у покорности Аллаху; 
 

2) Стрпљивост у чувању од харама (забрањених ствари); 
 

3)  Стрпљивост на Аллаховим одредбама које се дешавају, или без утицаја 

човека на њих, или оне које се огледају у непријатностима и невољама које им 

наносе други Аллаховом вољом. 

 

___   ___   ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА:  

У ИМЕ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГ, САМИЛОСНОГ! ''ТАКО МИ ВРЕМЕНА, 

ЧОВЕК ЗАИСТА ГУБИ, САМО НЕ ОНИ КОЈИ ВЕРУЈУ И ДОБРА ДЕЛА ЧИНЕ, 

И КОЈИ ЈЕДНИ ДРУГИМА ИСТИНУ ПРЕПОРУЧУЈУ И КОЈИ ЈЕДНИ 

ДРУГИМА ПРЕПОРУЧУЈУ СТРПЉЕЊЕ.'' (Кур'ан Часни, Ел-Аср, одломак 1-

3). 

 

Реч ''доказ'' се односи на ова четири степена, то јест, доказ за ова четири 

степена су речи: ''Тако ми времена...'' Узвишени Аллах се у овој сури 

(поглављу) заклео временом које има значење живота у коме се одигравају добри 

и лоши догађаји. Узвишени Аллах, се њиме заклео да је сваки човек на губитку 

изузимајући оне који се одликују са ова четири својства: веровање, добро дело, 

препоручивање истине и препоручивање стрпљивости.  

Ибнул-Кајјим, Аллах му се смиловао, је рекао: ''Џихад (борба) нефса 

(душе) се састоји од четири степена: 
 

Први: Да се потруди у упознавање упуте и истинске вере без којих му нема 

успеха нити среће ни у овом ни у будућем животу. 
 

Други: Да се потруди у практиковању наученог. 
 

Трећи: Да се труди у позиву у веру и подучавању оних који не знају. 
 

Четврти: Да се учи стрпљењу на тешкоћама са којима се сусреће 

позивајући Аллаху, и на узнемиравању које долази од стране створења и да све 

то поднесе у име Аллаха. Када испуни ова сва четири степена постаје одгојен и 

честит.'' 

 

Узвишени Аллах се у овој сури (поглављу) заклиње временом да је сваки 

човек на губитку ма колико имао иметка, порода, моћи, части. Само они који у 

себи сакупе ова четири својства су на добитку: 
 

- Веровање: а оно обухвата све што приближава Аллаху кроз исправно 

убеђење и корисну науку. 
 

- Добро дело: свака реч или дело које приближава Узвишеном Аллаху, под 

условом да онај ко га ради буде искрен и чини га само ради Аллаха, узимајући 

при томе за узор Посланика Мухаммеда, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим. 
 

- Препоручивање истине: препоручивање добрих дела и подстицање на 

њих. 
 



- Препоручивање стрпљивости: тј. да једни друге подстичемо на 

стрпљивост приликом вршења Аллахових наредби и остављања харама 

(забрањених ствари) и подношење Аллахових одредби. Препоручивање истине 

и стрпљивости у себи садрже наређивање добра и спречавање зла. На њима 

почива уммет (исламски народ) и они су огледало његове исправности и победе 

те пут постизања части и вредноће: ''Ви сте народ најбољи од свих који се 

икада појавио, тражите да се чине добра дела, а од неваљалих одвраћате, и 

у Аллаха верујете...'' (Кур'ан Часни, Али Имран, одломак 110).  

 

___   ___   ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКАО ЈЕ ИМАМ ШАФИЈА, АЛЛАХ МУ СЕ СМИЛОВАО: ''ДА ЈЕ АЛЛАХ 

ОБЈАВИО САМО ОВУ СУРУ (ПОГЛАВЉЕ) КАО ДОКАЗ СТВОРЕЊИМА, 

БИЛА БИ ИМ ДОВОЉНА''. 
 

РЕКАО ЈЕ БУХАРИЈА, АЛЛАХ МУ СЕ СМИЛОВАО: ''ПОГЛАВЉЕ: ЗНАЊЕ 

ПРЕ РЕЧИ И ДЕЛА'' ДОКАЗ ЗА ОВО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''ЗНАЈ 

ДА НЕМА ДРУГОГ БОГА ОСИМ АЛЛАХА И ТРАЖИ ОПРОСТА ЗА СВОЈЕ 

ГРЕХЕ...'' (Кур'ан Часни, Мухаммед, одломак 19). 

ПА ЈЕ ПОЧЕО СА НАУКОМ ПРЕ РЕЧИ И ДЕЛА.  

 

Шафија је ебу Абдуллах Мухаммед ибну Идрис ибну Аббас ибну Осман 

ибну Шафи'и ел-Хашими ел-Куреши. Родио се у Гази 150. године по хиџри а 

умро је у Египту 204. године по хиџри. Он је један од четворице признатих 

имама, Аллах им се смиловао свима. 
 

Са овим је хтео, Аллах му се смиловао, да каже да је ова сура (поглавље) 

довољна да подстакне људе да се прихвате Аллахове вере, добрих дела, позива 

Аллаху и стрпљењу на том путу. Он није мислио да је ова сура (поглавље) 

довољна за људе у свим шеријатским питањима. Речима: ''Да је Аллах спустио 

(објавио) само ову суру (поглавље у Кур'ану) као аргумент људима, била би им 

довољна'', хтео је да каже да сваки паметан и разуман човек када чује или прочита 

ајете (цитате или одломке) из суре (поглавље из Часног Кур'ана) ел-Аср (Време), 

нема сумње да ће пожурити да избегне губитак и окити се са ова четири својства: 

веровање, добро дело, препоручивање истине и препоручивање стрпљења. 
 

Ел-Бухари је ебу Абдуллах Мухаммед ибну Исмаил ибну Ибрахим ибну 

Мугире Ел-Бухари. Родио се у Бухари у месецу Шеввалу (десети месец по 

лунарном календару) 194. године по хиџри. Одрастао је као сироче и окриљу 

своје мајке. Умро је, Аллах му се смиловао, у Хартенку удаљеном од 6 миља од 

Семерканда уочи Рамазанског бајрама 256. године. 
 

Ел-Бухари је овај ајет (одломак) узео као доказ за то да човек треба да 

почне са учењем пре речи и рада. Овај традиционални доказ упућује на то да 

човек треба прво да зна па онда да ради то што зна. Постоји и други рационални 

доказ да знање претходи речи и делу, јер реч и дело нису исправни уколико нису 

засновани на шеријату. Немогуће је да човек зна да је његово дело у складу са 

шеријатом уколико не поседује знање. Ипак постоји урођено знање које човек 

поседује, као, на пример, знање да је само Један Бог Аллах. Човеку је урођена 

ова врста знања па стога нема потребе да се улаже велики труд у то да би га се у 

то уверило. Али, што се тиче појединачног и опширнијег знања, оно захтева 

улагање великих напора. 

___   ___   ___ 



ЗНАЈ, АЛЛАХ ТИ СЕ СМИЛОВАО, ДА ЈЕ ДУЖНОСТ СВАКОМ МУСЛИМАНУ 

И МУСЛИМАНКИ ДА СПОЗНА ОВЕ ТРИ СТВАРИ И ДА РАДИ ПО ЊИМА: 

ПРВА ЈЕ: АЛЛАХ НАС ЈЕ СТВОРИО,  

 

 Постоје два доказа о томе да нас је Аллах створио, а то су: традиционални 

и рационални. Што се тиче традиционалних они су многобројни, а неки од њих 

су садржани у овим Аллаховим ајетима (одломцима или цитатима Часног 

Кур'ана): ''Он вас од земље ствара и час смрти одређује...'' (Кур'ан Часни,Е-

Ен'ам, одломак 2). 

''Ми смо створили Адама од иловаче, од блата устајалог''. (Кур'ан Часни, Ел-

Хиџр, одломак 26).  

''Ми смо Адама створили и онда му облик дали...''. (Кур'ан Часни, Ел-Е'араф, 

одломак 11). 

''Један од доказа Његових је и то што вас од земље ствара, и одједном вас, 

људи, свуда има разасутих''. (Кур'ан Часни, Ер-Рум, одломак, 20). 

''Он је човека од сасушене иловаче, као што је грнчарија, створио а ђавола 

од пламене ватре.'' (Кур'ан Часни, Ер-Рахман, одломак 14, 15). 

''Ђаволе и људе сам створио само зато да Ме обожавају.'' (Кур'ан Часни, Ез-

Заријат, одломак 56), и многи други одломци. 

Рационални доказ за то да нас је Аллах створио можемо извући из одломка 

који нас наводи на размишљање: ''Зар су они без Створитеља створени или су 

они сами себе створили?'' (Кур'ан Часни, Ет-Тур, одломак 35). Човек није могао 

створити самог себе јер је он, пре него је створен, био ништа. А оно што је ништа 

је непостојеће. И није га створио његов отац нити мајка нити било које створење, 

нити је могао настати случајно без Онога који постоји, јер свака појава мора 

имати свог покретача. Постојање створења и њихове прецизности, хармоније и 

савршеног реда је просто немогуће да настане случајно или само по себи. Чак и 

ако би случајно настао како би било могуће да се случајно одржи, опстане и 

узнапредује. Ово све је доказ да је Створитељ Једини Аллах и да другог 

створитеља нити наредбодавца мимо Њега нема. 

Рекао је Узвишени Аллах: ''...Само Он ствара и управља! Узвишен нека је 

Аллах, Господар светова!'' (Кур'ан Часни, Ел-Е'араф, одломак 54). 

Није познато да је неко од људи порекао Аллаха осим у случају охолости 

као што се десило са Фараоном. Када је Џубејр ибну Мут'им чуо Посланика, нека 

је Аллахов благослов и мир над њим, како учи одломке Кур'ана: ''Зар су они без 

Створитеља створени или су сами себе створили?'' (Кур'ан Часни, Ет-Тур, 

одломак 35). (Џубејр је тада још увек био многобожац) рекао је: ''Срце само што 

ми није искочило из прса, то је било прво што је убацило клицу веровања у моје 

срце.'' 



И ОПСКРБИО НАС 

За ово питање постоји много доказа из Кур'ана, Суннета (праксе 

Посланика) и разума. Што се тиче доказа из Кур'ана, ево неких од њих: Рекао је 

Узвишени Аллах: ''Опскрбу даје једино Аллах, Моћни и Јаки!'' (Кур'ан Часни, 

Ез-Заријат, одломак 58). 

''Упитај: 'Ко вас опскрбљује и из неба и из земље?' и одговори: Аллах!'' 

(Кур'ан Часни, Себе', одломак 24). 

''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?'' (Кур'ан Часни, 

Јунус, одломак 31).  

О овој теми постоје и многи други цитати из Кур'ана. 

Докази из Суннета су речи Посланика, нека је Аллахов благослов и мир 

над њим, када је говорио о заметку коме се пошаље анђео којем се дадну четири 

наредбе: нареди му се да запише опскрбу будућег човека, датум његове смрти, 

његов рад (шта ће радити) и да ли ће бити сретан или несретан. 

Рационални доказ се огледа у чињеници да човек не може живети ако не 

узима храну и пиће, а храну и пиће је створио Узвишени Аллах као што је Он то 

и споменуо: ''Кажите ви Мени: воду коју пијете – да ли је ви или Ми из 

облака спуштамо? Ако желимо, можемо сланом да је учинимо – па зашто 

нисте захвални?'' (Кур'ан Часни, Ел-Вакиа', одломак 68-70). 

У овим цитатима је доказ да је нашу опскрбу дао Узвишени Аллах. 

___   ___   ___ 
 

И НИЈЕ НАС САМИМА СЕБИ ПРЕПУСТИО, 

То је стварност за коју, такође, постоје традиционални и рационални 

докази. Традиционални докази су речи Узвишеног Аллаха: ''Зар сте мислили да 

смо вас узалуд створили и да Нам се нећете повратити?'' (Кур'ан Часни, Ел-

Му'минун, одломак 115). 

''Зар човек мисли да ће сам себи препуштен бити, да неће одговарати? Зар 

није био кап семена која се убаци, затим угрушак коме Он онда размер 

одреди и складним му лик учини, и од њега онда две врсте, мушкарца и 

жену, створи, и зар Тај није кадар да мртве оживи?'' (Кур'ан Часни, Ел-

Кијамех, одломак 36 – 40). 

Рационални доказ је то да постојање овог човечанства само зато да живи и 

ужива као стока, а затим умре без проживљења и рачуна није прикладно да се 

повезује са мудрошћу Узвишеног Аллаха, јер је то чиста бесмислица.    



Непојмљиво је да Узвишени Аллах, створи створења, пошаље им 

посланике, дозволи им убијати противнике Његових посланика, нека су на њих 

Аллахови благослови и мир, и да на крају свега тога резултат буде ништа. То је 

неповезиво са Аллаховом мудрошћу. 

___   ___   ___ 
 

ВЕЋ НАМ ЈЕ ПОСЛАО ПОСЛАНИКА,  

 

Значи, Узвишени Аллах, је нама, уммету (исламском народу) Посланика 

Мухаммеда, нека је Аллахов благослов и мир над њим, послао Посланика да нам 

достави говор Господара нашег, да нас очисти, да нас подучи Кур'ану и 

мудрости, као што је слао и народима пре нас. Он каже: ''...А није било народа 

коме није дошао онај који га је опомињао.'' (Кур'ан Часни, Фатир, одломак 

24). 

Нема сумње да је Аллах послао посланике сваком народу да они после 

посланика не би имали оправдања и да обожавају Аллаха на начин који Он воли 

и којим је задовољан. Рекао је Узвишени Аллах: ''Ми објављујемо теби као што 

смо објављивали Ноју и веровесницима после њега, а објављивали смо и 

Абрахаму, и Исмаилу, и Исаку, и Јакову и унуцима, и Исусу, и Ејјубу, и 

Јунусу, и Харуну, и Сулејману, а Давиду смо дали Зебур – и посланицима о 

којима смо ти пре казивали и посланицима о којима ти нисмо казивали, – а 

Аллах је сигурно са Мојсијем разговарао –, о посланицима који су радосне 

вести и опомене доносили, да људи после посланика не би никаква 

оправдања пред Аллахом имали. – А Аллах је силан и мудар.'' (Кур'ан Часни, 

Ен-Ниса', одломак 163 – 165).  

Немогуће је да обожавамо и робујемо Аллаху, на било који начин, осим 

следећи у томе посланике, Аллах им се смиловао, јер су они ти који су нам 

показали оно са чим је Узвишени Аллах задовољан, оно што воли и оно што ће 

нас приближити Њему. У томе се огледа мудрост Узвишеног Аллаха што је 

људима слао посланике као опомињаче и доносиоце радосних вести. Доказ за то 

су Његове речи: ''Ми смо вам заиста, послали Посланика да би сведочио 

против вас исто онако као што смо и фараону посланика послали, али 

фараон није послушао посланика, па смо га тешком казном казнили.'' 

(Кур'ан Часни, Ел-Музземил, одломак 15 – 16).  
 

___   ___   ___ 

 

 

 

 



ПА КО МУ БУДЕ ПОКОРАН, УЋИ ЋЕ У ЏЕННЕТ (РАЈ) А КО МУ БУДЕ 

НЕПОКОРАН УЋИ ЋЕ У ВАТРУ. ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ 

АЛЛАХА: ''МИ СМО ВАМ ЗАИСТА, ПОСЛАЛИ ПОСЛАНИКА ДА БИ 

СВЕДОЧИО ПРОТИВ ВАС ИСТО ОНАКО КАО ШТО СМО И ФАРАОНУ 

ПОСЛАНИКА ПОСЛАЛИ, АЛИ ФАРАОН НИЈЕ ПОСЛУШАО ПОСЛАНИКА, 

ПА СМО ГА ТЕШКОМ КАЗНОМ КАЗНИЛИ.'' (Кур'ан Часни, Ел-Музземил, 

одломак 15 – 16). 
 

Овај закључак смо извели из речи Узвишеног Аллаха: ''И покоравајте се 

Аллаху и Посланику да би вам била милост указана, и настојте да заслужите 

опрост Господара свога и џеннет (рај) простран као небеса и Земља, 

припремљен за оне који се Аллаха боје.'' (Кур'ан Часни, Али Имран, одломак 

132 – 133). 

''...Онога ко се покорава Аллаху и Посланику Његовом – Он ће увести у 

џеннетске (рајске) баште, кроз које реке теку, у којима ће вечно остати, и то 

је успех велики. (Кур'ан Часни, Ен-Ниса, одломак 13).  

''Они који се Аллаху и Посланику Његовом буду покоравали, који се Аллаха 

буду бојали и који од њега буду страховали – они ће постићи оно што буду 

желели.'' (Кур'ан Часни, Ен-Нур, одломак 52).  

''Они који су послушни Аллаху и Посланику биће у друштву веровесника, и 

праведника, и шехида (они који су погинули на Аллаховом путу), и добрих 

људи, којима је Аллах милост Своју даровао. А како ће они дивни другови 

бити.'' (Кур'ан Часни, Ен-Ниса, одломак 69).  

''...А онај ко се Аллаху и Посланику Његовом буде покоравао – постићи ће 

оно што буде желео.'' (Кур'ан Часни, Ел-Ахзаб, одломак 71). 
 

Поред ових постоје и бројни други цитати на исту тему. Тако исто и из речи 

Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим: ''Сви следбеници мога 

уммета (народа који следи Посланика - муслимани) ће ући у џеннет (рај) осим 

онога који одбије. А ко је тај који ће одбити? Упитали су га. Онај ко ми се покори 

ући ће у џеннет а ко ми буде непослушан уће ће у Ватру.'' (Бухарија) 

Ово је такође закључак изведен из речи Узвишеног Аллаха: ''А онога ко 

се буде против Аллаха и Посланика Његова дизао и преко граница Његових 

прописа прелазио – Он ће у ватру бацити, у којој ће вечно остати и њега чека 

срамна патња.'' (Кур'ан Часни, Ен-Ниса, одломак 14).  

''...А ко Аллаха и Посланика Његова не послуша, тај је сигурно скренуо са 

правог пута.'' (Кур'ан Часни, Ел-Ахзаб, одломак 36).  

 



''...А онога који Аллаха и Посланику Његову не буде послушан сигурно чека 

ватра џехеннемска, у њој је вечно и заувек остати.'' (Кур'ан Часни, Ел-Џинн, 

одломак 23).  

И речи из претходног хадиса: ''Ко ми буде непослушан ући ће у ватру.'' 
 

___   ___   ___ 
 

 

ДРУГА ЈЕ: УЗВИШЕНИ АЛЛАХ НИЈЕ ЗАДОВОЉАН ДА МУ СЕ У 

ОБОЖАВАЊУ ПРИПИШЕ НЕКО ДРУГИ, НИ ЊЕМУ БЛИСКИ АНЂЕО, НИТИ 

ПОСЛАНИК. ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''ЏАМИЈЕ СУ АЛЛАХА 

РАДИ, И НЕ МОЛИТЕ СЕ, ПОРЕД АЛЛАХА, НИКОМЕ!'' (Кур'ан Часни, Ел-

Џинн, одломак 18).  

 

Друго што смо дужни знати је да Узвишени Аллах, није задовољан да Му 

се у обожавању ико придружује. Он је Једини достојан да Му се робује. Доказ 

томе је одломак којег је споменуо и сам писац, Аллах му се смиловао: ''Џамије 

су Аллаха ради, и не молите се, поред Аллаха, никоме!'' (Кур'ан Часни, Ел-

Џинн, одломак 18). 

Узвишени Аллах је забранио да се човек моли неком другом уместо 

Аллаха. Он забрањује само оно са чим није задовољан. Узвишени Аллах, каже: 

''Ако ви будете неверовали, – па, Аллах од вас не зависи, али Он није 

задовољан, ако робови Његови не верују, а задовољан је вама ако будете 

захвални...'' (Кур'ан Часни, Ез-Зумер, одломак 7). 

''...Ако ви будете задовољни њима, Аллах сигурно није задовољан народом 

неверничким.'' (Кур'ан Часни, Ет-Тевбе, одломак 96). 

Узвишени Аллах није задовољан са неверством и многобоштвом, зато је и 

послао посланике и објавио књиге који ће заједно сузбијати неверство и 

многобоштво те их потпуно уништити. Рекао је Узвишени Аллах: ''И борите се 

против њих док многобоштво не ишчезне и док само Аллахова вера не 

остане...'' (Кур'ан Часни, Ел-Енфал, одломак 39). 

Па када Узвишени Аллах није задовољан неверством и многобоштвом, 

онда је и на вернику да их презире, јер верниково задовољство и презир треба да 

буде у складу са Аллаховим задовољством и презиром. И тако кад Узвишени 

Аллах није задовољан са неверством и многобоштвом ни верник не сме бити 

задовољан са њима. Многобоштво је опасно. Узвишени Аллах је рекао: ''Аллах 

сигурно неће опростити да Њему друге сматрају равним, а опростиће коме 

хоће оно што је мање од тога...'' (Кур'ан Часни, Ен-Ниса, одломак 116). 



''...Ко другог Аллаху сматра равним, Аллах ће му улазак у џеннет (рај) 

забранити и боравиште његово ће џехеннем (пакао) бити, а неверницима 

неће нико помоћи.'' (Кур'ан Часни, Ел-Ма'ида, одломак 72). 
 

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

Аллаха а није Му приписивао друга ући ће у џеннет, а ко га сретне а буде Му 

приписивао друга ући ће у ватру.'' (Муслим). 
 

___   ___   ___ 

 

ТРЕЋА ЈЕ: ОНОМЕ КО СЕ ПОКОРАВА ПОСЛАНИКУ И ВЕРУЈЕ ДА НЕМА 

ИСТИНСКОГ БОГА КОЈИ ЗАСЛУЖУЈЕ ДА СЕ ОБОЖАВА ОСИМ АЛЛАХА, 

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ДА ПРИЈАТЕЉУЈЕ СА ОНИМА КОЈИ СЕ АЛЛАХУ 

СУПРОТСТАВЉАЈУ ПА МАКАР ТО БИЛИ И ЊЕГОВИ НАЈБЛИЖИ.  
 

ДОКАЗ ЗА ОВО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''НЕЋЕШ НАЋИ ЉУДЕ 

КОЈИ ВЕРУЈУ У АЛЛАХА И СУДЊИ ДАН, А ДА ВОЛЕ ОНОГА КО СЕ 

СУПРОТСТАВЉА АЛЛАХУ И ЊЕГОВОМ ПОСЛАНИКУ, МАКАР БИЛИ 

ОЧЕВИ ЊИХОВИ ИЛИ СИНОВИ ЊИХОВИ ИЛИ БРАЋА ЊИХОВА ИЛИ 

РОЂАЦИ ЊИХОВИ. ТАКВИМА ЈЕ ОН У СРЦА ЊИХОВА ВЕРОВАЊЕ 

УСАДИО И СВЕТЛОМ СВОЈИМ ИХ ПОМОГАО, И УВЕШЋЕ ИХ У 

ЏЕННЕТСКЕ БАШТЕ КРОЗ КОЈЕ РЕКЕ ТЕКУ, ВЕЧНО ЋЕ ОСТАТИ У ЊИМА. 

АЛЛАХ ЈЕ ЊИМА ЗАДОВОЉАН, А И ОНИ СУ ЊИМЕ ЗАДОВОЉНИ. ТАКВИ 

СУ АЛЛАХОВА СТРАНКА, А АЛЛАХОВА СТРАНКА ЋЕ ЗАСИГУРНО 

УСПЕТИ.  (Кур'ан Часни, Ел-Муџаделе, одломак 22). 
 

Трећа ствар коју смо дужни познавати је ''приврженост и одрицање''. 

Приврженост и одрицање је величанствен темељ о коме је објављено много 

одломака у Кур'ану: ''О верници, за присне пријатеље узимајте само своје, 

остали вам само пропаст желе...'' (Кур'ан Часни, Али Имран, одломак 118). 

''О верници не узимајте за пријатеље јевреје и хришћане. Они су сами себи 

пријатељи. А њихов је и онај међу вама који их за заштитнике прихвати, 

Аллах, заиста, неће указати на прави пут људима који сами себи неправду 

чине.'' (Кур'ан Часни, Ел-Ма'ида, одламак 51).  

''О верници, не пријатељујте са онима који веру вашу за подсмех и забаву 

узимају, били то они којима је дата Књига пре вас, или били многобошци, и 

Аллах се бојте ако сте верници.'' (Кур'ан Часни, Ел-Ма'ида, одломак 57). 

 

 



''О верници, не пријатељујте ни са очевима вашим ни са браћом вашом ако 

више воле неверовање  од веровања. Онај од вас који буде са њима 

пријатељевао, тај се заиста према себи огрешио. Реци: 'Ако су вам очеви 

ваши, и синови ваши, и браћа ваша, и жене ваше, и род ваш, и имања ваша 

која сте стекли, и трговачка роба за коју страхујете да неће прође имати, и 

куће ваше у којима се пријатно осећате – милији од Аллаха и Његова 

Посланика и од борбе на Његовом путу, онда причекајте док Аллах Своју 

одлуку не донесе. А Аллах грешницима неће указати на прави пут.''  

(Кур'ан Часни, Ет-Тевбе, одломак 23 – 24). 

''Диван узор за вас је Абрахам и они који су уз њега били кад су народу своме 

рекли: ''Ми са вама немамо ништа, а ни са онима које, уместо Аллаха, 

обожавате, ми вас се одричемо, и непријатељство и мржња ће између нас 

остати све док не будете у Аллаха, Њега Јединог, веровали...'' (Кур'ан Часни, 

Ел-Мумтехане, одломак 4). 

 

 Пријатељевање са оним ко се супротставља Аллаху упућује на мањкавост 

вере у Аллаха и Његова Посланика, јер нико паметан не воли непријатеља свога 

вољеног. Пријатељевање са неверницима се огледа кроз сарадњу са њима и 

пружање помоћи, иако су они у неверству и заблуди. 

 

А љубав према неверницима бива тако што онај који их воли чини ствари 

које доводе до остваривања љубави према њима. Он их тражи на било који начин. 

Нема сумње да љубав према Аллаховим непријатељима умањује или потпуно 

брише веру у Аллаха. Дужност верника је да буде непријатељ онима који се 

супротстављају Аллаху и Његовом Посланику, макар то био и његов најближи, 

да га мрзи и избегава. Међутим, то не сме да га одврати од савета и позива у 

Истину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗНАЈ, АЛЛАХ ТЕ УПУТИО НА ПОКОРНОСТ ПРЕМА ЊЕМУ ДА ЈЕ 

ПРАВОВЕРНОСТ ВЕРЕ АБРАХАМОВЕ, ДА ОБОЖАВАШ АЛЛАХА ЈЕДИНОГ, 

ИСКРЕНО МУ ИСПОВЕДАЈУЋИ ВЕРУ.  
 

Говор о знању смо претходно наводили те нема потребе за његовим 

понављањем. 

''Упута'' је устрајност на путу истине. 

''Покорност'' је удаљавање од многобоштва и искрено исповедање вере 

Узвишеном Аллаху. То јест, пут вере који је трасирао Абрахам, нека је Аллахов 

мир над њим. 

Абрахам је Аллахов пријатељ. Узвишени Аллах је за њега рекао: ''... А Абрахама 

је Аллах узео за пријатеља.'' (Кур'ан Часни, Ен-Ниса, одломак 125). Он је отац 

свих посланика и на много места је споменут његов правац и нужност његовог 

слеђења. 

Речи ''да обожаваш Аллаха'' имају уопштено значење: ''бити понизан 

Аллаху из љубави, величати Га вршећи Његове наредбе а клонити се Његових 

забрана онако како је то прописано шеријатом''.  

Детаљно значење ибадета (обредословља) је објаснио шејхул-Ислам ибну 

Тејмијје, Аллах му се смиловао: ''Ибадет је заједнички назив за све радње које 

Узвишени Аллах воли и са којима је задовољан. Ту спадају: речи, јавна дела, 

скривена као што су (страх од Њега, ослањање), затим, молитва, зекат (издвајање 

одређеног износа иметка на годишњем нивоу са циљем помагања сиромашних), 

пост и други прописи са којима је дошао Ислам.'' 

''Искреност'' – У овом случају значење искрености је пречишћавање 

намере. Значи, да човек својим ибадетом (видом обредословља) има намеру 

једино Аллахово задовољство и долазак до Његове племенитости, тако да поред 

Њега не сматра вредним робовања ни анђела блиског Аллаху нити посланика. 

Узвишени Аллах је рекао: ''После смо теби објавили: 'Следи веру 

Абрахамову, веру праву. Он није Аллаху друге сматрао равним!'' (Кур'ан 

Часни, Ен-Нахл, одломак 123). 

 

''Веру Абрахамову избегава само онај који не држи до себе. А Ми смо њега 

на овом свету одабрали, и на оном ће бити међу добрима.''  (Кур'ан Часни, Ел-

Бекара, одломак 130). 

 

___   ___   ___ 

 

 



ТО ЈЕ АЛЛАХ УЗВИШЕНИ НАРЕДИО СВИМ ЉУДИМА И РАДИ ТОГА ИХ ЈЕ 

СТВОРИО, КАО ШТО ЈЕ РЕКАО: ''ЂАВОЛЕ И ЉУДЕ САМ СТВОРИО САМО 

ЗАТО ДА МЕ ОБОЖАВАЈУ.'' (Кур'ан Часни, Ез-Заријат, одломак 56).  

А ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ ''ОБОЖАВАЈУ'' ЈЕСТЕ: ДА ПРИЗНАЈУ ДА ЈЕ АЛЛАХ 

ЈЕДИНИ ДОСТОЈАН ОБОЖАВАЊА.  

 

То јесте, правоверје, а оно је робовање Аллаху искрено Му веру 

исповедајући. Узвишени Аллах, је наредио робовање и створио све ради њега. 

Он каже: ''Пре тебе ниједног посланика нисмо послали, а да му нисмо 

објавили: 'Нема бога осим мене, зато Мене обожавајте.'' (Кур'ан Часни, Ел-

Енбија, одломак 25).  

Узвишени Аллах је у Својој Књизи појаснио сврху стварања створења па 

је рекао: ''Ђаволе и људе сам створио само зато да Ме обожавају.'' (Кур'ан 

Часни, Ез-Заријат, одломак 56). 

Значи, ''монотеизам'' је једно од значења обожавања које смо претходно 

објаснили, само што обожавање има уопштеније значење од монотеизма.  
 

Постоје две врсте ибадета (робовања): 

- Универзално робовање, а то је покорност Аллаху свега створеног без 

изузетка, сходно речима Узвишеног: ''Та сви ће они, и они на небесима и они 

на земљи, као робови Милостивог тражити уточиште.'' (Кур'ан Часни, Та ха, 

одломак 93). Оно обухвата и верника и неверника, и покорног и покварењака. 
 

- Друга врста робовања је робовање Аллаху према прописима шеријата и 

покоравање Његовим наредбама, а оно обухвата искључиво оне који су покорни 

Аллаху Узвишеном, и поводе се за оним са чим су послати посаници. Узвишени 

Аллах је рекао: ''А робови Милостивога су они који по Земљи мирно ходају, 

а када их бестидници ослове, одговарају: 'Мир вама'.'' (Кур'ан Часни, Ел-

Фуркан, одломак, 63).  

 

Прва врста ибадета (обредословља) није заслугом човека и зато се не 

награђује јер она бива без његова удела, док за другу врсту бива награђен 

онолико колико га спроводи, у што спада, на пример, захвалност приликом 

благостања и стрпљивост код искушења. 

 
 

___   ___   ___ 

 

 

 



НАЈВЕЛИЧАНСТВЕНИЈА СТВАР КОЈУ ЈЕ АЛЛАХ НАРЕДИО ЈЕ ''ТЕВХИД'' 

– (МОНОТЕИЗАМ), ШТО ЗНАЧИ ИСКАЗИВАЊЕ ЈЕДНОЋЕ УЗВИШЕНОМ 

АЛЛАХУ, У СВИМ ВИДОВИМА ПОКОРНОСТИ, ТАКО ДА СЕ НЕ ОБОЖАВА 

НИКО ОСИМ ЊЕГА УЗВИШЕНОГ, КОЈИ НЕМА СУДРУГА. 

 

Писац је дефинисао ''тевхид'' на овај начин: ''Тевхид је уверење да је Једино 

Аллах Узвишени, достојан да се обожава. Значи, да робујеш Аллаху и да Му у 

робовању ништа не придружујеш, ни посланике, ни анђела блиског Аллаху, ни 

владара, ни теби надређеног нити било које друго створење, него да са љубављу, 

величањем, са чежњом и страхом робујеш једино Аллаху. Шејх, Аллах му се 

смиловао, је овим намеравао рећи да је ''тевхид'' разлог слања посланика због 

тога што су њихови народи грешили управо у тевхиду. Постоји опширније 

тумачење тевхида а то је: ''Издвајање Узвишеног Аллаха, у свему што је 

својствено само Њему''.  
 

Три су врсте тевхида: 

Први: тевхидур-рубубијјех: а то значи: ''Издвајање Узвишеног Аллаха, 

као Јединог који има моћ стварања, владавине и планирања (одржавања) у 

свемиру. Узвишени Аллах је рекао: ''Аллах је створитељ свега...''. Такође: 

''...Постоји ли осим Аллаха икакав други створитељ који вас са неба и из 

земље опскрбљује? Осим Њега немате другог бога, па куда се онда 

одмећете?'' (Часни Кур'ан, Фатир, одломак 3).  

''Узвишен је Онај у чијој је руци сва власт – Он све може''. (Кур'ан Часни, 

Ел-Мулк, одломак 1).  

''...Само Он ствара и управља! Узвишен нека је Аллах, Господар светова.'' 

(Кур'ан Часни, Ел-Е'араф, одломак 54). 

Други: тевхидул-улухијјех: а он значи: ''Издвајање Узвишеног Аллаха, 

као јединог заслужног да се обожава, на тај начин што човек неће робовати 

другом поред Аллаха нити му се приближавати као што робује Аллаху и 

приближава Му се.'' 

Трећи: тевхидул-есмаи вессифат: а он значи: ''Издвајање Узвишеног 

Аллаха, по именима којима се је Сам прозвао и описао у Својој Књизи, или 

језиком Свога Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, на тај начин 

што ћемо потврђивати оно што је Он потврдио а негирати оно што је Он негирао, 

без искривљивања, погрешног интерпретирања, упоређивања и покушаја 

залажења у каквоћу тих имена и својстава.'' 

Жеља аутора у овој књизи јесте да се говори о ''тевхидул-улухијје''. То је 

врста тевхида у којој су залутали многобошци и ради чега је Посланик, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, ратовао против њих. Ради тога тевхида је 

дозволио њихову крв, иметке, земљу, куће, заробљавање њихових жена и порода. 



Највише што су заговарали сви посланици код својих народа јесте ова врста 

тевхида. Узвишени Аллах је рекао: ''Ми смо сваком народу посланика 

послали: 'Аллаху обожавајте, а кипова се клоните!'...'' (Кур'ан Часни, Ел-

Нахл, одломак 36). Према томе, ибадет (видови којима се исказује обожавање - 

обредословље) је исправан једино када се упућује Узвишеном Аллаху. Ко 

направи пропуст са овим тевхидом, он је многовожац неверник, па чак кад би и 

веровао у тевхидур-рубубијјех и тевхидул-есмаи вессифат. Претпоставимо да 

човек потпуно верује у ове две врсте тевхида, али у исто време иде на гроб и 

обожава његова становника (особу која се налази у гробу) или му приноси жртву 

како би му се приближио (мислећи да је он од оних који му могу помоћи или 

наштетити), такав човек, и поред вере у она два тевхида, је многобожац – 

неверник и вечно ће боравити у ватри. Узвишени Аллах је рекао: ''... Ко другог 

Аллаху сматра равним, Аллах ће му улазак у џеннет (рај) забранити и 

боравиште његово ће џехеннем (пакао) бити, а неверницима неће нико 

помоћи.'' (Кур'ан Часни, Ел-Ма'ида, одломак 72).  

Тевхид је најважније што је Аллах наредио зато што је он темељ на кома 

се заснива цела вера. Због истог циља је Посланик, нека је Аллахов благослов и 

мир над њим, почео свој позив Аллаху, и наредио свима које је слао као 

изасланике да почну са њим тј. позивом у тевхид (монотеизам).  

 

НАЈВАЖНИЈЕ ШТО ЈЕ АЛЛАХ ЗАБРАНИО ЈЕСТЕ МНОГОБОШТВО, А ТО 

ЈЕ УПУЋИВАЊЕ ДОВЕ (МОЛИТВЕ) НЕКОМЕ ДРУГОМ МИМО ЊЕГА. 

ДОКАЗ ЗА ОВО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''ОБОЖАВАЈТЕ АЛЛАХА 

И НЕ ПРИПИСУЈТЕ МУ НИШТА РАВНИМ.'' (Кур'ан Часни, Ел-Ниса, одломак 

36). 

 

Најважније што је Узвишени Аллах, забранио јесте многобоштво. То је 

због тога јер је Аллахово право најпрече, па ако се човек огреши о њега, огрешио 

се о највеличанственије право а то је тевхид (робовање искључиво Аллаху). 

Узвишени Аллах је рекао: ''...многобоштво је заиста велика неправда.'' 

(Кур'ан Часни, Лукман, одломак 13). 

''...А далеко је залутао онај ко сматра да је Аллаху неко раван.'' (Кур'ан 

Часни, Ен-Ниса, одломак 116). 

''...Ко другог Аллаху сматра равним, Аллах ће му улазак у џеннет забранити 

и боравиште његово ће џехеннем бити, а неверницима неће нико помоћи.'' 

(Кур'ан Часни, Ел-Ма'ида, одломак 72). 

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

опростиће ономе коме хоће оно што је мање од тога...'' (Кур'ан Часни, Ен-

Ниса, одломак 116). 



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

грех је да сматраш неког Аллаху равним а Он те је створио.'' У другом хадису 

којег бележи Муслим од Џабира, Аллах био задовољан њим: ''Ко сретне Аллаха, 

а не буде Му приписивао друга уће ће у џеннет, а ко Га сретне а чинио је 

многобоштво, ући ће у ватру.''  

''Ко умре а друге је Аллаху сматрао равним, ући ће у ватру.'' (Ел-Бухари). 
 

Писац је као доказ да је Аллах наредио робовање само Њему, а забранио 

многобоштво, навео ове речи: ''И Аллаха обожавајте и никога Му равним не 

сматрајте!...'' (Кур'ан Часни, Ен-Ниса, одломак 36). Узвишени Аллах је наредио 

робовима да Га обожавају а забранио им је да Му икога у робовању придружују. 

Ово потврђује робовање једино Њему, а ко не обожава Аллаха Узвишеног, он је 

охоли неверник. Ко обожава Узвишеног Аллаха, и поред Њега још неког тај је 

неверник – многобожац, а ко обожава једино Аллаха тај је искрени верник 

муслиман. 

Постоје две врсте ширка – многобоштва: велико и мало. 

Велико многобоштво је сваки ширк којег је Законодавац именовао великим 

ширком, а резултира изласком из вере. 

Мало многобоштво или ширк је сваки говор и свако дело шеријатом 

оквалификовано као мали ширк, али он не изводи из вере. 

Човек је дужан да се чува ширка, било великог или малог, јер је Узвишени 

Аллах рекао: ''Аллах сигурно неће опростити да Њему друге сматрају 

равним, а опростиће ономе коме хоће оно што је мање од тога...'' (Кур'ан 

Часни, Ен-Ниса, одломак 116). Неки учењаци кажу да ова претња обухвата и 

мали и велики вид ширка – многобоштва. 
 

___   ___   ___ 
 

ПА КАДА ТИ СЕ КАЖЕ: ''КОЈА СУ ТРИ ТЕМЕЉА, КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА 

ПОЗНАЈЕ СВАКИ ЧОВЕК?'' РЕЦИ: ПРВО ''ДА ПОЗНАЈЕ СВОГА 

ГОСПОДАРА, 

 

''Темељи'' (усул) је множина од речи темељ. Темељ је основа у градњи свих 

ствари, тако је основа зида његов темељ, основа стабла из којег се напајају гране 

је његов корен. Узвишени Аллах је рекао: ''Зар не видиш како Аллах наводи 

пример – лепа реч као лепо дрво, корен му је чврсто у земљи, а гране према 

небу.'' (Кур'ан Часни, Абрахам, одломак 24). 

Три темеља на која нас упућује писац, Аллах му се смиловао, су три ствари 

за које ће човек бити питан у гробу: Ко ти је Господар? Које си вере? И ко ти је 

Посланик? 



Писац, Аллах му се смиловао, је споменуо овај темељ у виду питања да би 

читалац обратио пажњу на њега јер је то величанствен и важан темељ. Због тога 

је рекао: ''Ово су три начела која је сваки човек дужан познавати, јер ће о њима 

бити питан у гробу када буде покопан и када га напусте његови пријатељи. Дођу 

му два анђела, посаде га и питају: ''Ко ти је Господар? Које си вере? Ко ти је 

посланик? Верник ће одговорити: ''Мој Господар је Аллах, вера ми је Ислам, а 

мој Посланик је Мухаммед, нека је Аллахов благослов и мир над њим. Неверник 

и лицемер ће рећи: ''Ха, ха, не знам, чуо сам људе да нешто говоре па сам и ја то 

говорио''. 
 

Три су начина спознаје Узвишеног Аллаха: 
 

Једно од њих је гледање и размишљање о Његовим створењима које доводи 

до спознаје Аллаха, величине Његове власти, савршенства Његове свемоћи, 

Његове мудрости и милости. Он је рекао: ''И зашто они не промисле о царству 

небеса и Земље и о свему ономе што је Он створио...'' (Кур'ан Часни, Ел-

Е'араф, одломак 185).  
 

''Реци: 'Ја ва саветујем само једно, устаните искрено према Аллаху, двојица 

по двојица, или један по један, па затим размислите...'' (Кур'ан Часни, Себе', 

одломак 46). 
 

''У стварању небеса и Земље и у измени ноћи и дана су, заиста, знамења за 

разумом обдарене.'' (Кур'ан Часни, Али Имран, одломак 190). 
 

''У смени ноћи и дана и у оном што је Аллах на небесима и Земљи створио 

заиста постоје докази за људе који се Аллаха боје.'' (Кур'ан Часни, Јунус, 

одломак 6). 
 

''Стварање небеса и Земље, смена ноћи и дана, лађа која морем плови с 

корисним товаром за људе, киша коју Аллах спушта са неба па тако у живот 

враћа земљу након њена мртвила – по којој је расијао свакојака жива бића, 

промена ветрова, облаци који између неба и Земље лебде – заиста су докази 

за оне који памети имају.'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекаре, одломак 164). 

Проучавање шеријатских знакова као што су објаве које су слате 

посланицима, нека је Аллахов мир над њима, и свега онога што је дошло у њима. 

Када проучава ове одломке и огромне користи које су дошле у њима без којих 

живот не би постојао ни на дуњалуку (овом свету) ни на ахирету (будућем свету), 

и када сагледа које је знање и мудрост у њима садржано и нађе да је оно у 

савршеном реду и уређено у складу са потребама робова, спознат ће свога 

Господара, као што је Он то и рекао у Кур'ану: ''А зашто они не размисле о 

Кур'ану? Да је он од некога другог, а не од Аллаха, сигурно би у њему 

наишли на многе контрадикторности.'' (Кур'ан Часни, Ен-Ниса, одломак 82). 



Спознаја коју Узвишени Аллах, усади у срце верника, те она буде толико 

јака као да види свога Господара голим оком. Када је Џибрил (Габријел), нека је 

Аллахов мир над њим, упитао Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим, шта је ихсан, он му је одговорио: ''Да робујеш Аллаху као да Га видиш, 

јер ако ти њега не видиш Он тебе види.'' 
 

 

И СВОЈУ ВЕРУ И СВОГА ПОСЛАНИКА МУХАММЕДА, НЕКА ЈЕ АЛЛАХОВ 

БЛАГОСЛОВ И МИР НАД ЊИМ.  

 

Други темељ који смо дужни спознати је вера. Њоме, мудрошћу, 

самилошћу и општим користима људском роду, које вера у себи садржи, је човек 

задужен. Дужан је да је брани од свега што јој штети. А онај ко озбиљно сагледа 

веру Ислам на темељу Кур'ана и Суннета (праксе Посланика), наћи ће да је то 

једина истинска вера и да без ње нема среће за створења. Неприхватљиво је да 

држимо да је Ислам стање у коме се налазе данашњи муслимани, јер су они 

одступили од многих исламских начела, а чине многе исламом забрањене ствари, 

тако да онај ко живи у неким исламским земљама има осећај да живи у 

неисламској средини. 

А вера Ислам – хвала Аллаху – обухвата све оно што су садржавале 

пријашње вере. Одликује се над њима по томе што је он примењив у сваком 

времену, месту и народу. Примењивост Ислама у сваком времену, на сваком 

месту и код сваког народа значи да његова примена није на штету људима ни у 

ком времену, месту и народу. Напротив, он им доноси само корист. То не значи 

да је Ислам подложан сваком времену, месту и народу. Он наређује и подстиче 

на сваки добар посао а забрањује лош, наређује леп морал а презире и одвраћа од 

сваког ниског морала. 
 

Трећи темељ јесте да човек упозна свога Посланика Мухаммеда, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим. Да се упозна са његовим животом, ибадетом 

(начином како је обожавао Аллаха), моралом, његовим начином позивања 

Узвишеном Аллаху, са његовом борбом на Аллаховом путу и све остале стране 

његова живота. 

На сваком је човеку, који жели да увећа своје знање о Посланику, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, да што више чита његову биографију, да види 

како се понашао у рату, како у миру, у тешкоћама и благостању и у свим другим 

стањима. Молимо Узвишеног Аллаха, да будемо следбеници Његовог Посланика 

Мухаммеда, нека је Аллахов благослов и мир над њим, и у јавности и у тајности, 

и да нас у таквом стању и смрт затече. То је у Његовој власти и Он је моћан да то 

учини. 

 



КАДА ТИ СЕ КАЖЕ: ''КО ТИ ЈЕ ГОСПОДАР?'' РЕЦИ: ''МОЈ ГОСПОДАР ЈЕ 

АЛЛАХ КОЈИ МЕ ЈЕ ОДГОЈИО И ПОДУЧИО КАО ШТО ЈЕ ОДГОЈИО И 

ПОДУЧИО ОСТАЛЕ СВОЈОМ МИЛОШЋУ. ОН ЈЕ МОЈЕ БОЖАНСТВО И ЈА 

НЕМАМ ДРУГОГ БОЖАНСТВА ОСИМ ЊЕГА. 

 

У питању се жели рећи: ''Ко је твој Господар Који те је створио, Који ће те 

усмртити, Који је учинио да си постојан и Који те је опскрбио?'' 

Одгој (ет-тербије) је израз посебног одгоја који обухвата васпитавање, 

подучавање, образовање итд. Писац, Аллах му се смиловао, жели казати да је реч 

''Рабб'' – Господар изведена из речи ''тербије'' – одгој. Он каже: ''Онај Који је 

Својом милошћу одгојио мене и читаво човечанство.'' Узвишени Аллах, је 

Својом милошћу одгојио цело човечанство и припремио их за њихову улогу ради 

које су и створени, и све их опскрбио. Он каже у дијалогу Мојсија, нека је 

Аллахов мир над њим, и фараона: ''Па ко је Господар ваш, о Муса (Мојсије)? 

– упита фараон. ''Господар наш је онај који је свему оном што је створио дао 

оно што му је потребно, затим га, како да се тиме користи, надахнуо.'' (Кур'ан 

Часни, Таха, одломак 49 – 50). 
 

Узвишени Аллах, је Својом милошћу одгојио сваког појединца. Аллахове 

благодати указане Његовим робовима су безбројне и немогуће их је набројати. 

Он каже: ''Ако ви будете бројили Аллахове благодати, нећете у томе 

успети...'' (Кур'ан Часни, Ен-Нахл, одломак 18). 

Аллах је Онај Који те створио, Који те је за живот оспособио, Који ће те 

усмртити и Који те је опскрбио. Он је једини достојан да Му се робује. 

Он је Једини кога обожавам и коме сам понизан и покоран из љубави и 

поштовања. Радим оно што ми наређује, чувам се онога што ми забрањује и не 

постоји поред Њега нико коме робујем. Рекао је Узвишени Аллах: ''Пре тебе 

ниједног посланика нисмо послали, а да му нисмо објавили: ''Нико не 

заслужује истински да се обожава осим Мене, зато Мене обожавајте!'' 

(Кур'ан Часни, Ел-Енбија', одломак 25). 
 

''А наређено им је да само Аллаха обожавају, да Му искрено као правоверни, 

веру исповедају, и да молитву обављају, и да милостињу удељују. То је 

исправна вера.'' (Кур'ан Часни, Ел-Бејјине, одломак 5). 

 

___   ___   ___ 

 

 

 

 



ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''СВА ЗАХВАЛА ПРИПАДА 

АЛЛАХУ, ГОСПОДАРУ СВИХ СВЕТОВА.'' (Кур'ан Часни, Ел – Фатиха, 

одломак 2). 
 

Као доказ за речи да је Узвишени Аллах, одгајатељ целог човечанства, 

писац је навео речи Узвишеног: ''Хвала Аллаху, Господару свих светова.'' 

(Кур'ан Часни, Ел – Фатиха, одломак 2). 

Што представља савршенство, узвишеност и величанство Јединог Аллаха. 

''Господара светова'' – значи њиховог Одгојитеља, Створитеља, Владара, Оног 

који њима управља онако како Он хоће. 

___   ___   ___ 
 

СВЕ ОСИМ АЛЛАХА ЈЕ СВЕТ, А ЈА САМ ДЕО ТОГ СВЕТА. АКО ТИ СЕ 

КАЖЕ: ''КАКО СИ СПОЗНАО СВОГ ГОСПОДАРА?'' РЕЦИ: ''ПО ЊЕГОВИМ 

ЗНАКОВИМА И ЊЕГОВИМ СТВОРЕЊИМА. ОД ЊЕГОВИХ ЗНАКОВА СУ 

НОЋ И ДАН, И СУНЦЕ И МЕСЕЦ, А ОД ЊЕГОВИХ СТВОРЕЊА СУ СЕДАМ 

НЕБЕСА И СЕДАМ ЗЕМАЉА И ОНО ШТО ЈЕ У ЊИМА И ОНО ШТО ЈЕ 

ИЗМЕЂУ ЊИХ. 
 

Свет је све осим Аллаха. И у свакој ствари у космосу постоји знак који 

упућује да је Аллах један. Ја који се одазивам сам јединка у овом космосу. Ако 

је Он мој Господар, онда је мени дужност да Га обожавам. 

Значи, ако те неко пита: ''На који начин (путем чега) си упознао свога 

Господара? Реци: ''Спознао сам га преко Његових знакова и створења.'' 
 

''Знакови'' – множина од речи знак – упућује на нешто и појашњава га. 

Постоје две врсте Аллахових знакова: космички и шеријатски. Космички знак су 

створења, а шеријатски је објава коју је Аллах спустио Својим посланицима. Ово 

је тумачење речи ''путем Његових знакова и створења''. 

У сваком случају, Узвишени Аллах се познаје по Својим космичким 

знаковима а то су величанствена створења и њихово чудно, прецизно и мудро 

стварање. Исто тако, Он се познаје и по Својим шеријатским знаковима који 

садрже правду, опште користи и отклањање штете. 
 

У стиху се каже: 
 

          У свакој ствари је знак             

                                                          који упућује да је Он Један. 
 

Сваки од ових знакова говори о савршенству Његове моћи, 

свеобухватности Његове мудрости и милости. Сунце је један од Аллахових 

знакова. Створено је тако да прецизно следи путању од онога часа кад га је Аллах 

створио па све док не дође час када ће Аллах уништити свет. 



Сунце следи своју путању онако како то каже Узвишени Аллах: ''И сунце се 

креће до своје одређене границе, то је одредба Силнога и Свезнајућег.'' 

(Кур'ан Часни, Јасин, одломак 38). Оно је Аллахов знак својом величином и 

улогом коју користе бића, дрвеће, реке, мора и све остало. 
 

 Када погледамо у Сунце – тај велики знак – видећемо како је огромна 

удаљеност између нас и њега, али и поред тога његова топлина досеже до нас. 

Затим, размислимо о његовој јакој светлости која далеко допире и која људима 

штеди велике количине енергије и иметка, јер у току дана нам није потребна 

никаква светлост поред сунчеве. Зато се оно убраја у знакове чије важности смо 

веома мало свесни. 

И Месец је исто тако Аллахов знак коме је одредио различита стања, сваке 

ноћи други положај: ''И Месецу смо одредили положај, и он се увек поново 

креће као стари савијени палмин прут.'' (Кур'ан Часни, Јасин, одломак 39). 

Прво изгледа мали а затим се постепено увећава док се не испуни, да би се, 

потом, поново почео смањивати. Он подсећа на човека који расте почевши од 

детињства, потом након што достигне зрелост и потпуну снагу, почиње ронути 

да би се на крају поново вратио у немоћно стање. Нека је Узвишен Аллах, 

најлепши Створитељ! 

 

ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''А ОД ЊЕГОВИХ ЗНАКОВА СУ НОЋ 

И ДАН, И СУНЦЕ И МЕСЕЦ. НЕ ПАДАЈТЕ ЛИЦЕМ НА ТЛО НИ ПРЕД 

СУНЦЕМ НИТИ ПРЕД МЕСЕЦОМ, ВЕЋ ПАДАЈТЕ НИЧИЦЕ ЛИЦЕМ НА ТЛО 

ПРЕД АЛЛАХОМ, КОЈИ ИХ ЈЕ СТВОРИО, АКО ЊЕГА ЈЕДИНОГ 

ОБОЖАВАТЕ.'' (Кур'ан Часни, Фуссилет, одломак 37). 

И РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''ГОСПОДАР ВАШ ЈЕ АЛЛАХ, КОЈИ ЈЕ НЕБЕСА И 

ЗЕМЉУ У ШЕСТ ДАНА СТВОРИО, А ЗАТИМ СЕ УЗВИСИО НА АРШ 

(ПРЕСТО). ОН ТАМОМ НОЋИ ПРЕКРИВА ДАН, КОЈА ГА У СТОПУ ПРАТИ, 

А СУНЦЕ И МЕСЕЦ И ЗВЕЗДЕ СЕ ПОКОРАВАЈУ ЊЕГОВОЈ НАРЕДБИ. 

САМО ОН СТВАРА И УПРАВЉА. УЗВИШЕН НЕКА ЈЕ АЛЛАХ, ГОСПОДАР 

СВИХ СВЕТОВА!'' (Кур'ан Часни, Ел-Е'араф, одломак 54).  

 

Значи, доказ за то, да су дан и ноћ, Сунце и Месец, Аллахови знакови јесте 

одломак: ''Међу знамењима Његовим су ноћ и дан...'' (Кур'ан Часни, 

Фуссилет, одломак 37).  

То јест од јасних и појашњавајућих знакова, да би најавили ноћ и дан са својим 

особеностима и различитостима и са променљивошћу њихових стања које је 

Аллах Узвишени подредио робовима. Исто тако и Сунце и Месец сами по себи 

и са својим путањама, са својим поретком којим остварују људима корист а 

одвраћају од њих штету. 

Затим, Аллах је забранио да се клања Сунцу или Месецу.  



Иако они пред људима изгледају величанствено, они нису достојни обожавања 

јер су они такође створења као и све остало. Једино је Узвишени Аллах, Који их 

је створио, достојан обожавања.  

Доказ да је Узвишени Аллах, створио небеса и Земљу је у одломку: 

''Господар ваш је Аллах, Који је небеса и Земљу у шест временских раздобља 

створио...'' (Кур'ан Часни, Ел-Е'араф, одломак 54). 

 

Овај одломак садржи: 

Прво: Узвишени Аллах, је ова створења створио у року од шест дана, а да 

је хтео створио би их и у једном тренутку. Међутим, Његова мудрост је хтела да 

повеже узроке са узрочницима.  

Друго: Он се узвисио над Аршом (престољем) онако како то доликује 

Његовој величини и узвишености и на начин само Њему својственим, а то је 

пример Моћи и Власти. 

Треће: Он ноћу прекрива дан, тј. ноћ попут прекривача или одеће превуче 

преко дневне светлости и заклони је. 

Четврто: Учинио је Сунце, Месец и звезде потчињеним Његовој наредби 

тако да им Он, узвишена је Његова власт, наређује шта хоће, а све је то у интересу 

Његових робова. 

Пето: Апсолутност Његове владавине и потпуност Његове власти где 

стварање и наредбе припадају само и искључиво Њему. 

Шесто: Робовање свих светова једино Њему. 
 

___   ___   ___ 

 

ГОСПОДАР ЈЕ ОНАЈ КОЈИ СЕ ОБОЖАВА. ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ 

УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''О ЉУДИ, ОБОЖАВАЈТЕ ГОСПОДАРА СВОГА, 

КОЈИ ВАС ЈЕ СТВОРИО И ОНЕ ПРЕ ВАС, ДА БИСТЕ БИЛИ БОГОБОЈАЗНИ. 
 

Писац, Аллах му се смиловао, жели да упути на следеће Аллахове речи: 

''Господар ваш је Аллах, Који је небеса и Земљу у шест временских раздобља 

створио, а затим се узвисио на Арш (престо). Он тамом ноћи прекрива дан, 

која га у стопу прати, а Сунце и Месец и звезде се покоравају Његовој вољи. 

Само он ствара и управља! Узвишен нека је Аллах, Господар светова!'' 

(Кур'ан Часни, Ел-Е'араф, одломак 54). 

 

Према томе, Господар је Онај Који се обожава и Он једино заслужује да се 

обожава. А то не значи да свако ко се обожава да је и Господар Бог. Богови које 

су њихови следбеници обожавали мимо Аллаха и узели их себи за божанства 

нису божанства јер, Бог значи Створитељ, Владар, Онај који свим управља и све 

у складу одржава. Док њихова божанства то нису.  



То јест да Господар Бог заслужује робовање. Позив је упућен свим 

покољењима људског рода. Аллах им је наредио да Њега једино обожавају не 

приписујући Му друга. Објаснио је људима да је заслужио робовање и 

обожавање због чињенице што је Он Створитељ Једини Који друга нема. 

 Његове речи ''Који вас је створио'' објашњавају оно пре њих – ''Обожавајте 

Га'' јер је Он ваш Господар који вас је створио. И због тога што је Он сам по себи 

Господар Створитељ ваша је обавеза да Му робујете. 

Из овога закључујемо да свако ко призна Аллахово божанство дужан је да 

само Њега обожава, у противном је сам себи контрадикторан. 

То јест да би били богобојазни, а богобојазност је заштита од Аллахове 

казне, тако што се човек придржава Његових наредби а клони Његових забрана. 
 

___   ___   ___ 

 

КОЈИ ВАМ ЈЕ ЗЕМЉУ УЧИНИО ПОСТЕЉОМ, А НЕБО ЗДАЊЕМ, КОЈИ С 

НЕБА СПУШТА КИШУ И ЧИНИ ДА СА ЊОМ РАСТУ ПЛОДОВИ, ХРАНА ЗА 

ВАС. ЗАТО НЕ ПРИПИСУЈТЕ СВЕСНО АЛЛАХУ ДРУГА.'' (Кур'ан Часни, Ел-

Бекаре, одломак 21 – 22). 

 

Учинио ју је постељом и колевком да на њој уживамо без потешкоћа и 

умора као што човек спава у својој постељи. 

То јест, изнад нас, јер здање је увек изнад. Тако је небо здање за становнике 

земље. Оно је свод заштићени као што је рекао Узвишени Аллах: ''И то што је 

небески свод осигуран Наше је дело, а они се ипак окрећу од знамења која 

су на њему.'' (Кур'ан Часни, Ел-Енбија', одломак 32). 
 

Из висине, из облака вам је спустио чисту (чистећу) воду коју пијете и која 

натапа растиње и њиме стоку напасате као што се каже у поглављу Ен-Нахл. 

Ово значи ''ќао поклон вама'', а у другом одломку: ''На уживање вама и 

стоци вашој''. (Кур'ан Часни, Абесе, одломак 32).  
 

Немојте Ономе Ко вас је створио, и створио оне пре вас, и земљу вам 

постељом учинио и небо сводом, и из неба вам воду спустио и помоћу ње 

плодове извео да би вас и вашу стоку опскрбио, немојте Му ништа равним 

сматрати и обожавати као што обожавате Узвишеног Аллаха, или да га волите 

као што волите Узвишеног Аллаха, јер је то нешто што вам не доликује ни по 

шеријату ни по разуму. 

Знајте да Њему нико није раван и да је у Његовој руци стварање, опскрба, 

управљање, због тога Му не приписујте друга у ибадету (сваки вид исказивања 

обожавања).  

___   ___   ___ 



РЕКАО ЈЕ ИБНУ КЕСИР, АЛЛАХ МУ СЕ СМИЛОВАО: ''СТВОРИТЕЉ СВИХ 

СТВАРИ ЈЕ ЈЕДИНИ КОЈИ ЈЕ ДОСТОЈАН ДА СЕ ОБОЖАВА.'' 
 

Ибну Кесир је Имадудин Ебу Фида' Исма'ил ибну Омер Ел-Куреши Ед-

Димешки, познати хафиз, аутор тефсира (коментар Кур'ана) и историје. Ученик 

је шејхул-Ислама ибну Тејмијје. Умро је 774. године по хиџри.  
 

___   ___   ___ 

 

ВРСТЕ ИБАДЕТА (ОБРЕДОСЛОВЉА) КОЈЕ ЈЕ АЛЛАХ НАРЕДИО СУ: 

ИСЛАМ, ИМАН (ВЕРОВАЊЕ) И ИХСАН. ЗАТИМ, ДОВА, СТРАХ, НАДА, 

ОСЛОНАЦ, ЧЕЖЊА И СТРАХОПОШТОВАЊЕ, СКРУШЕНОСТ И 

БОГОБОЈАЗНОСТ, КАЈАЊЕ ... 
 

Након што нам је писац, Аллах му се смиловао, објаснио да смо дужни 

обожавати Узвишеног Аллаха, јединог који нема судруга, навео нам је неке врсте 

ибадета, па је рекао: ''Врсте робовања су Ислам, иман и ихсан.'' 

Ово троје: Ислам, иман и ихсан чине веру како је то наведено у хадису којег 

преноси Муслим да је Омер ибнул-Хаттаб, Аллах био задовољан њим, рекао: 

''Једног дана смо седели код Божијег Посланика, нека је Аллахов благослов и мир 

над њим, кад се помоли према нама човек у сасвим белом оделу, изразито црне 

косе, не види се на њему траг путовања и не познаје га нико од нас. Сео је до 

Божијег Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, и прислонио своја 

колена уз његова, а своје руке ставио на његова стегна и рекао: ''Мухаммеде, 

обавести ме шта је Ислам?'' Рече Божији Посланик: ''Ислам је да сведочиш да 

нема истинског божанства које заслужује да се обожава осим Аллаха и да је 

Мухаммед, нека је Аллахов благослов и мир над њим, Божији Посланик, да 

обављаш молитву, да дајеш зекат (издвајање одређеног износа иметка за 

сиромашне на годишњем нивоу), да постиш рамазан, и да хаџџ обавиш 

(ходочастити Кабу), ако будеш у могућности једном у току свог живота.'' Онда 

рече онај непознати човек: ''Истину си рекао.'' Каже Омер: ''Ми му се зачудисмо, 

пита а онда потврђује речи Посланика: ''Истину си рекао'' (као да зна). Затим рече 

човек: ''Обавести ме шта је иман (веровање). Рече Божији Посланик, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим: ''Иман (веровање) је да верујеш у Аллаха, 

Његове анђеле, Његове свете књиге, Посланике, у Судњи – задњи дан, и судбину 

добра и зла.'' Па рече непознати човек: ''Истину си рекао''. Обавести ме шта је 

ихсан (доброчинство)? Рече Божији Посланик, нека је Аллахов благослов и мир 

над њим: ''Ихсан је да обожаваш Аллаха као да Га видиш, јер ако ти Њега не 

видиш, Он тебе види. ''Истину си рекао'' рече непознати човек и упита: ''Обавести 

ме када је задњи час.''  



Рече Божији Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим: ''Онај кога 

питаш о задњем часу није му више о њему познато него теби који питаш.'' Рече: 

''Обавести ме о предзнацима Задњег часа. Рече Божији Посланик, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим: ''Предзнаци Судњега дана су да робиња роди своју 

господарицу и да видиш голе, босе, сиромашне чобане да се надмећу у изградњи 

високих зграда (небодера). ''Рече Омер: ''Затим оде непознати човек, а након тога 

рече ми Божији Посланик: ''Омере, да ли знаш онога што ме је питао?'' Ја рекох: 

''Аллах и Његов Посланик најбоље знају''. Онда рече Божији Посланик: ''Ово је 

Џибрил (Габријел), дошао вам је да вас подучи вашој вери.'' 

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

окарактерисао ове три врсте ибадета вером због тога што оне садрже читаву веру.  
 

___   ___   ___ 

 

ТРАЖЕЊЕ ПОМОЋИ, ТРАЖЕЊЕ ЗАШТИТЕ И ИЗЛАЗА, КЛАЊЕ 

(ПРИНОШЕЊЕ ЖРТВЕ), ЗАВЕТОВАЊЕ, И ДРУГИ ВИДОВИ ИБАДЕТА КОЈЕ 

ЈЕ АЛЛАХ НАРЕДИО, СВЕ ПРИПАДА УЗВИШЕНОМ АЛЛАХУ. ДОКАЗ ЗА ТО 

СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''ЏАМИЈЕ СУ АЛЛАХА РАДИ, И НЕ 

МОЛИТЕ СЕ ПОРЕД АЛЛАХА НИКОМЕ!'' (Кур'ан Часни,Ел-Џинн, одломак 18) 

ПА КО УПУТИ НЕШТО ОД ОВИХ ИБАДЕТА, НЕКОМ ДРУГОМ МИМО 

АЛЛАХУ, ОН ЈЕ МНОГОБОЖАЦ И НЕВЕРНИК. ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ 

УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''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.'' (Кур'ан Часни, Ел-Му'минун, одломак 117). 

 

Све спомемуте врсте ибадета и оне неспоменуте припадају једино Аллаху 

Узвишеном, Који нема судруга и није дозвољено да се упућују ником другом 

мимо Њега. 

Писац је споменуо збир ибадета и рекао да онај који било шта од 

набројаних врста упути или учини неком другом мимо Аллаха, тај је многобожац 

– неверник. А као доказ за то је навео речи Узвишеног Аллаха: ''Џамије су 

Аллаха ради, и не молите се, поред Аллаха никоме!'' (Кур'ан Часни, Ел-Џинн, 

одломак 18). 

''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.'' (Кур'ан Часни, Ел-Му'минун, одломак 117). 

 

Закључак из првог одломка јесте да је Узвишени Аллах, обавестио да су 

месџиди - џамије (места где се чини сеџда – тј. пада на тло ничице) Аллахови, те 

је после тога уследио други део одломка: ''...и не молите се поред Аллаха, 

никоме!'' 



А из другог одломка можемо закључити да је Узвишени Аллах, обзнанио 

да онај који обожава било шта мимо Њега је неверник, и то на основу одломка: 

''...без икаква доказа о њему...'' се јасно назначује да не може постојати доказ 

о вишебоштву. Овај одломак је јасна потврда за немогућност доласка са каквим 

доказом да постоји неко божанство поред Узвишеног Аллаха.  

 

 

У ХАДИСУ СЕ СПОМИЊЕ: ''ДОВА ЈЕ СРЖ ИБАДЕТА.'' ДОКАЗ ЗА ТО СУ 

РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''ГОСПОДАР ВАШ ЈЕ РЕКАО: 'ПОЗОВИТЕ МЕ 

И ЗАМОЛИТЕ, ЈА ЋУ ВАМ СЕ ОДАЗВАТИ. ОНИ КОЈИ ИЗ ОХОЛОСТИ НЕЋЕ 

ДА МЕ ОБОЖАВАЈУ – УЋИ ЋЕ, СИГУРНО, У ВАТРУ ПОНИЖЕНИ. (Кур'ан 

Часни, Гафир, одломак 60). 

 

Намера писца, Аллах му се смиловао, је да наброји доказе за врсте ибадета 

(обредословља) које је наредио Узвишени Аллах, као што су: ''Иман (веровање), 

ислам, ихсан, дова... Почео је са доказима за дову а после тога ће доћи докази за 

Ислам, иман и ихсан. 

Послужио се хадисом који се преноси од Посланика, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, да је у њему рекао: ''Дова је срж ибадета''. Такође је за 

доказ навео и одломак: ''Господар ваш је рекао: ''Позовите ме и замолите, Ја 

ћу вам се одазвати! Они који из охолости неће да Ме обожавају – ући ће 

сигурно, у ватру понижени.'' (Кур'ан Часни, Гафир, одломак 60). 

Као доказ да је дова део ибадета, јер да то није тако у том случају не би било 

тачно кад се каже: ''...Они који из охолости неће да Ме обожавају...'' 

Ко упућује дову неком другом мимо Аллаха, за нешто што може урадити 

само Узвишени Аллах, тај је многобожац – неверник, свеједно да ли је онај кога 

моли жив или мртав. Ако неко замоли живог за оно што је он у могућности 

урадити, као на пример да каже некоме: ''Молим те дај ми да једем, дај ми воде'' 

у таквој молби нема ништа лоше. Али ако би неко ове исте ствари тражио од 

мртвог или одсутног тај је многобожац јер мртви и одсутни не могу удовољити 

његовом тражењу, те тако сам чин његова тражења од онога који то не може 

испунити у себи носи уверење да тај поседује моћ да то може учинити. Из тог 

разлога таква особа постаје многобожац. 

Постоје две врсте дова: дова којом се нешто тражи и дова ради ибадета 

(обожавања). 

Дова тражења јесте дова којом се тражи испуњење неких људских потреба. 

Она је ибадет онда ако су тражење и молба упућени од роба Господару, јер она 

тада значи потребу за Аллаховм и тражење уточишта код Њега. У исто време 

значи и признање од стране роба да је Аллах Тај који је Моћан и Племенит, 

неизмерно Добар и Милостиви. 



Овакву врсту дове је дозвољено упутити и себи сличном створењу, ако је 

овај у могућности да разуме молбу и да је испуни као што смо то навели у 

претходном примеру када човек од човека тражи да га нахрани и сл. 

А што се тиче дове која је ибадет она се упућује ономе кога обожаваш тражећи 

од њега награду и бојећи се његове казне. Оваква врста дове се сме упутити само 

Узвишеном Аллаху. А ако се упути некоме другом, онда је то велики ширк 

(велико многобоштво) који изводи из вере и на такве се односи Аллахова претња 

споменута у одломку Часног Кур'ана: ''Они који из охолости неће да Ме 

обожавају – ући ће сигурно, у ватру понижени.'' (Кур'ан Часни, Гафир, 

одломак 60). 
 

___   ___   ___ 

 

ДОКАЗ ЗА СТРАХ СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''...И НЕ БОЈТЕ ИХ СЕ, 

А БОЈТЕ СЕ МЕНЕ, АКО СТЕ ВЕРНИЦИ.'' (Кур'ан Часни, Алу Имран, одломак 

175). 

 

Страх је бојазан и реакција која проистиче из очекивања нечега што доноси 

уништење, штету, или пак, узнемирење. Узвишени Аллах је забранио страх од 

сотониних пријатеља, а наредио да се само Њега Једино бојимо. 

Постоје три врсте страха: 

Прва врста: Природни страх, као што су страх од звери, ватре, утапања. 

Због таквог страха се човек не кори. Узвишени Аллах је, говорећи од Мојсију, 

нека је Аллахов мир над њим, рекао: ''И Мојсије у граду освану преплашен...'' 

(Кур'ан Часни, Ел-Касас, одломак 18). 

Међутим, као што је то споменуо Шејх, Аллах му се смиловао, ако овај 

страх буде разлогом да се не уради оно што је наређено или учини забрањено, у 

том случају он постаје харамом (забрањен). Јер све што је повод остављања 

ваџиба (нешто што је строга обавеза у шеријату) а чињења харама (строго 

забрањене ствари у шеријату) је такође забрањено. Доказ за то су речи 

Узвишеног Аллаха: ''... и не бојте их се, а бојте се Мене, ако сте верници!'' 

(Кур'ан Часни, Алу Имран, одломак 175). 

 

Страх од Аллаха може бити похвалан и покуђен. Похвалан је онај страх 

који ће те навести да оставиш грешење и непослушност Аллаху, који ће те 

подстаћи на извршавање онога што ти је наређено и остављање забрањеног. Па 

када достигнеш овај циљ, срце ти се смири и Аллаховом милошћу њиме превлада 

весеље и смиреност и нада у Аллахову награду. 

Покуђени страх од Аллаха је онај који човека доведе до безнађа у Аллахову 

милост, те га спопадне очај, почне туговати, постане зловољан или се чак ода 

непослушности због јачине безнађа. 



Друга врста: Страх као врста ибадета. Он се заснива на томе да се особа 

боји некога и из страха га обожава. Ова врста страха може бити једино према 

Аллаху, а њено усмеравање према било коме другом мимо Њега је ширк 

(многобоштво) и то велики. 
 

Трећа врста: Јеѕте ''страх у потаји'', као кад се особа боји мртваца у гробу 

или евлије (доброг човека) који је далеко од њега и који му не може ништа 

учинити или наудити. Међутим, овај га се боји у потаји. И ову врсту страха 

учењаци убрајају у ширк (многобоштво). 
 

___   ___   ___ 

 

ДОКАЗ ЗА НАДУ СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''КО СЕ НАДА СУСРЕТУ 

ГОСПОДАРА СВОГА НЕКА ЧИНИ ДОБРА ДЕЛА И НЕКА НЕ ПРИДРУЖУЈЕ 

У ОБОЖАВАЊУ ГОСПОДАРА СВОГА, НИКОГА.'' (Кур'ан Часни, Ел-Кехф, 

одломак 110). 
 

Нада је жудња човека за нечим остварљивим у скоријој будућности, а 

понекад и у даљој, али се са њом чини да је остварење близу.  

Нада која у себи садржи понизност и покорност као таква заслужује да буде 

једино према Аллаху. Свако усмеравање овакве наде према некоме другом мимо 

Аллаха је вид малог и великог ширка, зависно о томе колики је степен такве наде 

у срцу онога који је испољава. Писац је то и потврдио речима Узвишеног: ''Ко 

се нада да од Господара свога буде лепо примљен, нека чини добра дела и 

нека, обожавајући свога Господара, не сматра Њему равним никога!'' 

(Кур'ан Часни, Ел-Кехф, одломак 110). 

Знај да је једино похвална нада код онога који ради у покорности Аллаху, 

и очекује Његову награду за дело, или се покаје због непослушности, па се нада 

да ће му покајање бити примљено. А што се тиче наде без дела она је само 

илузија. 
 

___   ___   ___ 

 

ДОКАЗ ЗА ОСЛОНАЦ НА АЛЛАХА СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''А У АЛЛАХА СЕ 

ПОУЗДАЈТЕ, АКО СТЕ ВЕРНИЦИ!'' (Кур'ан Часни, Ел-Ма'ида, одломак 23). 

И РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''КО СЕ УЗДА У АЛЛАХА – ПА ОН МУ ЈЕ ДОВОЉАН.'' 

(Кур'ан Часни, Ел-Талак, одломак 3). 

 

Тевеккул значи ослањати се на нешто. Ослањање на Узвишеног Аллаха, 

значи: потпуно се ослонити и бити обазрив и прорачунљив приликом 

остваривања користи и избегавања штете. Такво ослањање је вид потпуног имана 

и један од његових знакова, као што је рекао Узвишени Аллах: ''... а у Аллаха се 

поуздајте ако сте верници.'' (Кур'ан Часни, Ел-Ма'ида, одломак 23). 



Ако роб буде искрен у ослањању на Аллаха Он ће га заштитити од онога 

што га брине, према речима Узвишеног: ''...ономе који се у Аллаха поузда, Он 

му је довољан...'' (Кур'ан Часни, Ет – Талак, одломак 3). То јест, довољан му је. 

Потом је Узвишени Аллах умирио онога који се ослања на Њега па је рекао: 

''...Аллах ће, заиста, испунити оно што је обећао...'' (Кур'ан Часни, Ет – Талак, 

одломак 3). А нико Га не може спречити у ономе што Он жели. 
 

Постоји више врста тевеккула (ослонац): 

Прва: Ослањање на Узвишеног Аллаха. Овај тевеккул је знак потпуне вере 

и знак искрености. Он је обавезан у вери једног човека, јер без њега веровање 

није потпуно. Доказ за ову врсту тевеккула смо претходно споменули. 

Друга: Тајно ослањање на мртвога желећи остварити неку корист или 

отклонити неку штету. Овакав тевеккул је вид великог ширка, јер ослањање на 

мртвог у себи садржи уверење да тај мртви по својој природи има неку тајну моћ. 

Нема разлике при томе да ли је тај мртви посланик, или евлија (добри човек) или 

тагут – Аллахов непријатељ. 

Трећа: Ослањање на особу у стварима које су у компетенцији те особе, и 

при томе осећати да је она на високом нивоу, а онај који се ослања при томе осећа 

како је мали пред њим. Пример томе је када неко преко неког човека настоји 

осигурати основне егзистенцијалне потребе и при томе се осећа мање вредним. 

Ово је врста мањег ширка због јачине наклоности његова срца према њему и због 

ослањања на њега. 

Међутим, да се овај ослони на њега само као на повод или средство преко 

кога му је то Аллах одредио, у том случају не би сметало, али под условом да 

онај на кога се ослања заиста има неку улогу у свему томе. 

Четврто: Ослањање на другог у ситуацији када треба заменити онога који 

се ослања, и ту у случајевима у којима је дозвољена замена. Ова врста тевеккула 

је такође дозвољена што потврђују и Кур'ан и Суннет (пракса Посланика) и иџма' 

(консензус исламских учењака). Такав случај је био и са Јаковом, нека је Аллахов 

мир над њим, када је рекао својим синовима: ''О синови моји, идите и 

распитајте се за Јосифа и брата његова...'' (Кур'ан Часни, Јусуф, одломак 87). 

Овим се хоће рећи да се Јаков ослонио на своје синове у тражењу Јосифа и 

његова брата. Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је поверавао 

прикупљање зеката радницима и чуварима, поверавао је утврђивање и 

спровођење шеријатских казни, опуномоћио је Алију, Аллах био задовољан њим, 

да на опросном хаџџу подели коже и покриваче камила од курбана и да закоље 

остатак од стотине камила, након што је он својом руком заклао 36. 

 Што се тиче иџма'а (консензуса исламских учењака) по овом питању 

дозвољеног оваквог ослањања се може закључити из свега наведеног. 
  

___   ___   ___ 



ДОКАЗ ЗА ЧЕЖЊУ, СТАХОПОШТОВАЊЕ И СКРУШЕНОСТ СУ РЕЧИ 

УЗВИШЕНОГ: ''ОНИ СУ СЕ ТРУДИЛИ ДА ШТО ВИШЕ ДОБРА УЧИНЕ И 

МОЛИЛИ СУ НАМ СЕ У НАДИ И У СТРАХУ, И БИЛИ СУ ПРЕМА НАМА 

ПОНИЗНИ.'' (Кур'ан Часни, Ел-Енбија', одломак 90). 

 

''Чежња'' – Воља да се достигне оно што се воли.  

''Страхопоштовање'' – Страх који резултира бежањем од онога чега нас је 

страх. То је страх који резултира делом. 

''Скрушеност'' – Понизност и спокојност према Аллаховој величини, на 

начин да се особа преда Његовој одредби, свеједно односила се она на законе у 

Свемиру или на Шеријат. 

У овом часном одломку Узвишени Аллах је описао Своје искрене робове 

како они моле Аллаха са жудњом, страхопоштовањем и скрушеношћу. У овом 

случају молба обухвата и дову тражења и дову ибадета. Они моле Аллаха из 

жеље за оним што је код Њега, и из жудње за Његовом наградом уз страх од 

Његове казне и последице греха.  
 

Верник је дужан да журно иде према Узвишеном Аллаху, и да му живот 

буде између страха и наде, с тим да нада превлада онда када је у питању 

послушност која ће га подстицати на активност и за коју ће се надати да ће бити 

примљена. А да превлада страх, који ће му помоћи да избегне грешење и спаси 

се казне, онда када се јави намера за чињењем греха. 

Неки учењаци кажу да нада преовладава у стању болести, а страх у 

здрављу. Зато што је болесник слаб и скрхан а можда му се и приближио смртни 

час, па је због тога добро да сретне Аллаха мислећи о Њему све најбоље. 

А када је здрав онда је активан и верује да ће дуго остати на овоме свету 

што га може подстаћи на чињење лоших дела, те је због тога неопходно да увећа 

страх од Узвишеног Аллаха, да би се спасио од таквих искушења. 

Још се каже да нада и страх морају бити присутни у једнакој мери, да нада 

не би одвела у сигурност од Аллаховог искушења, а страх да не одведе у безнађе 

у Аллахову милост. Оба стања су лоша и упропаштавајућа за онога код кога се 

нађу. 

 
ДОКАЗ ЗА БОГОБОЈАЗНОСТ СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''...ЗАТО СЕ НЕ БОЈТЕ 

ЊИХ, МЕНЕ СЕ БОЈТЕ...'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекаре, одломак 150). 

 

''Страхопоштовање'' је страх који се заснива на свесности величине, 

савршенства и моћи онога кога се боји, као што каже Узвишени Аллах: ''...А 

Аллаха се боје од робова Његових – учени...'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекаре, 

одломак 150). 



Значи они који су свесни Његове величине и моћи. Та свест је важнија од 

самог страха. Ова чињеница је појашњена у примеру: ако се бојиш неке особе не 

знајући поседује ли он моћ над тобом или не – то је страх. А ако га се бојиш 

знајући да је јак – онда је то страхопоштовање. О подели и прописима о 

страхопоштовању се може рећи исто што и о подели и прописима о страху. 
 

___   ___   ___ 

 

ДОКАЗ ЗА КАЈАЊЕ СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''И ПОВРАТИТЕ СЕ 

ГОСПОДАРУ СВОМЕ И ПРЕДАЈТЕ МУ СЕ.'' (Кур'ан Часни, Ез-Зумер, одломак 

54). 
 

''Кајање'' је повратак Узвишеном Аллаху, кроз покоравање и избегавање 

непослушности. Обраћање има приближно значење као и покајање, само што је 

обраћање нежније од покајања јер у себи садржи ослањање на Аллаха и тражење 

уточишта код Њега. Не упућује се ником другом осим Аллаху. Доказ за то је 

одломак: ''И повратите се Господару своме и покорите Му се.'' (Кур'ан Часни, 

Ез-Зумер, одломак 54). 
 

Речима ''и покорите Му се'' се мисли на Ислам тј. тотална преданост 

шеријатским прописима Ислама. Предавање Узвишеном Аллаху, може бити на 

два начина: 
 

Први: Предавање Узвишеном Аллаху, кроз Његову власт у Свемиру. Ово 

предавање је генерално за сва створења на небесима и земљи, у што спадају и 

неверник и верник, добри и грешник. Немогуће је да се ико узохоли и не преда. 

Доказ за то је овај кур'ански одломак: ''...а Њему се хтели или не хтели, 

покоравају и они на небесима и они на Земљи, и Њему ће се вратити!'' 

(Кур'ан Часни, Алу Имран, одломак 83). 
 

Други: Предавање Аллаховим прописима. Ово се стриктно односи на оне 

који су Му послушни, у што спадају посланици и они који их следе. У Кур'ану 

постоји много доказа за ову врсту, а један од њих је и одломак којег је навео 

аутор. 
 

___   ___   ___ 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКАЗ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОМОЋИ ОД АЛЛАХА СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: 

''САМО ТЕБЕ ОБОЖАВАМО И САМО ОД ТЕБЕ ПОМОЋ ТРАЖИМО.'' (Кур'ан 

Часни, Ел-Фатиха, одломак 4). И У ХАДИСУ: ''КАДА ТРАЖИШ ПОМОЋ, 

ТРАЖИ ОД АЛЛАХА''. 

 

Има више врста тражења помоћи: 
 

Прва: Тражење помоћи од Узвишеног Аллаха. То је тражење помоћи које 

у себи садржи потпуну понизност роба Господару, препуштање ствари 

Узвишеном Аллаху, и уверење да је Аллах у свему довољан. Све ово су речи 

Узвишеног: ''Само Тебе обожавамо и од Тебе помоћ тражимо.'' (Кур'ан Часни, 

Ел-Фатиха, одломак 4). 
 

Друго: Тражење помоћи од човека у стварима које је он способан да 

испуни. Дозвољеност или недозвољеност оваквог вида помоћи зависи од самог 

предмета помоћи. Уколико се ради о добру онда је дозвољено тражиоцу тражити 

овакав вид помоћи, а тако исто је дозвољено и ономе од кога се тражи помоћ да 

помогне.  

Све је то сходно речима Узвишеног Аллаха: ''...Једни другима помажите 

у доброчинству и честитости...'' (Кур'ан Часни, Ел-Ма'ида, одломак 2). 

Ако је предмет или врста помоћи зло или грех, у том случају је харам 

(забрањено) тражење помоћи, као што је и харам помагање онога од кога се 

тражи та помоћ. Доказ за то су Аллахове речи: ''...а не суделујте у греху и 

непријатељству...'' (Кур'ан Часни, Ел-Ма'ида, одломак 2). 

А ако је предмет или врста помоћи дозвољена ствар онда је тражење 

помоћи дозвољено као што је дозвољено и пружити помоћ. 

Због овакве помоћи, особа која ју је пружила, бива награђена за 

доброчинство према другоме. Тако је овај вид тражења помоћи дозвољен и 

легалан, сходно речима Узвишеног Аллаха: ''...и добро чините, Аллах, заиста 

воли оне који добра дела чине.'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекара, одломак 195). 
 

Треће: Тражење помоћи од живе присутне али немоћне особе. То је 

бесмислица и за овакво што најприкладнији пример је тражити од слабе и нејаке 

особе да носи тежак терет. 
 

Четврто: Тражење помоћи искључиво од мртвих или од живих али 

одсутних особа с којима се не може ступити у директан контакт је ширк, јер је 

овакав вид тражења присутан код особа које верују да они поседују неку 

скривену моћ. 
 

 

 



Пето: Помагати се неким радњама и стањима које Узвишени Аллах воли је 

дозвољено, сходно Његовим речима: ''Помозите се стрпљењем и молитвом...'' 

(Кур'ан Часни, Ел-Бекара, одломак 45). 
 

Аутор, Аллах му се смиловао, је за ову врсту нашао доказ у одломку: 

''Само Тебе обожавамо и само од Тебе помоћ тражимо.'' (Кур'ан Часни, Ел-

Фатиха, одломак 4). 

И у хадису: ''...а када помоћ тражиш, тражи је од Аллаха''. (Хадис) 
 

___   ___   ___ 

 
ДОКАЗ ЗА ТРАЖЕЊЕ ЗАШТИТЕ СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''РЕЦИ: 'УТИЧЕМ 

СЕ ГОСПОДАРУ СВИТАЊА...''(Кур'ан Часни, Ел-Фелек, одломак 1). 

КАО И РЕЧИ: ''РЕЦИ: ''ТРАЖИМ ЗАШТИТУ ГОСПОДАРА ЉУДИ.'' (Кур'ан 

Часни, Ен-Нас, одломак 1). 

 

''Тражење уточишта'' је тражење заштите од нечега штетног. Онај који 

тражи заштиту је чуван од стране Онога од кога тражи уточиште. Постоји више 

видова тражења заштите: 
 

Први: Тражење заштите код Аллаха. Оно садржи потпуни осећај потребе 

за Аллахом и за Његовим чувањем, затим, уверење да је Аллах довољан 

Заштитник и Чувар од свега у садашњости и у будућности, од малог или великог, 

било да долази са људске стране или не. Он каже: ''Реци, утичем се Господару 

свитања од зла онога што Он ствара, и од зла мркле ноћи када разастре 

тмине, и од зла смутљивца кад смутње сеје, и од зла завидљивца кад завист 

не крије.'' (Кур'ан Часни, Ел-Фелек, одломак 1 – 5). 

''Реци, тражим заштиту Господара људи, Владара људи, Бога људи, од зла 

ђавола – напасника, који зле мисли уноси у срца људи – од ђавола и од 

људи!'' (Кур'ан Часни, Ен-Нас, одломак 1 – 6). 
 

Други: Тражење заштите у неком од Његових својстава као на пример: 

Његовом говору, Величини, Достојанству итд. Доказ за то су речи Посланика, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим: ''Тражим заштиту Божијим савршеним 

речима од пакости свега што је створио.'' И у другом хадису: ''Утичем се Твојој 

величини да изненада не будем нападнут одоздо.'' Или у другом хадису: ''Утичем 

се Твојој снази и моћи од сваког зла које ме спопадне и од кога страхујем.'' А 

када је објављен одломак: ''Реци, Он је кадар да пошаље против вас казну 

изнад ваших глава...'' (Кур'ан Часни, Ел-Ен'ам, одломак 65). 

Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: ''Утичем се Твоме 

лицу.'' 



Трећи: Тражење заштите код умрлих или одсутних и немоћних да пруже 

заштиту. Оваква врста тражења је ширк према речима Узвишеног Аллаха: ''И 

било је људи који су помоћ од ђавола тражили, па су им тако обест 

повећали.'' (Кур'ан Часни, Ел-Џинн, одломак 6). 

Четврти: Тражење заштите код створења која су у могућности пружити 

заштиту као људи, места и слично. Оваква врста тражења заштите је дозвољена 

према речима Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, у којима се 

говори о смутњи: ''...Ко нађе уточиште и заштиту нека се њиме заштити.'' (Ел-

Бухари и Муслим). Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је реч 

''уточиште'' и ''заштиту'' протумачио овако: ''Ко има камиле нека крене за њима.'' 

(Муслим) 

А такође у Муслимовом Сахиху (познато дело збирка веродостојних 

хадиса) од Џабира, Аллах био њим задовољан, се преноси да је жена из племена 

ел-Махзум украла, па када ју је Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим, привео затражила је заштиту код Умму Селеме. Такође у Муслимовом 

Сахиху од Умму Селеме, Аллах био њоме задовољан, пренесено да је Посланик, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим, рекао у хадису који говори о имаму 

Мехдији (човек који ће предводити муслимане пред крај света и успоставити 

шеријат): ''...Затражиће помоћ у околини Кабе и на њега ће бити послата војска...'' 

(Муслим) 

Ако се од неког затражи уточиште од зла насилника дужност је одазвати 

се и помоћи и заштитити како се најбоље може. А ако се, пак, затражи од неког 

помоћ која изискује чињење забрањеног или избегавање наређеног, у том случају 

помоћ је забрањена. 

 

ДОКАЗ ЗА ТРАЖЕЊЕ ИЗЛАЗА СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''И КАДА СТЕ ОД 

ГОСПОДАРА СВОГА ПОМОЋ ЗАТРАЖИЛИ, ОН ВАМ СЕ ОДАЗВАО...'' 

(Кур'ан Часни, Ел-Енфал, одломак 9). 

 

''Тражење помоћи'' – Тражење помоћи ради спашавања из тешкоће и 

уништења.  
 

Постоји више врста и начина тражења помоћи: 

Прва: Тражење помоћи од Узвишеног Аллаха, које је једно од највреднијих 

и најпотпунијих послова и својство посланика и њихових следбеника. Доказ за 

ово је одломак који је споменуо Шејх, Аллах му се смиловао: ''И када сте од 

Господара свога помоћ затражили, Он вам се одазвао. 'Послаћу вам у помоћ 

хиљаду анђела који је једни за другим долазити.'' (Кур'ан Часни, Ел-Енфал, 

одломак 9). 



Ово се десило у бици на Бедру када је Посланик, нека је Аллахов благослов и 

мир над њим, видео да је број многобожаца 1000 а његових асхаба (другова) 300 

и неколико. Ушао је у колибу и почео молити свога Господара подигнутих руку 

и окренувши се према Кибли (тј. у правцу Кабе). 

Говорио је: ''Боже мој испуни обећање које си ми дао. Боже мој, ако страда 

ова група муслимана, Ти нећеш више на Земљи бити обожаван.'' Није престајао 

тражити помоћ од свог Господара Узвишеног Аллаха, држећи подигнуте руке 

све док му огртач не спаде са рамена. Ебу Бекр, Аллах био задовољан њим, је 

узео огртач, ставио му га на рамена и остао иза њега не напуштајући га. Рекао је 

Посланику, нека је Аллахов благослов и мир над њим: ''О Аллахов Посланиче, 

довољно си молио свога Господара, Он ће ти испунити оно што је обећао.'' Тада 

је Узвишени Аллах објавио овај одломак (9 – ти одломак из Поглавља Ел-Енфал). 

Друга: Тражење помоћи од мртвих или одсутних који немају моћи да се 

одазову, је ширк. То раде само они који верују да овакви имају неку тајну моћ те 

им на тај начин приписују вид божанства. Узвишени Аллах је рекао: ''Онај који 

се невољнику, кад Му се обрати, одазива, и који зло отклања и који вас на 

Земљи намесницима поставља. – Зар поред Аллаха постоји други бог? Како 

никако ви поуку да примите!'' (Кур'ан Часни, Ен-Немл, одломак 62). 

Трећа: Тражење помоћи од живих, присутних, оних који су у могућности 

да нам испуне оно што тражимо од њих. Овакав вид тражења помоћи је дозвољен 

као је рекао Узвишени Аллах, говорећи о Мојсију, нека је Аллахов мир над њим: 

''... па га зовну у помоћ онај из његова народа против оног из непријатељског 

народа, и Мојсије га удари шаком и усмрти. ''Ово је сотонин посао!'' – 

узвикну – ''он је, заиста, отворени непријатељ који у заблуду доводи!'' 

(Кур'ан Часни, Ел-Касас, одломак 15). 

Четврта: Тражити помоћ од немоћног и веровати при том да он поседује 

неку тајну моћ. Као кад би утопљеник тражио помоћ од непокретног. То је 

бесмислица и исмијавање онога од кога се тражи помоћ, те је ради тога 

забрањено. А други разлог је тај што на пример: утопљеник може завести некога 

да помисли да непокретни има неку моћ са којом може избавити из невоље. 
 

___   ___   ___ 

 

ДОКАЗИ ЗА ПРИНОШЕЊЕ ЖРТВЕ СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''РЕЦИ: 'МЕНЕ 

ЈЕ ГОСПОДАР МОЈ НА ПРАВИ ПУТ УПУТИО, У ПРАВУ ВЕРУ, ВЕРУ 

АБРАХАМА ПРАВОВЕРНИКА, А ОН НИЈЕ БИО ОД ИДОЛОПОКЛОНИКА.' 

РЕЦИ: 'МОЈЕ ОБАВЉАЊЕ МОЛИТВЕ, И ОБРЕДИ МОЈИ, И ЖИВОТ МОЈ И 

СМРТ МОЈА ЗАИСТА СУ ПОСВЕЋЕНИ АЛЛАХУ, ГОСПОДАРУ СВИХ 

СВЕТОВА, КОЈИ НЕМА САУЧЕСНИКА.'' (Кур'ан Часни, Ел-Ен'ам, одломак 161 

– 163). ДОКАЗ ИЗ СУННЕТА: ''АЛЛАХ ЈЕ ПРОКЛЕО ОНОГА КО ПРИНЕСЕ 

ЖРТВУ НЕКОМ ДРУГОМ МИМО ЊЕГА.'' 



''Клање'' значи испуштање душе са потицањем крви на посебан начин. 

Врши се у различитим облицима: 

Прво: Као ибадет (вид покорности и обожавања Аллаха) тако што се 

клањем намерава величање онога у име кога се коље. Затим, исказивање 

понизности ономе у име кога се коље те приближавање њему. 

Овакав вид жртве дозвољен је једино у име Аллаха и на начин како га је Он 

прописао. Чин клања у име неког другог мимо Аллаха је забрањен и представља 

велики ширк према одломку којег је споменуо Шејх, Аллах му се смиловао: 

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

заиста су посвећени Аллаху, Господару свих светова, Који нема 

саучесника...'' (Кур'ан Часни, Ел-Ен'ам, одломак 162 – 163). 

Друго: Клање ради чашћавања госта, ради гозбе или свадбе и томе слично. 

Ово је наређено свеједно било обавезно или лепо да се уради према речима 

Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим: ''Ко верује у Аллаха и 

Судњи дан, нека почасти свога госта.'' 

Или у другом случају када је рекао Абдур-Рахману ибну Авфу: ''Направи гозбу, 

па макар са једном овцом.'' 

Треће: Клање ради јела или трговине месом и томе слично. Ова врста клања 

је дозвољена према Аллаховим речима: ''Како они не виде да Ми само због њих 

стоку стварамо и да они њоме располажу као власници! И да смо им дали да 

се са њом служе – на некима јашу, а некима се хране.'' (Кур'ан Часни, Јасин, 

одломак 71 – 72). 

Клање је некада препоручено а некада забрањено, зависно од тога са којом 

намером се чини. 
 

___   ___   ___ 

 

ДОКАЗ ЗА ЗАВЕТ СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''ОНИ СУ ЗАВЕТ ИСПУЊАВАЛИ 

И БОЈАЛИ СЕ ДАНА ЧИЈА ЋЕ КОБ СВУДА ПРИСУТНА БИТИ.'' (Кур'ан 

Часни, Ед-Дехр, одломак 7). 
 

То јест, доказ да је завет део ибадета је кур'ански одломак: ''Они су завет 

испуњавали и плашили се дана чија ће коб свуда присутна бити.'' (Кур'ан 

Часни, Ед-Дехр, одломак 7). 

Оно што се да видети из овога одломка јесте то да Узвишени Аллах, хвали 

оне који испуне завет, што упућује да Узвишени Аллах то воли. А све што 

Узвишени Аллах воли је ибадет. Потврда тога је други део одломка: ''...и 

плашили се дана чија ће коб свуда присутна бити.'' (Кур'ан Часни, Ед-Дехр, 

одломак 7). 

 



Знај да завет чије је извршиоце Узвишени похвалио у овом одломку су сви 

ибадети које је прописао Узвишени Аллах. Када човек приступи извршавању 

обавезних ибадета, он их је обавезан и довршити. Доказ за то су Аллахове речи: 

''Затим, нека са себе прљавштину уклоне, нека своје завете испуне и нека 

око Храма древног обилазе.'' (Кур'ан Часни, Ел-Хаџџ, одломак 29). 

Завет којим се човек обавезује на извршење нечега или на послушност 

Аллаху у стварима које нису обавезне је покуђен. Неки учењаци кажу да је 

забрањено зато што је Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, 

уопште забранио заветовање. Он је рекао: ''Он ништа добра не доноси, него се 

њиме само приморава шкртац на извршење завета.'' (Ел-Бухари). 

И поред тога, ако се човек заветује на нешто у чему је покорност 

Узвишеном Аллаху, дужан је то испунити према речима Посланика, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим: ''Ко се заветује на послушност Аллаху, дужан 

је да Му буде послушан.'' 

Укратко речено, под заветом се подразумевају сви прописани ибадети. А 

понекад се под споменутим заветом подразумева посебан вид завета а то је 

обавезивање човека самог себе на испуњење нечега према Узвишеном Аллаху. 

Учењаци су поделили ''посебни завет'' на неколико поглавља а њихово 

појашњење се налази у књигама из фикха (шеријатско право). 
 

___   ___   ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДРУГИ ТЕМЕЉ ЈЕ ПОЗНАВАЊЕ ВЕРЕ ИСЛАМА СА ДОКАЗИМА, А ТО ЈЕ 

ПОТПУНА ПРЕДАНОСТ ЈЕДИНО АЛЛАХУ, ИСПОВЕДАЈУЋИ МУ ВЕРУ 

ИСКРЕНО, НЕПРИКОСНОВЕНА ПОКОРНОСТ ЊЕГОВИМ НАРЕДБАМА И 

ОДРИЦАЊЕ ОД МНОГОБОШТВА И ЊЕГОВИХ ПРИСТАЛИЦА. 

 

Једно од три темеља је спознаја Ислама кроз доказе из Кур'ана и Суннета. 

Вера Ислам значи: ''Предати се Аллаху сведочећи Његову једноћу, 

повиновати Му се у покорности, одбацити ширк и одрећи се његових носилаца.'' 

Ислам се састоји из ово троје. 

То значи да се роб преда свом Господару верујући у Аллахову једноћу и 

обожавајући Њега Јединог. Ово је Ислам ради којег роб бива похваљен и 

награђен. 

 

Што се тиче судбинске преданости, она се не награђује јер човек није у 

могућности да утиче на њу. Узвишени Аллах је рекао: ''...а Њему се хтели или 

не хтели, покоравају они на небесима и они на Земљи, и Њему ће се 

вратити!'' (Кур'ан Часни, Алу Имран, одломак 83). 

То се постиже извршавајући Његове наредбе, а клонећи се Његових 

забрана, јер је покорност у ономе што је наређено извршење наређеног, а 

покорност у ономе што је забрањено је клонити се забрањеног. 

 

Непризнавање ширка (многобоштва) и одбацивање истог, што захтева и 

одбацивање његових следбеника и носилаца. Узвишени Аллах је рекао: ''Диван 

узор за вас је Абрахам и они који су уз њега били кад су народу своме рекли: 

'Ми са вама немамо ништа, ни са онима које, уместо Аллаха, обожавате. Ми 

вас се одричемо, и непријатељство и мржња ће између нас остати све док не 

будете у Аллаха Јединог, веровали.'' (Кур'ан Часни, Ел-Мумтехане, одломак 

4).  
 

___   ___   ___ 

 

ИСЛАМ СЕ САСТОЈИ ОД ТРИ СТЕПЕНА: ИСЛАМ, ИМАН И ИХСАН. СВАКИ 

ОД ОВА ТРИ СТЕПЕНА ИМА СВОЈЕ ТЕМЕЉЕ. ТЕМЕЉИ ИСЛАМА СУ: 

СВЕДОЧЕЊЕ ДА НЕМЕ ДРУГОГ ИСТИНСКОГ БОГА КОЈИ ЗАСЛУЖУЈЕ ДА 

СЕ ОБОЖАВА ОСИМ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА И ДА ЈЕ МУХАММЕД 

АЛЛАХОВ ПОСЛАНИК, ОБАВЉАЊЕ МОЛИТВЕ, ДАВАЊЕ ЗЕКАТА 

(ГОДИШЊА МИЛОСТИЊА СИРОМАШНИМА УЗ ПРЕЦИЗНО ОДРЕЂЕН 

ИЗНОС), ПОСТ МЕСЕЦА РАМАЗАНА, ОБАВЉАЊЕ ХАЏЏА (ХОДОЧАСТИТИ 

КАБУ У МЕКИ) ЈЕДНОМ У ТОКУ СВОГ ЖИВОТА, ЗА ОНОГ КО ЈЕ У 

МОГУЋНОСТИ (МИСЛИ СЕ НА ФИЗИЧКУ И МАТЕРИЈАЛНУ 

МОГУЋНОСТ). 



ДОКАЗ ЗА СВЕДОЧЕЊЕ СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''АЛЛАХ СВЕДОЧИ ДА 

НЕМА ДРУГОГ БОГА ОСИМ ЊЕГА, А И АНЂЕЛИ И УЧЕНИ, И ДА ОН 

ПОСТУПА ПРАВЕДНО. НЕМА БОГА ОСИМ ЊЕГА, СИЛНОГ И МУДРОГ!'' 

(Кур'ан Часни, Алу Имран, одломак 18). 

 

Аутор, Аллах му се смиловао, је објаснио да се вера Ислам састоји из три 

степена, поредани један за другим по важности: ислам, иман и ихсан. 

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

у хадису којег преноси вођа правоверних Омер ибнул-Хаттаб, Аллах био 

задовољан њим, када је дошао анђео Џибрил (Габријел), нека је Аллахов мир над 

њим, и упитао Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, о исламу, 

иману и ихсану. Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, му је то 

објаснио, а затим рекао: ''Ово је био Џибрил, дошао је да вас подучи вашој вери.'' 

Доказ за ово је хадис којег преноси Ибну Омер, Аллах био задовољан њим: 

'' Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: ''Ислам се састоји 

из пет ствари: сведочење да нема другог Бога осим Аллаха и да је Мухаммед 

Његов роб и посланик, на обављању молитве, давању зеката, посту месеца 

рамазана, и ходочашћу Кабе.'' 

Сведочење да нема другог Бога осим Аллаха и да је Мухаммед Аллахов 

Посланик је један услов иако се састоји из два дела. Они долазе заједно као један 

услов због тога што се сви ибадети базирају на њиховом потврђивању. Ибадет се 

не прима ако није искрен у име Узвишеног Аллаха, а то је оно што садржи први 

део шехадета (сведочења – или изговарање речи ''ла илахе иллаллах'' тј. нема 

другог бога осим Аллаха): ''нема Бога осим Аллаха'' – или ако не одговара пракси 

Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, а то је оно што садржи 

други део шехадета: ''да је Мухаммед Аллахов Посланик.'' 

У овом племенитом одломку се налази Аллахова потврда о Своме 

јединству, тј. да нема другог бога осим Њега, затим потврда анђела и учених 

људи о неприкосновености Аллахове једноће, и да Он проводи правду. Затим је 

све то потврдио завршетком одломка: ''Нема бога осим Њега – Силног и 

Мудрог!'' 

Овај одломак садржи и велику похвалу улеме (учених људи) јер за њих 

каже да они са Аллахом и анђелима сведоче о Његовој једноћи. Овде се мисли на 

учене упућене у шеријатске прописе међу које на првом месту спадају часни 

посланици. 

Ово је највећа потврда величине оних који сведоче: Аллаха, анђела и 

учених људи, и величине онога зашто се сведочи, једноће Узвишеног Аллаха као 

божанства што потврђују Његове речи: ''Нема бога осим Њега – Силног и 

Мудрог!'' 
 

___   ___   ___ 



ТО ЗНАЧИ ДА НЕ ПОСТОЈИ ОНАЈ КОЈИ СЕ ИСТИНСКИ ОБОЖАВА МИМО 

АЛЛАХА ЈЕДИНОГ. РЕЧИ (НЕМА БОГА) ЈЕ НЕГАЦИЈА СВЕГА ШТО СЕ 

ОБОЖАВА МИМО АЛЛАХА. РЕЧИ (ОСИМ АЛЛАХА) ЈЕ ПОТВРДА 

ОБОЖАВАЊА АЛЛАХА, ЈЕДИНОГ, КОЈИ НЕМА СУДРУГА У ОБОЖАВАЊУ 

КАО ШТО НЕМА СУДРУГА У ВЛАСТИ. 
 

''Ла илахе иллаллах'' значи да нема другог истинског божанства осим 

Аллаха. Сведочење да нема другог истинског божанства осим Аллаха има за циљ 

да човек својим језиком и срцем призна и посведочи непостојаност другог 

истинског божанства мимо Узвишеног Аллаха. Реченица ''ла илахе иллаллах'' 

садржи у себи потврду и негацију. Негација је ''Нема другог бога'', (чиме се 

негира постојање неког другог божанства), а потврда се налази у речима ''осим 

Аллаха'', (чиме се потврђује постојање Аллаха као јединог божанства). 

Питање које се намеће јесте: Како се може рећи да ''нема другог божанства 

осим Аллаха'', када се зна да постоје божанства које људи обожавају поред 

Аллаха? Чак их је и сам Аллах назвао божанствима, као и они који их обожавају. 

Он каже: ''...ништа им нису помогла божанства њихова које су обожавали, а 

не Аллаха, само би им пропаст њихову повећали''. (Кур'ан Часни, Худ, 

одломак 101). 

Како је могуће да потврдимо божанственост некоме мимо Аллаха, када 

знамо да су посланици својим народима говорили: ''Аллаха обожавајте, ви 

другог бога осим Њега немате!''?  

Одговор на ово питање се састоји у следећем: анализирајући реченицу 

''Нема бога осим Аллаха'' приметићемо да се након речи нема бога имплицитно 

ставља реч ''истинског'' те кажемо: ''Нема другог истинског божанства осим 

Аллаха''. Остала божанства која се обожавају мимо Аллаха су лажна и не 

завређују да буду обожавана. Доказ за наведено су речи Узвишеног Аллаха: ''То 

је зато што Аллах – постоји, а они које они поред Аллаха обожавају – не 

постоје, и зато што је Аллах узвишен и велик.'' (Кур'ан Часни, Ел-Хаџџ, 

одломак 62). На то упућују и следеће Аллахове речи: ''Шта кажете о Лату и 

Уззау и Менату, трећој најмање цењеној? Зар су за вас синови, а за Њега 

ћерке?! То би тада била подела неправедна. То су само имена која сте им ви 

и преци ваши надели, Аллах о њима никакав доказ није послао...'' (Кур'ан 

Часни, Ен-Неџм, одломак 19 – 23). Такође, и речи Аллахове када говори о Јосифу, 

нека је Аллахов мир над њим: ''Они које мимо Њега обожавате само су имена 

која сте им надели ви и преци ваши – Аллах о њима никакав доказ није 

објавио...'' (Кур'ан Часни, Јусуф, одломак 40).  

Резиме свега наведеног јесте, речи ''Ла илахе иллаллах'' значе: ''Нема другог 

истинског божанства осим Аллаха''. А што се тиче божанства мимо Аллаха, за 

која њихови следбеници умишљају да су божанства, она нису права божанства. 

___   ___   ___ 



ОНО ШТО ПОТВРЂУЈЕ СПОМЕНУТО И ПОЈАШЊАВА ГА СУ РЕЧИ 

УЗВИШЕНОГ: ''А КАДА АБРАХАМ РЕЧЕ ОЦУ СВОМЕ И НАРОДУ СВОМЕ: 

'НЕМАМ ЈА НИШТА СА ОНИМА КОЈЕ ВИ ОБОЖАВАТЕ, ЈА ОБОЖАВАМ 

САМО ОНОГА КОЈИ МЕ ЈЕ СТВОРИО, ЈЕР ЋЕ МИ ОН ЗАИСТА НА ПРАВИ 

ПУТ УКАЗАТИ. ОН УЧИНИ РЕЧИ МОНОТЕИЗМА ТРАЈНИМ ЗА 

ПОТОМСТВО СВОЈЕ, ДА БИ СЕ ОНИ ПОВРАТИЛИ.'' (Кур'ан Часни, Ез-

Зухруф, одломак 26 – 28). 
 

И РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''РЕЦИ: 'О ВИ КОЈИМА ЈЕ ДАТА КЊИГА, ДОЂИТЕ 

ДА СЕ ОКУПИМО ОКО ЈЕДНЕ РЕЧИ И НАМА И ВАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ: ДА 

НИКОГА ОСИМ АЛЛАХА, НЕ ОБОЖАВАМО, ДА НИКОГА ЊЕМУ РАВНИМ 

НЕ СМАТРАМО И ДА ЈЕДНИ ДРУГЕ, ПОРЕД АЛЛАХА, БОГОВИМА НЕ 

СМАТРАМО!' ПА КО СЕ ОНИ ОКРЕНУ, ВИ РЕЦИТЕ: 'БУДИТЕ СВЕДОЦИ ДА 

СМО МИ МУСЛИМАНИ!'' (Кур'ан Часни, Алу Имран, одломак 64).  

 

Абрахам, нека је Аллахов мир над њим, је Аллахов пријатељ, имам 

правоверних, најодликованији посланик после Мухаммеда, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим. Отац му је Азер. 

Речи ''немам ја ништа са онима које ви обожавате'' допуњују речи ''нема 

другог божанства''. 

То јест, створио ме са урођеном вером у Његову једноћу. Речи: ''...ја 

обожавам само Онога Који ме је створио'' допуњују речи ''осим Аллаха''. 

Узвишени Аллах нема друга у ибадету исто као што га нема ни у власти. Доказ 

за то су Његове речи: ''...Само Он ствара и управља! Узвишен нека је Аллах, 

Господар свих светова! (Кур'ан Часни, Ел-Е'араф, одломак 54).  

Према овом одломку стварање и управљање је својствено само Аллаху, 

Једином Господару светова. Њему припада стварање и управљање у свемиру као 

и у стварима које се тичу шеријата. То јест, упутити ме на Прави пут и дати ми 

да у томе успем. 

Ове речи означавају свако одрицање божанства мимо Аллаха. Сви они који 

долазе после њега. То јест, да би се они одазвали речима тевхида (ла илахе 

иллаллах) и одвратили од ширка. 

 

Императив упућен Посланику, нека је Аллахов благослов и мир над њим, 

да се упусти у дебату са хришћанима и јеврејима. ''...Дођите да се окупимо око 

једне речи и нама и вама заједничке...'' Под речју у овом одломку се мисли на 

то да никог поред Аллаха не обожавамо и да Му не приписујемо друга, те да 

једни друге божанствима поред Аллаха, не сматрамо. Да само Аллаха 

обожавамо. То је значење ''Ла илахе иллаллах''. А речи ''и нама и вама заједничке'' 

– значе да смо и ми и ви исти по питању тевхида (монотеизма). 

 



''Да једни друге божанствима поред Аллаха не сматрамо'' значе – да 

једни друге не величамо као што се велича Узвишени Аллах, нити да робујемо 

једни другима као што се робује Узвишеном Аллаху и да једни другима власт не 

приписујемо. А ако они не пристану на оно чему их позиваш.  

Обзнаните им и нека вам и они посведоче да сте ви муслимани, и да се ви 

одричете њиховог ината и бежања од величанствених речи: ''Ла илахе иллаллах''. 

 
ДОКАЗ ДА ЈЕ МУХАММЕД АЛЛАХОВ ПОСЛАНИК СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: 

''ДОШАО ВАМ ЈЕ ПОСЛАНИК, ЈЕДАН ОД ВАС, ТЕШКО МУ ЈЕ ШТО ЋЕТЕ 

НА МУКЕ УДАРАТИ, ЈЕДВА ЧЕКА ДА ПРАВИМ ПУТЕМ ПОЂЕТЕ, А ПРЕМА 

ВЕРНИЦИМА ЈЕ БЛАГ И МИЛОСТИВ. (Кур'ан Часни, Ет-Тевбе, одломак 128). 

 

Речи ''један од вас'' значе – од ваше (људске) врсте и између вас, као што је 

рекао Узвишени Аллах у другом одломку: ''Он је неукима послао посланика, 

једног између њих, да им одломке Његове казује, и да их Књизи и мудрости 

научи, јер су пре били у очитој заблуди.'' (Кур'ан Часни, Ел-Џуму'а, одломак 

2). 
 

Тешко му је оно што је и вама тешко. Он се о вама брине ради ваше користи 

и да би вас одбранио од зла. Он је милостив и благ према верницима. Ово се 

односи искључиво на вернике јер је Посланику, нека је Аллахов благослов и мир 

над њим, наређено да се бори против неверника и лицемера и да буде груб према 

њима. Ови описи Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, упућују 

на то да је он, заиста, Аллахов Посланик, као што потврђује одломак Часног 

Кур'ана: ''Мухаммед је Аллахов посланик...'' (Кур'ан Часни, Ел-Фетх, одломак 

29). 

И други одломак: ''Реци: 'О људи, ја сам свима вама Аллахов 

Посланик...'' (Кур'ан Часни, Ел-Е'араф, одломак 158).   

 

Постоји још много одломака на ову тему који потврђују да је Мухаммед, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим, заиста, Аллахов Посланик. 

 
 

___   ___   ___ 

 

 

 

 

 



ЗНАЧЕЊЕ СВЕДОЧЕЊА ДА ЈЕ МУХАММЕД, НЕКА ЈЕ АЛЛАХОВ 

БЛАГОСЛОВ И МИР НАД ЊИМ, АЛЛАХОВ ПОСЛАНИК ЈЕСТЕ: 

ПОКОРАВАЊЕ И СЛЕЂЕЊЕ ОНОГА ШТО ЈЕ НАРЕДИО, ПОТВРЂИВАЊЕ И 

ВЕРОВАЊЕ У ОНО ШТО ЈЕ ОБАВЕСТИО, НАПУШТАЊЕ И ОСТАВЉАЊЕ 

ОНОГА ШТО ЈЕ ЗАБРАНИО И УКОРИО, И ОБОЖАВАЊЕ АЛЛАХА ОНАКО 

КАКО ЈЕ ОН ПРОПИСАО. 

 

Значење шехадета (сведочења) ''да је Мухаммед Аллахов Посланик'' јесте 

потврђивање речима и веровање срцем да је Мухаммед ибну Абдиллах Ел-

Куреши Ел-Хашими – Аллахов посланик, свим створењима, људима и ђаволима, 

како је то рекао Узвишени Аллах: ''Ђаволе и људе сам створио само зато да 

Ме обожавају.'' (Кур'ан Часни, Ез-Заријат, одломак 56). 

 

Обожавање Аллаха може бити само онако како је објављено Мухаммеду, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим, сходно речима Узвишеног Аллаха: 

''Узвишен је Онај Који своме робу објављује Кур'ан да би световима био 

опомена.'' (Кур'ан Часни, Ел-Фуркан, одломак 1).  

Ово сведочење се састоји у сматрању истином онога што нам Посланик, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим, саопшти, затим у извршавању свега 

што је наредио, у избегавању онога што је забранио и обожавање Аллаха само на 

начин који је Он прописао. Ово сведочење се такође заснива на уверењу да 

Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, није божанство и не може 

се обожавати, нема никаква удела у управљању свемиром. Он је роб који се не 

обожава, Посланик који се у лаж не угони и који не поседује моћ да себи или 

неком другом какву корист или штету нанесе, осим ако Аллах то хоће, као што 

је и рекао: ''Реци: 'Ја вам не кажем: 'Код мене су Аллахове ризнице, нити, 

Мени је познат невидљиви свет, нити вам кажем: Ја сам анђео, ја следим 

само оно што ми се објављује...'' (Кур'ан Часни, Ел-Ен'ам, одломак 50). 

 

Он је роб коме се наређује и који се следи у ономе што му је наређено. 

Узвишени Аллах је рекао: ''Реци: 'Ја нисам у стању да од вас какву штету 

отклоним нити да неком од вас какву корист прибавим.' Реци: 'Мене нико 

од Аллахове казне не може у заштиту узети, само код Њега могу уточиште 

наћи.'' (Кур'ан Часни, Ел-Џинн, одломак 21 – 22).  

 

''Реци: 'Ја не могу ни самом себи неку корист прибавити, нити од себе какву 

штету отклонити, бива онако како Аллах хоће. А да знам проницати у тајне, 

стекао бих многа добра, а зло би било далеко од мене, ја само доносим 

опомене и радосне вести људима који верују.'' (Кур'ан Часни, Ел-Е'араф, 

одломак 188). 



 Сада знамо, да није достојан обожавања ни Посланик, нити било које друго 

створење те да је ибадет искључиво право Узвишеног Аллаха. ''Реци, моје 

обављање молитве, и обреди моји, и живот мој, и смрт моја заиста су 

посвећени Аллаху, Господару светова, који нема судруга, то ми је наређено 

и ја сам први муслиман.'' (Кур'ан Часни, Ел-Ен'ам, одломак 162 – 163). 

 

 Право Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је да му 

признаш степен који му је Узвишени Аллах одредио, а тај степен јесте да је он 

Аллахов роб и Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим. 
 

___   ___   ___ 

 

ДОКАЗ ЗА МОЛИТВУ, ЗЕКАТ И ЗНАЧЕЊЕ МОНОТЕИЗМА СУ РЕЧИ 

УЗВИШЕНОГ: ''А НИЈЕ ИМ НАРЕЂЕНО ОСИМ ДА САМО АЛЛАХА 

ОБОЖАВАЈУ, ДА МУ ИСКРЕНО, КАО ПРАВОВЕРНИ, ВЕРУ ИСПОВЕДАЈУ, 

И ДА МОЛИТВУ ОБАВЉАЈУ, И ДА МИЛОСТИЊУ УДЕЉУЈУ, А ТО ЈЕ 

ИСПРАВНА ВЕРА. (Кур'ан Часни, Ел-Бејјине, одломак 5). 

 

Доказ да су молитва и зекат саставни део вере су ове Аллахове речи: ''А 

наређено им је да само Аллаха обожавају, да Му искрено као правоверни, 

веру исповедају, и да молитву обављају, и да милостињу удељују...'' (Кур'ан 

Часни, Ел-Бејјине, одломак 5). Овај одломак обухвата све врсте ибадета и нема 

сумње да човек мора бити у њима искрен и предан Узвишеном Аллаху, 

правоверно следећи Његов шеријат. 

 Ово је везивање специфичног уз уопштено. Обављање намаза (молитве) и 

давање зеката су општи ибадети као и сви остали, али их је Узвишени Аллах 

истакао због њихове важности (специфичности). Намаз (молитва) је ибадет тела 

а зекат ибадет иметка и они се увек заједно спомињу у Аллаховој Књизи. 

То јест, клањање Узвишеном Аллаху, искрено као правоверни веру Му 

исповедајући, обављање молитве и давање зеката. 

То јест, исправна Аллахова вера која нема искривљења јер је она Аллахова 

вера, а таква вера је исправна према Његовим речима: ''И заиста, ово је прави 

пут мој, па се њега држите и друге путеве не следите, па да вас одвоје од пута 

Његова...'' (Кур'ан Часни, Ел-Ен'ам, одломак 153). 

Овај племенити одломак као што садржи у себи спомен ибадета, молитве 

и зеката, исто тако садржи смисао монотеизма, а то је искреност и преданост 

Узвишеном Аллаху, без нагињања ширку (многобоштву). Онај ко није искрен и 

предан Узвишеном Аллаху, није од оних који верују у тевхид (монотеизам). И ко 

своје ибадете упути некоме другом мимо Аллаха, тај не верује у тевхид 

(монотеизам). 

___   ___   ___ 



ДОКАЗ ЗА ПОСТ СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''О ВЕРНИЦИ! ПРОПИСУЈЕ ВАМ 

СЕ ПОСТ, КАО ШТО ЈЕ ПРОПИСАН ОНИМА ПРЕ ВАС, ДА БИСТЕ БИЛИ 

БОГОБОЈАЗНИ.'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекаре, одломак 183).  

ДОКАЗ ЗА ХАЏЏ СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''ХОДОЧАСТИТИ ХРАМ ДУЖАН 

ЈЕ, АЛЛАХА РАДИ, СВАКИ ОНАЈ КОЈИ ЈЕ У МОГУЋНОСТИ, А ОНАЈ КОЈИ 

НЕЋЕ ДА ВЕРУЈЕ, ПА АЛЛАХ НИЈЕ НИ О КОМЕ ЗАВИСТАН.'' (Кур'ан Часни, 

Алу Имран, одломак 97). 
 

Доказ за обавезност поста су речи Узвишеног Аллаха: ''О верници! 

Прописује вам се пост, као што је прописан онима пре вас, да бисте били 

богобојазни.'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекаре, одломак 183).   

Из ових Аллахових речи могу се извући следећи важни моменти: 
 

Први: Важност поста се види из тога што га је Узвишени Аллах прописао 

и народима пре нас што упућује на то да је драг Узвишеном Аллаху, те га је 

прописао свим народима. 
 

Други: Олакшица овом уммету (следбеницима Мухаммеда) у чињеници да 

није једини коме је прописан пост у коме често има потешкоће за душе и тела. 
 

Трећи: Знак да је Узвишени Аллах овом уммету употпунио веру тако што 

је употпунио и његове врлине које су даване и онима пре њега. 
 

Узвишени Аллах је у овом одломку појаснио мудрост ради које је прописан 

пост и то у овим речима: ''...да бисте били богобојазни.'' То јест, да се вашим 

постом бојите Аллаха. Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је 

такође упутио на ову корист од поста када је рекао: ''Ко не остави лаж и рад по 

њој, Аллах нема потребе за његовим остављањем хране и пића.'' 

Доказ за то да је обављање хаџџа обавеза су речи Узвишеног Аллаха: 

''Ходочастити Храм дужан је, Аллаха ради, сваки онај који је у 

могућности...'' (Кур'ан Часни, Алу Имран, одломак 97) Овај одломак је објављен 

девете године по хиџри (по лунарном календару) и од те године хаџџ је обавезан. 

Међутим, Узвишени је ипак рекао: ''онај који је у могућности...'' У овом делу 

одломка је доказ за то да они који нису у могућности да обаве хаџџ, са њих спада 

дужност. 

У речима: ''...А онај који неће да верује – па, заиста, Аллах није 

завистан ни о коме.'' (Кур'ан Часни, Алу Имран, одломак 97) је доказ да онај ко 

не обави хаџџ, а био је у могућности, је починио неверство, али овај вид 

неверства не изводи из вере. Ово је мишљење свих учењака а према речима 

Абдуллаха ибну Шекика: ''Асхаби Аллахова Посланика, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, нису сматрали да је необављање било које строге 

обавезе неверство, осим намаза.'' 

___   ___   ___ 



ДРУГИ СТЕПЕН: ИМАН (ВЕРОВАЊЕ) СЕ САСТОЈИ ОД СЕДАМДЕСЕТ И 

НЕКОЛИКО ДЕЛОВА. НАЈУЗВИШЕНИЈИ ЈЕ ИЗГОВОР РЕЧИ: ''ЛА ИЛАХЕ 

ИЛЛАЛЛАХ'', А НАЈНИЖИ ЈЕ УКЛОНИТИ СА ПУТА ОНО ШТО ОМЕТА 

ПРОЛАЗ, А СТИД ЈЕ ДЕО ИМАНА. 

 

 То јест, други степен вере. У језичком значењу ''иман'' значи потврђивање. 

А у стручном шеријатском значењу иман је ''уверење срцем, говор језиком и дело 

удовима, састоји се из седамдесет и неколико степени.''  
 

''Неколико'' – у арапском језику реч ''бид'ун'' означава број од три до девет. 

''Уклањање сметње са пута'' – у ово спада све оно што смета пролазницима 

на путу као што је камење, трње, смеће и све друго што има неугодан мирис и 

слично. 

''Стид'' је реакција која се дешава у моментима неугодне ситуације која 

спречава човека да уради нешто што квари људскост и лепо понашање. 

 

Оно чиме се усаглашавају речи писца, Аллах му се смиловао, које говоре о 

томе да иман има седамдесет и неколико огранака и да иман (веровање) има шест 

шартова (услова) јесте: Иман који се сматра чврстим веровањем има шест шарова 

(услова) и они су споменути у хадису о Џибрилу (Габријелу), нека је Аллахов 

мир над њим, када је дошао Посланику, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим, и упитао га о иману, на шта је он одговорио: ''Иман је да верујеш у Аллаха, 

Његове анђеле, Књиге, Посланике, Судњи дан и да све што се догађа и збива је 

са Аллаховом вољом и дозволом.'' (Ел-Бухари и Муслим).  

 

А иман који садржи различите врсте дела се састоји од седамдесет и 

неколико степени. 

Зато је Узвишени Аллах назвао намаз иманом: ''...Аллах неће допустити 

да пропадну молитве ваше...'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекаре, одломак 143).  

 

Тумачи (коментатори) Кур'ана кажу да се овај одломак односи на намазе 

(молитве) који су обављани у време када је кибла (правац окретања у току 

молитве) била окренута према Кудсу (трећа света џамија ел-Акса у Јерусалиму).  
 

 

___   ___   ___ 
 

 

 

 

 

 

 



ТЕМЕЉИ ИМАНА СУ: ДА ВЕРУЈЕШ У АЛЛАХА,  
 

Веровање у Аллаха обухвата четири ствари:  
 

Прво: Веровање у постојање Узвишеног Аллаха. На Аллахову присутност 

нас упућују: фитра (урођена вера), разум, шеријат и осећај. 
 

1) Што се тиче фитре, Узвишени Аллах је створио свако биће са урођеним 

веровањем у Створитеља пре него што размисли или нешто сазна о томе. Човек 

остаје под утицајем фитре све дотле док се нешто не деси са његовим срцем што 

га онда удаљи од ње, према речима Посланика, нека је Аллахов благослов и мир 

над њим: ''Свако дете се рађа у фитри (са урођеном вером у Узвишеног Аллаха), 

затим га његови родитељи учине јеврејом, или хришћанином или 

ватропоклоником.'' (Ел-Бухари). 
 

2) Што се тиче разумског упућивања на постојање Узвишеног Аллаха, сва 

створења створена пре или касније, неопходно је да имају свога Створитеља, и 

немогуће је да сами по себи постоје нити је могуће да су настала случајно. 

Немогуће је да настану сама од себе јер нешто не може само себе створити. Пре 

постојања нешто је било ништа, па како онда да буде створитељ?! Исто тако 

немогуће је да су на стала случајно, јер сваки догађај мора имати свог покретача 

и узрочника, и зато што постојање тих створења у оваквом савршеном закону, 

хармоничком поретку, у тесној вези узрока са својим узрочницима и међусобној 

зависној вези створења једних од других, негира било какву могућност случајног 

настанка. Јер оно што је случајно настало није резултат неког прецизног поретка 

у самом настанку, па како онда да тај прецизни поредак функционише у његовом 

опстанку и развоју?! 

Па ако је немогуће да су створења створила сама себе и ако је немогуће да 

су настала случајно, онда морају имати свога Створитеља. Тај Створитељ је 

Узвишени Аллах, Господар свих светова. Узвишени Аллах је овај јасни, 

непобитни и разумни доказ споменуо у поглављу Ет-Тур где је рекао: ''Зар су 

они без Створитеља створени или су они сами себе створили?! (Кур'ан Часни, 

Ет-Тур, одломак 35).  

Значи, нису створени без створитеља, нити су они ти који су створили. 

Према томе, јасно је да је њихов Створитељ Узвишени Аллах. 
 

Када је Џубејр ибну Мут'им, Аллах био задовољан њим, чуо Посланика, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим, како учи поглавље Ет-Тур и када је 

дошао до овог одломка: ''Зар су они без Створитеља створени или су они сами 

себе створили?! Зар су они небеса и Земљу створили?! Не, него они неће да 

верују. Зар је код њих благо Господара твога, или зар они владају?! (Кур'ан 

Часни, Ет-Тур, одломак 35 – 37).  



Рекао је (а још увек је био многобожац): ''Срце само што ми није искочило из 

прса, то је било прво што је убацило клицу веровања у моје срце.'' (Ел-Бухари) 

Навешћемо пример који појашњава ову тему, када би ти нека особа 

причала о високо саграђеном дворцу око којег су баште и реке и у њему 

простирке и кревети, украшен различитим украсима, и на то све ти рекао: ''Овај 

дворац и све што је у њему и око њега је настао сам од себе, или је настао 

случајно без градитеља.'' Ти би то сигурно занегирао и рекао му да лаже и 

сматрао би да је то највећа глупост. Па зар је онда могуће да је овај пространи 

свемир, са земљом и небом, са звездама и њиховим путањама, са савршеним 

поретком, сам од себе настао или је настао случајно?! 
 

3) Доказ из шеријата о постојању Узвишеног Аллаха, све небеске Књиге 

говоре о томе. Прописи који су дошли у књигама и који садрже добробит за 

створења, доказ су да су они од Господара, Мудрог и Оног Који све зна о 

потребама Својих створења. Вести о стањима у свемиру које су дошле у овим 

књигама и које су потврђене у стварности су доказ да су оне од Господара Који 

је Моћан да оствари оно о чему је обавестио. 
 

4) А што се тиче доказа на основу осећаја, њих ћемо посматрати кроз два 

начина: Један од њих је, Ми чујемо и видимо да се молбе оних који нешто траже 

услишавају и да се помаже потребнима, што јасно и без икакве сумње упућује на 

то да је Узвишени Аллах присутан. Он је рекао: ''И Нуху (Ноје) се, кад у давно 

време завапи, одазвасмо...'' (Кур'ан Часни, Ел-Енбија', одломак 76). И у другом 

одломку: ''И када сте од Господара свога помоћ затражили, Он вам се 

одазвао...'' (Кур'ан Часни, Ел-Енфал, одломак 9). А у Бухаријевом Сахиху се 

преноси од Енеса ибну Малика, Аллах био њим задовољан: ''Један је бедуин 

(пустињак) петком за време Посланикове, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим, хутбе (проповед петком) ушао и рекао: ''О Аллахов Посланиче, пропаде 

иметак, изгладње породица, упути за нас дову Аллаху.'' Посланик, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, је подигао руке и упутио дову Узвишеном 

Аллаху, па се навукоше облаци као брда и он још није сашао са минбера 

(узвишено место са којег имам у џамији држи проповед – говор) а видео сам 

кишу како му се слива низ браду. А другог петка устаде тај исти бедуин или је 

то био неко други, па рече: ''О Аллахов Посланиче, порушише се куће, утопи се 

иметак, па упути за нас дову Аллаху.'' Посланик, нека је Аллахов благослов и 

мир над њим, је подигао руке и рекао: ''Господару мој, око нас а не на нас, и није 

упро ни на једну страну а да се није разведрила.'' 

 

И до дана данашњег видимо како се услишавају молбе оних који се искрено 

обрате Узвишеном Аллаху, и придржавају се услова за испуњење молбе. 



Други начин је: Посланикови знакови који се називају му'џизама 

(наднаравним делима) и које људи могу видети и чути су непобитни докази 

постојања Онога Ко их је послао, а то је Узвишени Аллах, јер су то ствари које 

нису у људској моћи, а Узвишени Аллах, их даје ради подршке и помоћи Својим 

посланицима. 

Пример за то је Мојсијева му'џиза када му је Узвишени Аллах, наредио да 

удари штапом по мору. Када је ударио у њему су се указали дванаест сувих 

путева а између њих воде попут брда. Узвишени Аллах је рекао: ''И Ми 

објависмо Мојсију: 'Удари штапом својим по мору!' – и оно се растави и 

сваки бок његов беше као велико брдо.'' (Кур'ан Часни, Еш-Шу'ара, одломак 

63). 

Други пример је Исусова, нека је Аллахов мир над њим, му'џиза када је 

оживљавао мртве и изводио их из њихових гробова уз дозволу Узвишеног 

Аллаха. За њега, Узвишени Аллах каже да је рекао: ''...и оживљаваћу мртве, 

Аллаховом вољом...'' (Кур'ан Часни, Алу Имран, одломак 49). А на другом 

месту је рекао: ''...и када си вољом Мојом мртве дизао...'' (Кур'ан Часни, Ел-

Ма'ида, одломак 110). 

Трећи пример је Мухаммед, нека је Аллахов благослов и мир над њим, када 

су Курејшије од њега затражиле да им покаже му'џизу, па је он упро у Месец те 

се он раздвојио на два дела што су људи могли видети. О томе Узвишени Аллах 

је рекао: ''Ближи се час и Месец се располутио! А они, увек када виде чудо, 

окрећу главе и говоре: Чаролија непрестана!'' (Кур'ан Часни, Ел-Камер, 

одломак 1 – 2). 

Ови посебни знаци којима Узвишени Аллах помаже и подржава Своје 

посланике, су непобитни докази о присутности и постојању Узвишеног Аллаха. 

Друго: Веровање у Његово господарство у свему. То јесте, веровање да је 

Он једини Господар Који нема судруга нити помагача. Господар је онај коме 

припада: стварање, власт, заповед, нема створитеља осим Узвишеног Аллаха, 

нема владара осим Аллаха, нико нема моћи да заповеда осим Њега. Он је рекао: 

''...Само Он ствара и управља...'' (Кур'ан Часни, Ел-Е'араф, одломак 54). 

''...то вам је, ето, Аллах, ваш Господар, царство је Његово! А они које поред 

Њега обожавате не поседују ништа.'' (Кур'ан Часни, Фатир, одломак 13). 

 Нико од створења не негира господарство Узвишеног Аллаха (рубубијјет), 

осим охолих који нису уверени у оно што говоре, као што се десило са фараоном 

о коме Узвишени Аллах каже да је рекао: ''Ја сам господар ваш највећи!...'' 

(Кур'ан Часни, Ен-Нази'ат, одломак 24). 

''...Ја не знам да ви имате другог бога осим Мене...'' (Кур'ан Часни, Ел-Касас, 

одломак 38). Али то није веровање. Узвишени Аллах је рекао: ''И они их, 

неправедни и охоли, порекоше, али су у себи веровали да су истина, па 

погледај како су завршили смутљивци.'' (Кур'ан Часни, Ен-Немл, одломак 14). 



Мојсије, нека је Аллахов мир над њим, је рекао фараону како то Узвишени Аллах 

каже: ''...Ти знаш да ово није дао нико други него Господар небеса и Земље, 

као очигледна знамења...'' (Кур'ан Часни, Ел-Исра, одломак 102). 

Многобошци су признали да је Узвишени Аллах, Господар и Створитељ 

свега (рубубијјет), али су Му придруживали друга у погледу божанства. 

Узвишени Аллах је рекао: ''Упитај: 'Чија је Земља и све оно што је на њој, 

знате ли? 'Аллахова!' – одговориће, а ти реци: 'Па зашто онда не дођете 

себи? Упитај: 'Ко је Господар седам небеса и ко је Господар свемира 

величанственог?' 'Аллах!' – одговориће, а ти реци: 'Па зашто се онда не 

бојите?' Упитај: 'У чијој је руци власт над свим, и ко узима у заштиту, и од 

кога нико не може заштићен бити, знате ли?' 'Од Аллаха' – одговориће, а ти 

реци: 'Па зашто онда допуштате да будете заведени?'' (Кур'ан Часни, Ел-

Му'минун, одломак 84 – 89).   

У другом одломку Узвишени Аллах, је рекао: ''А ако их упиташ ко је 

створио небеса и Земљу, они ће сигурно рећи: 'Створио их је Аллах!' – Да, 

Силни и Свезнајући.'' (Кур'ан Часни, Ез-Зухруф, одломак 87). 
 

Одредба Узвишеног Аллаха је универзална и обухвата и законе у свемиру 

и шеријатске законе. Како год је Он управитељ свемира, и уређује га како хоће 

сходно Својој мудрости, тако исто је Он Владар у њему прописивањем 

шеријатских норми, ибадета, имовинско – правних односа, све то сходно Својој 

мудрости. Ко поред Аллаха узме другог законодавца у ибадетима, или владара у 

имовинско – правним односима, приписао Му је друга и тиме постао многобожац 

а у његовом срцу неће бити остварен иман (веровање). 
 

Треће: Веровање у улухијјет – тј. веровање да је Једино Аллах истински 

Бог који нема друга. А ''бог'' значи ''обожавани'' из љубави и величања. Узвишени 

Аллах је рекао: ''А ваш Бог – један је Бог! Нема бога осим Њега, Милостивог, 

Самилосног!'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекара, одломак 163). ''Аллах сведочи да 

нема другог бога осим Њега, – а и анђели и учени – и да Он поступа 

праведно. Нема бога осим Њега, Силног и Мудрог!'' (Кур'ан Часни, Алу 

Имран, одломак 18).  

''То је зато што Аллах – постоји, а они које они, поред Аллаха обожавају – 

не постоје, и зато што је Аллах узвишен и велик.'' (Кур'ан Часни, Ел-Хаџџ, 

одломак 62). 

 Све што се узме обожавати мимо Аллаха, његово божанство је неисправно, 

према речима Узвишеног. Њихово називање божанстава ''божанствима'' им не 

даје право улухијјета (да је заслужан да се обожава). Тако Узвишени Аллах, о 

Лату и Уззау је рекао: ''То су само имена која сте им ви и преци ваши надели, 

Аллах о њима никакав доказ није послао...'' (Кур'ан Часни, Ен-Неџм, одломак 

19 – 23).  



А за Худа каже да је рекао своме народу: ''...Зар са мном да се препирете о 

именима некаквим којима сте их ви и преци ваши назвали, а о којима Аллах 

никакав доказ није објавио?...'' (Кур'ан Часни, Ел-Е'араф, одломак 71). 

А Јосиф, нека је Аллахов мир над њим, својим друговима у тамници је рекао: 

''...или су бољи разноразни богови или Аллах, Једини Свемоћни? Они које, 

мимо Њега, обожавате само су имена која сте им надели ви и преци ваши, – 

Аллах о њима никакав доказ није објавио...'' (Кур'ан Часни, Јусуф, одломак 

40).  

 Ради овога су сви посланици говорили својим народима: ''...Обожавајте 

само Аллаха, ви другог бога осим Њега немате!...'' (Кур'ан Часни, Худ, 

одломак 61). Међутим, то су многобошци одбили, па су поред Аллаха веровали 

и у друго божанство којима се робовали и од њих тражили помоћ и победу. 
 

 Узвишени Аллах је оповргао њихово веровање у ова божанства са два јасна 

разумна доказа: 
 

 Први: Ова лажна божанства не поседују одлике (улухијјета), она су 

створена а не стварају, својим обожаватељима не могу прибавити никакву корист 

нити их заштитити од какве несреће, нити располажу животом ни смрћу својих 

обожаватеља, не поседују ништа на небесима нити учествују у њиховој управи. 

Узвишени Аллах је рекао: ''Неки поред Њега божанства прихватају која 

ништа не стварају, а која су сама створена, која нису у стању да од себе неку 

штету отклоне ни да себи какву корист прибаве и која немају моћи да живот 

одузму, да живот дају и да оживе.'' (Кур'ан Часни, Ел-Фуркан, одломак 3). 

 У другом одломку Он је рекао: ''Реци: 'Зовите оне које, поред Аллаха, 

боговима сматрате. Они ништа немају, ни колико трун један, ни на 

небесима ни на Земљи, они у њима немају никаква удела и Он нема од њих 

никакве помоћи.'' (Кур'ан Часни, Себе', одломак 22). 

''Зар да Њему сматрају равним оне који не могу ништа да створе, и сами су 

створени, и који им не могу помоћи нити могу да помогну себи?'' (Кур'ан 

Часни, Ел-Е'араф, одломак 191 – 192). 

 Па ако су ова божанства у оваквом јадном стању, онда је највећа глупост и 

неисправност сматрати их божанствима. 
 

Друго: Ови многобошци су признавали да је Узвишени Аллах Господар и 

Створитељ, да је у Његовој моћи све, Онај Који узима у заштиту а Њега нико не 

штити нити има потребу за заштитом. Међутим, ово захтева да Га сматрају 

Јединим Богом (улухијјет) исто као што Га признају Јединим Створитељем 

(рубубијјет).  

 



Он је рекао: ''О људи, обожавајте Господара свога, Који је створио вас и оне 

пре вас, да бисте се казне сачували, Који вам је Земљу учинио постељом, а 

небо здањем, Који са неба спушта кишу и чини да са њом расту плодови, 

храна за вас. Зато не чините свесно друге Аллаху равним!'' (Кур'ан Часни, 

Ел-Бекара, одломак 21 – 22). 

У другом одломку: ''А ако их запиташ ко их је створио, сигурно ће рећи: 

'Аллах!' Па куда се онда одмећу?'' (Кур'ан Часни, Ез-Зухруф, одломак 87). 

Или у следећем одломку: ''Упитај: 'Ко вас храни са небе 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? То вам је Аллах, Господар ваш истински! Зар после истине има 

ишта осим заблуде? Па куда се онда одмећете?'' (Кур'ан Часни, Јунус, одломак 

31 – 32). 
 

Треће: Веровање у Његова лепа имена и савршена својства, а то значи 

потврђивати све оно што је Узвишени Аллах, о Себи рекао у Својој књизи или 

што је речено у суннету Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, 

онако како Му доликује без искривљења, без негирања Његових атрибута, без 

разматрања о каквоћи (квалификацији) и без поређења са створењима. Узвишени 

Аллах је рекао: ''Аллах има најлепша имена и ви Га зовите њима, а клоните 

се оних који искрећу Његова имена – како буду радили, тако ће бити 

кажњени!'' (Кур'ан Часни, Ел-Е'араф, одломак 180). 

''...Он је узвишен и на небесима и на Земљи, Он је Силан и Мудар.'' (Кур'ан 

Часни, Ер-Рум, одломак 27). 

''...Нико није као Он! Он све чује и све види.'' (Кур'ан Часни, Еш-Шура, 

одломак 11). 
 

 У овим стварима се залутале многе секте. Једна од њих носи име Муаттиле 

(они који негирају сва својства или нека од њих). То је секта која своје учење 

темељи на схватању о лишености Бога свих атрибута или неких од њих. Сматрају 

да приписивање имена и атрибута Аллаху за собом повлачи поређење Узвишеног 

Аллаха са Његовим створењима.  

 

Ово мишљење је нетачно са два аспекта: 
 

1) Оваква теза за собом повлачи неке неисправне тврдње као што је 

контрадикторност у Аллаховом говору. Узвишени Аллах, је Себи приписао 

имена и атрибуте а занегирао да Му је ишта слично. Па када би њихово 

приписивање Аллаху за собом повлачило поређење, оно би нужно изазвало 

контрадикцију у Аллаховом говору и једни би одломци оповргавали друге. 

 



2) Није нужно да две ствари, које се подударају у имену и својству, буду и  

сличне, јер видиш два човека, примера ради, подударају се у томе што оба говоре, 

виде, чују, али то није услов да су они исти и у људскости, јачини слуха, вида, 

говора итд. Исто тако видиш животиње да имају руке, ноге, очи, међутим ова 

подударност у поседовању удова не значи и то да су њихове руке, ноге и очи 

исте. Па ако постоји разлика између створења у ономе чија се имена и својства 

подударају онда је разлика између Створитеља и створења јаснија и 

величанственија. 

 

Друга секта: Мушеббихе (они који упоређују својства Господара са 

својствима створења) су они који признају Аллаху имена и својства али пореде 

Аллаха са Његовим створењима, сматрајући при томе да се такво схватање 

изводи из Кур'ана и Суннета, где се Узвишени Аллах, обраћа робовима онако 

како они разумеју.  

 

Овакво веровање је неисправно из неколико разлога: 
 

Упоређивање Узвишеног Аллаха са створењима је бесмислено и нетачно. 

Здрав разум га не прихвата, нити шеријат, нити је могуће да оваква нетачност и 

испразност буду смисао текстова из Кур'ана и хадиса. 
 

- Друго, Узвишени Аллах се обраћа људима на недвосмислен начин који 

они разумеју, а што се тиче правог смисла и суштине које носе та значења, то је 

оно што је Узвишени Аллах задржао за Себе и о чему само Он зна и што је везано 

за Његов ауторитет и Његова својства. 
 

Ако је Узвишени Аллах за Себе рекао да чује, значење чула слуха је 

познато (могућност регистровања звукова), али суштина слуха код Аллаха је 

нама непозната. Јер суштина слуха се разликује од створења до створења, па је 

онда разлика између Аллаховог слуха и слуха створења, у томе, још израженија 

и величанственија. 

 

Ако је Аллах за Себе рекао да се Он узвисио над Аршом, узвисивање је, 

при томе, као појава јасно и познато, али је начин узвисивања Узвишеног Аллаха, 

над Аршом нама непознат. Начини узвисивања се разликују и код самих 

створења, па није исти начин седања на постављену столицу и на носиљку 

неукротиве камиле. Па када су овакве разлике међу створењима, онда је у томе, 

разлика између створења и Створитеља већа и очитија. 

 

 



Веровање у Узвишеног Аллаха, на начин који смо описали доноси 

верницима одређене резултате: 
 

1)   Остваривање веровања у Аллахову једноћу, на начин да се нада, страх, 

и обожавање не веже за неког другог мимо Аллаха. 
 

2)   Употпуњавање љубави према Узвишеном Аллаху и величање Аллаха 

према Његовим лепим именима и величанственим својствима. 
 

3)   Остваривање ибадета према Аллаху тако што ће се радити оно што је 

Он наредио, а клонити се онога што је Он забранио. 
 

___   ___   ___ 

 

ЊЕГОВЕ АНЂЕЛЕ,  

 

Анђели, метафизички свет који су створени као и остала створења. Чине 

ибадет (тј. обожавају) Узвишеном Аллаху, и немају својстава рубубијјета 

(својства господарства) нити улухијјета (својства обожавања). Узвишени их је 

створио од светлости, одредио им је потпуну покорност Његовим наредбама и 

дао им снагу за њихова извршења. Он је рекао: ''...А они који су код Њега не 

зазиру да Га обожавају, и не замарају се, хвале Га ноћу и дању, не 

малаксавају.'' (Кур'ан Часни, Ел-Енбија', одломак 19 – 20). 

Има их много, а њихов број не зна нико осим Узвишеног Аллаха. У 

Бухаријином и Муслимовом Сахиху је наведен хадис којег преноси Енес, Аллах 

био задовољан њим, а који говори о ми'раџу (уздигнуће Мухаммеда на небо) где 

се спомиње да је Посланику, нека је Аллахов благослов и мир над њим, показан 

''Бејтул ма'мур'' (небеска Каба) у коме сваки дан обави молитву седамдесет 

хиљада анђела, који када изађу из њега не враћају се у њега други пут. 
 

Веровање у анђеле садржи три важна момента: 
 

- Веровање у постојање анђела, 
 

- Веровање у сваког анђела појединачно чије нам је име познато (као што 

је Габријел), али исто тако веровање и у оне анђеле групно чија имена 

не знамо. 
 

- Веровање у њихова својства која су нам позната (као што су својства и 

особине Габријела, нека је Аллахов мир над њим) о којима нас је 

обавестио Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим. Он је 

рекао да је видео Габријела у његовом лику, онако како га је Узвишени 

Аллах створио. Има шест стотина крила и својом појавом је заклонио 

обзорје. 



Понекад се анђео Аллаховом дозволом претвори у лик човека као што се 

десило са Габријелом када га је Аллах послао Мерјеми (Марији) у лику савршено 

створена мушкарца. И када је дошао Посланику, нека је Аллахов благослов и мир 

над њим, док је он седео међу својим асхабима (друговима). Појавио се тада у 

лику човека у сасвим белом оделу, сасвим црне косе, није се видео на њему траг 

путовања и није га познавао нико од асхаба, сео је до Божијег Посланика, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, о Исламу, иману, ихсану, Судњем дану и 

његовим предзнацима. Он му је одговорио и овај је отишао. После тога је 

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

дошао је да вас подучи вашој вери.'' (Муслим) 

 

Тако исто и анђели које је Узвишени Аллах слао Абрахаму и Луту су били 

у људским ликовима. 

- Веровање у нама познате послове којим их је задужио Узвишени Аллах, 

као што су: слављење Аллаха, ибадет дању и ноћу, и при том се не 

досађују и не малаксавају. Неки од њих имају специјалне задатке на 

пример: 
 

- Габријел Ел-Емин (поуздани) је задужен да доставља објаву коју шаље 

Узвишени Аллах посланицима и веровесницима. 
 

- Михаил је задужен за кишу и растиње. 
 

- Исрафил је задужен за дување у рог када наступи Судњи час и 

проживљење створења. 
 

- Анђео смрти је задужен за узимање душе приликом смрти. 
 

- Малик је задужен за џехеннемску ватру и њено чување. 
 

- Анђели задужени за заметке у мајчиним утробама. Када се од зачећа 

напуни четири месеца, Узвишени Аллах пошаље анђела коме нареди да 

запише четири ствари: опскрбу детета, смртни час, његова дела и да ли 

ће бити сретан или несретан. 
 

- Анђели задужени за чување људских тела и њихово записивање. Са 

сваким човеком су два анђела – један са десне, други са леве стране. 
 

- Анђели задужени за испитивање мртвих. Када се мртви положи у гроб, 

дођу му два анђела и питају га о томе ко му је Господар, шта му је вера 

и ко му је посланик. 

 

 

 

 



Веровање у анђеле доноси величанствене резултате: 
 

1) Спознаја Аллахове величине, Снаге и Моћи. 
 

2) Захвала Узвишеном Аллаху на пажњи према људима тако што је 

задужио анђеле да их чувају, пишу њихова дела и томе слично. 
 

3) Љубав према анђелима због њихове покорности Узвишеном Аллаху. 

 

Неки од оних који су залутали са пута Узвишеног Аллаха, негирају да су 

анђели телесна бића. Сматрају да представљају снагу потенцијалног добра код 

створења. 

Ово је изношење лажи на Аллахову Књигу, Послаников, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, суннет (праксу) и иџма' (консензус исламских 

учењака). Узвишени Аллах је рекао: ''Хваљен нека је Аллах, створитељ небеса 

и Земље који анђеле са по два, три и четири крила чини изасланицима. Он 

ономе што ствара додаје шта хоће, Он заиста све може.'' (Кур'ан Часни, 

Фатир, одломак 1). 

''А да си само видео када су анђели неверницима душе узимали и по лицима 

их њиховим и страга ударали. 'Искусите патњу у огњу.'' (Кур'ан Часни, Ел-

Енфал, одломак 50). 

''...А да ти је видети невернике у силним мукама, када анђели буду 

испружили руке своје према њима. 'Спасите се ако можете!...'' (Кур'ан Часни, 

Ел-Ен'ам, одломак 93). 

А о становницима џеннета (раја) је рекао: ''...и анђели ће им улазити на свака 

врата: 'Мир нека је вама, зато што сте трпели, а дивно ли је најлепше 

пребивалиште!'' (Кур'ан Часни, Ер-Р'ад, одломак 23 – 24). 
 

У Ел-Бухаријевом Сахиху од Ебу Хурејре, Аллах био задовољан њим, се 

преноси да је Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, рекао: ''Када 

Узвишени Аллах, заволи неког човека, позове анђела Габријела: 'Аллах воли тог 

и тог роба, па га и ти воли!' Онда га и Габријел заволи, па Габријел разгласи међу 

становницима небеса: 'Аллах воли тог и тог, па га и ви волите!' Потом га заволе 

и становници небеса, а затим постане омиљен и међу становницима Земље (тј. 

остаје у лепој успомени).'' 

Такође, Ебу Хурејре, Аллах био задовољан њим, преноси да је Посланик, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим, рекао: ''Када наступи петак, на свим 

џамијским вратима стоје анђели и записују по реду како ко долази у џамију, а 

кад имам седне на минбер (узвишено место са ког се имам обраћа током говора), 

они затворе своје списе и слушају хутбу (говор имама).'' 

Ови су јасни докази да су анђели телесна бића а не потенцијална снага 

добра као што тврде залутали (ез-заигун) и у овоме се слаже већина муслимана.  



ЊЕГОВЕ КЊИГЕ,  

 

Књиге које је спустио Узвишени Аллах Својим посланицима као милост 

створењима и као упуту да би помоћу њих постигли срећу на оба света.  

 

Веровање у књиге у себи садржи четири ствари: 
 

Прва: Веровање да су оне заиста послате од Узвишеног Аллаха. 
 

Друго: Веровање у сваку књигу понаособ, на пример Кур'ан је послат 

Мухаммеду, нека је Аллахов благослов и мир над њим, Теврат (Тора) послат 

Мојсију, нека је Аллахов мир над њим, Инџил (Јеванђеље) послат Исусу, нека је 

Аллахов мир над њим, и Зебур послат Давиду, нека је Аллахов мир над њим, а 

оне чија имена не знамо верујемо уопштено. 
 

Треће: Сматрање истинитим онога што је дошло у њима, као вести из 

Кур'ана и вести које нису искривљене и измењене из претходних књига. 
 

Четврто: Радити по оним прописима који нису дерогирани и бити 

задовољан и предан њима, свеједно схватили њихову мудрост или не. Све 

пријашње књиге су дерогиране Кур'аном како се то у Кур'ану каже: ''А теби 

објављујемо Књигу, само истину, да потврди књиге пре објављене и да над 

њима бди...'' (Кур'ан Часни, Ел-Ма'ида, одломак 48). 

 

Према томе, није дозвољено радити по било којем пропису из пријашњих 

књига, осим по ономе што је тачно у њима и што је Кур'ан потврдио. 

 

И веровање у књиге рађа плодовима. Неки од њих су: 
 

1)  Знање о Аллаховој пажњи према људима, јер је сваком народу послао 

књигу преко које ће наћи прави пут. 
 

2)  Знање о Аллаховој мудрости, јер је сваком народу одредио оно што 

одговара њиховим приликама сходно речима Узвишеног Аллаха: ''...свима вама 

смо закон и правац прописали...'' (Кур'ан Часни, Ел-Ма'ида, одломак 48). 
 

3)  Захвала на овој Аллаховој благодати. 

 

 

 

 

 

 



ЊЕГОВЕ ПОСЛАНИКЕ,  

 

 ''Посланик'' – онај који је неком послат да пренесе поруку. У овом случају 

то је човек којем је објављен шеријат и који је задужен да га пренесе. Први 

посланик је Ноје, нека је Аллахов мир над њим, а последњи Мухаммед, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим. Узвишени Аллах је рекао: ''Ми објављујемо 

теби као што смо објављивали Ноју и веровесницима после њега...'' (Кур'ан 

Часни, Ен-Ниса, одломак 163). 

У Бухаријевом Сахиху од Енеса ибну Малика у хадису који говори о 

шефа'ату (заговорништву на Судњем дану) се преноси да је Посланик, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, споменуо да ће људи доћи Адаму, нека је 

Аллахов мир над њим, да се заузима за њих па ће он рећи: ''Идите Ноју, првом 

посланику којег је Аллах послао...'' Споменуо је цели хадис. 

Узвишени Аллах је рекао Мухаммеду, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим: ''Мухаммед није родитељ ни једном од ваших људи, него је Аллахов 

посланик и последњи веровесник...'' (Кур'ан Часни, Ел-Ахзаб, одломак 40). 

 

Није било ни једног народа а да му Узвишени Аллах није послао посебан 

верозакон, или посланика којем је објавио да обнови закон објављен пре њега. 

Узвишени Аллах је рекао: ''Ми смо сваком народу посланика послали: 

''Аллаха обожавајте, а кипова се клоните!'' (Кур'ан Часни, Ен-Нахл, одломак 

36). 

''...а није било народа коме није дошао онај који га је опомињао.'' (Кур'ан 

Часни, Фатир, одломак 24). 

''Ми смо објавили Теврат, у коме је упутство и светло. По њему су Јеврејима 

судили веровесници, који су били Аллаху послушни и честити људи...'' 

(Кур'ан Часни, Ел-Ма'ида, одломак 44). 

 

 Посланици су људи, створени су и немају удела у рубубијјету нити 

улухијјету. Ево шта је Узвишени Аллах рекао о Мухаммеду, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, а он је поглавар свих посланика и најугледнији међу 

њима: ''Реци: 'Ја не могу ни самом себи неку корист прибавити, нити од себе 

какву штету отклонити, бива онако како Аллах хоће. А да знам проницати 

у тајне, стекао бих многа добра, а зло би било далеко од мене, ја само доносим 

опомене и радосне вести људима који верују.'' (Кур'ан Часни, Ел-Е'араф, 

одломак 188). А у другом одломку је рекао: ''Реци: 'Ја нисам у стању да од вас 

какву штету отклоним нити да неком од вас какву корист прибавим.'' Реци: 

''Мене нико од Аллахове казне не може у заштиту узети, само код Њега ја 

могу уточиште наћи.'' (Кур'ан Часни, Ел-Џинн, одломак 21 – 22). 

 



Они су као остали људи по питању људских особина, разболевају се, 

умиру, имају потребу за храном и пићем и слично. Узвишени Аллах је рекао о 

Абрахаму, нека је Аллахов мир над њим, како он о своме Господару каже: ''...и 

Који ме храни и поји, и Који ме, када се разболим лечи, и Који ће ми живот 

одузети, и Који ће ме после оживети...'' (Кур'ан Часни, Еш-Шуара', одломак 79 

– 81). 

А Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: ''Ја сам 

човек као и ви, спопада ме заборав као и вас, па ако нешто заборавим ви ме 

подсетите.'' 

Узвишени Аллах их је споменуо као робове у контексту највеће хвале и 

величине њиховог степена. За Ноја, нека је Аллахов мир над њим, Он је рекао: 

''...Он је заиста, био роб захвални.'' (Кур'ан Часни, Ел-Исра, одломак 3). 

А за Мухаммеда, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: ''Нека 

је узвишен Онај Који робу Своме објављује Кур'ан да би световима био 

опомена.'' (Кур'ан Часни, Ел-Фуркан, одломак 1). 

О Абрахаму, Изаку и Јакову, нека је Аллахов мир над њима, је рекао: ''И 

сети се робова наших Абрахама, Изака и Јакова, све у вери чврстих и 

далековидних. Ми их посебно надарисмо врлином једном, да им је увек био 

на уму онај свет, и они су, заиста, у Нас од оних одабраних, добрих људи.'' 

(Кур'ан Часни, Сад, одломак 45 – 47). 

А о Исусу, нека је Аллахов мир над њим, је рекао: ''Он је био само роб 

кога смо Ми посланством наградили и примером за поуку синовима 

Исраиловим учинили.'' (Кур'ан Часни, Ез-Зухруф, одломак 59). 

 

Веровање у посланике обухвата четири ствари: 
 

Прво: веровање да су заиста од Узвишеног Аллаха послати, тако да ко 

занегира једног од њих као посланика, занегирао је све, као што је рекао 

Узвишени Аллах: ''И Нојев народ је сматрао лажним посланике.'' (Кур'ан 

Часни, Еш-Шуара', одломак 105). 

Узвишени Аллах их је убројао у порицатеље свих посланика, иако у 

моменту њихова порицања није било других посланика осим Ноја, нека је 

Аллахов мир над њим. Према томе, и хришћани са својим порицањем и 

неслеђењем Мухаммеда, нека је Аллахов благослов и мир над њим, поричу Исуса 

сина Маријина, а поготово јер их је он обавестио о његовом, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, доласку. 

А то што је Исус, нека је Аллахов мир над њим, најавио долазак 

Мухаммеда, нека је Аллахов благослов и мир над њим, значи да га је Узвишени 

Аллах послао да их спаси из заблуде и да их упути на прави пут. 



Друго: Веровање у оне којима знамо име: Мухаммед, Абрахам, Мојсије, 

Исус и Ноје, нека је Аллахов мир над њима. Ова петорица су из групе посланика 

познатих по именом ''улул – азм'', што би у преводу значило ''одабрани 

посланици''. Узвишени Аллах их је споменуо на два места у Кур'ану: у поглављу 

ел-Ахзаб: ''Ми смо од веровесника завет њихов узели, и од тебе, и од Ноја, и 

од Абрахама, и од Мојсија, и од Усуса сина Маријина...'' (Кур'ан Часни, Ел-

Ахзаб, одломак 7). И у поглављу Еш-Шура: ''Он вам прописује у вери оно што 

је прописао Ноју и оно што је објављено теби, и оно што смо наредили 

Абрахаму и Мојсију и Исусу: ''Праву веру исповедајте и у томе се не 

подвајајте!''...'' (Кур'ан Часни, Еш-Шура, одломак 13). 

А што се тиче оних чија имена не знамо, верујемо и њих све заједно. 

Узвишени Аллах је рекао: ''И пре тебе смо посланике слали, о некима од њих 

смо ти казивали, а о некима ти нисмо казивали...'' (Кур'ан Часни, Му'мин, 

одломак 78). 
 

Треће: Потврђивање истинских вести о којима су нас обавестили. 
 

Четврто: Рад по верозакону посланика који нам је послат. Онај који је нама, 

а и целом свету, послат јесте Мухаммед, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим. Узвишени Аллах је рекао: ''И тако ми Господара твога, они неће бити 

верници док за судију у споровима међусобним тебе не прихвате и да онда 

због пресуде твоје у душама својим нимало тегобе не осете и док се сасвим 

не покоре.'' (Кур'ан Часни, Ен-Ниса, одломак 65). 

 

Веровање у посланике рађа плодовима, неки од њих су: 
 

1) Свест и знање о Аллаховој милости и пажњи према Својим робовима, 

јер им је послао посланике да их упуте на прави пут, да им објасне како ће 

робовати Аллаху Узвишеном, јер људски разум није способан да сама дође до 

спознаје. 
 

2) Захвалност Аллаху на овој великој благодати. 
 

3)  Љубав према посланицима, нека је Аллахов мир над њима, поштовање 

према њима, захвала на начин који им доликује, јер су они Аллахови посланици, 

устрајали су у обожавању Аллаха, и пренели Његову божанску поруку и савет 

Његовим робовима. 

 

 

 

 



Инаџије су у лаж угониле посланике, јер су веровали да Аллахови 

посланици не могу бити људи. Узвишени Аллах је споменуо и порекао ово лажно 

веровање: ''А људе кад им долази упута, одвраћа од веровања само то што су 

говорили: ''Зар је Аллах као посланика човека послао?'' Реци: ''Кад би на 

Земљи анђели смирено ходили, Ми бисмо им са неба анђела за посланика 

послали.'' (Кур'ан Часни, Ел-Исра, одломак 94 – 95). 

Узвишени Аллах је оповргао ово веровање због тога што је нужно да 

посланици буду људи јер су послати становницима Земље, а становници Земље 

су људи. 

Да на Земљи бораве анђели Узвишени Аллах, би им са неба анђела послао 

као посланика, да би био као они. Узвишени Аллах, за оне који посланике у лаж 

угоне каже: ''...Ви сте људи као и ми, хоћете да нас одвратите од оних којима 

су се преци наши клањали – па, донесите нам чудо видљиво!'' Ми јесмо људи 

као и ви'' – говорили су им посланици њихови – али, Аллах даје посланство 

само оним робовима Својим којима Он хоће, ми вам не можемо донети чудо 

без Аллахове воље...'' (Кур'ан Часни, Абрахам, одломак 10 – 11). 
 

___   ___   ___ 

 

И У СУДЊИ ДАН  

 

Последњи дан је кијаметски дан у коме ће се проживети људи ради 

полагања рачуна и награђивања или кажњавања. Назван је тако јер нема дана 

после њега, где ће се становници џеннета (раја) настанити у своја боравишта а 

становници ватре у своја. 
 

Веровање у Судњи дан у себи садржи три ствари: 
 

1)  Веровање у проживљење. То је оживљавање мртвих приликом другог 

дувања у рог, када ће људи устати пред Узвишеног Аллаха, голи, боси и 

необрезани.  

Узвишени Аллах је рекао: ''...Онако како смо први пут из ништа створили, 

тако ћемо поново из ништа створити, – то је обећање Наше, Ми смо заиста 

у могућности то учинити.'' (Кур'ан Часни, Ел-Енбија, одломак 104). 

 

Проживљење је сушта истина. Потврђују га и Кур'ан и Суннет и сагласност 

свих муслимана. Узвишени Аллах је рекао: ''Ви ћете после тога помрети, затим 

ћете, на оном свету оживљени бити.'' (Кур'ан Часни, Ел-Му'минун, одломак 15 

– 16). А Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је рекао: ''Људи ће 

на Судњем дану бити проживљени боси и необрезани.'' (Бухари и Муслим). 



Муслимански учењаци су се сложили по питању веродостојности 

проживљења. Мудрост захтева да Узвишени Аллах, за ова створења одреди 

место повратка где ће свести за оно чиме их је задужио преко посланика. Он 

каже: ''Зар сте мислили да смо вас узалуд створили и на Нам се нећете 

повратити?'' (Кур'ан Часни, Ел-Му'минун, одломак 115). Такође је рекао Своме 

Посланику: ''Онај Који ти објављује Кур'ан сигурно ће те вратити на онај 

свет...'' (Кур'ан Часни, Ел-Касас, одломак 85). 
 

2) Веровање у полагање рачуна и награђивање и кажњавање. Роб ће бити 

питан за своја дела и сходно њима бити награђен или кажњен. Ово је потврђено 

Кур'аном и Суннетом и иџма'ом (консензусом исламских учењака). Узвишени 

Аллах, је у Кур'ану рекао: ''Нама ће се они, заиста вратити и пред Нама ће, 

заиста, рачун полагати! (Часни Кур'ан, Ел-Гашије, одломак 25 – 26). 

''Ко уради добро дело, биће десетероструко награђен, а ко уради лоше дело, 

биће само према заслузи кажњен, и неће им се учинити неправда''. А доста 

је то што ћемо Ми рачуне испитивати.'' (Кур'ан Часни, Ел-Енбија, одломак 

47). 

Од ибну Омера, Аллах био задовољан њим, се преноси да је Посланик, нека 

је Аллахов благослов и мир над њим, рекао: ''Узвишени Аллах, ће се 

приближавати вернику све дотле док га не стави под Своје окриље и покрије, и 

питат ће га: ''Знаш ли за тај и тај грех? Сећаш ли се тога греха? Верник ће рећи: 

''Да, Господару мој'', – док их све не потврди и види да ће га то упропастити. 

Аллах ће тада рећи: ''Покрио сам ти их на дуњалуку, а данас ти их опраштам.'' 

Тада ће му се дати књига његових добрих дела. А што се тиче неверника и 

лицемера, биће прозвани изнад глава свих створења. То су они који су лажи 

износили на свога Господара, а зар није Аллахово проклетство на оне који 

неправду чине.'' (Бухари и Муслим) 

Исто тако се преноси од Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим, да је рекао: ''Ко науми да учини једно добро дело и учини га. Узвишени 

Аллах ће  му за то добро дело дати од десет до седам стотина пута већу награду. 

А онај ко намерава учинити лоше дело и учини га, Аллах ће му уписати да је 

учинио само једно лоше дело.'' 

 

Муслимански учењаци су сагласни по питању постојања полагања рачуна 

и награде и казне за учињена дела. То исто захтева и здрав разум и мудрост. 

Узвишени Аллах, је послао књиге и посланике, обавезао је људе да прихвате оно 

са чиме су долазили и обавезао их да раде према ономе што је наређено, наредио 

је да се одметници убијају и дозволио проливање њихове крви, заробљавање 

њихових породица, жена и иметака. А да нема полагања рачуна, ни награде и 

казне, ово би била играрија која не приличи Мудром Господару.  



Узвишени Аллах је на то упутио речима: ''И сигурно ћемо питати оне којима 

смо посланике слали, а питаћемо, заиста, и посланике и изложићемо им, 

поуздано, све што о њима знамо, јер Ми нисмо одсутни били.'' (Кур'ан Часни, 

Ел-Е'араф, одломак 6 – 7). 
 

3) Веровање у рај и пакао који су вечни исход свим створењима. Рај је 

место благодати које је Узвишени Аллах припремио богобојазним верницима 

који верују у оно чиме их је Узвишени Аллах задужио, који се покоравају 

Узвишеном Аллаху, и Његовом Посланику, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим, који су искрени предани Узвишеном Аллаху, и који следе Посланика, нека 

је Аллахов благослов и мир над њим. У њему су многе врсте ужитака ''које око 

није видело, уво за њих није чуло нити је некада наум пало некоме од људи.'' 

Узвишени Аллах је рекао: ''А они који верују и чине добра дела – они су, 

збиља, најбоља створења, њих награда код Господара њихова чека, еденски 

вртови кроз које реке теку, у којима ће вечно и заувек боравити. Аллах ће 

бити њима задовољан, а и они ће бити Њиме задовољни. То ће бити за онога 

који се буде бојао Господара свога.'' (Кур'ан Часни, Ел-Бејјине, одломак 7 – 8). 

''И нико не зна какве их, као награда за оно што су чинили, скривене 

радости чекају.'' (Кур'ан Часни, Ес-Сеџда, одломак 17). 

 

Ватра је место кажњавања које је Узвишени Аллах приредио насилницима, 

неверницима који не верују у Њега и непокорни су Његовом посланику, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим. У њој су различити видови мучења и окови 

какви не могу ни наум пасти. Узвишени је рекао: ''И чувајте се ватре за 

невернике припремљене.'' (Кур'ан Часни, Алу Имран, одломак 131). А у другом 

одломку је рекао: ''...Ми смо неверницима припремили ватру чији ће их дим 

са свих страна обухватати, ако замоле помоћ, помоћи ће им се текућином 

попут растопљене ковине која ће лица испећи. Ужасна ли пића и грозна ли 

боравишта!'' (Кур'ан Часни, Ел-Кехф, одломак 29). 

''Аллах је невернике проклео и за њих огањ разбуктали припремио, у њему 

ће вечно и заувек боравити, ни заштитника ни помагача неће наћи.'' (Кур'ан 

Часни, Ел-Ахзаб, одломак 64 – 65). 

 

За веровање у последњи дан се веже и веровање у све оно што ће се десити 

после смрти као што је: 

- Искушење у гробу: а то је испитивање мртвог након његова укопавања 

у гроб, о његовом господару, вери и посланику. Узвишени Аллах, ће вернике 

постојаном речју учврстити па ће рећи: ''Мој Господар је Аллах, вера ми је Ислам, 

а Посланик Мухаммед, нека је Аллахов благослов и мир над њим. 
 



Невернике ће Узвишени Аллах, у заблуди оставити те ће рећи: ''Ха, ха, ... 

не знам''. А лицемер или колебљивац ће рећи: ''Не знам, чуо сам људе да нешто 

говоре па сам и ја говорио.'' 

- Патња у гробу ће бити за силнике – невернике и лицемере. Узвишени 

Аллах је рекао: ''...А да ти је видети невернике у силним мукама, када анђели 

буду испружили руке своје према њима: ''Спасите се ако можете! Од сада 

ћете неиздржљивом казном бити кажњени зато што сте на Аллаха оно што 

није истина износили и што сте се према доказима Његовим охоло 

понашали.'' (Кур'ан Часни, Ел-Ен'ам, одломак 93). А за фараонову породицу 

Аллах је рекао: ''Оно ће се ујутро и навече у ватри пржити, а када наступи 

час: ''Уведите фараонове људе у патњу најтежу!'' (Кур'ан Часни, Му'мин, 

одломак 45). 

 

У Муслимовом Сахиху од Зејд ибну Сабита се преноси да је Посланик, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим, рекао: ''Да нећете бити укопани, молио 

бих Аллаха да вам омогући да чујете патњу оних у гробу као што је ја чујем.'' 

Затим се окренуо према њима (друговима својим) и рекао: ''Тражите заштиту код 

Аллаха од патње у ватри.'' Рекли су: ''Боже заштити нас од патње у ватри.'' Затим 

је рекао: ''Тражите заштиту код Аллаха од патње у гробу.'' Рекли су: ''Боже 

заштити нас од патње у гробу.'' Затим је рекао: ''Тражите заштиту код Аллаха од 

смутњи које су се појавиле и од оних које се нису појавиле.'' Рекли су: ''Боже 

заштити нас од смутњи које су се појавиле и оних које се нису појавиле.'' 

''Тражите заштиту код Аллаха од искушења коју са собом носи Деџџал 

(једнооки човек који ће се појавити пред крај овог света и тврдити да је бог)'' – 

рече Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим. ''Боже заштити нас од 

искушења које са собом носи Деџџал'' – рекли су асхаби (другови Посланика).'' 

 

А што се тиче уживања у гробу, она су намењена за искрене вернике. 

Узвишени Аллах, је рекао: ''Онима који говоре: ''Господар наш је Аллах'' па после 

остану при томе долазе анђели: ''Не бојте се и не жалостите се, и радујте се 

рају који вам је обећан.'' (Кур'ан Часни, Фусиллет, одломак 30).  
 

''А зашто ви кад душа до гуше допре, и кад ви будете тада гледали, а ми смо 

му ближи од вас, али ви не видите –, зашто је онда кад нисте у туђој власти 

не повратите ако истину говорите? И ако буде један од оних који су Аллаху 

блиски – удобност и опскрба лепа и рајске благодати њему...'' (Кур'ан Часни, 

Ел-Ваки'а, одломак 83 – 96). 

 

 



Од Бера'а ибну Азиба се преноси да је Посланик, нека је Аллахов благослов 

и мир над њим, рекао о вернику кад одговори анђелима у гробу: ''Чуће се глас са 

неба који ће рећи: ''Истину је рекао мој роб, прострите му у рају, обуците га из 

раја, отворите му врата раја.'' Каже Бера': Осетиће његов мирис и лепоту, и биће 

му раширено у гробу докле његов поглед допире.'' (Ахмед и Ебу Давуд) 

 

Веровање у Судњи дан уродило би следећим плодовима: 

1) Подстицај на покорност Узвишеном Аллаху, и устрајност на њој, и 

жеља за наградом тога дана. 
 

2) Страх од непослушности и задовољства са њом, бојећи се казне тога 

дана. 
 

3) Радост верника због времена које је протекло на овом свету и због тога 

што је ближе будућем свету, где се нада свакој награди и ужицима. 
 

Неверници су порекли проживљење верујући да је то немогуће. Разум, чула 

и шеријат оповргавају и негирају овакво уверење. Доказ из шеријата за то је овај 

одломак из Кур'ана: ''Неверници тврде да неће бити проживљени. Реци: 

''Хоћете, Господара ми мога, сигурно ћете бити оживљени, па о оном што 

сте радили, заиста, бити обавештени!'' – а то је Аллаху лако.'' (Кур'ан Часни, 

Ет-Тегабун, одломак 7). 

 

И све небеске књиге су се сложиле по овом питању. Доказ чула је ово: Узвишени 

Аллах је показао Својим робовима проживљење мртвих на овом свету. У 

поглављу Ел-Бекара (Крава) има пет примера за ову тврдњу: 
 

Први: Кад је Мојсију, нека је Аллахов мир над њим, његов народ рекао: 

''...О Мојсије, ми ти нећемо веровати док Аллаха не видимо!'' Потом их је 

Узвишени Аллах усмртио, затим их у живот повратио те о њима рекао: ''...О 

Мојсије, ми ти нећемо веровати док Аллаха не видимо!'' – муња вас је 

ошинула, видели сте.'' Затим смо вас, после смрти ваше, оживели да бисте 

захвални били.'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекара, одломак 55 – 56).  
 

Други пример: У казивању о убијеном око кога су се спорили Израелћани 

те им је Узвишени Аллах наредио да закољу краву и једним њеним делом ударе 

мртвог да им он каже ко га је убио. О овоме се у Кур'ану каже: ''И када сте једног 

човека убили, па се око њега препирати почели – Аллах је дао да изађе на 

видело оно што сте били сакрили –, Ми смо рекли: ''Ударите га једним 

њеним делом!'' – и ето тако Аллах враћа мртве у живот и пружа вам доказе 

Своје да бисте схватили.'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекара, одломак 72 – 73).  
 



Трећи пример: У казивању о народу који је побегао из свога места бежећи 

од смрти а бијаше их на хиљаде те их је Узвишени усмртио а затим оживео. О 

њима је Узвишени Аллах, рекао: ''Зар ниси чуо о онима који су из страха од 

смрти из земље своје побегли – а бијаше их на хиљаде. Аллах им је рекао: 

''Помрите!'' – а после их је оживео. Аллах је, заиста, добар према људима, 

али већина људи не захваљује.'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекара, одломак 243).  
 

Четврти пример: У казивању о човеку који је наишао поред опустошеног 

места те рекао да је немогуће да Аллах оживи његове мештане. Аллах га је 

усмртио и оставио тако стотину година а затим га оживео. О томе каже Узвишени 

Аллах, у овом одломку: ''Или за онога који је, пролазећи поред једног до 

темеља порушеног града, повикао: ''Како ће Аллах оживети ове што су 

помрли?'' И Аллах учини те он умре и тако остане стотину година, а онда га 

оживе и запита: ''Колико си остао?'' – ''Дан или део дана''. – одговори. ''Не'', 

– рече Он –, остао си стотину година. Погледај јело своје и пиће своје, – није 

се покварило; а погледај и кости, к – види како их састављамо, онда их 

месом облажемо.'' И кад њему би јасно, он повика: ''Ја знам да Аллах све 

може.'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекара, одломак 259). 
 

Пети пример: Казивање о Абрахаму, нека је Аллахов мир над њим, у којем 

је молио Аллаха да му покаже како оживљава мртве, па му је Аллах наредио да 

закоље четири птице, те да их искомада и разнесе по околним брдима и да их 

затим позове, па ће се делови птичијих тела саставити и убрзано доћи Абрахаму, 

нека је Аллахов мир над њим. О овоме Узвишени Аллах је рекао: ''А када 

Абрахам рече: ''Господару мој, покажи ми како умрле оживљаваш!'' – Он 

рече: ''Зар не верујеш?'' – ''Верујем, одговори он, али бих да ми се срце 

смири.'' – ''Узми четири птице'' – рече Он – ''и исеци их, па поједине комаде 

њихове стави на разне брежуљке, затим их позови, брзе ће доћи. Знај да је 

Аллах Силан и Мудар!'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекара, одломак 260).  

Ово су докази чула који стварно упућују на могућност оживљавања мртвог. 

Још пре је било знакова у чудима Исуса, сина Маријина, који је оживљавао мртве 

и изводио их из гробова уз дозволу Узвишеног Аллаха.  

 

Разумски докази се деле на две врсте. Једна од њих је: Узвишени Аллах је 

створио небеса и Земљу и оно што је на њима. Створио их је из ништа и моћан је 

да то поново учини. Он је рекао: ''Он је Тај Који из ничега ствара и Он ће то 

поново учинити, то је Њему лако...'' (Кур'ан Часни, Ер-Рум, одломак 27). 

''...Онако како смо први пут из ништа створили, тако ћемо поново из ништа 

створити, – то је обећање Наше, Ми смо заиста у могућности то учинити.'' 

(Кур'ан Часни, Ел-Енбија, одломак 104).  



А онима што негирају оживљавање трулих костију рекао је: ''Реци: 

''Оживеће их Онај Који их је први пут створио, Он добро зна све што је 

створио.'' (Кур'ан Часни, Јасин, одломак 79).  
 

Други: Земља буде мртва и разрушена без зеленила, па кад на њу падне 

киша прекрије је живописно зеленило. Према томе, Онај који ју је оживео после 

њене обамрлости, моћан је да оживи и мртве. Узвишени Аллах је рекао: ''Један 

од знамења Његових је и то што видиш суву земљу, а кад на њу спустимо 

кишу, она се покрене и узбуја. Онај ко њој даје живот оживеће сигурно и 

умрле, јер је Он моћан све.'' (Кур'ан Часни, Фусиллет, одломак 39).  

А у следећем одломку стоји: ''Ми с неба спуштамо воду као благослов, 

и чинимо да, уз помоћ њену, ничу вртови и жито које се жање и високе палме 

у којих су замеци нагомилани једни изнад других, као храну робовима, и Ми 

њоме оживљавамо мртав предео, такво ће бити и оживљење.'' (Кур'ан Часни, 

Каф, одломак 9 – 11).  

Залутали су одметници који негирају патњу и ужитке у гробу. Верују да су 

они немогући зато што се то не дешава свакодневно. Кажу да када откопају 

мртвог у његовом гробу нађу га онаквог какав је и закопан и гроб се не шири 

нити сужава. Шеријат, чуло и разум побијају ово веровање. 

Шеријат: Већ су споменути докази постојања казне и ужитка у гробу у 

поглављу које говори о веровању у Судњи дан у делу број два онога што је везано 

за Судњи дан. 

У Бухаријином Сахиху од Ибну Аббаса, Аллах био њим задовољан, се 

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

изашао поред зидова Медине и чуо глас два човека који се кажњавају у 

гробовима...'' – потом је преносилац споменуо цели хадис – у њему између 

осталог стоји: ''Један од њих двојице се није запирао после мокрења, а други је 

преносио туђе речи.'' 

Докази из чула: Спавач види у сну да је на пространом раскошном месту 

на коме ужива, или је пак био на тесном и страшном месту где се патио, а понекад 

се и пробуди због оног што види. И поред свега тога он се, ипак, налази на својој 

постељи у својој соби онакав какав јесте. Сан је брат смрти, и због тога га је 

Узвишени Аллах назвао ''смрћу''. ''Аллах узима душе у часу њихове смрти, а и 

оних који спавају, па задржава оне којима је одредио да умру, а оставља оне 

друге до рока одређеног...'' (Кур'ан Часни, Ез-Зумер, одломак 42). 

Доказ из разума: Спавач понекад у сну види истинити сан који се поклапа 

са јавом. Можда види Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, 

онаквог какав јесте, а ко га види сходно његовом опису, уистину га је видео. И 

поред тога, спавач је у својој соби на својој постељи, далеко од онога што види. 



Па кад је ово могуће на дуњалуку (овом свету), зашто не би било могуће на 

будућем свету?! 

Што се тиче њихове тврдње која се темељи на томе да када се откопа 

мртвац, нађе се у истом стању каквом је и закопан и да се гроб није ширио нити 

сузио, на то постоји неколико одговора: 

Први: Није дозвољено супротстављати се шеријату са онаквим ништавним 

сумњама. Јер, да се онај који се супротставља искрено задуби у проучавање онога 

са чиме је дошао шеријат, спознао би неисправност оваквих сумњи. У стиху је 

неко рекао: Много је оних који истине негирају а проблем лежи у њиховом 

болесном размишљању. 

Други: Стања загробног живота спадају у гајб (невидљиви свет) скривене 

ствари које осећаји не могу дефинисати. А да се може регистровати осетилима 

не би било потребе за веровањем у гајб, и били би исти они који верују у њега и 

они који га негирају.  

Трећи: Само мртви могу осетити патње и ужитке у гробу, ширину и 

тескобу у гробу. То је исто као са спавачем који себе види у сну на неком 

страшном и тесном месту или пак лепом и пространом. А његово стање се у 

односу на другог није мењало. Налази се у својој соби између постеље и 

прекривача. 

Посланику, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је силазила објава 

док се он налазио међу својим друговима, те би он чуо објаву док је асхаби 

(другови Посланика) нису чули. Понекад пред њега изађе анђео у лику човека и 

говори са њим, док у исто време асхаби не виде и не чују анђела. 

Четврти: Домет људске спознаје је ограничен на количину коју им је 

одредио Узвишени Аллах и немогуће је да спознају све што постоји. На пример, 

седморо небеса и Земља и оно што је на њима, све истински слави Узвишеног 

Аллаха, и захваљује Му. Узвишени Аллах то понекад допусти да чује неко од 

Његових робова кога Он одабере. И поред тога што је неко у могућности да то 

чује оно је заклоњено од нас.  

О томе Узвишени Аллах, каже: ''Њега величају седморо небеса и Земља, и они 

на њима, и не постоји ништа што Га не велича, хвалећи Га, али ви не 

разумете величање њихово. Он је заиста благ и много прашта.'' (Кур'ан 

Часни, Ел-Исра', одломак 44). 

 

Исто тако и сотона и ђаволи ходају по земљи тамо и овамо. Ђаволи су 

долазили Посланику, нека је Аллахов благослов и мир над њим, слушали шутећи 

те су се вратили своме народу да га опомињу. Они су такође заклоњени од наших 

погледа, али су ипак, присутни.  

 

 



У вези са тим Узвишени Аллах је рекао: ''О синови Адамови, нека вас 

никако не заведе ђаво као што је родитеље ваше из раја извео, скинувши са 

њих одећу њихову да би им стидна места њихова показао! Он вас види, он и 

војске његове, одакле ви њих не видите. Ми смо учинили ђаволе 

заштитницима оних који не верују.'' (Кур'ан Часни, Ел-Е'араф, одломак 27). 

 Према томе, ако створења нису у стању регистровати све присутно, није 

им дозвољено да поричу, иако нису видели, потврђене ствари из подручја 

метафизичке (гајба). 

___   ___   ___ 
 

 

И ДА ВЕРУЈЕШ ДА ЊЕГОВОМ ОДРЕДБОМ БИВА ДОБРО И ЗЛО. ДОКАЗ ЗА 

ОВИХ ШЕСТ ТЕМЕЉА СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''НИЈЕ 

ЧЕСТИТОСТ У ТОМЕ ДА ОКРЕЋЕТЕ СВОЈА ЛИЦА ПРЕМА ИСТОКУ И 

ЗАПАДУ, ЧЕСТИТИ СУ ОНИ КОЈИ ВЕРУЈУ У АЛЛАХА И У ОНАЈ СВЕТ, И У 

АНЂЕЛЕ, И У КЊИГЕ, И У ВЕРОВЕСНИКЕ.'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекаре, 

одломак 177). 

ДОКАЗ ЗА ВЕРОВАЊЕ У ОДРЕДБУ (ПРЕДОДРЕЂЕНОСТ) СУ РЕЧИ 

УЗВИШЕНОГ: ''МИ ЗАИСТА СВЕ СА ОДРЕЂЕЊЕМ СТВАРАМО.'' (Кур'ан 

Часни, Ел-Камер, одломак 49). 

 

Веровање у одредбу обухвата четири елемента: 
 

Прво: Веровање да је Узвишени Аллах знао о свим стварима појединачно 

и групно, одувек и заувек, свеједно радило се о Његовим радњама или делима 

Његових робова. 
 

Друго: Веровање да је то Узвишени записао у чуваној плочи ''Левхи 

махфуз''. О овим двема стварима Узвишени Аллах је рекао: ''Зар не знаш да је 

Аллаху познато све што је на небу и на Земљи? То је све у Књизи, то је, 

уистину, Аллаху лако!'' (Кур'ан Часни, Ел-Хаџџ, одломак 70). 

У Муслимовом Сахиху од Абдуллаха ибну Амра ибну Аса, Аллах био 

задовољан њим, се преноси да је рекао: ''Чуо сам Посланика, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, да је рекао: ''Узвишени Аллах је записао људске 

судбине пре него што је створио небеса и земљу на педесет хиљада година.'' 
 

Треће: Веровање да сва створења постоје Аллаховом вољом, свеједно 

радило се о ономе што је везано за Његова дела или за дела Његових створења. 

У вези са Аллаховим делима Он је рекао: ''Господар твој ствара шта 

хоће, и Он одабира...'' (Кур'ан Часни, Ел-Касас, одломак 68). А у другом 

одломку: ''...Аллах ради шта хоће.'' (Кур'ан Часни, Абрахам, одломак 27). 



''Он вас обликује у материцама како Он хоће...'' (Кур'ан Часни, Али Имран, 

одломак 6). А у вези дела Његових створења Аллах каже: ''...А да Аллах хоће 

окренуо би их против вас и они би се, заиста, против вас борили...'' (Кур'ан 

Часни, Ен-Ниса, одломак 90). 

''...а да је Господар твој хтео, они то не би учинили, зато ти оставих њих, и 

оно што измишљају.'' (Кур'ан Часни, Ел-Ен'ам, одломак 112). 
 

Четврто: Веровање да су сва створења створена од стране Узвишеног 

Аллаха са својим бићима, својствима и покретима, сходно речима Узвишеног 

Господара: ''Аллах је Створитељ свега и Он управља свим.'' (Кур'ан Часни, 

Ез-Зумер, одломак 62). И рекао је: ''...и који је све створио и како треба 

уредио.'' (Кур'ан Часни, Ел-Фуркан, одломак 2).  

О Абрахаму, нека је Аллахов мир над њим, каже се да је рекао свом народу: 

''Аллах ствара и вас и оно што направите.'' (Кур'ан Часни, Ес-Саффат, 

одломак 96). 

 Веровање у одредбу Узвишеног Аллаха, онако како смо је описали, не 

искључује човекову слободну вољу и моћ да је спроведе, јер је и шеријат и 

реалност потврђују. 
 

ШЕРИЈАТ: Узвишени Аллах је о човековој слободној вољи рекао: ''...па 

ко хоће, Господару своме ће, као уточишту поћи.'' (Кур'ан Часни, Ен-Небе', 

одломак 39). ''...и ви њивама својим (женама) прилазите како хоћете...'' 

(Кур'ан Часни, Ел-Бекара, одломак 223).  

А о људској моћи је рекао: ''Зато се Аллаха бојте колико год можете, и 

слушајте и покоравајте се...'' (Кур'ан Часни, Ет-Тегабун, одломак 16). 

А у другом одломку: ''Аллах никога не оптерећује преко могућности 

његових, у његову корист је добро које учини, а на његову штету зло које 

уради...'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекара, одломак 286). 
 

РЕАЛНОСТ: Сваки човек зна да поседује слободну вољу и моћ њене 

спроведбе, помоћу њих извршава и помоћу њих оставља. Зна разликовати оно 

што се дешава његовом вољом као што је шетање, и оно што се дешава без 

његове воље као дрхтање. Али су људска и воља и моћ под окриљем Аллахове 

моћи и воље. Он каже у Кур'ану: ''Ономе од вас који хоће да је на правом путу, 

а ви не можете ништа хтети ако то Аллах, Господар светова, неће!'' (Кур'ан 

Часни, Ет-Теквир, одломак 28 – 29). Зато што је и цели свемир у Аллаховој 

власти, и не постоји ништа у Његовој власти без Његове воље и знања. 
 

Веровање у одредбу на начин како смо описали, не може бити оправдање 

човеку за остављање наређеног и чињење забрањеног. Због овога је исприка 

одредбом неисправна са два гледишта: 



Прво: Узвишени Аллах каже: ''Многобошци ће говорити: ''Да је Аллах 

хтео, ми не бисмо друге Њему равним сматрали, а ни преци наши, нити 

бисмо ишта забрањеним учинили.'' Тако исто су они пре њих порицали, све 

док нашу казну нису искусили. Реци: ''Имате ли ви какав доказ да нам га 

изнесете? Ви се само за претпоставкама поводите и ви само неистину 

говорите.'' (Кур'ан Часни, Ел-Ен'ам, одломак 148). 

Да им је предодређење били исприком не би их Узвишени Аллах 

кажњавао. 
 

Друго: Аллахове речи: ''О посланицима који су радосне вести и опомене 

доносили, да људи после посланика не би никаква оправдања пред Аллахом 

имали. – А Аллах је силан и мудар.'' (Кур'ан Часни, Ен-Ниса, одломак 165). 

Ако кажемо да је предодређење доказ онима који се супротстављају, зашто 

није престао после слања посланика, с обзиром на то да је њихово 

супротстављање после слања посланика присутно Аллаховом одредбом? 
 

Треће: Оно што преносе Бухари и Муслим од Алије ибну Еби Талиба, нека 

је Аллах задовољан њим, да је Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим, рекао: ''Не постоји ни један међу вама а да му већ није одређено његово 

место у џеннету (рају) или џехеннему (паклу).'' Неко од присутних је рекао: ''Зар 

се нећемо ослонити на судбину, Божији Посланиче?'' – ''Не, већ радите, а сваком 

је олакшано оно што ради, затим је проучио овај одломак: ''Ономе који удељује 

и не греши.'' (Кур'ан Часни, Ел-Лејл, одломак5). Ово је Бухаријина верзија 

текста, а у Муслимовој се каже: ''...сваком је олакшано оно за што је створен...'' 

Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је наредио дело а забранио 

да се човек ослони само на судбину. 
 

Четврто: Узвишени Аллах је издао наређења и забране своме робу, и није 

га задужио оним што није у његовој моћи. Он каже: ''Зато се Аллаха бојте 

колико год можете...'' (Кур'ан Часни, Е-Тегабун, одломак 16). ''Аллах никога 

не оптерећује преко могућности...'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекара, одломак 286). Да 

је роб присиљен на одређени посао то би значило да је он задужен нечим што не 

може извршити. Ово је нетачно и због тога кад човек западне у грех из незнања, 

заборава или присиле, не рачуна му се то у грех јер има исприку. 
 

Пето: Аллахова одредба је сакривена и није позната док се не догоди. 

Људска слободна воља претходи делу. Његово чињење дела није плод знања о 

Аллаховој одредби, те стога он губи право на изговор о Аллаховом 

предодређењу тог дела, јер се човек не може правдати оним о чему знања нема. 

 



Шесто: Видимо човека како води рачуна о овосветским стварима које му 

одговарају док их не постигне а оставља само оно што му не одговара, а затим 

своје одступање правда одредбом. Па зашто одступа од оног што му вреди у 

верским стварима а прихвата оно што му штети, а затим се правда одредбом?! 

Зар ово двоје није исто?! 

Пример који појашњава горе наведено је: Када би човек пред собом имао 

два пута, са једним од њих би дошао до града у којем влада неред, убијање, 

пљачка, напаствовање, страх, глад, ... док би другим дошао до града у којем влада 

ред, сигурност, раскошан живот, поштовање части, иметка и живота. Којим би 

од ова два пута кренуо? 

Свакако, да ће следити овај други пут на чијем је крају ред и сигурност и 

немогуће је да било који паметан човек крене путем који води у неред и страх, а 

затим да се правда одредбом. Па зашто у погледу на будући свет следи пут који 

води у ватру, а оставља пут који води у џеннет (рај) и за то се правда одредбом?! 

Други пример: Видимо пример болесника који пије лек невољно јер га не 

воли због тога што му не прија, оставља ону храну која му штети, а радо би је 

јео, а све то чини у потрази за леком и спасом. Немогуће је да одбаци лек нити 

да поједе штетну храну правдајући се одредбом. Па зашто онда човек оставља 

оно што су му наредили Узвишени Аллах и Његов Посланик, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, или ради оно што су му забранили Аллах и Његов 

Посланик, а затим се правда одредбом?! 
 

Седмо: Кад би човека који се правда одредбом за непослушност и 

игнорисање наредби, напала нека особа те му узела иметак, и насрнуо на њега а 

затим се за овај злочин правдао одредбом речима: ''Не кори ме, моје насиље 

према теби је Аллахова одредба.'' – не би прихватио његову исприку. Па како не 

прихвата оправдање онога ко врши насиље над њим, а он сам себе правда због 

насиља над Аллаховим правом?! 

Спомиње се да је пред владара правоверних – Омера ибнул Хаттаба, нека 

је Аллах задовољан њим, доведен крадљивац који заслужује одсецање руке, те је 

наредио да му се одсече рука. На то је крадљивац рекао: ''Полако, владару 

правоверних, моја крађа је Аллахова одредба.'' На то му Омер, нека је Аллах 

задовољан њим, рече: ''И ми теби сечемо руку Аллаховом одредбом.'' 

 

Веровање у одредбу, такође, уродило би значајним величанственим 

плодовима, а неки од њих су: 
  

1) Ослањање на Аллаха приликом узимања превентивних мера за одређено 

дело а не ослањање на сами узрок дела, јер се све одвија Аллаховом одредбом. 
 



2) Да човек не хвали сам себе због постизања нечега што је желео, јер је 

његов успех одредба Узвишеног Аллаха Који му је одредио лепе узроке и успех, 

јер га његова задивљеност самим собом наводи да заборави захвалити Аллаху на 

Његовој благодати. 
 

3) Поузданост и смиреност душе због онога што се дешава Аллаховом 

одредбом. При томе човека не спопада немир због губитка вољене особе, због 

недаће која га је снашла, јер је све то одредба Узвишеног Аллаха, коме припада 

власт над небесима и Земљом. И она ће се неминовно десити. Узвишени Аллах 

каже: ''Нема невоље која задеси Земљу и вас, а која није, пре него што је 

дамо, записана у Књизи, – то је Аллаху, заиста, лако – да не бисте туговали 

за оним што вам је промакло, а и да се не бисте превише радовали ономе 

што вам Он даде. Аллах не воли никакве разметљивце, хвалисавце.'' (Кур'ан 

Часни, Ел-Хадид, одломак 22 – 23).  

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

положај верника, код њега је свако стање добро. Тако нешто је само код верника. 

Ако га задеси нешто лепо, захвали се Аллаху и буде му добро, а ако га задеси 

нека несрећа, стрпи се и опет му буде добро.'' (Муслим) 

 

По питању сватања одредбе залутале су две секте: 

1) Џебријје, који кажу да је роб присиљен на дело које чини и да нема 

слободне воље нити моћи да је спроведе. 

2) Кадеријје, који тврде да је роб самосталан по питању слободне воље и 

њене спроведбе и да Аллахова воља и одредба немају утицаја на њу. 

 

Одговор првој секти (Џебријама) се може пронаћи у шеријату и реалности. 

ШЕРИЈАТ: Узвишени Аллах је потврдио да роб поседује слободну вољу и 

моћ њене спроведбе, у следећим речима. ''...једни од вас су желели овај свет, а 

други онај свет...'' (Кур'ан Часни, Али Имран, одломак 152). У другом одломку 

се каже: ''И реци: ''Истина долази од Господара вашег, па ко хоће – нека 

верује, а ко хоће – нека не верује!'' Ми смо неверницима припремили ватру 

чији ће их дим са свих страна обухватити...'' (Кур'ан Часни, Ел-Кехф, одломак 

29). ''Ко чини добро, у своју корист чини, а ко ради зло, на своју штету ради. 

– А Господар твој није неправедан према робовима Својим.'' (Кур'ан Часни, 

Фусиллет, одломак 46). 
 

СТВАРНОСТ: Сваки човек зна разлику између радњи које врши својом 

вољом, као што су: јело, пиће, купопродаја, и радњи које он не контролише као 

што су: дрхтање код грознице, пад са крова итд. У првом случају он је вршилац 

радње коју је одабрао без присиле, а у другом случају он врши радњу без своје 

воље и жеље за оним што му се десило. 



Одговор другој секти (Кадеријама) се такође може извести из шеријата и 

разума: 

ШЕРИЈАТ: Узвишени Аллах је Створитељ свега и све постојеће је 

последица Његове воље. Он је у Својој књизи објаснио да све радње Његових 

робова настају Његовом вољом. Он каже: ''...Да је Аллах хтео не би се 

међусобно они после њих убијали, када су им јасни докази већ дошли, али 

они су се разишли, неки од њих су веровали, а неки су порицали. А да је 

Аллах хтео, они се не би међусобно убијали, али Аллах ради оно што Он 

жели.'' (Кур'ан Часни, Ел-Бекара, одломак 153). А у другом одломку Узвишени 

Аллах, каже: ''А кад бисмо хтели, сваког човека бисмо на прави пут упутили, 

али Ја сам већ истину рекао: ''Напунићу, заиста, џехеннем (ватру) ђаволима 

и људима заједно!'' (Кур'ан Часни, Ес-Сеџда, одломак 13). 
 

 РАЦИОНАЛНИ ДОКАЗ: Цели свемир је у Аллаховом поседу. И човек је 

део тог свемира и у поседу је Узвишеног Аллаха. Незамисливо је да онај ко је у 

нечијем поседу располаже власништвом поседника без његове дозволе и воље. 
 

___   ___   ___ 
 

 

ТРЕЋИ СТЕПЕН ЈЕ ИХСАН (ДОБРОЧИНСТВО) ЈЕ ЗАСНОВАНО НА ЈЕДНОМ 

ТЕМЕЉУ, А ТО ЈЕ: ДА ОБОЖАВАШ АЛЛАХА КАО ДА ГА ВИДИШ, ЈЕР АКО 

ТИ ЊЕГА НЕ ВИДИШ, ОН ТЕБЕ, ЗАИСТА ВИДИ. 

ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''АЛЛАХ ЈЕ, ЗАИСТА, НА 

СТРАНИ ОНИХ КОЈИ СУ БОГОБОЈАЗНИ И КОЈИ СУ ДОБРОЧИНИТЕЉИ.'' 

(Кур'ан Часни, Ен-Нахл, одломак 128). И РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''И ПОУЗДАЈ СЕ 

У СИЛНОГА И МИЛОСТИВОГ, КОЈИ ТЕ ВИДИ КАДА УСТАНЕШ И КАДА СА 

ОСТАЛИМА МОЛИТВУ ОБАВЉАШ, ЈЕР ОН, ЗАИСТА, СВЕ ЧУЈЕ И СВЕ ЗНА. 

(Кур'ан Часни, Еш-Шу'ара, одломак 217 – 220). И РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''ШТА 

ГОД ТИ ВАЖНО РАДИО, И ШТА ГОД ИЗ КУР'АНА КАЗИВАО, И КАКАВ ГОД 

ВИ ПОСАО РАДИЛИ, МИ НАД ВАМА БДИМО ДОК ГОД СЕ ТИМЕ 

ЗАНИМАТЕ. (Кур'ан Часни, Јунус, одломак 61).  

 

 Ел – Ихсан има супротно значење од речи ел – исаех (лош поступак), а то 

је да човек настоји лепо поступити и отклонити невољу другом, бити на услузи 

Аллаховим робовима својим иметком, угледом, знањем и телом. 
 

Иметком се помаже тако што се дели садака (милостиња) и даје зекат 

(обавеза сваком пунолетном муслиману издвајање 2,5% од иметка на годишњем 

нивоу за сиромашне), а најбољи вид ихсана иметком је зекат, јер је зекат један 

од темеља Ислама и његов саставни део великог значаја, без њега је човеков 

Ислам непотпун. И он је Узвишеном Аллаху најдража врста удељивања.  



После њега по вредности је иметак који је човек дужан трошити на издржавање 

своје жене, мајке, оца, породице, браће, деце од браће и сестара, сестара, амиџа 

(стричева), тетака, даиџа (ујака) итд.  

Затим, садака која се дели сиромашнима (добровољно удељивање) и 

сличним њима који заслужују садаку, као што су ученици итд. 

 

И угледом се чини добро. Људи су на различитим степенима и положајима. 

Неки од њих имају углед код власти, дође му човек те га замоли да се за њега 

заузме код власти да од њега отклоне невољу или да му донесу неку корист. 

 

Знањем човек помаже Аллахове робове подучавајући их на скуповима и 

кружоцима, приватним и општим, па чак и ако је у питању седење у кафани јер 

је подучавање људи доброчинство. Чак и ако се налазиш у кафани подучити људе 

је доброчинство, али при оваквим ситуацијама мораш употребити мудрост. 

Немој досађивати људима тако што ћеш сваки пут кад седнеш са њима дати се 

на опомињање и причу. Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је 

обраћао се људима али није претеривао јер се душе уморе и досади им, а ако ти 

досади клонеш и ослабиш и можда замрзиш ту врсту доброчинства због мноштва 

оних који говоре и опомињу. 

 

Везано за доброчинство телом, Посланик, нека је Аллахов благослов и мир 

над њим, је рекао: ''Да помогнеш човеку да се попне на своју јахалицу, или да му 

помогнеш ствари на њу је садака.'' Да помогнеш човеку да понесе ствари, или да 

му покажеш пут и слично томе, све је то доброчинство којим човек помаже 

Аллахове робове. 

 

А што се тиче ихсана у робовању Узвишеном Аллаху, он се састоји у томе 

да робујеш Аллаху као да Га видиш, као што је рекао Аллахов Посланик, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим. Овај вид ибадета (обожавања) је робовање из 

потребе и жеље. А човек има у себи подстицај да робује Узвишеном Аллаху, из 

потребе и жеље, јер он тражи Онога кога воли, и он Му робује као да Га види. 

Према Њему је искрен, Њему се обраћа и приближава: ''А ако ти Њега не видиш, 

Он тебе види.'' Ово је обожавање из страха. Због овога је ово други степен 

доброчинства.  

Ако не робујеш Узвишеном Аллаху, као да Га видиш и тражиш и 

подстичеш своју душу да дође до Њега, робуј Му као да Он тебе види тако што 

ћеш Га се бојати и бежати од Његове казне. Овај степен је нижи од првог. 

Према Ибнул – Кајјиму, Аллах му се смиловао, ибадет је: 

''Робовање Милостивоме је циљ његове љубави са понизношћу чини два 

темеља''. 



Ибадет заснован на ова два темеља: љубави и понизности. У љубави је 

тражење а у понизности страх и бежање од казне. Ово се зове доброчинством у 

ибадету.  

Ако човек робује Узвишеном Аллаху на овај начин, биће искрен према 

Узвишеном Аллаху. Својим ибадетом не жели постићи охолост нити углед, нити 

какву похвалу од стране људи. Свеједно му је да ли га прате људи или не. Код 

њега је све исто. Његов ибадет је исти у свакој ситуацији и стању. Права 

искреност је у томе да човек наствоји свој ибадет сакрити од људи и да ибадет 

Његовог Господара буде у тајности изузимајући случај у коме је обзнањивање 

ибадета у корист Ислама и муслимана. Као, на пример, када људи следе неког 

човека за којим се поводе, те он осети жељу да покаже свој ибадет људима да би 

они из тога узели правац који ће следити. 

Или кад човек пожели да покаже свој ибадет не би се за њим повели његови 

пријатељи и колеге. У овом случају корист обзнањивања ибадета је већа од 

његова скривања. Узвишени Аллах је похвалио оне који деле своје иметке јавно 

и тајно. Ако је тајновитост у дељењу кориснија за срце, и ако се тиме изражава 

већа богобојазност и преданост Аллаху, онда будите тајновити. А ако је у јавном 

дељењу већа корист за Ислам тиме што се јавно исповедају његови прописи, и 

ако ће се муслимани поводити за оним који дели јавно, онда то чините јавно.  

 

Верник мора водити рачуна о ономе што је корисније. Уколико буде гледао 

да његов ибадет буде кориснији у том случају је он потпунији и вреднији. 

 
ДОКАЗ ИЗ СУННЕТА, ГОВОРА АЛЛАХОВОГ ПОСЛАНИКА, НЕКА ЈЕ 

АЛЛАХОВ БЛАГОСЛОВ И МИР НАД ЊИМ, ЈЕ ПОЗНАТИ ХАДИС 

ГАБРИЈЕЛА, НЕКА ЈЕ АЛЛАХОВ МИР НАД ЊИМ: ПРЕНОСИ ОМЕР Б. ЕЛ – 

ХАТТАБ, АЛЛАХ БИО ЗАДОВОЉАН ЊИМ, РЕКАВШИ: ДОК СМО СЕДЕЛИ 

КОД АЛЛАХОВОГ ПОСЛАНИКА, НЕКА ЈЕ АЛЛАХОВ БЛАГОСЛОВ И МИР 

НАД ЊИМ, КАДА СЕ ПОЈАВИ ПРЕД НАМА ЧОВЕК ИЗРАЗсИТО БЕЛЕ 

ОДЕЋЕ, ЈАКО ЦРНЕ КОСЕ, НЕ ВИДЕ СЕ НА ЊЕМУ ТРАГОВИ ПУТОВАЊА 

И НЕ ПОЗНАЈЕ ГА НИКО ОД НАС. ЗАТИМ СЕДЕ КОД АЛЛАХОВОГ 

ПОСЛАНИКА, НЕКА ЈЕ АЛЛАХОВ БЛАГОСЛОВ И МИР НАД ЊИМ, 

ПРИСЛОНИВШИ СВОЈА КОЛЕНА УЗ ЊЕГОВА И СТАВИВШИ ЊЕГОВЕ 

РУКЕ НА НАДКОЛЕНИЦЕ, И РЕЧЕ. 'О МУХАММЕДЕ, ОБАВЕСТИ МЕ О 

ИСЛАМУ!' ПА МУ РЕЧЕ АЛЛАХОВ ПОСЛАНИК, НЕКА ЈЕ АЛЛАХОВ 

БЛАГОСЛОВ И МИР НАД ЊИМ: ИСЛАМ ЈЕ ДА СВЕДОЧИШ ДА НЕМА 

ИСТИНСКОГ БОГА КОЈИ ЗАСЛУЖУЈЕ ДА БУДЕ ОБОЖАВАН ОСИМ 

АЛЛАХА, И ДА ЈЕ МУХАММЕД АЛЛАХОВ ПОСЛАНИК, ДА ОБАВЉАШ 

МОЛИТВУ, ДАЈЕШ ЗЕКАТ, ПОСТИШ РАМАЗАН И ДА ОБАВИШ ХАЏЏ АКО 

СИ У МОГУЋНОСТИ. РЕЧЕ: ''ИСТИНУ СИ РЕКАО!'' ПА СМО СЕ 

ЗАЧУДИЛИ, ПИТА И ПОТВРЂУЈЕ.  



ЗАТИМ РЕЧЕ: ''ОБАВЕСТИ МЕ О ИМАНУ!'' РЕЧЕ: ''ДА ВЕРУЈЕШ У 

АЛЛАХА, ЊЕГОВЕ АНЂЕЛЕ, ЊЕГОВЕ КЊИГЕ, ЊЕГОВЕ ПОСЛАНИКЕ, 

СУДЊИ ДАН И ДА ВЕРУЈЕШ ДА СВЕ ШТО СЕ ДОГАЂА, БИВА СА 

ЊЕГОВОМ ВОЉОМ И ОДРЕЂЕЊЕМ.'' ЧОВЕК ОПЕТ РЕЧЕ: 'ИСТИНУ СИ 

РЕКАО.' ЗАТИМ РЕЧЕ: ''ОБАВЕСТИ МЕ О ИХСАНУ!'' АЛЛАХОВ 

ПОСЛАНИК, НЕКА ЈЕ АЛЛАХОВ БЛАГОСЛОВ И МИР НАД ЊИМ, МУ 

ОДГОВОРИ: ''ИХСАН ЈЕ ДА ОБОЖАВАШ АЛЛАХА КАО ДА ГА ВИДИШ, ЈЕР 

АКО ТИ ЊЕГА НЕ ВИДИШ, ОН ТЕБЕ ЗАИСТА ВИДИ.'' ЗАТИМ РЕЧЕ: 

'ОБАВЕСТИ МЕ О СУДЊЕМ ДАНУ.' РЕЧЕ: 'УПИТАНИ, НИШТА ВИШЕ НЕ 

ЗНА ОД ОНОГА КОЈИ ПИТА!'' РЕЧЕ: 'ОБАВЕСТИ МЕ О ЊЕГОВИМ 

ПРЕДЗНАЦИМА!' РЕЧЕ ЧОВЕК. ПОСЛАНИК МУ РЕЧЕ: 'ДА РОБИЊА РОДИ 

СЕБИ ГОСПОДАРИЦУ, ДА ВИДИШ ГОЛЕ И БОСОНОГЕ ЧОБАНЕ КАКО СЕ 

НАДМЕЋУ У ИЗГРАДЊИ ВИСОКИХ ПАЛАТА.' ЗАТИМ ЈЕ ОТИШАО ПА 

СМО ОСТАЛИ ДУГО. ПА РЕЧЕ АЛЛАХОВ ПОСЛАНИК, НЕКА ЈЕ АЛЛАХОВ 

БЛАГОСЛОВ И МИР НАД ЊИМ: ''О ОМЕРЕ! ЗНАШ ЛИ КО ЈЕ ОНАЈ ШТО 

ПИТА?'' РЕКЛИ СМО: ''АЛЛАХ УЗВИШЕНИ И ЊЕГОВ ПОСЛАНИК 

НАЈБОЉЕ ЗНАЈУ!'' РЕЧЕ: ''ОВО ЈЕ ГАБРИЈЕЛ, ДОШАО ВАМ ЈЕ ДА ВАС 

ПОДУЧИ ВАШОЈ ВЕРИ.''   

 

 Већи део овог хадиса је већ протумачен, а ми смо га такође протумачили и 

у делу: ''Збирка фетви (правних децизија) и студија'' – 3/143. 

 

ТРЕЋЕ НАЧЕЛО ЈЕСТЕ ПОЗНАВАЊЕ АЛЛАХОВОГ ПОСЛАНИКА 

МУХАММЕДА, НЕКА ЈЕ АЛЛАХОВ БЛАГОСЛОВ И МИР НАД ЊИМ. ОН ЈЕ 

МУХАММЕД СИН АБДУЛЛАХА СИН АБДУЛ – МУТТАЛИБА, СИХ 

ХАШИМА, А ХАШИМ ЈЕ ИЗ ПЛЕМЕНА КУРЕЈШ, А КУРЕЈШИЈЕ СУ ОД 

АРАПА, А АРАПИ СУ ПОТОМЦИ ИСМА'ИЛА СИНА АБРАХАМОВА, НЕКА 

ЈЕ АЛЛАХОВ ПОТПУНИ БЛАГОСЛОВ НА ЊЕГА И НА ПОСЛАНИКА 

МУХАММЕДА. ЖИВЕО ЈЕ ШЕЗДЕСЕТ И ТРИ ГОДИНЕ. ЧЕТРДЕСЕТ 

ГОДИНА ПРЕ ПОСЛАНСТВА И ДВАДЕСЕТ И ТРИ КАО ВЕРОВЕСНИК, 

ПОСЛАНИК. 
 

ВЕРОВЕСНИК ЈЕ ПОСТАО ОБЈАВЉИВАЊЕМ ОДЛОМКА ''ИКРЕ'' (УЧИ), А 

ПОСЛАНИК КАДА МУ ЈЕ ОБЈАВЉЕНА СУРА (ПОГЛАВЉЕ) ''ЕЛ – 

МУДДЕСИР'' (ПОКРИВЕНИ). ЊЕГОВ РОДНИ ГРАД ЈЕ МЕККА, А ХИЏРУ 

(ПРЕСЕЉЕЊЕ) ЈЕ УЧИНИО У МЕДИНУ.  

 

 Три начела која човек мора спознати су: спознаја Господара, вере и 

Посланика. Већ смо споменули спознају роба свог Господара и своје вере. 

 

 

  



А што се тиче спознаје Посланика, можемо рећи да она обухвата ових пет ствари: 

 Прво: Познавање његова порекла. Он је из најугледније лозе. Из 

хашимијске је породице, из племена Курејш и Арап је. Име му је Мухаммед ибну 

Абдиллах ибну Абдил – Мутталиб ибну Хашим и тако до краја како је то већ 

споменуо Шејх, Аллах му се смиловао. 

Друго: Познавање дужине његова живота, места рођења, места у које се 

преселио. Шејх, Аллах му се смиловао, је рекао: ''Живео је 63 године, родио се у 

Мекки, а хиџру учинио у Медину.''  

Родио се у Мекки и у њој живео 53 године, затим се преселио у Медину и 

у њој живео преосталих 10 година живота. У њој је умро у месецу ребиул – 

еввелу, једанаесте године по хиџри.  

Треће: Познавање његова посланичког живота. Његов посланички живот 

је трајао двадесет и три године. Објава му је сишла када је имао 40 година као 

што је то рекао један његов песник: ''Напунио је четрдесету када је засијало из 

њега сунце посланства у рамазану.''  

Четврто: Када је постао посланик и веровесник? Веровесник је био када му 

је Узвишени Аллах објавио речи: ''Читај, у име Господара твога Који ствара, 

ствара човека од угрушка! Читај, племенит је Господар твој, који подучава 

перу, који човека поучава ономе што не зна.'' (Кур'ан Часни, Ел – Алек, 

одломак 1 – 5). 

А Посланик је постао када су му објављене ове Аллахове речи: ''О ти, 

покривени! Устани и опомињи! И Господара свога величај! И одећу своју 

очисти! И кипова се клони! И не приговарај држећи да је много! И ради 

Господара свога трпи! (Кур'ан Часни, Ел – Муддесир, одломак 107). Потом је 

Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, почео опомињати и 

спроводити Аллахову наредбу. 

Разлика између посланика и веровесника је како кажу учењаци: 

Веровесник је онај коме је објављена објава али не и нови шеријат (верозакон) и 

наређено му је да достави објаву народу. Дакле, веровесник долази као 

обновитељ вере народу и суди им по шеријату претходног посланика. А 

посланик је онај коме је објављена објава и нови шеријат и наређено му је да га 

достави и да по њему ради. По томе је сваки посланик веровесник, док сваки 

веровесник није посланик. 

Пето: Са чим је и зашто послат? 

Послат је са вером у Аллахову једноћу и шеријатом који захтева чињење 

наређеног и оствљање забрањеног. Послат је као милост световима да би их 

извео из таме многобоштва, незнања и неверства у светло знања, вере и 

монотеизма, да би заслужили Аллахов опрост и задовољство и да би се спасили 

од Његове казне и срџбе.  

___   ___   ___ 



АЛЛАХ ГА ЈЕ ПОСЛАО ДА УПОЗОРАВА И ОДВРАЋА ОД МНОГОБОШТВА 

И ДА ПОЗИВА У ЧИСТИ МОНОТЕИЗАМ. ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ 

УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''О ТИ ПОКРИВЕНИ!'' УСТАНИ И ОПОМИЊИ! И 

ГОСПОДАРА СВОГА ВЕЛИЧАЈ! И ОДЕЋУ СВОЈУ ОЧИСТИ! И КИПОВА СЕ 

КЛОНИ! И НЕ ПРИГОВАРАЈ ДРЖЕЋИ ДА ЈЕ МНОГО! И РАДИ ГОСПОДАРА 

СВОГА ТРПИ!'' (Кур'ан Часни, Ел – Муддесир, одломак 107).  

ЗНАЧЕЊЕ: ''УСТАНИ И ОПОМИЊИ'' – УПОЗОРАВАЈ НА ОПАСНОСТ 

МНОГОБОШТВА И ПОЗИВАЈ У МОНОТЕИЗАМ. РЕЧИ: ''И ГОСПОДАРА 

СВОГА ВЕЛИЧАЈ!'' ЗНАЧЕ: ВЕЛИЧАЈ ГА ПУТЕМ ИЗРАЖАВАЊА ЊЕГОВЕ 

ЈЕДНОЋЕ (МОНОТЕИЗМА), ТЈ. САМО ЊЕГА ОБОЖАВАЈ. 

''ОДЕЋУ СВОЈУ ОЧИСТИ'' ЗНАЧИ: ОЧИСТИ СВОЈА ДЕЛА ОД ПРИМЕСА 

МНОГОБОШТВА. ''И КИПОВА СЕ КЛОНИ!'' ТО ЗНАЧИ: ОСТАВЉАЊЕ, 

НАПУШТАЊЕ И ОДРИЦАЊЕ ОД КИПОВА И ЊИХОВИХ СЛЕДБЕНИКА. 

 

 То јест, да их упозорава и одвраћа од многобоштва а позива у веровање у 

Аллахову једноћу изражену кроз Његово апсолутно господарство над свим, 

Његово неприкосновено божанство, и Његова лепа имена и савршена својства. 

 У овом одломку позив је упућен Посланику, нека је Аллахов благослов и 

мир над њим. Узвишени Аллах је наредио Посланику, нека је Аллахов благослов 

и мир над њим, да озбиљно и активно опомиње људе, одвраћа их од многобоштва 

и упозорава их на његову опасност. Шејх је већ протумачио ове одломке. 
 

___   ___   ___ 

 

ДЕСЕТ ГОДИНА ЈЕ ПОЗИВАО У МОНОТЕИЗАМ, А НАКОН ТО ЈЕ 

УЗДИГНУТ НА НЕБЕСА (МИ'РАЏ – УЗДИГНУЋЕ НА НЕБО). 

 

 Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је провео десет 

година позивајући у Аллахову једноћу и робовање једино Њему. 

Уздизање или ми'раџ се спомиње у овом одломку: ''Ка Њему се пењу 

анђели и Габријел.'' (Кур'ан Часни, Ел – Меариџ (Степени), одломак 4). 
  

 Ми'раџ је једна од величанствених карактеристика Посланика, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, којом га је Узвишени Аллах почастио пре 

него што је одселио из Мекке. Док је Посланик, нека је Аллахов благослов и мир 

над њим, спавао поред хаџерул – есведа (црни камен Кабе) пришла му је особа и 

распорила га од грла према дну стомака, затим му је извадила срце и напунила 

га мудрошћу и вером припремајући га за оно што ће подузети. Затим му је довео 

белу животињу за јахање, изгледом мања од мазге а већа од магарца која се зове 

''бурак''. Бураков корак је дужине погледа. 

 



 Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је узјахао ову 

животињу, а Габријел, нека је Аллахов мир над њим, га је пратио на овом путу 

док нису стигли до Јерусалима. Тамо је сишао и обавио молитву у џемату 

(заједно) са свим посланицима и веровесницима. Они су клањали иза њега како 

би се на тај начин показао углед и вредност Посланика, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, и да је он имам (вођа) којег треба следити. Затим га је 

Габријел повео на земаљско небо. Затражио је да се отворе његове капије. Био је 

упитан: Ко је то? Габријел. Ко је са тобом? Мухаммед. Је ли он посланик? Јесте. 

Добро дошао, диван нам је он гост, – те му се сва врата отворише. Нађоше Адама, 

нека је Аллахов мир над њим. Габријел тада рече Посланику, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим: ''Ово је твој отац Адам, поселами се са њим. Посланик 

се поселамио са Адамом и он му је узвратио селам (исламски поздрав) и додао: 

''Добро нам дошао добри сине и добри посланиче.'' На Адамовој десној страни су 

биле сретне душе његова потомства, а на његовој левој страни несретне. Кад би 

погледао на десну страну, насмијао би се, а када би погледао на леву страну, 

заплакао би. 

 Затим га је Габријел, нека је Аллахов мир над њим, подигао на друго небо. 

Затражио је да им се отвори... итд. На другом небу је нашао Јахјаа и Исуса, нека 

је Аллахов мир над њима. Они су били течићи. Габријел, нека је Аллахов мир 

над њим, је рекао: ''Ово су Јован (Јахја) и Исус, поселами се са њима. Када се 

Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, поселамио са њима, 

узвратили су му на селам и рекли: ''Добро дошао брате и добри посланиче.'' 

Габријел, нека је Аллахов мир над њим, га је затим подигао на треће небо 

где је затражио да им се отворе његове капије. На трећем небу су нашли Јосифа, 

нека је Аллахов мир над њим. Габријел, нека је Аллахов мир над њим, рече: ''Ово 

је Јосиф, нека је Аллахов мир над њим, поселами се са њим.'' Посланик, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, се поселамио са Јосифом. И он му је узвратио 

на селам и рекао: ''Добро дошао добри брате и добри посланиче.'' Потом се 

Габријел, нека је Аллахов мир над њим, узвисио са Послаником, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, на четврто небо и затражио да им се отворе врата. Ту 

су нашли Идриса, нека је Аллахов мир над њим. Габријел је рекао: ''Ово је Идрис, 

поселами се са њим.'' Посланик се поселамио са Идрисом, а он му је узвратио и 

рекао: ''Добро дошао добри брате и посланиче.'' 

 Након тога се Габријел успео са њим на пето небо, и затражио да им се 

отворе капије. На петом небу су нашли Арона (Харун), нека је Аллахов мир над 

њим, Мојсијевог брата. Габрије, нека је Аллахов мир над њим, је рекао: ''Ово је 

Арон син Имранов, Мојсијев брат, поселами се са њим. Посланик, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, се поселамио а Арон му је узвратио на селам 

и рекао: ''Добро дошао добри брате и добри посланиче.'' 



 Затим се Габријел успео са њим на шесто небо и затражио да им се отворе 

капије. Ту су нашли Мојсија, нека је Аллахов мир над њим. Габријел, нека је 

Аллахов мир над њим, је рекао: ''Ово је Мојсије, поселами се са њим.'' Посланик, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим, се поселамио и са Мојсијем, нека је 

Аллахов мир над њим, на што му је он узвратио на селам додавши: ''Добро дошао 

добри брате и добри посланиче.'' Када су кренули даље, Мојсије, нека је Аллахов 

мир над њим, је заплакао. Упитали су зашто плаче, а он им одговори: ''Плачем 

због тога што ће уммет дечака који је послат после мене бити многобројнији у 

џеннету од мог уммета (скупина муслимана која следи посланика).'' Плач, 

Мојсија, нека је Аллахов мир над њим, је био због благодати коју је његов уммет 

пропустио, а не због зависти Мухаммедовом, нека је Аллахов благослов и мир 

над њим, уммету. 

 Габријел, нека је Аллахов мир над њим, се успео са Мухаммедом, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, на седмо небо и затражио да им се отворе 

капије. На њему је нашао Абрахама, нека је Аллахов мир над њим, Аллаховог 

пријатеља. Габријел је рекао: ''Ово је твој отац Абрахам, поселами се са њим.'' 

Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, се поселамио са 

Абрахамом. Абрахам му је одвратио на селам и рекао: ''Добро дошао добри сине 

и добри посланиче.'' 

 Габријел, нека је Аллахов мир над њим, је са Послаником, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, обишао све ове посланике из почасти према 

Мухаммеду, нека је Аллахов благослов и мир над њим, показујући на тај начин 

његов углед и част. Абрахам, нека је Аллахов мир над њим, је био ослоњен 

леђима на ''бејтул – ма'мур'' (Каба на небу), кућа на седмом небу у коју сваки дан 

уђе 70.000 анђела где робују Аллаху и клањају Му се а затим излазе и не враћају 

се други дан, него долазе други анђели чији број зна једино Узвишени Аллах. 

Затим је Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, уздигнут до 

''сидретул – мунтеха'' (свето дрво у Џеннету). Око њега је Аллаховом вољом 

таква лепота и сјај какав нико описати не може. Ту му је Узвишени Аллах 

прописао педесет молитви да их обавља сваки дан. Са тим се Посланик, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, задовољио и примио наредбу. Када се враћао 

наишао је поред Мојсија, нека је Аллахов мир над њим, који га је упитао: ''Шта 

је твој Господар прописао твом уммету? Педесет молитви дневно. Твој уммет то 

неће моћи поднети, ја сам пре тебе испробао људе и много расправљао са 

Исраилћанима. 

Врати се своме Господару и моли Га да олакша твојим следбеницима. 

Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, прича: ''Вратио сам се и мој 

Господар ми је умањио за десет молитви. Непрестано сам се враћао свом 

Господару док није прописано пет молитви дневно. Када сам кренуо чуо сам 

глас. ''Запечатио сам Своју наредбу и олакшао Својим робовима.'' 



Те ноћи је Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, уведен у 

џеннет где је видео дворац од бисера и земљу од миска (мириса). Након тога је 

сиашо у Мекку рано у зору и обавио сабах намаз (јутарњу молитву). 
 

___   ___   ___ 

 

НА МИ'РАЏУ МУ ЈЕ ПРОПИСАНО ПЕТ МОЛИТВИ. У МЕККИ ЈЕ ОБАВЉАО 

МОЛИТВУ ТРИ ГОДИНЕ А ЗАТИМ МУ ЈЕ НАРЕЂЕНА ХИЏРА 

(ПРЕСЕЉЕЊЕ) У МЕДИНУ. 

 

 Четворорекатне молитве је обављао по два реката док се није преселио у 

Медину, па је тако остао намаз (молитва) путника дворекатни (као олакшица за 

путника), а повећан је број реката у молитвама које се обављају код куће тј. у 

месту боравка. 

 Узвишени Аллах је наредио свом Посланику Мухаммеду, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, да учини хиџру у Медину јер га је становништво Мекке 

спречило да позива у Аллахову веру. У месецу ребиул – еввелу, тринаесте године 

по објави, Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је стигао у 

Медину селећи се из Мекке, града у коме му је спуштена прва објава и најдражег 

места Посланику. Учинио је хиџру, по Аллаховом наређењу, након што је у 

Мекки провео тринаест година достављајући објаву свога Господара и 

позивајући Њему јасним доказима. Међутим, од већине Курејшија и њихових 

вођа је наилазио само на оглушивање и одбијање његова позива, на жестоко 

злостављање Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, и оних који 

га следе и верују у његово посланство. Чак су покушали применити и заверу и 

преваром убити Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим. Вође 

меканских племена су се окупиле у кући звана ''дарун недве'' да се договоре шта 

да ураде са Послаником, нека је Аллахов благослов и мир над њим, јер су видели 

његове другове да селе у Медину. Веровали су да ће им се и он придружити. 

Бојали су се да ће наћи подршку код Енсарија (становници Медине који су 

поверовали у његово посланство) који су му се заветовали да ће га штитити од 

свега онога од чега штите своју децу и жене. 

 Тада би он имао доминацију над њима. Аллахов непријатељ, Ебу Џехл 

(отац незнања), је предложио да из сваког племена узму чврсте младиће и сваком 

од њих дају голу сабљу, да сви заједно оду код Мухаммеда, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, и да га сложно, као један човек ударе и усмрте да би 

га се ослободили. Тако би крварина била подељена на сва племена подједнако, 

те Бену Абдул – Менаф (Посланиково, нека је Аллахов благослов и мир над њим, 

племе) не би могли заметнути рат са свим племенима и задовољиће се крварином 

коју ће им ови исплатити. 



 Узвишени Аллах је обавестио Посланика, нека је Аллахов благослов и мир 

над њим, о ономе што му спремају многобошци и дозволио му да крене пут 

Медине. Ебу Бекр, Аллах био задовољан њим, је већ раније био спреман за сеобу, 

али га је Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, одвраћао и 

говорио: ''Полако Ебу Бекре, надам се да ће и мени ускоро бити дозвољено да се 

одселим.'' Ебу Бекр, Аллах био задовољан њим, је одгодио свој пут, како би 

заједно са Послаником, нека је Аллахов благослов и мир над њим, ишао до 

Медине. Аиша, Аллах био задовољан њом, приповеда: ''Били смо у Ебу Бекровој 

кући кад је у време највеће подневне жеге дошао Посланик, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, умотане главе. За њега бих жртвовао и оца и мајку – 

рече Ебу Бекр – у ово доба дана је могао доћи само по наредби. Посланик, нека 

је Аллахов благослов и мир над њим, је ушао и рекао Ебу Бекру: Нека нас твоји 

укућани оставе насамо. Ти си ми као отац и мајка, они су и твоја породица – рече 

Ебу Бекр. Наређено ми је да се селим. Идем ли са тобом? – упита Ебу Бекр. Идеш. 

Аллахов Посланиче, узми једну од ове две моје деве (камиле). Хоћу, али само за 

паре, – рече Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим. 

  Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, и Ебу Бекр, Аллах 

био задовољан њим, су изашли из Мекке и склонили се у пећину брда Севр, у 

којој су боравили три дана. Код њих је спавао Ебу Бекров син Абдуллах који је 

био млад али веома бистар и свестан. Он би крајем ноћи силазио у Мекку и 

освитао међу Курејшијама. Сваку вест о Посланику, нека је Аллахов благослов 

и мир над њим, и његовом другу би упамтио и увече им је пренео. Курејшије су 

употребиле сва средства и могућности да нађу Посланика, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим. Чак су главе њих двојице или једног од њих уценили 

на стотину дева. Међутим, Узвишени Аллах је био са њима и чувао их онако како 

то само Он зна. Курејшије су дошли чак до улаза у пећину у којој су били 

Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, и Ебу Бекр, Аллах био 

задовољан њим, а нису их могли видети. Прича Ебу Бекр, Аллах био задовољан 

њим: ''Рекао сам Аллаховом Посланику док смо били у пећини: ''Да неко од њих 

спусти поглед видео би нас.'' На то ми је одговорио: ''Не жалости се, Аллах је са 

нама. Ебу Бекре, шта мислиш о двојици са којима је Аллах трећи?'' Када се потера 

за њима мало смирила, након три ноћи, изашли су из пећине и обалом се упутили 

према Медини. 

 Сазнавши од мухаџира (становници Меке који су се одселили у Медину) и 

енсарија (помагачи Посланика и становници Медине) да је Посланик, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, кренуо у правцу Медине, њено становништво 

је сваког јутра излазило у Харру, предграђе Медине, и ишчекивало долазак 

Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, и Ебу Бекра, Аллах био 

задовољан њим. Остајали би ту све док их врелина не би отерала.  



И онога дана када ће Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, стићи 

у Медину, чекали су док их није сунце отерало кућама. Само што су се разишли 

завика неки јевреј, који се због своје неке потребе попео на једну мединску 

тврђаву и тако видео Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, и 

његове пратиоце. Није му преостало ништа друго него да виче што може јаче: ''О 

Арапи, иде вам ваша срећа коју очекујете.'' Сви муслимани се сјатише да 

дочекају Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим. Носили су оружје 

из почасти према Посланику и да би показали да су спремни за борбу на 

Аллаховом путу и на заштиту Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим. Нека је Аллах задовољан са њима. 

 

 Срели су се са њим у долини Харре. Сишао је са десне стране Харре и 

застао код синова Амра ибну Авфа у Кубау. Ту је остао неколико ноћи и саградио 

месџид (џамију), а затим је у пратњи света кренуо у Медину. Много људи је ишло 

са њим а неки су га сретали на путу. 

Прича Ебу Бекр, Аллах био задовољан њим. ''Када смо дошли у Медину 

свет је излазио на путеве и пењао се на куће. Младићи и слуге су узвикивали 

''Аллаху екбер'' (Аллах је највећи), дошао нам је Аллахов Посланик. ''Аллаху 

екбер'', дошао је Мухаммед.  
 

___   ___   ___ 

 

ХИЏРА ЈЕ ПРЕСЕЉЕЊЕ ИЗ ЗЕМЉЕ МНОГОБОШТВА У ИСЛАМСКУ 

ЗЕМЉУ. ХИЏРА ЈЕ ОБАВЕЗА УММЕТУ (НАРОДУ) МУХЕММЕДА, НЕКА ЈЕ 

АЛЛАХОВ БЛАГОСЛОВ И МИР НАД ЊИМ, ИЗ МЕСТА У КОМЕ ВЛАДА 

МНОГОБОШТВО У МЕСТО ГДЕ ВЛАДА ИСЛАМ, И ОНА ЈЕ ВАЖЕЋА СВЕ 

ДО СУДЊЕГ ДАНА. ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''КАДА 

БУДУ УЗИМАЛИ ДУШЕ ОНИМА КОЈИ СУ СЕ ПРЕМА СЕБИ ОГРЕШИЛИ, 

АНЂЕЛИ ЋЕ УПИТАТИ: 'ШТА ЈЕ БИЛО СА ВАМА?' – ''БИЛИ СМО 

ПОТЛАЧЕНИ НА ЗЕМЉИ!'' – ОДГОВОРИЋЕ. – ''ЗАР АЛЛАХОВА ЗЕМЉА 

НИЈЕ ПРОСТРАНА И ЗАР СЕ НИСТЕ МОГЛИ НЕКУД ИСЕЛИТИ?'' – РЕЋИ 

ЋЕ АНЂЕЛИ, И ЗАТО ЋЕ ЊИХОВО ПРЕБИВАЛИШТЕ БИТИ ПАКАО, А 

УЖАСНО ЈЕ ОН БОРАВИШТЕСАМО НЕМОЋНИМ МУШКАРЦИМА И 

ЖЕНАМА, И ДЕЦИ, КОЈИ НИСУ БИЛИ ДОВОЉНО СНАЛАЖЉИВИ И НИСУ 

ЗНАЛИ ПУТ, АЛЛАХ ЋЕ, ИМА НАДЕ, ОПРОСТИТИ ЈЕР АЛЛАХ БРИШЕ 

ГРЕХЕ И ПУНО ПРАШТА. (Кур'ан Часни, Ен – Ниса, одломак 97 – 99). И РЕЧИ 

УЗВИШЕНОГ: ''О РОБОВИ МОЈИ КОЈИ ВЕРУЈЕТЕ, МОЈА ЈЕ ЗЕМЉА 

ПРОСТРАНА, ЗАТО САМО МЕНЕ ОБОЖАВАЈТЕ!'' (Кур'ан Часни, Ел – 

Анкебут, одломак 56). 

 



ЕЛ – БЕГАВИ, АЛЛАХ МУ СЕ СМИЛОВАО, ЈЕ РЕКАО: ''ПОВОД ОБЈАВЕ 

ОВОГ ОДЛОМКА ЈЕСУ МУСЛИМАНИ МЕККЕ КОЈИ НИСУ УЧИНИЛИ 

ХИЏРУ. УЗВИШЕНИ АЛЛАХ ИХ ЈЕ НАЗВАО ВЕРНИЦИМА.'' ДОКАЗ ЗА 

ХИЏРУ ИЗ СУННЕТА СУ РЕЧИ МУХАММЕДА, НЕКА ЈЕ АЛЛАХОВ 

БЛАГОСЛОВ И МИР НАД ЊИМ: ''ХИЏРА НЕЋЕ ПРЕСТАТИ ДА ВАЖИ СВЕ 

ДОК НЕ ПРЕСТАНЕ ПОКАЈАЊЕ, А ПОКАЈАЊЕ НЕЋЕ ПРЕСТАТИ ДА ВАЖИ 

СВЕ ДОК СУНЦЕ НЕ ИЗАЂЕ СА ЗАПАДА.''  

 

Хиџра у језичком значењу је узета из глагола ''хеџере'' што значи оставити. 

У шеријатској терминологији она има значење како је то споменуо Шејх: ''Сеоба 

из места у коме влада многобоштво у место у коме влада Ислам (или у коме се 

слободно испољава Ислам). Место многобоштва је оно где су на снази 

неисламске церемоније (обреди) а не обављају се исламске, као што су езан, 

молитва у џемату, бајрами, џума намаз (молитва петком) на државном нивоу. 

Рекли смо на државном нивоу да бисмо из тога изузели обреде које организују 

муслиманске мањине у неисламским земљама. Земље у којима се исламски 

обреди испољавају на државном нивоу су исламске.  

 

Хиџра је дужност сваког муслимана који се налази у неверничкој земљи и 

није у могућности исповедати своју веру. А његов ислам није потпун ако га не 

може исповедати осим само са пресељењем из тог места. Фикхско правило је да 

оно без чега једна обавеза није потпуна постаје обавезом.  

У овом одломку је доказ да и они који нису учинили хиџру иако су то били 

у могућности, приликом узимања душа анђели ће их корити речима: ''...Зар није 

Аллахова земља била пространа и зар се нисте могли негде иселити?''  

Што се тиче оних који нису били у стању да учине хиџру, Узвишени Аллах, ће 

им то опростити јер Аллах не задужује никога преко његових могућности.  

 

Видљиво је да Шејх, Аллах му се смиловао, коментар овог одломка пренио 

према значењу од Ел – Бегавија. То је у случају ако је он уопште пренесен из Ел 

– Бегавијевог коментара, јер у његовом тефсиру (тумачење Кур'ана) тумачење 

овог одломка Кур'ана није споменуто овим речима.  

То је онога часа када се добра дела више не примају. Узвишени Аллах је о 

томе рекао: ''Онога дана када неки предзнаци од Господара твога дођу, 

ниједном човеку неће бити од користи то што ће тада веровати, ако пре није 

веровао или ако није, као верник, какво добро урадио...'' (Кур'ан Часни, Ел – 

Ен'ам, одломак 158).  

Под речима ''неки предзнаци'' се мисли на велики предзнак Судњег дана и 

излазак сунца са запада.  



Додатак – овде ћемо споменути став шеријата по питању путовања у 

неверничке земље. Путовање у неверничке земље је дозвољено само онда када 

се испуне ова три услова: 
 

Први: Да човек који путује поседује знање којим ће се сачувати од 

сумњивих ствари. 
 

Други: Да поседује веру која ће га сачувати од страсти. 
 

Трећи: Да му је нужда путовати у такво место. 

 

Ако нису испуњена ова три услова није дозвољено муслиману путовати у 

неверничке земље, због тога што је ту присутна смутња или страх од ње и што 

човек расипа иметак јер му је за такав пут потребно много новца. Ако се појави 

потреба за оваквим путовањем (као на пример: потрага за лечењем или науком) 

а онај ко путује поседује знање и веру, у том случају нема сметње за пут.  

Када је у питању туризам у неверничке земље, онда је то сасвим 

непотребно јер то исто може учинити и у исламским земљама у којима се води 

брига о исламским обредима. Данас су, хвала Аллаху, наше исламске земље 

постале неким делом туристичке и могуће је у њима провести одморе.  

Боравак у неверничким земљама у себи крије велику опасност по веру 

муслимана, по његов морал, владање, манире... Сведоци смо лутања многих 

којих боравише тамо и вратише се без онога са чим одоше. Вратише се као 

неваљалци, неки као отпадници од вере и неверници, или као припадници других 

вера – да нас Аллах сачува. Чак се бескрајно исмијавају и нападају веру и 

вернике, и претходнике и ове данашње. Ради овога је обавеза муслимана чување 

и постављање услова који спречавају утицаје ових уништавајућих околности. 

 

За боравак у неверничким земљама се мора претходно испунити два 

основна услова: 
 

1) сигурност муслимана у своју веру, тако што ће поседовати знање, веру 

и велику снагу која ће му гарантовати постојаност у вери и опрезност од 

скретања и сумњи. Да буде спреман на непријатељство и мржњу неверника и да 

се удаљава од дружења и пријатељевања са њима. Љубав и пријатељство према 

неверницима неутралишу веровање у Аллаха. Узвишени Аллах каже: ''Не треба 

да људи који у Аллаха у онај свет верују буду у љубави са онима који се 

Аллаху и Посланику Његовом супротстављају, макар им они били очеви 

њихови, или синови њихови, или браћа њихова, или рођаци њихови...'' 

(Кур'ан Часни, Ел – Муџаделе, одломак 22).  

 



Или речи Узвишеног: ''О верници, не узимајте за заштитнике јевреје и 

хришћане! Они су сами себи заштитници! А њихов је и онај међу вама који 

их за заштитнике прихвати. Аллах заиста неће указати на прави пут људима 

који сами себи неправду чине. Зато ти видиш оне чија су срца болесна како 

се журе да са њима пријатељаство склопе, говорећи: ''Бојимо се да нас каква 

невоља не задеси.'' А Аллах ће сигурно победу или нешто друго од Себе дати, 

па ће се они због онога што су у душама својим крили кајати.'' (Кур'ан Часни, 

Ел – Маи'да, одломак 52 – 53). 

У веродостојном хадису је потврђено да је Посланик, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, рекао: ''Ко воли један народ, он му и припада. Човек је 

са оним кога воли.'' 

Љубав према Аллаховим непријатељима је највећа опасност за муслимане 

јер љубав према њима захтева подржавање њихових ставова и њихово слеђење 

или у најмању руку непорицање њихове заблуде. Ради овога је Посланик, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, рекао: ''Ко воли један народ, он му и припада. 

Човек је са оним кога воли.''  
  

2) Да је у могућности јавно обављати исламске обреде без ометања. Да га 

нико не спречава да обавља молитву, џуму намаз, намазе у џемату (ако има неко 

да са њим клања у џемату и ко ће обавити џуму), да га нико не омета од дељења 

зеката, од поста, хаџџа и других исламских обреда. Ако није у могућности 

извршавати све ово онда боравак у таквој земљи није дозвољен јер је у таквом 

случају хиџра обавеза. 

У делу ''Ел – Мугни'' стр. 457, том 8 се говори о подели људи у односу на 

хиџру: 

- Једна од тих врста су људи којима је хиџра обавеза, а то су оне особе 

који су у могућности да је обаве и нису у стању да јавно исповедају своју веру у 

дотичној земљи. Онај ко боравећи у некој неверничкој земљи, није у могућности 

извршавати обреде које вера захтева, дужан је учинити хиџру сходно речима 

Узвишеног Аллаха: ''Када буду узимали душе онима који су се према себи 

огрешили, анђели ће упитати: ''Шта је било са вама?'' – ''Били смо 

потлачени на земљи'' – одговориће. ''Зар Аллахова земља није пространа и 

зар се нисте могли некуд иселити?'' – рећи ће анђели, и зато ће њихово 

пребивалиште бити џехеннем, а ужасно је он боравиште.'' (Кур'ан Часни, Ен 

– Ниса, одломак 97). 
 

 Ова претња упућује на то да је хиџра обавезна. Извршавање једног од 

верских обавеза је обавеза ономе ко је у могућности. Хиџра је неопходна за 

употпуњавање обавеза, а оно са чиме се употпуњује једна обавеза бива такође 

обавезом.  



Након испуњења ова два основна услова, евентуални боравак у 

неверничким земљама може се свести под неколико врста: 
 

Прва врста: Боравак ради позивања у Ислам и труд да се људи приволе 

Исламу. Ово је једна врста џихада (борбе на Аллаховом путу) и она је фарди – 

кифаје (обавеза групе) ономе ко је то у могућности, под условом да особа позива 

у веру и да га нико у томе не спречава нити да спречава одазивање (прелазак у 

Ислам). Позив у Ислам је једна од верских дужности и пут свих посланика. А и 

сам Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је наредио његово 

преношење када је рекао: ''Пренесите од мене, па макар један цитат.'' 
 

Друга врста: Боравак ради проучавања стања неверника и упознавање са 

њиховим искривљеним веровањем, обредима, застрањивањем у моралу, 

раскалашеним понашањем, да би могао упозоравати људе на опасност од њих, и 

да би могао уверити оне којима се свиђа овакав начин живота, у њихово стварно 

стање. Оваква врста боравка у неверничким земљама је такође једна врста џихада 

због последица које носи са собом упозоравање од куфра (неверства) становника 

те земље и подстицање на прихватање Ислама и упуте. Изопаченост неверства је 

доказ исправности Ислама као што стоји у једној изреци: ''Својом супротношћу 

се доказују ствари.'' 

Нема сумње да испуњење овог услова захтева да штета оваквог боравка не 

буде већа од његове користи. Ако се жељени циљ не оствари због забране од 

стране неверника да верник спроведе позив, онда од његова боравка тамо нема 

никакве користи. Ако, пак, остварење жељеног циља изазове велику штету као 

на пример: да његов позив дочекују псујући Ислам, Посланика Ислама и вође 

Ислама, он је обавезан да престане са позивом према речима Узвишеног Аллаха: 

''Не грдите оне који, поред Аллаха, друге обожавају, да би и они неправедно 

и не мислећи шта говоре Аллаха грдили. Као и овима, тако смо сваком 

народу лепим поступке њихове представљали. Они ће се, на крају, 

Господару своме вратити, па ће их Он о ономе што су радили обавестити.'' 

(Кур'ан Часни, Ел – Ен'ам, одломак 108). 

Слично овоме је да борави у неверничким земљама као муслимански 

шпијун, да прати какве сплетке и замке смерају муслиманима како би муслимани 

били спремни да се суоче са њима. Овако је Посланик, нека је Аллахов благослов 

и мир над њим, послао Хузејфу ибнул – Јемама многобошцима у време Битке на 

Хендеку да му дојави њихово стање. 
 

Трећа врста: Боравак ради потреба исламске државе због уређења односа 

са неверничком земљом, као што су радници амбасада. Пропис за ову врсту је 

као и пропис онога ради чега борави.  



На пример: аташе за културу има дужност да прати студентска питања, да их 

подстиче на придржавање исламских прописа, морала и дисциплине. Његовим 

боравком се постиже велика добробит и избегава велико зло. 
 

Четврта врста: Боравак због властите дозвољене користи као што су 

трговина, лечење итд. Дозвољеност боравка је повезана са његовим разлогом и у 

границама потребе. Исламски учењаци су, позивајући се на праксу неких асхаба, 

дозволили улазак у неверничке земље ради трговине. 
 

Пета врста: Боравак ради науке. Он се може, као и пре наведено, убројати 

у боравке из потребе, само што је боравак ради науке опаснији и погубнији по 

веру и морал. То је ради тога што ученик увек осећа да је на нижем степену од 

професора из чега произилази поштовање и једна врста уверености у исправност 

њихових идеја, мисли, морала, те их у томе настоји опонашати. У томе не 

поклекну само они којима се Аллах смилује и сачува их, али они су малобројни. 

Ученик осећа потребу за учитељем што доводи до симпатија према њему и 

прихватања његових заблуда и извитоперености. Исто тако, природно је да 

ученик има колеге са којима се дружи и пријатељује, које воли и са којима се 

поистовећује.  

Због опасности ове врсте боравка, њој се, поред основна два, додају и ови 

услови: 
 

1) Ученик мора бити на врло високом степену интелигенције и зрелог 

размишљања које ће му помоћи да разликује штетно од корисног и да не мисли 

само на данас, већ да гледа унапред у будућност. Слање младих и незрелих је 

велика опасност по њихову веру, морал, понашање итд. А након тога свега они 

су опасни по свој народ међу које ће се вратити и у њега убризгавати отрове које 

су преузели од неверника. Све ово смо већ видели и можемо да видимо у нашој 

стварности. Велики број таквих се вратио без онога са чим су отишли. Вратише 

се искривљене вере, морала, понашања, и својим заједницама нанеше штету која 

нам је позната и видљива. Слање оваквих људи у неверничке земље личи слању 

оваца крвожедним псима. 
 

2) Да ученик поседује од шеријатског знања онолико колико ће му бити 

довољно да разликује истине од неистине и да се бори истином против неистине 

како не би био обманут стањем у коме се налазе неверници па да помисли да је 

то исправно или да не буде у стању разлучити између њих те се почне двојити 

или чак следити странпутицу. У дови наслеђеној од Посланика, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, се каже: ''Господару мој, покажи ми истину истином и 

упути ме њој, а прикажи ми странпутицу странпутицом и помози ме да је 

оставим, и немој ми је оставити нејасном па да залутам.'' 

 



3) Да ученик поседује веру која ће га чувати и штитити од неверства и 

неваљалштине. Човеку слабе вере је немогуће да се очува (осим онај кога Аллах 

сачува), боравећи у неверничкој земљи из разлога што је нападач јак а бранилац 

слаб. Узроци неверства и греха су онамо снажни и разноврсни. Зато када нападну 

на слабог браниоца постигну свој циљ. 
 

4) Да потреба захтева изучавање науке ради које он борави у неверничкој 

земљи, тако да у њеном изучавању постоји корист за муслимане и под условом 

да таква врста науке није заступљена у њиховим земљама. Ако се пак, ради о 

науци у којој нема користи за муслимане или у исламским земљама постоји иста 

таква школа, није дозвољено да се ради ње борави у неверничким земљама због 

опасности по веру и морал и губљења великих свота новца и иметка без потребе. 

 

Шеста врста: Да се настани ради сталног боравка. Оваква врста боравка у 

себи носи велике опасности због последица које са собом доноси потпуно 

мешање са неверницима и због осећаја да је он као и они, - становник те земље. 

Почне је сматрати својом домовином, сматрати да је као и сваки други становник 

дужан волети ту земљу. 

Он одгаја своју децу међу неверницима и тако они попримају њихове 

особине, узимају њихове обичаје, понекад их опонашају и у веровању и 

обожавању. Због овога је Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, 

рекао: ''Ко се дружи и живи са многобошцем, тај је као и он.'' 

Овај хадис, иако је слабог ланца преносилаца, има своје основе, јер живот 

у истом месту води мешању и опонашању становника. Кајс ибну Еби Хазим 

преноси од Џерир ибну Абдуллаха, Аллах био задовољан њима, да је Посланик, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим, рекао: ''Ја се одричем сваког 

муслимана који борави међу мушрицима: ''Зашто Аллахов Посланиче? – упитали 

су присутни. ''Муслиман не треба да види ватру у кући неверника нити неверник 

у кући муслимана'' 1 - одговори Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над 

њим. Хадис преносе Ебу Давуд и Тирмизи, а већина преносилаца га преносе као 

''мурсел'' од Кајса ибну Еби Хазима а он од Посланика, нека је Аллахов благослов 

и мир над њим. 

Тирмизи каже: ''Чуо сам Мухаммеда (мисли на Бухарију) како каже: ''Хадис 

којег преноси Кајс од Посланика, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је 

сахих – мурсел. 

Зар вернику доликује да станује у неверничким земљама где се јавно 

истичу невернички обреди и где власт не припада ни Аллаху нити Његовом 

Посланику, и да то још гледа својим очима и слуша својим ушима или да је са 

тим задовољан или чак, да себе и своју породицу сматра њеним становницима. 

                                                             
1  Овим речима се алудира на дужност исељавања из неверничке земље.  



Осећа се угодно у тој земљи као што се осећа и међу муслиманима. Не 

обраћа пажњу на све страшне опасности по њега и његову породицу, по њихову 

веру и морал. Ово би било све што смо сабрали у вези са прописом боравка у 

земљама неверника. Молимо Узвишеног Аллаха, да буде исправно и тачно. 
 

___   ___   ___ 

 
ПА КАДА СЕ НАСТАНИО У МЕДИНИ, НАРЕЂЕНИ СУ МУ ОСТАЛИ 

ПРОПИСИ ИСЛАМА, КАО ШТО ЈЕ ЗЕКАТ, МОЛИТВА, ХАЏЏ, ЕЗАН (ПОЗИВ 

НА МОЛИТВУ), ЏИХАД (БОРБА НА АЛЛАХОВОМ ПУТУ), НАРЕЂИВАЊЕ 

ДОБРА А ОДВРАЋАЊЕ ОД ЗЛА И ДРУГИ ИСЛАМСКИ ПРОПИСИ.  

 

Писац, Аллах му се смиловао, каже: ''Када се настанио – Посланик, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, - у Медини, наређени су остали прописи. У 

Мекки је десет година позивао у веровање у једног Бога (монотеизам) а затим је 

наређено пет дневних намаза, такође у Мекки. Када се преселио у Медину још 

увек није био наређен зекат ни пост ни хаџџ нити било који други исламски 

пропис. Из речи писца, Аллах му се смиловао, и јасно види да је зекат наређен у 

Медини. Неки учењаци су мишљења да је зекат прво прописан у Мекки, али није 

прецизно одређен његов проценат и строго наређен. Ови као подлогу своме ставу 

узимају то што су одломци у којима је споменут зекат долазили у мекканским 

поглављима, као што су речи Узвишеног Аллаха у поглављу Ел – Ен'ам: ''...и 

подајте на дан жетве и бербе оно на што други право имају, и не расипајте, 

јер Он не воли расипнике.'' (Кур'ан Часни, Ел – Ен'ам, одломак 141).  

Или у поглављу Ел – Меа'риџ: ''И они у чијим имецима буде одређен део за 

онога који проси и за онога који не проси.'' (Кур'ан Часни, Ел – Меа'риџ, 

одломак 24 – 25). 
 

Било како било, успостављање институције зеката, одређивање процента и 

ко је дужан дати зекат, те образложење са упутама ко га заслужује, се десило у 

Медини. Исти је случај и са езаном, џумом, а на основу јасних доказа изгледа ни 

намаз у џемату није прописан пре доласка у Медину, јер је езан тај којим се 

позива у џемат (заједничко обављање молитве), а он је наређен друге године по 

хиџри. Зекат и пост су такође наређени друге године по хиџри, док је хаџџ, према 

најтачнијем мишљењу, наређен у деветој години. То се десило онда када је 

Мекка, након освајања, постала исламским градом осме године по хиџри. 

Тако исто је и са институцијом наређивања добра а одвраћања од зла и 

другим исламским прописима. Сви су прописани у Медини након што се 

Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, ту настанио и основао 

исламску државу.  

 

___   ___   ___ 



У ОВОМЕ ЈЕ ПРОВЕО ДЕСЕТ ГОДИНА А ЗАТИМ ЈЕ ПРЕСЕЛИО НА АХИРЕТ 

(БУДУЋИ СВЕТ) 

 

Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је живео десет година 

након хиџре и када је са њим Узвишени Аллах усавршио веру и употпунио 

благодат верницима, онда га је узео Себи у најузвишеније друштво, друштво 

веровесника, искрених, шехида (они који су погинули на Аллаховом путу) и 

добрих људи. Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, се разболео 

крајем месеца сафера а почетком месеца ребиул – еввела. Изашао је пред народ 

повезане главе, попео се на минбер и изговорио шехадет. Прво што је након тога 

проговорио је било тражење опроста за шехиде који су пали на Ухуду, а затим је 

наставио: ''Узвишени Аллах је једном робу дао да изабере између овога света и 

онога што је код Њега, па је тај роб изабрао оно што је код Аллаха.'' Ебу Бекр је 

разумео ове речи па је заплакао и рекао: ''Ти си ми као отац и мајка, за тебе ћемо 

жртвовати наше очеве и мајке и синове и себе саме и наше иметке.'' На то је 

Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, рекао: ''Полако, Ебу Бекре, 

а затим је додао: ''Ебу Бекр ми је у погледу дружења и свог иметка 

најповерљивији, и када бих узео неког другог за пријатеља осим Аллаха, био би 

то Ебу Бекр, али међу нама остаје само исламско братство и љубав.'' Потом је 

наредио Ебу Бекру да предводи молитву у џамији.  

Када је наступио понедељак, дванаести или тринаести дан месеца ребиул 

– еввела, једанаесте године по хиџри, Узвишени Аллах га је узео Себи. Када му 

се смрт била сасвим прикучила, умакао је руком у воду и брисао своје лице 

изговарајући при томе: ''Ла илахе иллаллах, заиста смрт има своје муке''.  

А потом је упутио поглед према небу и рекао: ''Боже мој, узми ме међу 

најодабраније друштво.'' Тог дана је Посланик, нека је Аллахов благослов и мир 

над њим, и умро.  
 

Догађај смрти је узнемирио свет, и имали су право да буду узнемирени. То 

је потрајало док није дошао Ебу Бекр, Аллах био задовољан њим, и рекао: ''Онај 

ко је обожавао Мухаммеда, нека зна да је Мухаммед умро, а онај ко је обожавао 

Аллаха, Аллах је жив и Он не умире.'' Затим је проучио одломак Кур'ана: 

''Мухаммед је само посланик, а и пре њега је било посланика. Ако би он умро 

или убијен био, зар бисте се стопама својим вратили?...'' (Кур'ан Часни, Али 

Имран, одломак 144). И одломак: ''Ти ћеш, засигурно умрети, а и они ће, 

такође, помрети.'' (Кур'ан Часни, Ез – Зумер, одломак 30). 

То је појачало плач народа јер им је тек тада постало јасно да је он, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, заиста умро.  



Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је из поштовања 

окупан у одећи, затим је умотан у три кефина (бела сехулска чаршафа) и није му 

обучена кошуља нити амама. Џеназа му је клањана групно без имама.  

Укопан је у четвртак увече након што је дата присега халифи који је дошао 

после њега. Нека је на њега најбољи благослов и спас од Његовог Господара. 
 

___   ___   ___ 

 

ВЕРА СА КОЈОМ ЈЕ ДОШАО ОСТАЛА ЈЕ ДА ТРАЈЕ. НЕМА ДОБРА НА КОЈЕ 

ОВА ВЕРА НЕ УПУЋУЈЕ И НЕМА ЗЛА НА КОЈЕ НЕ УПОЗОРАВА. ДОБРА НА 

КОЈЕ УПУЋУЈЕ СУ: МОНОТЕИЗАМ И СВЕ ОНО ШТО ВОЛИ АЛЛАХ И 

ЧИМЕ ЈЕ ЗАДОВОЉАН. ЗЛО НА КОЈЕ УПОЗОРАВА ЈЕ: МНОГОБОШТВО И 

СВЕ ОНО ШТО УЗВИШЕНИ АЛЛАХ МРЗИ И СА ЧИМ НИЈЕ ЗАДОВОЉАН. 

УЗВИШЕНИ АЛЛАХ ГА ЈЕ ПОСЛАО ЦЕЛОМ ЧОВЕЧАНСТВУ И НАРЕДИО 

ДА МУ СЕ ПОКОРАВАЈУ ОБЕ СКУПИНЕ, И ЉУДИ И ЂАВОЛИ. ДОКАЗ ЗА 

ОВО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''РЕЦИ: 'О ЉУДИ, ЈА САМ СВИМА 

ВАМА АЛЛАХОВ ПОСЛАНИК...'' (Кур'ан Часни, Ел – Е'араф, одломак 158).  

 

У овом одломку је доказ да је Мухаммед, нека је Аллахов благослов и мир 

над њим, Аллахов Посланик свим људима и да Ономе ко га је послао припада 

власт на небесима и на земљи, у чијој је руци живот и смрт. Он је Онај Који се 

обожава као Једини Господар и као Једини Бог. На крају одломка нам Узвишени 

Аллах наређује да верујемо у овог неписменог Посланика и да га следимо и да је 

то разлог знанственој и практичној упути, правом путу и подршци. Он је, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, Посланик обема скупинама и ђаволима и 

људима. Овако су названи због своје многобројности.   

 
ЊИМЕ ЈЕ УЗВИШЕНИ АЛЛАХ УПОТПУНИО ВЕРУ. ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ 

УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''САДА САМ ВАМ ВЕРУ ВАШУ УСАВРШИО И 

БЛАГОДАТ СВОЈУ ПРЕМА ВАМА УПОТПУНИО И ЗАДОВОЉАН САМ ДА 

ВАМ ИСЛАМ БУДЕ ВЕРА.'' (Кур'ан Часни, Ел – Ма'ида, одломак 3).  

 

Значи да је Посланикова,  нека је Аллахов благослов и мир над њим, вера 

вечна све до Судњег дана. Пре него што је Посланик, нека је Аллахов благослов 

и мир над њим, умро објаснио је уммету све што им је потребно везано за сва 

питања. Ебу Зерр, Аллах био задовољан њим, је рекао: ''Посланик, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, није оставио ни птицу која лети на небу, а да 

нам о њој није нешто корисно рекао.''  

 



 Један многобожац је рекао Селману Фарисију: ''Ваш Посланик вас учи, чак 

и како ћете обавити нужду.'' Да, - рекао је Селман, - забранио нам је да приликом 

вршења нужде окрећемо предњу или задњу страну према кибли (правац ка Каби 

у Меки), да се бришемо десном руком и да се бришемо изметом или костима.'' 

Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, је објаснио читаву веру, 

било речима, било оделом, одобравањем или одговором на питање. А најважније 

и највеличанственије од свега тога је то што је објаснио тевхид (монотеизам). 

Све што је наредио је за овосветску или ахиретску добробит уммета, а све 

што је забранио је зло по уммет и на овом свету и на ахирету. Оно што неки људи 

не знају и приговарају тесноћи (ограничености) између наредбе и забране је 

мањак разборитости и стрпљења, те вид непотпуности вере. 

Напротив, опште је правило да нам Узвишени Аллах није дао никаквих 

потешкоћа у нашој вери и да је читава вера лака и једноставна. Узвишени Аллах 

каже: ''Аллах жели да вам олакша, а не да потешкоће имате...'' (Кур'ан Часни, 

Ел – Бекаре, одломак 185). А у другом одломку: ''...и у вери вам није ништа 

тешко прописао...'' (Кур'ан Часни, Ел – Хаџџ, одломак 78). ''Аллах не жели да 

вам причини потешкоће...''(Кур'ан Часни, Ел – Ма'ида, одломак 6).  

Због тога хвала Аллаху на употпуњеној благодати и савршеној вери.  

 

ДОКАЗ ЗА ЊЕГОВУ СМРТ СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''ТИ ЋЕШ, 

ЗАСИГУНО УМРЕТИ, А И ОНИ ЋЕ ТАКОЂЕ ПОМРЕТИ, И ПОСЛЕ НА 

СУДЊЕМ ДАНУ, ПРЕД ГОСПОДАРОМ СВОЈИМ ЋЕТЕ СЕ ЈЕДАН СА 

ДРУГИМ ПРЕПИРАТИ. (Кур'ан Часни, Ез – Зумер, одломак 30 – 31).  

 

У овом одломку се каже да ће Посланик, нека је Аллахов благослов и мир 

над њим, и они којима је послат, умрети и да ће се пред Аллахом на Судњем дану 

препирати, а Узвишени Аллах ће праведно пресудити и неће дати неверницима 

власт над верницима. 
 

___   ___   ___ 

 
ЉУДИ ЋЕ НАКОН СМРТИ БИТИ ПРОЖИВЉЕНИ. ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ 

УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''ОД ЗЕМЉЕ ВАС СТВАРАМО И У ЊУ ВАС 

ВРАЋАМО И ИЗ ЊЕ ЋЕМО ВАС ПО ДРУГИ ПУТ ИЗВЕСТИ.'' (Кур'ан Часни, 

Та Ха, одломак 55). И РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''АЛЛАХ ВАС ОД ЗЕМЉЕ 

ПОПУТ БИЉА СТВАРА, ЗАТИМ ВАС У ЊУ ВРАЋА И ИЗ ЊЕ ЋЕ ВАС 

СИГУРНО ИЗВЕСТИ.'' (Кур'ан Часни, Нух, одломак 17 – 18). 

  

У овој реченици нам је аутор објаснио да ће људи након смрти бити 

проживљени. Проживеће их Узвишени Аллах ради полагања рачуна. 

Проживљење је разлог слања посланика да би се човек спремао за тај дан.  



Дан проживљења и окупљања те њихове тешкоће и прилике је споменуо 

Узвишени Аллах. То наводи срце човека да тражи уточиште код Аллаха и да се 

боји тога дана. Узвишени је рекао: ''Како ћете се, ако останете неверници, 

сачувати Дана који ће децу седом учинити?! Небо ће се тога дана расцепити, 

претња Његова ће се испунити.'' (Кур'ан Часни, Ел – Муземмил, одломак 17 – 

18). 

У овој реченици је знак за веровање у проживљење, а Шејх је као доказ 

узео ова два одломка. То јест, створили смо вас од земље онда када је створен 

Адам од иловаче. У њу вас враћамо, мисли се приликом укопавања у гроб. 

 

А други пут из ње извести значи на дан проживљења (Судњи дан). Овај 

одломак се у потпуности слаже са одломком: ''Од земље вас стварамо и у њу 

вас враћамо и из ње ћемо вас по други пут извести.'' (Кур'ан Часни, Та Ха, 

одломак 55). Пуно је одломака у Кур'ану који говоре о овој теми. 

Узвишени Аллах је пуно пажње посветио доказивању постојања другог 

живота како би људи веровали у њега и како би појачали своје веровање и да би 

се припремали за овај величанствени дан. Молимо Узвишеног Аллаха да анс 

учини сретним тога дана. 
 

___   ___   ___ 

 

НАКОН ПРОЖИВЉЕЊА БИЋЕ ОБРАЧУНАТИ И НАГРАЂЕНИ ЗА СВОЈА 

ДЕЛА. ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ: ''АЛЛАХОВО ЈЕ СВЕ ШТО ЈЕ 

НА НЕБЕСИМА И ШТО ЈЕ НА ЗЕМЉИ, ДА БИ, ПРЕМА ОНОМЕ КАКО СУ 

РАДИЛИ, КАЗНИО ОНЕ КОЈИ РАДЕ ЗЛО, А НАЈЛЕПШОМ НАГРАДОМ 

НАГРАДИО ОНЕ КОЈИ ЧИНЕ ДОБРО.'' (Кур'ан Часни, Ен – Неџм, одломак 31). 

 

Значи, након проживљења људи ће бити испитивани за своја дела, па ако 

буду радили добро биће награђени, а ако буду радили зло биће кажњени. 

Узвишени Аллах, је рекао: ''Онај који буде урадио колико трун добра – видеће 

га, а онај ко буде урадио колико трун зла – видеће га.'' (Кур'ан Часни, Ез – 

Зилзал, одломак 7 – 8). 

''Ми ћемо на Судњем дану исправне теразије поставити, па се никоме 

неправда неће учинити, ако нешто буде тешко колико зрно горушице, Ми 

ћемо за то казнити или наградити. А доста је то што ћемо Ми рачуне 

испитивати.'' (Кур'ан Часни, Ел – Енбија, одломак 47). ''Ко уради добро дело, 

биће десетероструко награђен, а ко уради лоше дело, биће само према 

заслузи кажњен, и неће им се неправда учинити.'' (Кур'ан Часни, Ел – Ен'ам, 

одломак 160). 

 



Добро дело се награђује десет до седам стотина пута или чак и више, 

захваљујући Аллаховој благодати и доброти. Он указује част тиме што даје добро 

дело, затим то чини други пут тако што за њега многоструко награђује. За лоше 

дело се кажњава једном – онолико колико је тешко и ништа му се не додаје. 

Узвишени Аллах је рекао: ''...а ко уради лоше дело, биће само према заслузи 

кажњен, и неће им се учинити неправда.'' Ово је знак Аллахове савршене 

доброте. 

Потом је Шејх то потврдио Аллаховим речима: ''...да би, према ономе 

како су радили, казнио оне који раде зло...'' Није рекао најгором казном као 

што је то рекао у наставку одломка за оне који чине добро: ''...а најлепшом 

наградом наградио оне који чине добро.'' (Кур'ан Часни, Ел – Неџм, одломак 

31). 

___   ___   ___ 

 

ОНАЈ КО  ЗАНЕГИРА ПРОЖИВЉЕЊЕ ПОСТАЈЕ КАФИР (НЕВЕРНИК). 

ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''НЕВЕРНИЦИ МИСЛЕ ДА 

НЕЋЕ БИТИ ОЖИВЉЕНИ. РЕЦИ: ''ХОЋЕТЕ, ГОСПОДАРА МИ МОГА, 

СИГУРНО ЋЕТЕ БИТИ ОЖИВЉЕНИ, ПА ЋЕТЕ О ОНОМ ШТО СТЕ РАДИЛИ, 

ЗАИСТА, БИТИ ОБАВЕШТЕНИ!'' А ТО ЈЕ АЛЛАХУ ЛАКО.'' (Кур'ан Часни, Ет 

– Тегабун, одломак 7).   

 

Ко лажним сматра проживљење тај је кафир (неверник) према Аллаховим 

речима: ''И рекли би: ''Нема живота осим на овом свету и ми нећемо бити 

оживљени!'' А да ти је видети како ће, када пред Господаром својим буду 

заустављени и када их Он упита: ''Зар ово није истина?'' – одговорити: 

''Јесте, тако нам Господара нашег'' – а и како ће Он рећи: ''Е па искусите 

онда патњу због тога што нисте веровали.'' (Кур'ан Часни, Ел – Ен'ам, одломак 

29 – 30). У другом одломку Узвишени Аллах каже: ''Тешко тога дана онима 

који су порицали, који су онај свет порицали – а њега може порицати само 

преступник, грешник, који је, када су му одломци Наши казивани, говорио: 

''Измишљотине народа древних!'' А није тако! Оно што су радили прекрило 

је срца њихова, заиста, они ће тога дана од милости Господара свога 

заклоњени бити, затим ће сигурно у огањ ући, па ће им се рећи: ''Ето, то је 

оно што сте порицали!'' (Кур'ан Часни, Ел – Мутаффифун, 10 – 17). 

Или у овом одломку: ''Они чак, и Час оживљења поричу, а Ми смо за 

оне који Час оживљења поричу припремили ватру разбукталу.'' (Кур'ан 

Часни, Ел – Фуркан, одломак 11).  

''А онима који неће да верују у Аллахове доказе и у сусрет са Њим, није стало 

до Моје милости – њих чека патња несносна...'' (Кур'ан Часни, Ел – Анкебут, 

одломак 24). 



 А Шејх, Аллах му се смиловао, је за доказ узео кур'ански одломак: 

''Неверници тврде да неће бити проживљени: Реци: ''хоћете, Господара ми 

мога, сигурно ћете бити оживљени, па о оном што сте радили, заиста, бити 

обавештени!'' – а то је Аллаху лако.'' (Кур'ан Часни, Ет – Тегабун, одломак 7). 

 

 Начини уверавања порицатеља проживљења могу се свести под следеће: 
 

1)  Проживљење је потврђено од стране посланика и веровесника, у 

Аллаховим књигама, у небеским законима. Њихови народи су га прихватили. 

Како можете порицати оно што су пренели посланици, а веровати у оно што је 

пренесено од филозофа и мислилаца, иако се оно што они преносе не може 

мерити са проживљењем ни по питању начина преношења нити по питању 

сведочења реалности (стварности)?! 
 

2)  Рационални докази за проживљење су: 

-  Нико не пориче чињеницу да може бити створен из ничега и да је 

настао након што га није било. Тако Онај који га је створио након што га није 

било, способан је да то поново учини. У вези са тим Узвишени Аллах је рекао: 

''Он је Тај који из ничега ствара и Он ће то поново учинити, то је Њему 

лако...'' (Кур'ан Часни, Ер – Рум, одломак 27). ''...Онако како смо први пут из 

ништа створили, тако ћемо поново из ништа створити, - то је обећање Наше, 

Ми смо заиста моћни то учинити.'' (Кур'ан Часни, Ел – Енбија', одломак 104). 
 

-  Нико не пориче Величанственост Створитеља небеса и земље са свом 

њиховом величином и савршеном прецизношћу. Онај који је то могао створити, 

у стању је створити и људе и вратити их у првобитно стање. Узвишени Аллах је 

рекао: ''Стварање небеса и Земље је сигурно веће него стварање људског 

рода, али већина људи не зна.'' (Кур'ан Часни, Ел – Му'мин, одломак 57).  

''Зар не знају да је Аллах – који је небеса и Земљу створио и који није, 

стварајући их, изнемогао – моћан да оживи мртве? Јесте, Он све може.'' 

(Кур'ан Часни, Ел – Ахкаф, одломак 33). ''Зар Онај који је створио небеса и 

Земљу није моћан да створи њима сличне? Јесте, Он све ствара и Он је 

свезнајући, и заиста Он може, када нешто хоће, само за то каже: ''Буди!'' – и 

оно буде.'' (Кур'ан Часни, Јасин, одломак 81 – 82). 
 

-  Само ко има очи види земљу мртву и сувог растиња, а када на њу падне 

киша оживи и растиње се врати у живот након смрти. Онај ко је Моћан да 

поврати у живот земљу након њене смрти, у стању је да проживи мртве. 

Узвишени Аллах је рекао: ''...И ти видиш земљу како је замрла, али када на 

њу кишу спустимо, она устрепће и узбуја, и из ње изникне разноврсно биље 

прекрасно, зато што Аллах постоји, и што је Он моћан да мртве оживи, и 

што Он све може.'' (Кур'ан Часни, Ел – Хаџџ, одломак 5 – 6). 



3)  Чула и реалност су се осведочили у могућност проживљења кроз 

догађаје о којима нас је Узвишени Аллах, обавестио. Он је само у поглављу Ел – 

Бекаре споменуо пет случајева проживљења, а један од њих је: ''Или за онога који 

је, пролазећи поред једног до темеља порушеног града, повикао: ''Како ће Аллах 

оживети ове што су помрли?'' 

И Аллах учини те он умре и тако остаде стотину година, а онда га оживе и 

запита: ''Колико си остао?'' – ''Дан или део дана.'' – одговори. ''Не'', - рече 

Он, - остао си стотину година. Погледај јело своје и пиће своје, - није се 

покварило, а погледај и магарца свога – да те учиним доказом људима, - а 

погледај и кости, - види како их састављамо, онда их месом облажемо.'' И 

кад њему би јасно, он повика: ''Ја знам да Аллах све може.'' (Кур'ан Часни, 

Ел – Бекара, одломак 259). 
 

4)  Разум потврђује нужност проживљења, да би душа била награђена за 

оно што је заслужила. Да нема проживљења стварање људи би било узалудно и 

не би имало никакве вредности нити мудрости, и не би било разлике између људи 

и животиња по питању живота на земљи. Узвишени Аллах је рекао: ''Зар сте 

мислили да смо вас узалуд створили и да Нам се нећете повратити?'' (Кур'ан 

Часни, Ел – Му'минун, одломак 115). ''Час оживљења ће сигурно доћи – од 

сваког га тајим, кад ће сваки човек према труду своме награђен или кажњен 

бити.'' (Кур'ан Часни, Та Ха, одломак 15). ''Они се заклињу Аллахом, 

најтежом заклетвом. ''Аллах неће оживети онога који умре!'' А хоће, то је 

Његово обећање које ће се, заиста, испунити, - само што већина људи не зна, 

да би им објаснио оно око чега су се разилазили и да би сазнали они који 

нису веровали да су лашци били. Ако нешто хоћемо, Ми само зато кажемо: 

''Буди!'' – и оно буде.'' (Кур'ан Часни, Ен – Нахл, одломак 24). 

''Неверници тврде да неће бити проживљени.'' Реци: ''Хоћете, Господара ми 

мога, сигурно ћете бити оживљени, па о оном што сте радили, заиста, бити 

обавештени!'' – а то је Аллаху лако.'' (Кур'ан Часни, Ет – Тегабун, одломак 7). 

Ако изнесеш ове доказе онима који негирају проживљење, и они после тога 

остану при своме, знај да су они тврдоглави и охоли, ''...а многобошци ће 

сигурно сазнати у какву ће се муку увалити.'' (Кур'ан Часни, Еш – Шуара', 

одломак 227). 
 

___   ___   ___ 

 

 

 

 

 



УЗВИШЕНИ АЛЛАХ ЈЕ СЛАО ПОСЛАНИКЕ КАО ДОНОСИОЦЕ РАДОСНИХ 

ВЕСТИ И ОПОМИЊАЧЕ, А ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: 

''ПОСЛАЛИ СМО ПОСЛАНИКЕ КОЈИ СУ РАДОСНЕ ВЕСТИ И ОПОМЕНЕ 

ДОНОСИЛИ, ДА ЉУДИ ПОСЛЕ ПОСЛАНИКА НЕ БИ НИКАКВОГ 

ОПРАВДАЊА ПРЕД АЛЛАХОМ ИМАЛИ...'' (Кур'ан Часни, Ен – Ниса, одломак 

165). 

 

Аутор, нека му се Аллах смилује, је објаснио да је Узвишени Аллах све 

посланике слао да буду опомињачи и доносиоци радосних вести, како то Он 

каже: (посланицима, који су радосне вести и опомене доносили). Оне који их 

следе обрадују џеннетом, а оне који им се супротстављају опомињу ватром. 

 

Слање посланика у себи садржи велике мудрости, а међу најзначајнијим је 

та што људи после посланика не би никаква оправдања пред Аллахом имали, 

како то и каже Узвишени Аллах, у горе споменутом одломку: ''да људи после 

посланика не би никаква оправдања пред Аллахом имали''. 

Једна од мудрости је и та што слање посланика значи употпуњавање 

Аллахове благодати према људима. Зато што човек није у стању да својим 

разумом, какав год он био, спозна у танчине све обавезе према Узвишеном 

Аллаху, нити Аллахова савршена својства и Његова лепа имена. Због тога је 

Узвишени Аллах слао посланике да опомињу и доносе радосне вести, и по њима 

је слао Књигу, саму истину, да се по њој суди људима о ономе у чему се они не 

би слагали. 

 

Величанственије чему су позивали сви посланици, почев од првог Ноја, 

нека је Аллахов мир над њим, па до последњег Мухаммеда, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, јесте тевхид (монотеизам). У вези са тим Узвишени 

Аллах је рекао: ''Ми смо сваком народу посланика послали: ''Аллаху се 

клањајте, а кипова се клоните!'' (Кур'ан Часни, Ен – Нахл, одломак 36).  

А у другом одломку стоји: ''Пре тебе ниједног посланика нисмо 

послали, а да му нисмо објавили: ''Нема бога осим Мене, зато само Мене 

обожавајте!'' (Кур'ан Часни, Ел – Енбија', одломак 25). 
 

___   ___   ___ 

 

 

 

 

 



ПРВИ ПОСЛАНИК БИО ЈЕ НОЈЕ, НЕКА ЈЕ АЛЛАХОВ МИР НАД ЊИМ, А 

ПОСЛЕДЊИ МУХАММЕД, НЕКА ЈЕ АЛЛАХОВ БЛАГОСЛОВ И МИР НАД 

ЊИМ. ДОКАЗ ЗА ОВО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''МИ 

ОБЈАВЉУЈЕМО ТЕБИ КАО ШТО СМО ОБЈАВЉИВАЛИ НОЈУ И 

ВЕРОВЕСНИЦИМА ПОСЛЕ ЊЕГА.'' (Кур'ан Часни, Ен – Ниса, одломак 163). 

 

У веродостојном хадису у поглављу о шефа'ату (заговарању на Судњем 

дану) се каже: ''Ти си први посланик којег је Узвишени Аллах послао 

становништву земље.'' Нема посланика пре Ноја као што су то историчари 

погрешно пренели, тврдећи да је Идрис, нека је Аллахов мир над њим, пре Ноја, 

нека је Аллахов мир над њим. Доказало се да је Идрис био посланик 

Исраилћанима. 

Последњи и печат свих посланика је Мухаммед, нека је Аллахов благослов 

и мир над њим, као што то каже наш Господар Узвишени Аллах: ''Мухаммед 

није родитељ ниједном од ваших људи, него је Аллахов посланик и 

последњи веровесник, а Аллах све добро зна.'' (Кур'ан Часни, Ел – Ахзаб, 

одломак 40).  

Према томе, нема посланика после њега и ко за себе каже да је посланик 

после њега, тај је лажац и неверник и отпадник од Ислама. 

 
СВАКОМ НАРОДУ КОЈЕМ ЈЕ АЛЛАХ ПОСЛАО ПОСЛАНИКА, ПОЧЕВ ОД 

НОЈА ПА ДО МУХАММЕДА, НЕКА ЈЕ АЛЛАХОВ БЛАГОСЛОВ И МИР НАД 

ЊИМ, ЈЕ ЊЕГОВ ПОСЛАНИК НАРЕЂИВАО ДА ОБОЖАВАЈУ АЛЛАХА 

ЈЕДИНОГ, А ЗАБРАЊИВАО ИМ ЈЕ ДА ОБОЖАВАЈУ ТАГУТА (ТАГУТ ЈЕ 

СВАКИ ОНАЈ КОЈИ СЕ ИЗДИГНЕ И ПРЕЂЕ ПРЕКО ГРАНИЦЕ – КОЈУ МУ ЈЕ 

УЗВИШЕНИ АЛЛАХ ОДРЕДИО – СВЕЈЕДНО ДА ЛИ СЕ ИСТИ ОБОЖАВАО, 

СЛЕДИО ИЛИ МУ СЕ ПОКОРАВАЛО). ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ 

АЛЛАХА: ''МИ СМО СВАКОМ НАРОДУ ПОСЛАНИКА ПОСЛАЛИ: ''АЛЛАХА 

ОБОЖАВАЈТЕ, А СОТОНЕ – ТАГУТА СЕ КЛОНИТЕ!'' (Кур'ан Часни, Ен – 

Нахл, одломак 36).  

 

То јест, Узвишени Аллах, је сваком народу послао посланика који ће их 

позивати у обожавање Јединог Аллаха, а забрањивати им да Му друга приписују. 

Потврда оваквој тези је овај кур'ански одломак: ''...а није било народа коме није 

дошао онај који га је опомињао.'' (Кур'ан Часни, Фатир, одломак 24). ''Ми смо 

сваком народу посланика послали: ''Аллаха обожавајте, а кипова се 

клоните!'' (Кур'ан Часни, Ен – Нахл, одломак 36).  
 

Овај други кур'ански одломак је значење речи: ''ла илахе иллаллах'' – нема 

истинског бога који заслужује да се обожава осим Аллаха Јединог.  

___   ___   ___ 



АЛЛАХ ЈЕ НАРЕДИО СВИМ РОБОВИМА НЕВЕРОВАЊЕ У СОТОНУ, А 

ВЕРОВАЊЕ У ЊЕГА УЗВИШЕНОГ. РЕКАО ЈЕ ИБНУЛ КАЈЈИМ, АЛЛАХ МУ 

СЕ СМИЛОВАО: ''ТАГУТ ЈЕ СВЕ ОНО У ЧЕМУ ЉУДИ ПРЕЂУ ГРАНИЦУ 

ПРИЛИКОМ ОБОЖАВАЊА, СЛЕЂЕЊА И ПОКОРНОСТИ.'' 

 

Шејхул – Ислам (ибну Тејмијје), Аллах му се смиловао, је овим намеравао 

појаснити да се тевхид (монотеизам) не може исказати другачије него вером у 

Аллаха и напуштањем тагута. Узвишени Аллах је наредио робовима да напусте 

тагута. Тагут је изведеница из речи ''тугјан'' што значи претеривање или 

прелажење границе. То значење је забележено у овом одломку: ''Ми смо вас, 

кад је вода прешла границу, у лађи носили.'' (Кур'ан Часни, Ел – Хакка, 

одломак 11). Значи, када је вода прешла уобичајени ниво, Ми смо вас у лађи 

пренели. Што се тиче његовог терминолошког значења њега је најбоље објаснио 

Ибнул – Кајјим у својој дефиницији када је рекао: ''Тагут је све оно у чему људи 

пређу границу приликом обожавања, слеђења и покорности.'' 

Ибнул – Кајјим сматра да се обожавање, слеђење и покорност, на овом 

месту односе на лоше људе, док добри људи не могу бити тагути, иако су слеђени 

и иако им се покорава. Кипови који се обожавају поред Аллаха су тагути. Лоши 

учењаци који позивају у неверовање и заблуду, новотарије, који дозвољавају оно 

што је Аллах забранио или забрањују оно што је Аллах дозволио, су такође 

тагути. И они који се додворавају главешинама улепшавајући им одступање од 

исламских закона и прихватање других увезених који се потпуно супротстављају 

исламском систему, су тагути. Зашто? 

Зато што су они прешли своје границе. Граница учењака је да следи оно са 

чиме је дошао Посланик, нека је Аллахов благослов и мир над њим, зато што су 

учењаци наследници посланика. Наследили су их у знању, раду, моралу, да'ви 

(мисионарству) и подучавању. Када пређу ову наслеђену границу и почну 

владарима улепшавати одступање од исламског система у замену за људске 

законе, онда су они у томе случају тагути, јер су прешли границу онога што спада 

у њихове домене којима су били дужни следити шеријат. 

А што се тиче Ибнул – Кајјимове речи ''којем се покорава'' – он под њима 

мисли на лидере и вође којима се покорава легално или из страхопоштовања. 

Вођама се легално покорава онда када они не наређују оно што се супротставља 

Аллаховој или Посланиковој, нека је Аллахов благослов и мир над њим, наредби. 

У овом случају се не може за њих рећи да су тагути. Напротив, народу је обавеза 

да их слушају и покоравају им се. Овако ограничена покорност у овом случају је 

и покорност Узвишеном Аллаху. Ради овога када извршавамо наредбе 

надређених у стварима у којима смо дужни да их слушамо, треба да имамо на 

уму да ми тиме чинимо ибадет Узвишеном Аллаху, и да Му се на тај начин 

приближавамо.  



Узвишени Аллах је рекао: ''О верници, покоравајте се Аллаху и 

покоравајте се Посланику и представницима вашим...'' (Кур'ан Часни, Ен – 

Ниса, одломак 59).  

А што се тиче покоравања вођама због њихове величине, ако су они јаки и 

способни у својој владавини свет ће им се покоравати због снаге владара чак и 

ако није присутна верска свест.  

Јер на покорност претпостављеном подстиче верска свест, а то је 

покорност која користи. Она је корисна владару исто као што је корисна и 

поданицима. 

Некада покорност може бити изазвана и самим владаром тако што ће бити 

јак и људи га се боје и плаше зато што он злоставља онога који му се 

супротставља. 

Због тога можемо рећи да људи у погледу на своје владаре могу бити у 

следећим стањима:  
 

Прво стање: Да ојача верска свест и владарска контрола. Ово је 

најпотпуније и најузвишеније стање. 
 

Друго стање: Да ослаби верска свест и владарска контрола. Ово је најнижи 

вид стања и при том најопаснији по друштво, владара и поданике. Јер када ослаби 

верска свест и владарска контрола доћи ће до мисаоне, моралне и радне анархије. 
 

Треће стање: Да ослаби верска свест а ојача владарска контрола. Ово је 

средњи степен, јер ако се деси да ојача владарска контрола, то је боље за очување 

добре заједнице. У супротном, да затаји владарева моћ, не може се ни замислити 

каква би била заједница и која би се све зла чинила. 
 

Четврто стање: Да ојача верска свест а ослаби владарска контрола. У овом 

случају је овакво привидно стање на нижем степену од оног трећег, али је оно 

између роба и Господара потпуније и узвишеније. 
 

___   ___   ___ 

 

ТАГУТА ИМА ВЕОМА МНОГО, А ПЕТ ЈЕ ГЛАВНИХ: ''ЂАВО, АЛЛАХ ГА 

ПРОКЛЕО, ЗАТИМ СВАКО ОНАЈ КОГА ЉУДИ ОБОЖАВАЈУ А ОН ТИМЕ 

ЗАДОВОЉАН, ПОТОМ ОНАЈ КОЈИ ДРУГЕ ПОЗИВА ДА ГА ОБОЖАВАЈУ, 

ОНАЈ КОЈИ ТВРДИ ДА ЗНА НЕШТО ОД ОНОГА ШТО ЈЕ САМО АЛЛАХУ 

ПОЗНАТО (ГАЈБ – НЕВИДЉИВИ СВЕТ), И ОНАЈ КОЈИ СУДИ ПО ЗАКОНУ 

КОЈЕГ НИЈЕ ОБЈАВИО УЗВИШЕНИ АЛЛАХ.  

 

 То јесте, постоји пет вођа или предводника свих тагута. 

Ђаво је проклета сотона за којег Узвишени Аллах каже: ''Моје 

проклетство ће те до Судњег дана пратити!'' (Кур'ан Часни, Сад, одломак 78). 



Ђаво је био заједно са анђелима, радио је оно што су и они радили. Дружио се са 

њима, док није наређено да се Адаму учини сеџда (падне ничице испред њега). 

Тада се показала сва његова неваљалштина и охолост. Одбио је учинити сеџду, 

узохолио се и постао неверник. Отеран је из Аллахове милости. Узвишени 

Аллах, за њега каже: ''А када рекосмо анђелима: ''Поклоните се Адаму!'' – 

они се поклонише, али ђаво не хтеде, он се узохоли и постаде неверник.'' 

(Кур'ан Часни, Ел – Бекара, одломак 34). 

То јесте, да је обожаван мимо Аллаха и да буде задовољан што га неко 

обожава мимо Аллаха. Таква особа је једна од предводника и поглавица свих 

тагута – да нас Аллах тога сачува. При томе је свеједно да ли га обожавају пре 

смрти или после. 

То јесте, онај који позива људе да га обожавају, па ако га и не би обожавали 

– он је један од тагутских поглавица. Свеједно је да ли се свет одазвао његовом 

позиву или не. 

 

Гајб је све оно што је одсутно у односу на човека. Постоје две врсте гајба: 

Актуелни – садашњи и гајб везан за будућност. Актуелни – садашњи гајб је 

релативан, што значи да једној особи нешто може бити познато док је то исто 

другој особи непознато. 

Гајб везан за будућност је стварни гајб и он никоме другом није познат 

осим Аллаху, или ономе коме је Аллах допустио од својих посланика да зна 

нешто од гајба. Ко тврди да познаје гајб ствари, тај је неверник зато што он на 

тај начин угони у лаж и Аллаха и Његовог Посланика. Узвишени Аллах каже: 

''Реци: ''Нико, осим Аллаха, ни на небу ни на Земљи, не зна шта ће се 

догодити, и они не знају када ће оживљени бити.'' (Кур'ан Часни, Ен – Немл, 

одломак 65).  

Ако је Узвишени Аллах, наредио Мухаммеду, нека је Аллахов благослов и 

мир над њим, да обзнани главешинама Мекке да нико осим Аллаха, ни на небу 

ни на Земљи не зна шта ће се догодити, онда онај који призива да познаје гајб у 

лаж угони Узвишеног Аллаха и Његовог Посланика. 

Овима ћемо рећи: ''Како је могуће да ви познајете гајб, а Посланик га није 

познавао?! Ако кажу да су они одликованији, онда су тим речима постали 

неверници. А ако кажу да је Посланик одликованији, упитаћемо их: ''Зашто је 

онда гајб скривен од Посланика, а од вас није и ви га познајете?!'' А свима нам је 

добро познато да је Узвишени Аллах рекао: ''Он тајне зна и Он тајне своје не 

открива никове, осим ономе кога Он за посланика одабере, зато Он и испред 

њега и иза њега поставља оне који ће га чувати.'' (Кур'ан Часни, Ел – Џинн, 

одломак 26 – 27). 

 



Ово је други одломак који упућује на неверство онога који за себе тврди да 

познаје тајне – гајб. Узвишени Аллах је наредио своме Посланику, нека је 

Аллахов благослов и мир над њим, да каже главешинама: ''Реци: ''Ја вам не 

кажем: 'Код мене су Аллахове ризнице', нити: 'Мени је познат невидљиви 

свет', нити вам кажем: 'Ја сам анђео' – ја следим смао оно што ми се 

објављује...'' (Кур'ан Часни, Ел – Ен'ам, одломак 50). 

 

Суђење по Аллаховим законима спада у тевхидур – рубубијје због тога што 

је то спровођење Аллаховог закона који је срж Његова божанства, савршенства, 

Његове власти и деловања. Због тога је Узвишени Аллах, назвао оне који друге 

следе у стварима које се супротстављају ономе што је Узвишени Аллах објавио 

''боговима''. Узвишени Аллах каже: ''Они поред Аллаха, боговима сматрају 

свештенике своје и монахе своје и Месиха, сина Маријина, а наређено им је 

да само једног Бога обожавају, - нема бога осим Њега. Он је врло високо 

изнад оних које они Њему равним сматрају.'' (Кур'ан Часни, Ет – Тевба, 

одломак 31).  

Узвишени Аллах је оне које други следе прозвао ''боговима'' јер су узели 

положај законодавца заједно са Узвишеним Аллахом. А они који их следе, 

''робовима'', јер су им се понизили и покорили у супротстављању Аллаховој 

власти.  

 

Адијј бин Хатем је рекао Аллаховом Посланику, нека је Аллахов благослов 

и мир над њим: ''...али они их нису обожавали Аллахов Посланиче.'' Посланик, 

нека је Аллахов благослов и мир над њим, му на то рече: ''Напротив, они су им 

забрањивали оно што је дозвољено, а дозвољавали оно што је забрањено, а ови 

су их следили у томе. На тај начин су они њих обожавали.'' 

 

Ако си сватио горе наведено, онда знај, да онај који не суди по Аллаховим 

законима и који жели да судство припада неком другом мимо Аллаха и Његовог 

Посланика, да неки кур'ански одломци негирају његово веровање, неки га 

називају неверником, силником и грешником. 

  

Што се тиче прве групе, о њима су наведени ови кур'ански одломци: ''Зар 

не видиш оне који тврде да верују у оно што се објављује теби и оно што је 

објављено пре тебе па ипак желе да им се пред ђаволом суди, а наређено им 

је да не верују у њега. А ђаво жели да их у велику заблуду наведе. Кад им се 

каже: ''Прихватите оно што Аллах објављује, и Посланика!'' – видиш 

лицемере како се од тебе сасвим окрећу. А шта ће тек бити када их, због дела 

руку њихових, погоди каква несрећа, па ти дођу кунући се Аллахом: ''Ми 

смо само хтели да учинимо добро и да буде слоге.''  



Аллах добро зна шта је у срцима њиховим, зато се ти не обазири на речи 

њихове и посаветуј их, и реци им о њима оно што ће их дирнути. А Ми смо 

послали сваког посланика зато да би му се, према Аллаховом наређењу, 

покоравали. А да они који су се сами према себи огрешили дођу теби и 

замоле Аллаха да им опрости, и да Посланик замоли за њих, видели би да 

Аллах заиста прима покајање и да је милостив. И тако Ми Господара твога, 

они неће бити верници док за судију у споровима међусобним тебе не 

прихвате и да онда због пресуде твоје у душама својим нимало тегобе не 

осете и док се сасвим не покоре.'' (Кур'ан Часни, Ен – Ниса, одломак 60 – 65). 

 

Узвишени Аллах је ове који тврде да су верници, а у ствари су лицемери, 

описао следећим својствима: 
 

1)  Они желе да им се пред тагутом суди. А у то спада све оно што се 

супротставља судству Узвишеног Аллаха и Његовог Посланика. Све што је у 

контрадикцији са судством Аллаха и Његова Посланика, је прелажење границе и 

напад на Онога Који има власт, а то је Аллах, Њему се све враћа. Он каже: 

''...Само Он ствара и управља! Узвишен нека је Аллах, Господар светова!'' 

(Кур'ан Часни, Ел – Е'араф, одломак 54). 
 

2)  А када буду позвани Аллаху и Посланику Његовом да им Он пресуди, 

они се окрећу и не обазиру се. 
 

3) Када их погоди каква несрећа због дела руку њихових, долазе и куну се 

да су само хтели да учине добро и да влада слога.  

 

Такви су они који данас одбијају исламске прописе и суде по законима који 

су супротстављени Исламу, тврдећи при томе да је то добро и одговарајуће за 

прилике и време у којима се они налазе. 

 

Затим је Узвишени Аллах упозорио оне који су описани овим својствима 

да Он добро зна шта је у срцима њиховим и друге ствари које крију, а које су 

супротне ономе што говоре. Наредио је своме Посланику да их посаветује и да 

им каже оно што ће их дирнути. Потом је појаснио да мудрост слања посланика 

јесте да му се покорава и да се следи. И у то не спада нико други од људи, колико 

год им биле јаке мисли и идеје, и колико год била широка њихова моћ спознаје. 

 

 

 

 



Након тога Узвишени Аллах се куне Посланику Својим божанством да 

није исправно ничије веровање ако не садржи следеће три ствари: 
 

1)  Да суђење у свим споровима припада Посланику, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим. 
 

2)  Затим да буду задовољни његовом пресудом и да у душама својим због 

тога никакве тегобе не осете. 
 

3)  И да се покоре прихватањем суда и његовим спровођењем без 

приговора или искривљивања. 

 

А што се тиче друге скупине, пример за њих су ови одломци: ''...А они 

који не суде према ономе што је Аллах објавио, они су прави неверници.'' 

''...А они који не суде према ономе што је Аллах објавио, прави су 

насилници.'' ''...А они који не суде према ономе што је Аллах објавио, прави 

су грешници.'' (Кур'ан Часни, Ел – Ма'ида, одломак 44 – 46).  

Да ли се ова три својства односе на једну особу? Шта значи да сваки онај 

који не суди према ономе што је Аллах објавио је неверник, силник и грешник. 

И сам Узвишени Аллах је описао невернике као насилнике и грешнике када је 

рекао: ''...Неверници су насилници.'' (Кур'ан Часни, Ел – Бекара, одломак 254). 

А у другом одломку: ''...јер они у Аллаха и Његова Посланика не верују 

и као грешници они умиру.'' (Кур'ан Часни, Ет – Тевба, одломак 84). 

Према овоме сваки је неверник и силник и грешник. 

Или се ова три својства мере према томе колико њихов носилац не суди 

према ономе што је Узвишени Аллах објавио? Ово је према мом мишљењу 

најближе исправном. 

Након свега овога можемо рећи овако: Ко не суди према ономе што је 

објавио Узвишени Аллах, и при томе то потцењује или омаловажава или верује 

да други закони више одговарају и више користе људима, - тај је неверник и то 

неверник чије га неверство изводи из вере. Овима припадају и они који 

успостављају законодавства која се косе са исламским законодавствима, желећи 

при томе да они буду јасан пут којим ће људи ићи. Чињеница је да они нису 

установили та законодавства са неком другом намером осим из уверења да су она 

боља и кориснија свету. 

 

По разумском резоновању и урођеној људској природи је познато да човек 

неће одустати од једног правца а прихватити други који је супротан овом првом, 

осим из уверења да је то што је прихватио боље, а да је оно што је оставио 

мањкаво. 



Онај који не суди по Аллаховим законима, али га и не потцењује нити 

омаловажава, нити је уверења да су му други закони погоднији – је насилник али 

не и неверник. Степени његовог силништва се разликују зависно о средствима и 

предмету владања.  

Онај који не влада према ономе што је Аллах објавио, али то не понижава 

нити омаловажава, и није уверења да је други закон бољи, исправнији и 

кориснији људима, већ то чини из љубави према власти, или због мита и сличних 

овосветских благодати, тај је само грешник. Степени његова грешништва се 

разликују зависно о предмету и средствима владања у току његове власти. 

 

Ибну Тејмијје, Аллах му се смиловао, каже за оне који су своје монахе и 

свештенике узели за богове, да се то код њих одвија на два начина: 
 

Први: Да знају да су они изменили Аллахову веру и поред тога их следе, и 

верују у дозвољеност онога што је забрањено и забрањеност онога што је Аллах 

дозволио. Ако следе своје вође у томе знајући да су они прекршили веру свих 

посланика, онда је то неверство. Аллах и Његов Посланик су ово именовали 

ширком (многобоштвом). 
 

Други: Да њихово уверење по питању дозвољености забрањеног и 

забрањености дозвољеног буде непоколебљиво, али да су они тим монасима и 

свештеницима били покорни у грешењу према Аллаху на начин као што и 

муслиман греши. У том случају њихов статус је као и осталих грешника. 

Постоји разлика између питања која се сматрају суштинским из области 

општег законодавства и неког одређеног питања у коме судија суди по било ком 

закону. Питања из подручја општег законодавства не улазе у претходну поделу. 

Она спадају само у прву скупину, јер овај законодавац из прве скупине се 

супротставља исламском а успоставио је своје законодавство из убеђења да је 

оно боље од Ислама, да је корисније свету – као што смо већ на то указали.  

Овај проблем – проблем владања по законима супротним Аллаховим је 

један од великих проблема којим су на кушњу стављени данашњи владари. Због 

тога је на сваком човеку да не жури приликом доношења суда о њима – поготову 

не онога што не заслужују – док му се не укаже истина. То је због тога што је ово 

веома опасан и осетљив проблем. Молимо Узвишеног Аллаха, да поправи 

муслиманске владаре и све оне који у својим рукама на било који начин држе 

власт над муслиманима. Тако исто је на човеку, коме је Аллах дао знање, да 

укаже на истину овим владарима, како би то био јасан доказ против њих и сву 

кривицу би сносили они уколико не послушају савет учењака и да би се показао 

прави пут, да неверник остане неверник после очигледног доказа, и да верник 

остане верник после очигледног доказа.  



Нека се овај учењак не устручава да објасни истину владару, нека не 

потцењује самог себе и нека се у томе никог не боји, па снага припада Аллаху, 

Његовом Посланику и верницима.  

___   ___   ___ 
 

 

ДОКАЗ ЗА ТО СУ РЕЧИ УЗВИШЕНОГ АЛЛАХА: ''У ВЕРУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО 

СИЛОМ НАГОНИТИ – ПРАВИ ПУТ СЕ ЈАСНО РАЗЛИКУЈЕ ОД ЗАБЛУДЕ! 

ОНАЈ КО НЕ ВЕРУЈЕ У ТАГУТА, А ВЕРУЈЕ У АЛЛАХА – ДРЖИ СЕ ЗА 

НАЈЧВРШЋУ ВЕЗУ, КОЈА СЕ НЕЋЕ ПРЕКИНУТИ. – А АЛЛАХ СВЕ ЧУЈЕ И 

СВЕ ЗНА. (Кур'ан Часни, Ел – Бекаре, одломак 256). 

 

То јесте, доказ који говори о дужности владања по Аллаховом закону и 

неверовању у тагута. 

Није дозвољено силом у веру нагонити због постојања јасних доказа о 

исправности ове вере. Због тога се у кур'анском одломку и каже: ''...прави пут се 

јасно разликује од заблуде...'' Па ако се прави пут јасно разликује од кривог, свака 

ће здрава особа изабрати прави пут над заблудом. 

Узвишени Аллах је почео са неверовањем у ђавола пре веровања у Себе, 

због тога што је правило да би нешто било савршено, потребно је уклонити све 

сметње и препреке пре онога што ће га учврстити и учинити савршеним. Због 

тога се каже: ''Чишћење пре кићења.'' 

То јест, држи се чврство и постојано. Најчвршћа веза је Ислам. Погледај 

добро како Узвишени Аллах каже – ''држи се'' – а није рекао ''хвата се'', јер је 

''држање'' јаче од ''хватања''. Човек се некад ухвати али не и одржи. 

___   ___   ___ 

 

У ХАДИСУ СЕ КАЖЕ: ''КРУНА ВЕРЕ ЈЕ ИСЛАМ, А ЊЕГОВ СТУБ ЈЕ НАМАЗ 

(МОЛИТВА), А ВРХУНАЦ ЏИХАД (БОРБА) НА АЛЛАХОВОМ ПУТУ.''  

 

А АЛЛАХ НАЈБОЉЕ ЗНА. НЕКА ЈЕ АЛЛАХОВ БЛАГОСЛОВ И МИР НА 

ЊЕГОВА ПОСЛАНИКА МУХАММЕДА, ЊЕГОВУ ЧАСНУ ПОРОДИЦУ И СВЕ 

ЊЕГОВЕ ДРУГОВЕ. 
 

СА ОВИМ ЈЕ ОНОНЧАН ГОВОР О ТРИ ОСНОВНА НАЧЕЛА. 

 

 Аутор, Аллах му се смиловао, је навео овај хадис као доказ да свака ствар 

има свој врх и круну. Круна онога чиме је дошао Посланик, нека је Аллахов 

благослов и мир над њим, је Ислам. Због тога што Ислам не може постојати без 

намаза (молитве). Или нема Ислама без намаза.  



Зато је општеприхваћено мишљење код великог броја учењака да онај који не 

обавља намаз јесте неверник и да није муслиман.  

То јест, највиши и најпотпунији степен вере је џихад. Због тога што човек, 

када поправи себе, настоји поправити и друге путем џихада где се бори за 

оживљавање Ислама и за то да Аллахова реч буде горња. Ко се бори да Аллахова 

реч буде горња тај је на Аллаховом путу и постаје врхунцем вере јер се путем 

њега Ислам узвисио над другим. 

 

Шејхул – Ислам, Мухаммед ибну Абдул – Веххаб, Аллах му се смиловао, 

је завршио своју студију приписујући Аллаху потпуно знање. Такође ју је 

завршио благословом на Посланика Мухаммеда, нека је Аллахов благослов и 

мир над њим. 

 

Овим је завршен говор о три темеља и оном што је везано за њих. Молимо 

Аллаха, да награди писца најбољом наградом, и да и нама дозволи удела у 

награди од ове књиге. Молимо Га да и нас и писца уведе у Кућу Своје 

племенитости. Он је дарежљив и племенит.  

 

Хвала Аллаху Господару светова и нека је Аллахов благослов и мир на 

нашег Посланика Мухаммеда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СКРАЋЕНА БИОГРАФИЈА О ШЕЈХУ МУХАММЕД ИБНУ САЛИХ ЕЛ – 

УСЕЈМИНУ, АЛЛАХ МУ СЕ СМИЛОВАО 

 

  Порекло: 

  Ебу Абдуллах Мухаммед ибну Салих ибну Мухаммед ибну Усејмин Ел – 

Вухејби Ет – Темими.  

 

  Рођење: 

  Рођен је у граду Унејзи, 27. рамазана 1347. године по хиџри. 

 

  Образовање: 

  Кур'ан је учио пред својим дедом са мајчине стране, Абдур-Рахманом ибну 

Сулејман Али Дамиг. 

 

  Након што је научио Кур'ан напамет запутио се на пут тражења знања. 

Научио је писање, математику и неке књижевне уметности. У то време Шејх 

Абдур-Рахман Ес – Са'ди, Аллах му се смиловао, је код себе настанио двојицу 

ученика да подучавају младе ученике. Један од њих је био Шејх Али Ес – Салихи, 

а други Шејх Мухаммед ибну Абдул – Азиз Ел – Муттавии.  

  Код њих је Ибну Усејмин проучавао дело ''Ел – акидетул васитијје'' од 

Абдур – Рахмана Ес – Са'дија и ''Минхаџус – саликин'' из подручја фикха, такође 

од Шејха Абдур – Рахмана, затим два дела из граматике. 

Пред Шејх Абдур – Рахман ибну Али ибну Авданом је учио наследно право 

и фикх. Пред Шејх Али Абдур – Рахман ибну Насиром Ес – Са'дијем, који се 

сматра његовим првим Шејхом, је учио тевхид (монотеизам), тефсир (коментар 

Кур'ана), хадис (Посланикове изреке које су други извор Шеријата), фикх 

(шеријатско право), усулул – фикх, хадиску терминологију, граматику и 

синтагму. 

Шејх Ибну Усејмин је имао висок углед код свога Шејха, Аллах му се 

смиловао. Када је његов отац приликом првог развоја Ријада преселио у њега, 

пожелео је да са њим оде и његов син Ибну Усејмин. Абдур – Рахман Ес – Са'ди 

му је написао писмо у коме је рекао: ''То тако не може, ми желимо да Мухаммед 

остане овде како би се окористио.'' 

 

Шејх Усејмин прича: ''Доста утицаја на мене је оставио његов начин 

предавања, излагања знања и приближавање истог ученицима путем примера. 

Такође је на мене оставио утицај његов морал. Шејх Абдур – Рахман је поседовао 

велике моралне вредности, велико знање и био је јако побожан. Шалио се са 

младима и смијао са старима. Једном речју, био је човек најбољег морала којег 

сам ја до сада видео.'' 



Учио је и пред Шејх Абдул – Азиз ибну Базом који се сматра његовим 

другим учитељем. Пред њим је учио ''Сахихул – Бухари'' и неке студије од 

Шејхул – Ислама Ибну Тејмијје, те нека фикхска дела. 

Он каже: ''Што се тиче Шејх Ибну База, на мене је оставила утицаја његова 

пажња и брига према хадису. Тако исто и његов морал и блискост са народом.'' 

 

1371. године је почео учити по џамијама, а када су широм Ријада отворени 

научни институти и он се 1372. године прикључио тим институтима. Он каже: 

''Ушао сам у институт друге године по његовом отварању. Почео сам студирати 

по савету Шејх Али Ес – Салихија и након што сам затражио дозволу од Шејх 

Абдур – Рахман Ес – Са'дија. Научни институт се у то време састојао од општег 

и посебног дела. Ја сам био на посебном. У то време је постојало правило да онај 

који учи наредну годину за време распуста, на почетку друге године би му 

омогућили да ради испите. Ако би успео, прешао би у следећу годину, и на тај 

начин бисмо скраћивали време.'' 

Након две године је матурирао и постављен за мудерриса (предавача) у 

научном институту у Унејзи, а у исто време је учио на шеријатском факултету и 

пред Шејх Абдур – Рахман Ес – Са'дијем. 

 

Када је умро Шејх Абдур – Рахман Ес – Са'ди, именован је за имама 

(ефендију) у великој џамији у Унејзи. Тако исто је именован и мудеррисом у 

народној библиотеци Унејзе, додајући свему томе и предавања на институту. 

После тога је прешао за предавача на шеријатском факултету и усулуддину 

(основе вере), на истуреном одељењу ''Исламског Универзитета Имам Мухаммед 

ибну Сауд'' у Касиму, где је остао све до смрти. Био је члан је и друштва великих 

учењака Краљевине Саудијске Арабије. Шејх Усејмин је веома активан у да'ви 

(мисионарству), као и на просвећивању мисионара у свим крајевима света. 

 

Вредно је споменути и то да је Шејх Мухаммед ибну Ибрахим, Аллах му 

се смиловао, предложио и наговарао Шејха да прихвати судство. Отишао је још 

даље па је донео одлуку о његовом именовању на место председника шеријатске 

суднице у Ихсаи. Шејх је тражио да се повуче са тог места. Након дугих 

преговора и личних састанака Шејха Усејмина са Мухаммед ибну Ибрахимом 

дозволио му је да се повуче са места судије. 

 

Дела: 

Шејх Усејмин, Аллах му се смиловао, је написао многа дела. Њихов број 

досеже до 40 у што спадају и књиге и студије. Оне ће бити сакупљене у збирку 

фетви (правних децизија) и студија и тако ће се штампати.  

 


