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КЉУЧ
ЗА РАЗУМЕВАЊЕ ИСЛАМА
Ова књига од самог почетка наводи да Кур'ан није научна књига, али указује 
поштовање науци и научницима, дајући им висок статус у исламском друштву и 
својим следбеницима наређује да их се уважава и цени. Аутор обавештава своје 
читаоце да нема намеру повезати Кур'ан са модерним научним открићима, него 
наводи само кур'анске ајете који се односе на таква открића која је и сама 
наука открила у наше време.
Књига појашњава стварност ислама која је свеобухватна вера за све аспекте 
живота, показује улогу обреда (ибадета) и траг који они остављају на 
утемељење лепог понашања, прочишћење душе и њену стабилност. Такођер, 
наглашава статус науке у исламу те бројна научна открића која је Кур'ан 
споменуо пре четрнаест векова. Заиста, ова књига је кључ свакоме ко 
жели разумети ислам. Радујемо се вашем читању ове књиге, а 
радост ће нам бити још већа уколико нам пошаљете ваше 
опаске и савете, након њеног читања. 
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Поштовани читаоче
Ислам је целовита и потпуна божанска религија и начин 
живота. Има комплетан етички кодекс за сретан живот на 
овоме и успех на ономе свету.
Ислам је далеко од свих несавршености и чист је од било 
каквих недостатака.
Било које девијантно или неприхватљиво понашање 
примећено код муслимана не треба имати никаквог утицаја 
на ислам, нити умањити његову важност, ни у ком случају. 
Разлог таквом девијантном понашању је углавном лоше 
разумевање вере, а и слаба вера појединца која доводи до 
тога да особа залута и почне чинити оно што не доликује и 
што није прихватљиво.
Неправедно је и неразумно да се ислам процењује или оцењује 
на основу понашања или ставова било којих појединаца, осим 
поступака Мухаммеда, нека је на њега Аллахов мир и спас, 
који је најбољи пример и узор свим људима.
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Ову књигу је осмислио, припремио и дизајнирао Усул Центар. 
Све фотографије кориштене у књизи припадају Усуловом 
центру. Центар дозвољава свим муслиманима да поново 
штампају и објаве књигу у било којем формату, под условима:
1) да потврда Усул центра буде јасно наведена у свим издањима;  
2) да ниједна измјена или допуна текста није уведена без 
консултације са Центром. У случају поновног штампања ове 
књиге, Центар топло препоручује очување високог квалитета. 
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Свака хвала Аллаху, Господару свих светова, 
Створитељу небеса и Земље и свих створења 
која на њима живе. Нека Аллах подари мир 
и благослов посланику Мухаммеду, Своме 

печатном веровеснику, којег је послао као милост свим световима. 
Нека Он, такођер, укаже Свој благослов свим вјеровјесницима и 
посланицима, које је послао да изведу човечанство из таме на светлост. 
Ми у Међународном центру за мисионарске активности ''Усул'', сретни 
смо што нашим читаоцима можемо представити ново издање. Сва наша 
издања имају исти опћи циљ, а он је представљање ислама човечанству 
какав он заиста јесте, појашњавајући његову суштину и љепоте. Желимо 
јасно показати да је ислам једина вера која пружа практична и делотворна 
решења за све проблеме с којима се суочава човечанство. То је вера 
која даје јасне и чврсте одговоре на сва питања каја су мучила људе 
током многих генерација, попут: Како смо настали и зашто постојимо? 
Куда идемо? Надаље, ислам је једина религија која од својих следбеника 
захтева да воле и поштују све посланике које је Аллах послао, међу којима 
су Мојсије (Муса) и Исус (Иса), мир нека је с њима.

Наша издања такођер оповргавају оптужбе против ислама и појашњавају 
неразумевање људи у погледу исламског учења.

У свим издањима водимо рачуна о излагању аргумената који су 
прихватљиви разуму и који смирују душу. Наш мотив јесте да ову велику 
божанску веру учинимо познатом људима, како би пронашли Упуту. То 
је најбрже растућа вера у наше време, што потврђује студија објављена 
2015. године, коју је провео Pew Research Center.

Ова књига, ''Кључ за разумевање ислама'', од самог почетка наводи да 
Кур'ан није научна књига, али указује поштовање науци и научницима, 
дајући им висок статус у исламском друштву и својим следбеницима 
наређује да их се уважава и цени. Аутор обавештава своје читаоце да 
нема намеру повезати Кур'ан са модерним научним открићима, него 
наводи само кур'анске ајете који се односе на таква открића која је и 
сама наука открила у наше време.

Књига објашњава суштину ислама, да је он вера која поставља целовит 
начин живота који садржи обреде и принципе веровања који осигурава 
истински морал и промичу најбоље аспекте људске душе, који имају за 
циљ поправити појединца и очувати заједницу и њено јединство. Јасни 
примери за то приказани су у књизи. Као таква, књига је заиста кључ за 
схватање ислама.

Извршни директор
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Иако исламски начин живота добија све више 
следбеника у светској популацији, постоји велика 
потреба да се информације о исламу допуне и 
приближе свим муслиманима, али и онима који 
желе знати више о исламу.

Након 11. септембра 2001. сведоци смо да се у 
западноевропским друштвима појавила необична 
и често ирационална одбојност према исламу. Али, 
истовремено појавило се и огромно интересовање 
за ислам код многих немуслимана, становника 
западноевропског друштва, јер они, након сусрета 
са муслиманима формирају представу о исламу 
која је потпуно другачија од оне коју свакодневно 
имају прилику да виде путем медија, у којима су 
муслимани представљени као „екстремисти“ и 
„мрзитељи Америке“.

Они који траже истину о исламу су често 
збуњени, јер медији често представљају ислам 
у негативном контексту, шире дезинформације 
о исламу и његовим сљедбеницима. Због тога је 

неопходно доставити ислам тим људима 
и представити га на прави начин.

Др. Абдурахман Еш- Шеха у својој књизи 
„Кључ за разумевање ислама“ не само да је 

одговорио на многа питања, већ је поред тога 
на свеобухватан и научно доказан начин направио 
користан водич, или боље речено, приручник о 
разумевању религије ислама.

Исламско верско буђење у арапском свету 
средином двадесетих година двадесетога века је 
поставило темеље за ослобађање муслиманских 
земаља од колонизације. У том процесу, значајну 
улогу одиграли су исламски учењаци, који су 
уложили велики напор да изграде структуре 
унутар организација које су пружале простор за 
оживљавање исламског покрета.
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Међутим, у већини случајева, све ове идеје и изражавања 
муслиманских учењака бивају написани у стилу, а и на говорном 
језику људи који су муслимани или, пак, људи који имају искуство 
са таквим начином изражавања.

Књига писца др. Абдурахмана Еш- Шехе, „Кључ за разумевање 
ислама“ је једноставно написана књига која нуди обилне 
информације немуслиманима који су у потрази за јасним 
значењем ислама. Књига такођер представља и описује веома 
добро основне доктрине ислама и друштвено-социјална питања 
муслимана.

Овакав начин писања пружа јасно све важне информације о 
поруци ислама и представља ислам као савршену и уредну 
могућност која чува непромениве принципе вере.

Књига „Кључ за разумевање ислама“ је комбинација проницљивог, 
компетентног ока научника са емпатијом за боље друштво свесних 
научника.

Резултат тога је информативна и привлачна прича која нам 
је представљена кроз срж ислама и исламског тумачења 
астрофизике (Ел-Хаитам и Едвин Хабл), која је написана кроз 
призму одговарајућих извора из Светог Кур'ана и Суннета 
Посланика. Наведене теме у књизи с којима се бавио писац 
доказују велики таленат аутора и његову разборитост, коју вешто 
користи.

Стил и садржај ове књиге доноси значајан допринос развоју 
глобалног дијалога о исламу и његовом разумевању у савременом 
животу. Ова књига заузима значајно место међу књижевним 
делима те врсте. Надамо се да ће ова књига имати позитиван утицај 
на све који је буду читали, а нарочито на исламске учењаке (улему) 
који ће гледати да са својим научним активностима представе 
ислам на најлепши и најбољи начин. Надамо се, такође, да ће 
јавност прихватити ово научно дело. Молим Аллаха, Свемогућег, 
Узвишеног, Јединог да инспирише муслимане и немуслимане за 
тражењем науке и да учини да им то буде од користи на овом и 
будућем свету.

Професор Кемал Хасан Али (Kamal Hassan Ali), М. Ед., Ед. Д
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• Аллах



Каже Аллах:
 „Реците: “Ми вјерујемо у Аллаха 

(Бога) и оно што се објављује нама, 
и у оно што је објављено Ибрахиму 

(Авраму), и Исмаилу, и Исхаку (Исаку), 
и Јакубу (Јакову), и унуцима, и у 
оно што је дато Мусау (Мојсију) и 
Исау (Исусу), и у оно што је дато 
вјеровјесницима од Господара 

њихова; ми не правимо никакве 
разлике међу њима, и ми се Њему 
покоравамо»  (Ел-Бекара /Крава, 2:136)
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 Шта је ислам?
Ислам је покорност Аллаху и веровање у Његово 
Јединство (тј.монотеизам), послушност Његовим 
прописима, без приписивања Њему друга/ривала 
и посредника. То је вера толеранције и олакшања.

Каже Аллах: Аллах жели да вам олакша, а не 
да потешкоће имате. - да одређени број дана 
испуните, и да величате Аллаха зато што вам је 
указао на Прави пут и да захвални будете. (Ел-
Бекара /Крава, 2:185)

 Ислам је религија у којој човек проналази 
духовно задовољство и мир срца.

Каже Аллах: Оне који вјерују и чија се срца, 
кад се Аллах помене, смирују - а срца се 
доиста, кад се Аллах помене смирују! (Ер-
Рад /Гром, 13:28)

 Ислам је религија милости и сажаљења.

Посланик, нека је благослов и мир на њега, 
је рекао: „Најдражи људи Аллаху су они 
који највише користе другима”. (Хадис бележи 
Таберани)

 Ислам је религија у којој нема нејасноћа или 
двосмисленост. 

као доказ Аллах каже: Ми смо и прије 
тебе само људе као посланике слали и 
објављивали им - питајте сљедбенике 
Књиге ако не знате. (Ен-Нахл /Пчеле, 16:43)

 Ислам је религија за све и његова да'ва (позив) 
је усмерена на читаво човечанство, а не само 
на одређену расу или на једну одређену 
етничку групу.
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Каже Аллах: Ми смо те послали свим људима да радосне 
вјести доносиш и да опомињеш, али већина људи не зна. 
(Саба /Саба, 34:28)

 Ислам је религија која брише (опрашта) све грехе у прошлости 
(које је човек починио пре него што је прихватио ислам) 
Посланик, 

Нека је благослов и мир на њега, је рекао: „Прихватање 
ислама брише све што је било пре њега.” (Хадис бележи Муслим)

 Ислам је комплетна и савршена религија која је докинула све 
претходне објаве. Ислам је последња религија.

Каже Аллах: ...Сада сам вам вјеру вашу усавршио и 
благодат Своју према вама употпунио и задовољан сам 
да вам ислам буде вјера. - А ономе ко буде приморан - кад 
хара глад, без намјере да учини гријех, Аллах ће опростити 
и самилостан бити. (Ал-Ма’иде /Трпеза, 5:3)

Врата Кабе су направљена од чистог злата из поштовања према 
Каби. Каба се отвара само једном годишње, када се чисти 
и прекрива новим црним 
покриваћем „Кисва” за време 
хаџа.

У исламу, се чинови обожавања 
деле на усмено (говорно) 
обожавање, на физичко, 
односно  телесно обожавање, 
и срчано обожавање, односно 
обожавање уверењем.

Ови чинови обожавања играју 
важну улогу у преуређивању 
индивидуалног понашања, 
пречишћавању његове душе, 
те реформирању његовог 
унутрашњег и вањског 
стања, те доприноси очувању 
интегритета и јединства 
муслиманског друштва.

• Врата Кабе су направљена од чистог злата из 
поштовања према Каби. Каба се отвара само 
једном годишње, када се чисти и прекрива 
новим црним покриваћем «Кисва» за време 
хаџа.
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* В. Монтгомери Ватт..

Шта други кажу о исламу?
В. Монтгомери Ватт (W. Montgomery Watt)(1) у својој 
књизи: „What is Islam?” (Шта је ислам?) је изјавио 
следеће: „Шта значи заправо „бити религиозан” на 
Западу, односно у западноевропском друштву? У 
најбољем случају, то за просечну особу која живи у 
западноевропском друштву значи: начин трошења 
времена отприлике један сат сваке недеље у пракси 
која му даје подршку да се суочи са проблемима 
свакодневног живота. Тај чин га такођер подстиче 
да се односи пријатељски према другима и да 
на тај начин одржава стандарде фамилијарне 
пристојности. Садржај тог чина углавном има малу 
или готово никакву везу са трговином, економијом, 
политиком или индустријом. У крајњем случају 
тај чин улева задовољство и просперитет код 
појединаца.

Европски поглед на религију је као опијат развијен 
од стране експлоататора са циљем освајања 
обичних људи и народа. Такво схватање и 
тумачење религије/вере се драстично разликује 
од муслиманског разумевања, односно тумачења 
религије. У следећем стиху: „Аллаху је права вера 
једино - ислам!” (3:19)

Значење речи „вера/религија” је реч „дин”, што 
на арапскоме језику обично обухвата цели начин 
живота.

Из тога се може закључити да религија/вера није 
само приватна ствар појединаца која је на маргини 
њихових живота, већ је то приватна и јавна ствар 
која гради и представља целу структуру друштва. 
Тако ислам, као теолошка догма, обухвата све 
аспекте живота, од обожавања Једног Бога, 
детаљног кодекса понашања, политичке теорије 
па све до личне хигијене појединца.”

1 В. Монтгомери Ват (W. Montgomery Watt) је шкотски оријенталиста.
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Ко је био Посланик ислама?
Он је Ебу Касим, Мухаммед ибн Абдуллах (Абдуллахов син). Његов 
отац, Абдуллах ибн Абдул-Мутталиб, је био из Хашимове лозе која 
је имала своје корене у племену Курејш, чији је предак био Аднан, 
син посланика Исмаила, а посланик Исмаил је син посланика 
Аврама (арп. Ибрахима), нека је благослов и мир на њима.

Посланик Мухаммед, нека је благослов и мир на њега, je рођен 
570. годинe у часном граду Меки, којa је већ tada била религиозни 
центар Арапског полуострва јер се света Каба, коју је изградио 
посланик Аврам (арп. Ибрахим), заједно са својим сином 
Исмаилom, налазила у њој.

Чак и пре него што је добио објаву посланик, нека је благослов 
и мир на њега, је био познат међу становницима Меке по имену 
„Поверљиви”, тако да би они (становници Меке) имали обичај да 
му на бригу повере своју имовину када би ишли на путовања ван 
града Меке. Он, нека је благослов и мир на њега, је такођер био 
познат и као „Искренољубив” јер никада није лагао и није био 
непоуздан. Посланик, нека је благослов и мир на њега , је био 
доброћудан и увек је био добронамеран према другима.

Када је прве речи Објаве добио у својој четрдесетој години 
живота, са забринутошћу и забринутог срца, ушао је код своје 
супруге Хатиџе, нека је Бог задовољан њом, и рекао јој: „Покријте 
ме, покријте ме!” Када су га покрили и када је од њега страх 
отишао, поче Хатиџи, нека је Бог задовољан њом, причати оно 
што му се десило, говорећи: „Страховао сам за себе.” А Хатиџа 
му рече: „Не, тако ми Аллаха, Аллах те никада неће понизити, 
и осрамотити, јер ти одржаваш родбинске везе, олакшаваш 
слабима, удјељујеш сиромасима, гостољубив си и помажеш 
истину у свим приликама.” (Хадис бележи Бухари) 

Посланик, нека је благослов и мир на њега, након објављивања 
првих стихова (арп. ајета) Објаве је остао у Меки тринаест 
година. Позивао је људе да верују у једног Бога, Аллаха. Због 
непријатељства и нетрпељивости племена Курејш према њему 
и његовим следбеницима (арп. асхабима) Аллаховом наредбом 
емигрира, (чини хиџру) у град Јестриб, град Медину и тамо 
позива становнике у веру ислам, коју становници Медине, 
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односно Јестриба срдачно прихваћају. У Медини 
прима преосталу oбјаву стихова (арп. ајета) о 
шеријатском праву (правном системu у исламу). 
Посланик, нека је благослов и мир на њега, се 
мирно вратио у Меку. Осам година после његове 
емиграције (арп. Хиџре) из Медине се враћа у 
М еку, где сви становници прихватају ислам. 
Посланик, нека је благослов и мир на њега, је 
умро (преселио на бољи свет) у 63. години, након 
што му је Аллах објавио цели Кур’ан. Сви прописи 
ислама су објављени током живота Посланика, 
нека је благослов и мир на њега, и већина арапских 
племена су прихватила веру ислам.

Шта други кажу о Мухаммеду?
Џорџ Бернард Шо (George Bernard Shaw) у својој књизи 
„The Genuine Islam”, каже следеће: „Ја сам га лично 
проучавао, и овај дивни човек, по мом мишљењу 
је далеко од Антихриста. Он се треба позвати као 
Спаситељ човечанства, јер верујем да ако би човек 
попут њега владао у данашњем савременом свету, 
онда би сви ми успели у решавању наших проблема 
на начин који би нам пружио преко потребан мир 
и срећу. Ја проричем да ће се Мухаммедова вера 
прихватити у будућности Европе исто као што 
треба да се прихвати данас у Европи.”(1)

Анни Бесант (Annie Besant)(2) у књизи „The Life 
and Teachings of Mohammed”, је рекла следеће: 
„Немогуће је да свако ко је проучавао карактер 
и живот великог арапског Посланику, и који зна 
како је он подучавао и како је он живео, да не 
осећа ништа друго осим поштовање према том 

1 „The Genuine Islam” Вол. 1, бр 8, 1936.
2 Енг. Theosophist (Теозофиста- следбеник Теозофијe), Филозоф 

и политичар који jе заgovarao кућнa правила и реформу 
образовања у Индији.

* Џорџ Бернард Шо.
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моћном Посланика, који је био један од великих веровесника. 
И шта да вам кажем, јер могу рећи много ствари које могу бити 
познате многима од нас и које ја лично препознајем када их 
поново прочитам, а то су: нови начин дивљења и нови осећај 
поштовања према овоме моћноме арапскоме учитељу.”

Стубови ислама
Физички (телесни) и вербални (говорни) део обожавања 
представљају стубове ислама.

А стубови ислама су следећи:

 Келиме-и-шехадет (изјава сведочења)
„Сведочим да нема истинског бога осим Аллаха и да је Мухаммед 
Његов роб и посланик.”

Ова изјава сведочења значи „да нико нема право да буде 
обожаван и ништа нема право да буде обожавано поред Аллаха, 
Једног, Јединог и да је Мухаммед Његов роб и посланик”. Са 
овом изјавом сведочења човек постаје муслиман.

Стубови
ислама

Келиме-и-шехадет

Молитва

Зекат

Пост месеца Рамазана

Ходочашће

(изјава сведочења)

(намаз/арп. Ес-Салат)

(Ез-Закат)

(Ес-Сијам)

(Ел-Хаџ)

• Сведочим да нема истинског бога осим Аллаха и да је Мухаммед Његов роб и посланик.
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Први део изјаве сведочења, да нико нема право 
да буде обожаван и ништа нема право да буде 
обожавано поред Аллаха Једног Јединог, значи 
да је:

01  Аллах, Створитељ свега што постоји.

02  Аллах, Власник свега што постоји и да је Он 
Створитељ свих дела.

03  Аллах, Једини који је достојан обожавања.

Други део изјаве сведочења, да је Мухаммед 
Његов роб и посланик, значи следеће:

01  Послушност Посланику, нека је благослов и 
мир на њега, у ономе што је он наредио.

02  Веровати у све што је Посланик, нека је 
благослов и мир на њега, рекао.

03  Уздржавати се од онога што је Посланик, 
нека је благослов и мир на њега, забранио и 
на што је он упозорио.

04  Обожавати Аллаха онако као што је 
Посланик, нека је благослов и мир на њега, 
то радио.

 Молитва (намаз/арп. Ес-Салат)
Кроз молитву се одржава однос између човека/
створења и његовог Створитеља/Господара. 
У молитви се човек обраћа своме Господару, 
тражећи Његов опрост и тражећи од Њега помоћ 
и смернице у свакодневном животу.

Муслиман је онај који обавља пет молитви (намаза/
арп.салата) дневно у њиховим прописаним 
временима. Те молитве би сви мушкарци требали 
обавњати у џамији (арп. месџиду), заједно (арп. 

• Мухаммед

• Аллах
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џематски), осим оних који имају оправдан разлог да изостану 
из џемата. На овај начин муслимани се међусобно упознају, 
јачају једни друге, помажу једни другима и граде везе љубави и 
јединства које их држе заједно на окупу.

Ако некo од муслимана није присутан на молитви (намазу/
арп. салату), а верује се да је болестан, други муслимани би 
га требали посетити. У случају да један од њих није успио да 
испоштује неке од својих обавеза, (нпр. финансијске), остали 
би га требали саветовати и помоћи му. У исламу не постоје 
социјалне и друштвене разлике. Сви муслимани су једнаки пред 
Богом (Аллахом), без обзира на различит социјални статус, 
расу, порекло. То најбоље потврђује чињеница да су муслимани 
у молитви (намазу/арп. салату) раме уз раме у истим линијама 
(саффовима), у исто време окренути према Меки.

 Зекат (Ез-Закат)
Зекат представља одређени део иметка који богати муслимани 
издвајају и уделују сиромашним и потребним. Зекат се издваја 
под одређеним условима. Када муслиман добровољно издвоји 
зекат из свог иметка, он на тај начин испуњава своју дужност и 
постиже Божије (Аллахово) задовољство.

Циљ овог добротворног дела је оживљавање међусобне 
социјалне подршке међу муслиманима у друштву, искорењивање  
сиромаштва и последица које произилазе из њега. Овим делом 
лече се срца богатих људи од похлепе, а срца сиромашних људи 
лече се од мржње и љубоморе, која би могла настати према 
богатим људима у друштву. На тај начин се кроз зекат осигурава 
у друштву да богати људи и даље брину о сиромашнима и 
њиховим потребама.

 Пост месеца Рамазана (Ес-Сијам)
Сваки муслиман је обавезан да пости током месеца Рамазана. 
Муслимани се морају суздржавати, од зоре па до заласка сунца, 
од било чега што квари пост, било да се ради о храни, пићу или 
сексуалном односу.
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• Labbejk allahumma labbejk, labbejka la szarika laka labejk.
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У исламу, пост је дело обожавања и прописан 
је исто као што је био прописан у претходним 
објавама.

Каже Аллах: О вјерници! Прописује вам се 
пост, као што је прописан онима прије вас, 
да бисте се гријеха клонили. (Ел-Бекара /
Крава, 2:183)

Муслимани користе лунарно рачунање 
времена за одређивање почетка и краја 
сваког месеца (хиџретски календар). 
Лунарним рачуњањем времена одређује 
се почетак верских обреда, као што је пост 
месеца Рамазана и ходочашћа хаџа.

 Ходочашће (Ел-Хаџ)
Хаџ је ходочашће у Меку ради обављања одређених обреда у 
одређеном времену и на одређеним местима. Овај стуб ислама 
је обавезн за сваког пунољетног, здравог муслимана, мушкараца 
или жене који имају могућност (финансијска средства за 
путовање) да једном у животу обаве хаџ.

Каже Аллах: У њему су знамења очевидна - мјесто на којем 
је стајао Ибрахим (Аврам). И онај ко уђе у њега треба да буде 
безбједан. Ходочастити Храм дужан је, Бога (Аллаха) ради, 
сваки онај који је у могућности; а онај који неће да вјерује - 
па, заиста, Аллах није овисан ни о коме. (Али ‘Имран /Имранова 
породица, 3:97)

Хаџ је највећи скуп муслимана гдје се муслимани из целог света 
окупљају на истом месту и у истом времену да обожавају Бога 
(Аллаха), носе исту одећу (арп.ихрам) и обављају исте обреде.

На хаџу се не прави разлика између богатих и сиромашних, белих 
и црних, арапа и неарапа, сви су једнаки пред Богом (Аллахом), 
што значи да у исламу нема разлике осим у богобојазности (арп.
таквалуку). Хаџ је догађај који наглашава братство, заједништво, 
дељење и саосећање међу муслиманима.

• Ramadan Рамазан
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Основни стубови вере (имана)
Срчана дела обожавања, која су основни стубови 
вере (имана), су следећи:

 Веровање у Бога (Аллаха)
Веровати у Бога (Аллаха) значи веровати у 

Његову егзистенцију (постојање); веровати да 
је само Он достојан да буде обожаван и да 
Он нема судруга који му је једнак у Његовом 
господарству (Рубуубијах)(1), те веровати 
у Његову Јединственост (Улуухијах)(2) и 
Његова лепа имена и својства (атрибуте)(3). 

Он је сам Створитељ ове егзистенције, Њен 
власник; Он је Тај који уређује све догађаје 

који се одвијају у њој.

Само оно што Он жели, бива и реализује се, и Он 
је Тај који заслужује искрено да буде обожаван.

Каже Аллах: Реци: „Он је Аллах - Један! Аллах 
је Уточиште сваком! Није родио и рођен није, и 
нико Му раван није!” (Ел-Ихлас /Искреност, 112:1-4)

 Веровање у Божије анђеле 
(Аллахове мелеке)

Веровање да постоје (егзистирају) анђели (арп.
мелеки). Нико не зна њихов број осим Њега 
(Аллаха). Он их је створио да Га обожавају.

1 Да сведочи да Бог постоји и да је Он Створитељ овога универзума, 
његов Власник и да Он располаже свим дешавањима. Он је тај 
који чини да се све догоди. Ништа се не дешава без Његове жеље 
и ништа се не догађа без Његове воље.

2 Сведочити да је Аллах једини истински Бог, који истински 
заслужује да буде обожаван, и коме сва дела обожавања 
морају бити посвећена.

3 Да се верује у јединственост свих Његових имена и атрибута, 
и да сва та лепа имена и атрибути припадају Аллаху и да је 
Он далеко од било каквог недостатка.

• 112. поглавље (сура) 
Кур’ана. Објављена 
је поводом тога што 
су мушрици питали 
Мухаммеда, нека 
је благослов и мир 
на њега, о опису 
Господара светова.
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Каже Аллах: Месиху (Месији) неће бити зазорно да призна да је 
Аллахов роб, па ни мелекима (анђелима), Њему најближим. А оне 
којима буде зазорно да се Њему клањају, и који се буду охолили, 
Аллах ђе их све пред Себе сакупити. (Ен-Ниса’ /Жене, 4:172)

Анђели (мелеки) не деле било коју од Аллахових (Божијих) 
специфичности, они нису Његова деца. Аллах их је створио са 
циљем да обављају одређене задатке и да Га обожавају.

Каже Аллах: Они говоре: „Милостиви има дете!” Хваљен нека 
је Он! А анђели су само робови поштовани.* Они не говоре док 
Он не одобри и они поступају онако како Он нареди. (Ел-Енбија’ 
/Веровесници, 21: 26,27)

 Веровање у Божије (Аллахове) књиге
Веровање у Божије (Аллахове) књиге значи веровање да је 
Аллах објавио Књиге/завете Својим изабраним посланицима да 
их пренесу човечанству. Те књиге у времену њихових објава нису 
садржавале ништа осим истине, и све те књиге позивају људе 
да се само Бог обожава и појашњавају да је Бог (Аллах) један, 
да је Он Створитељ, Посједник и Власник, и да Њему припадају 
најлепша имена и атрибути.

Неке од ових књига су:
 Сухуфи Ибрахима (Аврамови списи); Сухуф је свето писмо које је 
објављено Посланику Авраму (Ибрахиму).

 Теврат (Тора); Тора је света књига, која је објављена Посланику 
Мојсији (Мусау).

 Зебур (Псалми); Псалми su света књига која је објављена 
Посланикu Давиду (Давуду).

 Инџил (Јеванђеље); Јеванђеље је света књига која је објављена 
Посланику Исусу Христу (Исаау).

 Часни Кур’ан; Кур'ан је Божији (Аллахов) говор који је објављен 
директно посланику Мухаммеду, нека је благослов и мир 
на њега, преко анђела (мелека) Габријела (Џибрила), и то 
је последња објава од Бога (Аллаха), којом су укинуте све 
претходне објаве.
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Шта је Кур'ан?
Кур'ан је устав муслимана у којем се налазе 
доктрине које регулирају верски живот муслимана 
у овосветским стварима. Кур'ан се разликује од 
претходних објава у следећем:

 То је последња Божија (Аллахова) објава 
која је објављена људима, и због тога је 
Аллах Узвишени обећао да ће је штитити од 
искривљености до Судњег дана.

Каже Аллах: Ми, уистину, Кур’ан објављујемо 
и заиста ћемо Ми над њим бдјети! (Ел-Хигр / 
Хиџр 15:9)

 Кур’ан садржи сва законодавства која 
побољшавају људско друштво и која гарантују 
срећу за сва своја извршења.

 Кур’ан је документовао приче Посланика 
и гласника, и оно што се догодило између 
њих и њихових народа, од Адама (Адeмa), до 
Мухаммеда, нека је благослов и мир на њих.

 Кур’ан је објављен целом човечанству, да 
изведе људе из тмине на светлост, тако да 
људски род живи живот у хармонији и срећи.

 Рецитовање (учење) Кур'ана и његово памћење 
је дело обожавања Аллаха (Бога).

Шта други кажу о Кур'аху?
Морис Букаил (Maurice Bucaille) у својој књизи, „The 
Quran, and Modern Science” („Кур'ан и модерна 
наука”) је рекао следеће: „Потпуно објективни 
студији Кур'ана у светлу савремених наука, води 
нас до тога да можемо препознати еквивалецију 
између те две ствари, које су и претходно већ 
биле забилежене више пута.
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• «Све што је на Земљи пролазно 
је, остаје само Господар твој, 
Величанствени и Племенити» (Ер-
Рахман /Милостиви, 55: 26,27).

То што нам једино преостаје је да мислимо да је сасвим 
незамисливо било да човек који је живео у Мухаммедово време 
због недостатка знања у времену у којем је живео био можда 
аутор таквих изјава. Таква умереност је део онога што даје 
објави Кур'ана његово посебно место, и на тај начин приморава 
непристрасно научнике да признају своју неспособност у 
покушавању да пруже објашњење које се позива искључиво на 
материјалистичким расуђивањима.”

 Веровање у Аллахове (Божије) посланике 
(пророке)

Веровање да је Бог (Аллах) одабрао људе из целог човечанства који 
ђе бити Његови посланици. Он их је слао народима са посебним 
законима, да само Њега обожавају и да Њега поштују, Једног 
Јединог, и да успоставе веру и Његово јединство (арп.тевхид). Бог 
(Аллах) је наредио Својим посланицима да пренесу Његову поруку 
људима, тако да људи не могу имати никакве доказе против Њега 
након што је Он послао Своје изабране посланике.

Каже Аллах: И прије вас смо само људе слали којима смо 
објављивали, зато питајте сљедбенике Књиге ако не знате 
ви! (Ел-Енбија’ / Посланици 21:7)

Први Посланик је био Ноах (Нух), а последњи је Мухаммед, нека 
је благослов и мир на њих све.

 Веровање у Судњи дан
Веровање да ће животу на овоме свету доћи крај.

Каже Аллах: Све што је на Земљи пролазно је, остаје само 
Господар твој, Величанствени и Племенити. (Ер-Рахман /
Милостиви, 55: 26,27)
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Након тога, Бог (Аллах) ће оживети сва створења, 
полагат ће рачун и наградити оне који буду имали 
добра дела. Због њихових добрих дела, њихове 
вере у Бога (Аллаха) и њихове покорности 
посланицима, Бог (Аллах) ће их наградити вечним 
животом у рају (арп.џенету).

А оне који не верују, који су недјела чинили и били 
непослушни својим посланицима, Он ће њима 
вечни живот у паклу (арп.џехеннем) приредити.

 Веровање у преодређеност (арп. 
Кадаа) и судбину (арп.Кадер)

Веровање да је Бог (Аллах) знао и одредио све 
пре настанка самог дешавања, и да Он Једини зна 
шта ће се десити након тога; веровање да ће Бог 
(Аллах) после све поново оживети, и то у складу 
са Његовим знањем.

Каже Аллах: ... и који је све створио и како треба 
уредио! (Ел-Фуркан /Фуркан, 25: 2)

Ово уверење не произлази само по себи; сваки 
појединац мора тежити томе да га постигне.

Вера у божанске димензије доводи до следећег:

 Веровање у Аллахову одредбу резултира 
чисту савест и мирно срце нема простора за 
туговањем, због тога што се нешто догодило 
или што ће се догодити.

 Веровање у предодређеност и судбину (арп.
Кадаа и Кадер) резултира чисту савест и 
мирно срце. Тако да се не оставља простор за 
туговањем за нечим што се десило, или нечим 
што се неће десити.

 Ово подстиче истраживање о Аллаховим 
створењима у универзуму. Забринутост и 
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разне болести приморавају људе да траже и праве лек, који је 
Бог (Аллах), Свевишњи створио у овоме универзуму.

 То повећава нечију овисност о Богу (Аллаху) и уклања страх 
од Божијих (Аллахових) створења.

Ибн ‹Аббас је рекао: „Био сам иза Божијег (Аллаховог) Посланика 
једног дана и он, нека је благослов и мир на њега, ми је рекао”: 
„О млади дечаче, ја ћу те научити неколико речи: Чувај Божије 
(Аллахове) заповести и Он ће тебе чувати. Чувај Божије (Аллахове) 
заповести, наћи ћеш га испред себе. Ако питаш за нешто, онда 
питај Бога (Аллаха), а ако тражиш помоћ за нешто, тражи је од Бога 
(Аллаха), и знај у случају, да се цео свет састане да ти помогне, 
неће ти бити у стању да помогну, без већ прописане Божије 
(Аллахове) предодређености за тебе. А ако се цео свет састаје да 
ти направи неко зло, неће бити у стању да ти науде, осим са оним 
што је Бог (Аллах) већ преодредио и прописао за тебе. Оловке су 
уздигнуте, а белешке осушене.” (Хадис бележи Тирмизи)

 Основни циљеви ислама
Основни циљеви ислама су:

01  Очување вере ислама,

02  Очување живота,

03  Очување здравља,

04  Очување ума,

05  Очување иметка,

06  Очување части.

Посланик ислама, Мухаммед, нека је благослов и мир на њга, је 
рекао: „Аллах је учинио ваш живот, ваше богатство и вашу част 
светом, као светост овог дана (дан Арефата на хаџу), у овом светом 
месецу (месец зул-хиџех - дванаести месец исламског календара) 
на овом светом месту (Мека са околином ).” (Хадис бележи Бухари)

• Islam
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Он, нека је благослов и мир на њега, је такођер 
рекао: „Хоћете ли да вам кажем какав је истински 
верник? Он је особа коме други могу поверити 
своју имовину и своје животе. Муслиман је човек 
од чијег су језика и руку сигурни други људи, а 
прави борац на Божијем (Аллаховом) путу је онај 
који се бори против својих унутрашњих пожуда 
у послушности према Богу (Аллаху), а прави 
емигрант (онај који оставља земљу неверника и 
имигрира у земљу верника) је особа која оставља 
грехе и лоша дела.” (Хадис бележи Ибн Хибан)

 Етика и манири морала 
и моралности у исламу

Ислам забрањује свако зло и све разуздане 
поступке, било у говору или у делима.

Каже Аллах: Реци: „Господар мој забрањује 
разврат, и јавни и потајни, и гријехе, и 
неоправдано насиље, и да Аллаху сматрате 
равним оне за које Он никакав доказ објавио 
није, и да о Аллаху говорите оно што не знате.” 
(Ел-А’раф /Бедеми, 7:33)

Ислам прописује и подстиче све да имају уљудан 
морал и фине манире моралности. Посланик 
ислама, Мухаммед, нека је благослов и мир на 
њега, је рекао: „Послат сам да употпуним морал 
код људи.” (Хадис бележи Хаким)

Узвишени и Свемогући Аллах каже у Кур’ану: 
Реци: „Дођите да вам кажем шта вам Господар 

• «Послат сам да 
употпуним морал код 
људи».
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ваш прописује; да Му ништа не придружујете, да родитељима 
добро чините, да дјецу своју, због неимаштине, не убијате - Ми 
и вас и њих хранимо - не приближујте се неваљалштинама, 
биле јавне или тајне; не убијајте оног кога је Аллах забранио 
убити, осим када то правда захтијева - ето, то вам Он 
препоручује да бисте размислили. (Ел-Ан’ам /Стока, 6:151)

Божији (Аллахов) Посланик, нека је благослов и мир на њега, 
је рекао: „Нико од вас неће истински верoвати све док не буде 
желео свом брату оно што жели себи.” (Хадис бележи Бухари)

 Права у исламу
Ислам је прописао својим 
следбеницима да дају људима 
њихова легитимна права. Тако да 
свим родитељима, супружницима, 
деци и комшијама се посвећује 
посебна пажња, у складу 
са њиховим специфичним и 
посебним улогама на овоме 
свету. На такав начин се изграђује 
међусобна заједница, која доводи до јачања и солидарности 
у муслиманском друштву, између појединаца и друштва. Тај 
начин ширења љубави и јединства међу појединцима у друштву 
спречава друштво од уништења, односно од распадања.

Каже Аллах: И Аллаху се клањајте и никога Њему равним не 
сматрајте! А родитељима доброчинство чините, и рођацима, и 
сирочади, и сиромасима, и комшијама ближњим, и комшијама 
даљним, и друговима, и путницима, и онима који су у вашем 
посједу. Аллах, заиста, не воли оне који се охоле и хвалишу. 
(Ен-Ниса' /Жене, 4:36)

Посланик, нека је благослов и мир на њега, је рекао: „Свако од вас 
је чувар и одговоран за оно што долази под његово старатељство, 
владар се стара за својим поданицима и одговоран је за њих. 
Човек се стара за своју породицу и одговоран је за њу, жена је 

• Аллах не воли никакве разметљивце, 
хвалисавце. (Ал-Хадид, 23).



36КЉУЧ За Разумевање Ислама

чувар куће свога мужа и одговорна је за то, а слуга 
је чувар имовине свога господара и одговоран је 
за то.” (Хадис бележи Бухари) 

Чак и путеви, на којима се људи крећу и путују, 
имају своја права која требају да се поштују. 
Посланик ислама, Мухаммед, нека је благослов и 
мир на њега, је рекао: „Будите пажљиви и држите 
се подаље од седења на путевима.” Рекли су: 
„О Аллахов Посланиче, немамо другог места за 
окупљање и разговор. Он, нека је благослов и 
мир на њега, одговори: „Ако морате тако урадити, 
онда дајте путу његово право.” Рекли су: „А шта је 
право пута?” Он, нека је благослов и мир на њега, 
одговори: „да спустите ваш поглед (да не гледате 
припаднице супротног спола), да не наносите 
штету другима, те да одговарате на поздрав 
(селам) и налажете добро, а забрањујете зло.” 
(Хадис бележи Бухари) 

• Ислам је учинио 
злостављање 
животиња тешким 
гријехом. Према исламу, злостављања животиња, као што 

је нпр. њихово мучење и тортура, затим њихово 
ограничавање хране и пића, може бити довољан 
разлог да починиоци тих (не) дела заврше у паклу 
(арп. џехенему).

Божији (Аллахов) Посланик, нека је благослов и 
мир на њега, је рекао следеће: „Жена је кажњена 
због мачке јер ју је држала заробљену/затворену 
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све док мачка није угинула, па ће због тога завршити у паклу (арп. 
џехенему).  Није је хранила нити јој давала воду да пије док ју је 
држала, а није је ни пустила да она сама једе инсекте (и остале 
ствари) које су се налазиле на земљи.” (Хадис бележи Бухари)

Ако овакву милост ислам показује према животињама, какву 
онда милост ислам треба да покаже према људима које је Бог 
(Аллах) Узвишени изнад свих осталих створења узвицио?

 Шта знате о исламу?

 Каба (арп. Ел-Ка'ба)
Када је Измаил (Исмаил), син Аврама (Ибрахима) и Хагере (Хаџере) 
рођен, друга његова супруга, Сара (Сарах) постала је љубоморна, 
па је због тога тражила од Аврама (Ибрахима) да удаљи Хагер 
(Хаџер) и њеног сина Измаила (Исмаила) даље од ње. Бог (Аллах) 
Узвишени је потом објавио Авраму (Ибрахиму) да их одведе у Меку 
где ће их он (Аврам/Ибрахим) с времена на време посећивати.

Једном док је дуго времена био одсутан од њих, 
по повратку је видио Измаила (Исхмаила) да гађа 
стрелицама близу бунара воде Земзем. Када га је 
видио, загрлио га је онако као што отац грли свога 
сина када се састану после дугог невиђања и рекао: 
„О Исмаиле (Исмаиле), Бог (Аллах) ми је наредио 
да овде изградим Његову кућу/храм.” Тако су њих 
двојица подигли зидове Божије (Аллахове) куће/
храма (Кабе) у Меки. Измаил (Исмаил) је скупљао 
камење за градњу, а његов отац Аврам (Ибрахим) 
их је постављао.

Будући да су зидови које су градили били високи, 
Аврам (Ибрахим) је поставио камен на којем је 
стајао за време градње.

Док су зидали, њих двојица би понизно упућивали 
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молитву Богу (учили дову Аллаху) изговарајући: 
„Господару наш, прими од нас, јер Ти, уистину, 
све чујеш и све знаш!” (Ел-Бекара /Крава, 2: 127)

Муслимани широм света се окрећу према кибли 
(Каби у Меки) док обављају прописане молитве 
(намазе), јер је то прва Божија (Аллахова) кућа 
(храм на земљи).

Каже Аллах: А Аллахов је и исток и запад; куда 
год се окренете, па - тамо је Аллахова страна. - 
Аллах је заиста неизмјерно добар и Он све зна. 
(Ел-Бекара /Крава, 2:115)

Када муслимани тавафе, (круже око свете Кабе 
седам кругова), они обожавају Бога (Аллаха) 
Једног, а не тавафе због обожавања Кабе као што 
то неки људи мисле.

Каже Аллах: Нека се они Господару храма овога 
клањају, који их гладне 
храни и од страха брани. 
(Куреиш /Курејшије, 106:3,4)

 Црни камен
Након завршетка изградње 
храма (Кабе), недостајао 
је један камен којим би се 
употпунила изградња Кабе. 

Аврам (Ибрахим), рекао је свом сину Измаилу, 
(Исмаилу) да потражи одговарајући камен. По 
повратку из потраге за одговарајућим каменом 
Измаил (Исмаил) је видио да је његов отац Аврам 
(Ибрахим) већ поставио одговарајући камен па 
га је потом упитао: „Оче, одакле ти овај камен?” 
Аврам (Ибрахим) му рече: „Анђео (арп.мелек) 
Габријел (Џибрил), ми га је спустио са неба.” И тако 
се завршила изградња Кабе, а када је овај камен 
послан са неба био је бељи од млека.

• Црни камен је црне боје 
са црвеним нијансама. 
Налази се у јужном делу 
храма, лево од врата 
Кабе на висини од око 
110 цм од тла. Особа 
које обавља «ет-таваф» 
(кружење седам кругова 
око Кабе) види црни 
камен увек на својој 
левој страни. «Ет-таваф» 
почиње и завршава се 
при проласку поред 
црнога камена.

• Од му'џизе (чуда) 
посланика Ибрахима 
(Аврама), је то да 
је камен на којем је 
стајао када је градио 
Кабу постао мекан 
и да су му стопала 
утонула у камен. 
Отисци Ибрахимових 
(Аврамових) стопала 
се могу и дан-данас 
видети у том камену 
који је заштићен 
куполом направљеном 
од дебелог стакла.
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Посланик, нека је благослов и мир на њега, је рекао: „Када је црни 
камен послан са неба, био је бељи од млека да би после поцрнио 
од греха људи.” (Хадис бележи Тирмизи)

 Мекам-и-Ибрахим (Аврамово место)
Рекао је Посланик, нека је благослов и мир на њега: „Јеменски 
ћошак и Мекам-и-Ибрахима су два драга камена из Џеннета 
(из рајских вртова), и да им није Аллах одузео светлост, они би 
осветлили све што се налази између истока и запада.” (Хадис бележи 
Ибн Хибан)

Мекам-и-Ибрахим је камен на којем је Ибрахим (Аврам) стајао док 
је градио Кабу. Његов син Исмаил, (Измаил) му је помогао у томе 
додавајући му камење за градњу.

Отисци Ибрахимових (Аврамових) стопала се још увек могу видети 
у камену испод стаклене куполе.

Аллах је одредио верницима да обављају намаз (молитву) иза 
овога места (Мекам-и-Ибрахима) следећим речима: И учинили 
смо Храм уточиштем и сигурним мјестом људима. „Нека вам 
мјесто на којем је стајао Ибрахим (Аврам) буде иза кога ћете 
намаз (молитву) обављати!” - А Ибрахиму (Авраму) и Исмаилу 
(Измаилу), смо наредили: „Храм Мој очистите за оне који га 
буду обилазили, који буду ту боравили, и који буду молитву 
обављали.” (Ел-Бекара /Крава, 2:125)

 Врело Земзем
Када je Аврам (Ибрахим) одвео Хагар (Хаџеру) и њиховог сина 
Измаила (Исмаила) на једно место у близини Кабе, оставио их је 
испод дрвета на месту које ће касније бити извор воде Земзем. 
У то време Мека је била ненасељено место и нико тада ту није 
живео, тако да је Аврам (Ибрахим) када их је напуштао оставио 
им неколико датула и малу мјешину воде, (спремник за воду 
направљен од животињске коже).

Када је одлазио, Измаилова (Исмаилова) мајка Хагар (Хаџера) му 
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је рекла: „О, Авраме (Ибрахиме)! Где ћеш? Овде не 
постоји никаква особа која нам може помоћи, нити 
је ово нешто због чега ћемо бити срећни.”

И док је ходао, она му је то понављала више пута, 
да би га задњи пут питала: „Да ли ти је Бог (Аллах) 
наредио да овако поступиш?” Он је рекао: „Да.” 
Онда је рекла: „Он нас сигурно неће занемарити.” 

Аврам (Ибрахим) се полако удаљавао 
од њих да би се, када је стигао до 
малог брежуљка одакле их није 
више могао видети, окренуо према 
Каби, и молио / довио Богу (Аллаху) 
следећим речима: Господару наш, 
ја сам неке потомке своје населио 
у котлини у којој се ништа не сије, 
код Твога Часног храма, да би, 
Господару наш, молитву обављали; 
зато учини да срца неких људи 
чезну за њима и опскрби их разним 

плодовима да би захвални били. (Ибрахим /
Ибрахим, 14:37)

Хагар (Хаџера) је дојила Измаила (Исмаила) и 
пила воду из мјешине за воду коју је имала. Када 
је нестало воде, она и њен син су ожеднели. У 
насталој агонији да не би гледала како њено дете 
беспомоћно плаче од жеђи, отрчала је до најближег 
брдашцета Сафе (арп.Ас-Сафа), где је стала и 
интензивно гледала у нади да ће видети некога, 
али тамо никога није било. Потом се вратила назад 
у долину, где је увукла своју хаљину и потрчала 
онако као што трчи особа која се налази у невољи, 
све док није дошла до другог брдашцета Мерве 
(арп.Ал-Марва), где је поново интензивно гледала 
око себе у нади да ће видети некога, али без 
успеха. Све је то поновила седам пута.

Ибн Аббас преноси да је Посланик, нека је 
благослов и мир на њега, рекао: „Ово је порекло 

• Врело се налази 21 
метар удаљености од 
саме Кабе. Извор је 
ручно откопан, односно 
ископан и дубок је око 
30 метара. Унутрашњи 
пречник извора варира 
у распону од 1,08 м до 
2,66 м.

• Удаљеност између 
Сафе (Ас-Сафа) и 
Мерве (Ал-Марва) је 
око 450 метара, тако да 
седам дужина од Сафе 
до Мерве износи око 
3.15 км.
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с’аја (традиција ходања и трчања између брдашцета Сафе (арп.Ас-
Сафа) и брдашцета Мерве (арп.Ал-Марва). Када је Хагар (Хаџера) 
стигла до Мерве (арп.Ал-Марва) последњи пут, чула је глас који ју 
је смирио и који је она пажљиво слушала, да би потом рекла: „О 
Ви, који сте ми омогућили да чујем ваш глас! Имате ли нешто што 
ми може помоћи?” Погледај! И када је Хагар (Хаџера) погледала, 
видела је анђела (мелека) како на месту будућег извора Земзем 

Црни камен 

Кабенски олук

Мекаму Ибрахим

Врата Ка'бе

Шамски Угао

Ирачки угао

Јеменски угао

Исмаилов простор 
(полукружни дио Ка'бе)

воде удара својим крилима по тлу земље све док вода није 
почела да извире из тог места. Како би спречила воду да тече, 
Хагар (Хаџера) је брзо направила баријеру/преграду око воде, и 
тако би напунила мјешину водом (спремник за воду направљен од 
животињске коже). Посланик, нека је благослов и мир на њега, је 
затим додао: „Да се Бог (Аллах) смилује Измаиловој (Исмаиловој) 
мајки! Да није зауставила Земзем воду у покушају да је контролише 
и напуни њоме своју мјешину, Земзем вода би била поток који 
тече на површини Земље.” (Хадис бележи Бухари)

 Сафа (Ас-Сафа) и Мерва (Ал-Марва)
То су два мала брдашцета између којих је Измаилова (Исмаилова) 
мајка Хагар (Хаџера) застајала и трчала када је била у потрази за 
водом и храном. Током обреда хаџилука (хаџа) ходочасници ходају 
и трче између ова два брдашцета, практикујући тиме традицију 
(суннет) Посланика, нека је благослов и мир на њега.
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 Џемерат
То су места на Мини (Мина-место у Меки), где је 
ђаво (шејтан / сотона) срео Посланика Аврама 
(Ибрахима) када је оставио своју жену Хагар (Хаџеру) 
и његовог сина Измаила (Исмаила) у Меки, не би ли 
га одвратио од послушности Богу (Аллаху). Онда је 
Аврам (Ибрахим), узео каменчиће и бацио на ђавола 
(шејтана/сотону) изговарајући текбир (Аллаху екбер/
Бог је највећи). Током обреда хаџа, ходочасници 
бацају каменчиће на овим стубовима, следећи тиме 
традицију (суннет) Аврама (Ибрахима). Муслимани 
сматрају ђавола (шејтана / сотону) отвореним 
непријатељем човечанства којем се човек мора 
супроставити тиме што се неће препустити 
ђаволским (шејтанским/сотонским) прохтевима, 
следећи тиме Божије (Аллахове) заповести и 

поштујући тиме Његове забране.

 Муслимански празници 
(бајрам / арп. еид)

Муслимани имају два празника (баjрама/
еида) у години: Рамазански бајрам (арп.Еид 

ал-Фитр) са којим се завршава месец Рамазан 
(мјесец поста) и Курбан бајрам (арп.Еид ал-Адха), 

који муслимани прослављају приношењем жртве 
(клањем животиње) следећи тим делом традицију 
(суннет) посланика Аврама (Ибрахима), да би на 
тај начин тражили блискост Богу (Аллаху). Када је 
Аврам (Ибрахим), видио у сну да треба да жртвује 
свог сина Измаила (Исмаила), мислио је то и да 
уради, јер су снови посланика истинити.

У вези тога Бог (Аллах) је објавио следеће ајете 
(стихове): и Ми смо га обрадовали дјечаком 
благе нарави. И када он одрасте толико да му 

• Постоје три Џемерата 
на Мини (Мина-место у 
Меки): Џемерат Ал-Акабах 
(највећи Џемерат), Џемерат 
Ал-Вуста (средњи Џемерат) 
и Џемерат Ал- Сугра (мали 
Џемерат). Удаљеност 
између Џемерат ал-
Сугхра (малог Џемерата) 
и Џемерат ал-Вуста 
(средњег Џемерата) је око 
150 метара, а удаљеност 
између Џемерат ал-Акабах 
(највећег Џемерата) и 
Џемерат ал-Вуста (средњег 
Џемерата) је око 225 
метара.

• Куллу а'м ве ентум 
бихајр (Да сте у 
благодатима сваке 
године). Написано у 
тагри (калиграфски 
стил), који су користили 
Отомански султани 
за време исламског 
калифата.
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поче у послу помагати, Ибрахим (Аврам) рече: 
„О синко мој, у сну сам видио да треба да те 
закољем, па шта ти мислиш?” „О оче мој,” - рече 
- „онако како ти се наређује поступи; видјећеш, 
ако Бог да, да ћу све издржати.” И њих 
двојица послушаше, и кад га он челом према 
земљи положи, Ми га зовнусмо: „О, Ибрахиме 
(Авраме), ти си се Објави у сну одазвао; - а Ми 
овако награђујемо оне који добра дјела чине-” 
(Ес-Саффат /Редови, 37: 101-105)

 Посланикова, нека је благослов 
и мир на њега, џамија (месџид)

Посланикова џамија (месџид) је прва џамија 
саграђена у исламу. Сви Божији посланици су 
сахрањени у местима на којима су преселили 
на се бољи (вечни) свет, тако да је и Посланик, 
нека је благослов и мир на 
њега, сахрањен у својој кући, 
која је била поред џамије, јер 
је ту преселио на бољи (вечни) 
свет. Похвално је назвати селам 
(поздрав) Посланику, нека је 
благослов и мир на њега, када се 
посећује џамија и када се пролази 
поред његовог, нека је благослов 
и мир на њега, гроб (мезара).

 Пећина Хира
„Џебел ен-Нур” (Брдо Светлости) је једно од 
Меканских брда (Фараан) наведених у Теврату 
(Тори/Старом завету), 2/23, на којем је анђео (мелек) 
Габријел (Џибрил), доставио објаву посланику 
Мухаммеду, нека је благослов и мир на њега.

Посланик, нека је благослов и мир на њега, је имао 

• Посланикова џамија 
у Медини, може да 
прими више од два 
милиона људи у једном 
тренутку. Муслиманима 
који обаве молитву у 
Посланиковој џамији 
обећана је велика 
награда.

• Пећина Хира се налази 
на врху «Брда Светлости» 
(Џебел ен-Нур), који се 
налази источно од Меке. 
Брдо се налази око 4 
км од меканске Свете 
џамије (Месџидул-харама 
у Меки), и врх брда је око 
634 метара висок.
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обичај провести многе ноћи у овој пећини, а анђео 
Габриел (мелек Џибрил) му је доставио прву објаву 
у њој. Муслимани не требају да посећују пећину, јер 
Посланик, нека је благослов и мир на њега, након 
своје мисије никада није посетио пећину.

 Џамија „Купола на стени” (арп. 
Куббат ас-Сакхрах) или „Храм 
над стеном”

„Храм над стеном” је један од камена темељаца 
„Бејтул-Макдиса” који стоји у средини дворишта 
Месџиду А л-Акса џамије. Дугачак је 18 метара и 
широк је око 13 метара. Синови пророка Израела 
су га сматрали киблом (правцем молитве). Ту сврху 
је такођер имао и код муслимана све до тренутка 
кад је објављено/наређено да Кабу у Меки узму за 
киблу (правцем молитве).

Ал-Бараа`ам Азиб je рекао: „Обављали 
смо намаз (молитву) са Послаником, нека 
је благослов и мир на њега, шеснаест 
или седамнаест месеци у смеру према 
Бејту Ал-Макдис (џамија Ал Акса у 
Јерусалиму), да би касније Аллах објавио/
наредио Посланику нека је благослов и 
мир на њега, да промени киблу (правац 
молитве) према Каби у Меки.”

 Бејтул-Макдис (џамија Ал-Акса)
Место где се налази џамија је свето место на 
земљи. Узвишени Аллах је од почетка стварања 
одредио ово место за молитву где ће се сви 
верници (монотеисти) молити. Џамија Ал-Акса је 
друга џамија која је саграђена на земљи.

Преноси се од Абу Зерра, нека је Бог задовољан 

• Куббат ас-Сахра - (Купол 
Скалы) - мусульманское 
святилище над камнем 
Основания на Храмовой 
горе в Иерусалиме. 
Она была построена 
в начале 691 года в 
период правления 
омеядского халифа Абд 
аль-Малика во время 
Второй Смуты. Куббат 
ас-Сахра считается 
древнейшим исламским 
архитектурным 
сооружением.

• Пророчка џамија у 
Медини може да прими 
преко два милиона људи. 
Муслимани клањају 
намаз у Пророчкој џамији 
да би добили огромне 
награде обећане за 
молитву у овој џамији.
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са њим, да је рекао: „О, Аллахов посланиче, који је први месџид 
(џамија) на земљи?” Он, нека је благослов и мир на њега, је 
рекао: „Месџидул-харам у Меки” а онда сам питао: „Где је други 
месџид (џамија)?” Он, нека је благослов и мир на њега, је рекао: 
„Бејтул-Макдис (Месџид Ал-Акса).” Потом сам га питао: „Колика 
је временска разлика између ова два месџида (џамије)?” Он, нека 
је благослов и мир на њега, је рекао: „Четрдесет година, а где год 
да се задесиш у време молитве, обави молитву, јер је цела земља 
место за молитву.” (Хадис бележи Муслим)

Када је Адам (Адем), изградио Кабу, објављена му је наредба од 
Аллаха да оде у Јерусалим, и сагради џамију (где се данас налази 
Месџид Ал-Акса) у којој ће људи клањати (обављати молитву). 
Ово је била прва подигнута грађевина у Јерусалиму.

Казао је Посланик, нека је благослов и мир на њега: „Након што 
је Саломон (Сулејман), син Давидов (Давудов) завршио изградњу 
џамије Ал-Акса (у Јерусалиму), замолио је (чинио дову/молитву) да 
му Аллах подари власт и богатство које нико није имао пре њега и 
које нико неће имати после њега, те да нико неће доћи у ову џамију 
да обави молитву, а да му се греси неће опростити.”

Потом је рекао Посланик, нека је благослов и мир на њега: „Две 
његове (Саломонове/Сулејманове) молитве (дове) су се услишиле, 
а ја се надам да ће се трећа услишити мени.” (Хадис бележи Ибн Хузејма)

То је била прва од две кибле (правац за молитву), према којој су се 
посланик, нека је благослов и мир на њега, и муслимани окретали 
током молитве пре него што им је објављено, односно наређено 
да промене киблу (правац за молитву) према светој Каби у Меки. 
Током ноћног путовања (ел-исра вел-ми'раџ), Посланик, нека је 
благослов и мир на њега, посетио је Месџид Ал-Акса у Јерусалиму, 
да би после одатле отишао на небо. Током ноћног путовања (ел-
исра вел-ми'раџ), он, нека је благослов и мир на њега, у Јерусалиму 
предводио је предводио све пророке у молитви (намазу).

Каже Аллах: Хваљен нека је Онај који је у једном часу ноћи превео 
Свога роба из Храма часног у Храм далеки, чију смо околину 
благословили како бисмо му нека знамења Наша показали.* - 
Он, уистину, све чује и све види. (Ел-Исра’ /Ноћно путовање, 17:1)

Месџид Ал-Акса (у Јерусалиму) је трећи ал-харам (заштићена 
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богомоља/свето место), после Месџидул-харама 
у Меки (Кабе) и Посланиковог месџида (џамије) у 
Медини.

За молитву у Месџиду Ал-Акса прописана је велика 
награда, међутим у исламу је забрањено користити 
ово место за неке посебне молитве и забрањено 
му је приписивање веће вредности или благослова 
него што му у основи припада.

 Ислам и иметак
Према исламу, сав иметак/богатство припада 
Аллаху али га је Аллах поверио човеку. Човек је 
одговоран за за свој иметак јер се у исламу иметак 
мора стећи на дозвољен (халал) начин, а исто тако 
треба бити утрошен на дозвољен (халал) начин, 
без претераних трошкова и расипништва.

Рекао је Посланик, нека је благослов и мир на 
њега: „Неће се помаћи стопала човека на Судњем 
дану док не одговори на следећа питања: о 
животу, како га је провео, о знању, колико је радио 
по њему, о иметку, како га је стекао и где га је 
потрошио, и о телу, у шта га је користио.” (Хадис 
бележи Тирмизи)

Иметак такођер мора бити утрошен на дозвољен 
начин и у корисне сврхе.

Каже Аллах: Није честитост у томе да окрећете 
лица своја према истоку и западу; честити су они 
који вјерују у Аллаха и у онај свијет, и у мелеке 
(анђеле), и у књиге, и у вјеровјеснике, и који од 
иметка, иако им је драг, дају рођацима, и сирочади, 
и сиромасима, и путницима, и просјацима, и 
за откуп из ропства, и који молитву обављају и 
зекат дају, и који обавезу своју, када је преузму, 
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испуњавају, нарочито они који су издржљиви у неимаштини, и 
у болести, и у боју љутом. Они су искрени вјерници, и они се 
Аллаха боје и ружних поступака клоне. (Ел-Бекара /Крава, 2:177)

 Жена у исламу
У исламу се жене разликују од мушкараца, и свако од њих 
представља и има своју одговарајућу улогу у друштву. Поштивање 
жене у исламу и одавање почасти према њој је знак доброг 
и здравог карактера који представља чисту и непокварену 
природну појаву.

Рекао је Посланик, нека је благослов и мир на њега: „Најбољи 
међу вама су они који се најбоље опходе према својим супругама.” 
(Хадис бележи Ибн Хибан)

Жена је уједно и прва особа према којој се човек мора опходити 
праведно, те одржавати контакте и третирати је добро.

Када је један човек питао Аллаховог посланика Мухаммеда, 
нека је благослов и мир на њега, ко ми је најпречи да се према 
њему најбоље опходим и бринем? Посланик, нека је благослов и 
мир на њега, му одговори: „Твоја мајка.” Па је човек питао: „Онда 
ко?” На што му је Посланик, нека је благослов и мир на њега, му 
одговори: „Твоја мајка.” Па је човек опет питао: „Онда ко?” На што 
му је Посланик, нека је благослов и мир на њега, опет одговорио: 
„Твоја мајка.” И када га је човек поново упитао: „Онда ко?” Онда 
му је Посланик, нека је благослов и мир на њега, рекао: „Твој 
отац.” (Хадис бележи Бухари)

Рекао је Посланик, нека је благослов и мир на њега: „Жене су 
заиста сестре мушкарцима.” (Хадис бележи Ебу Давуд)

 Жене су равноправне са човеком у свом људском и хуманом 
биђу, и оне нису извор греха, нити су оне узрок изласка Адама 
(Адема), из раја (арп. џеннета).

 Личност жене је равноправна са личности човека, и оне имају 
потпуно право да задрже своје презиме у браку.
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• «Жене су заиста сестре мушкарцима».
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 Жене су павноправне са мушкарцима у смислу награђивања и 
кажњавања на овоме и на будућем свету.

 Жене су равноправне са мушкарцима када је реч о чувању 
достојанства и поноса, јер ислам захтева да се чува женина 
част и чедност.

 У исламу, жене, као и мушкарци, имају потпуно право наследства.

 У исламу, жене као и мушкарци, имају потпуно право и слободу 
на располагање своје имовине/иметка.

 Жене као и мушкарци, имају потпуно право на образовање и 
васпитање.

 У исламу, жена као и мушкарац има право да одраста и живи у 
здравом и пристојном окружењу, те да стекне високо образовање.

 У исламу, глава куће, односно човек/супруг брине о жени / 
супрузи, о свим њеним потребама. За неудату жену се треба 
скрбити отац или брат, а у случају да нема оца или брата за 
њу ће се скрбити њен најближи сродник који је задужен за 
скрбништво.

 Жена има право да задржи сав свој новац за себе, и она није 
одговорна за финансијско одржавање породице.

 У исламу, жена има право да буде сексуално задовољена од 
њеног мужа.

 У исламу, жена има право на старатељство над својом децом у 
случају развода, осим ако није у стању да их подигне (одгоји) 
уз ваљани разлог.

 Жена такођер има право да се поново уда после развода или 
после смрти свога мужа.

Рекао је Посланик, нека је благослов и мир на њега: „Ко има три 
кћери или три сестре и одгоји их у побожности и богобојазности, 
тај ће бити са мном овако у рају (арп.џеннету).” А онда је показао 
спајањем његовог кажипрста са средњим прстом. (Хадис бележи 
Ахмед са другима)
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 Сексуални однос кроз 
перспективу ислама

Ислам сматра да је сексуални однос важна људска 
потреба која се не треба потиснути и оставити 

са стране, већ доживети на један, 
са задовољством пристојан и 
искусан начин. У исламу се на секс 
не гледа као на неку табу тему 
(забрањену тему) од које би се 
човек требао суздржавати, јер је 
ислам доставио нужне законе који 
управљају сексуалним животом 
између супружника са циљем да 
се задовоље њихове обостране 
сексуалне потребе.

У исламу се сексуални однос (сношај) 
између мушкараца и жене реализује 
кроз брак са циљем обостраног 
сексуалног задовољства. Крајњи 
циљ брака у исламу је да се постигне 
психолошка и емоционална 
стабилност оба супружника.

Каже Аллах: ...и један од доказа 
његових је то што за вас, од врсте 

ваше, ствара жене да се уз њих смирите, и што 
између вас успоставља љубав и самилост; то су, 
заиста, поуке за људе који размишљају. (Ар-Рум 
/Византинци, 30:21)

Ислам штити појединца и друштво (заједницу) 
забраном свега што узбуђује и изазива сексуалну 
жељу, из страха да се појединац може довести 
до прељубе (чињење блуда) или содомије 
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(хомосексуализма).

Блуд и хомосексуализам би довели до ширења полних болести у 
друштву (заједници) и резултирали би великим бројем ванбрачне 
деце, која не би добили легитимну а ни моралну подршку својих 
родитеља. Та деца после таквог детињства и одгоја би осећала 
огорченост, одбојност и мржњу према другима у друштву 
(заједници) у којој живе.

Каже Аллах: И што даље од блуда, јер је то разврат, како је 
ружан пут! (Ал-Исра’ /Ноћно путовање, 17:32)

 Ислам и немуслимани (Ехлуз-
зиме)

Ислам штити животе, имовину/иметак и част 
немуслимана (ехлуз- зима) који имају уговор са 
муслиманима или који живе у исламској земљи 
(под исламском владавином). Они имају своја 
права и не смију бити потлачени, обесправљени 
или злостављани.

Каже Аллах: Аллах вам не забрањује да чините 
добро и да будете праведни према онима који 
не ратују против вас због вјере и који вас из 
завичаја вашег не изгоне - Аллах, заиста воли 
оне који су правични. (Ел-Мумтахина /провјерена, 60:8)

Рекао је Посланик, нека је благослов и мир на 
њега: „Уистину, ко год буде наносио неправду ономе са којим 
имамо уговор (споразум/пакт), лишавајући га његових права, 
оптерећавајући га више него што може поднети, или тражећи 
нешто од њега без његове сагласности, онда ћу се ја лично 
спорити са њим на Судњем дану. „Кад је ово Посланик, нека је 
благослов и мир на њега, говорио имао је прст на својим прсима, 
да би после рекао: „Уистину, онај ко убије једног човека са 
којима имамо уговор (споразум/пакт) или који је под Аллаховом 
надлежношћу и надлежношћу Његова Посланика, Аллах ће 
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му забранити мирис раја (џеннета), а мирис раја 
(џеннета) се осети на удаљености од седамдесет 
година”. (Хадис бележи Бејхаки)

Рекао је Посланик, нека је благослов и мир 
на њега: „Господар ми је заповедио да се не 
угњетавају људи са којима имамо пакт / споразум 
(тј. немуслимани који живе у муслиманским 
земљама, ехлуз-зиме) или било који други људи.” 
(Хадис бележи Бејхаки)

 Ислам и друге Божије 
религије

Ислам налаже муслиманима да је обавезно да 
верују у п ретходне Божије објаве, посланике и 
веровеснике. Муслимани морају све да их воле и 
поштују.

Каже Аллах: То су докази наши које дадосмо 
Ибрахиму (Авраму) за народ његов. Ми више 
степене дајемо онима којима Ми хоћемо. 
Господар твој је, уистину, Мудри и Свезнајући. 
И Ми му поклонисмо и Исхака (Исака) и Јакуба 
(Јакова); и сваког упутисмо - а Нуха (Нојеа) смо 
још прије упутили - и од потомака његових 
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Давуда (Давида), и Сулејмана (Саломона), и Ејуба (Јова) и 
Јусуфа (Јосеф), и Мусаа (Мојсије) и Харуна (Арон) - ето, тако Ми 
награђујемо оне који добра дјела чине - и Зекеријјаа (Захарија) 
и Јахјаа (Јована), и Исаа (Исуса), и Илјаса (Илију) - сви су они 
били добри - и Исмаила (Измаила) и Ел-Јесе'а и Јунуса (Јона) и 
Лута (Лот) и свима смо предност над свијетом осталим дали - 
и неке предке њихове и потомке њихове и браћу њихову - њих 
смо одабрали и на Прави пут им указали. (Ел-Ан'ам /Стока, 6:83-87)

 Шта Кур'ан каже о Мусау (Мојсију)
Каже Аллах: И спомени у Књизи Мусу (Мојсију)! Он је био 
искрен и био је посланик, вјеровјесник. (Мерјем / Марија, 19:51)

Каже Аллах: „О Муса (Мојсије),”- рече Он -”Ја сам тебе 
одликовао над осталим свијетом посланством својим и 
говором Својим. Оно што ти дајем узми и захвалан буди! (Ел-
А’раф / Бедеми, 7:144)

Каже Аллах: Ми смо Мусау (Мојсију) Књигу дали да учинимо 
потпуном благодат ономе који ће према њој поступати и као 
објашњење свему и упуту и милост - да би они повјеровали да 
ће пред Господара свога стати. (Ел-Ан’ам / Стока, 6:154)

Каже Аллах: И Мусау (Мојсију) смо послали са доказима 
Нашим: „Изведи народ свој из тмина на свјетло и опомени га 
Аллаховим данима!” То су, уистину, докази за сваког оног ко је 
стрпљив и захвалан. (Ибрахим / Аврам, 14:5)

 Шта Кур'ан каже о Исау (Исусу) и његовој 
мајци, Мерјем (Марији)

Каже Аллах: И када мелеки (анђели) рекоше: „О Мерјем 
(Марија), тебе је Аллах одабрао и чистом створио, и бољом од 
свих жена на свијету учинио! (Али ‘Имран /Имранова породица, 3:42)

Каже Аллах: Исаов (Исусов) случај код Аллаха исти је као и 
случај Адемов (Адамов): од земље га је створио, а затим рекао: 
„Буди” - И он би. (Али ‘Имран /Имранова породица, 3:59)
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Каже Аллах: О сљедбеници Књиге, не застрањујте у своме 
вјеровању и о Аллаху говорите само истину! Месих (Христ), 
Иса (Исус), син Мерјемин (Маријин), само је Аллахов посланик, 
и Ријеч Његова, коју је Мерјеми (Марији) доставио, и Дух 
од Њега; зато вјерујте у Аллаха и Његове посланике и не 
говорите: „Тројица су!” Престаните, боље вам је! Аллах је само 
један Бог - хваљен нека је Он! - зар Он да има дијете?! Његово 
је оно што је на небесима и оно што је на Земљи, и Аллах је 
довољан као свједок. (Ен-Ниса’ /Жене, 4:171)

 Муслимани воле Исаа (Исуса) и 
његову мајку Мерјем (Марију)

Иса (Исус) се спомиње у Часном Кур'ану на шеснаест различитих 
места. У поглављу (сури) Ел-Маида (Трпеза), у 110.
стиху (ајету) Узвишени Аллах каже: Кад Аллах рече: “О Иса 
(Исусе), сине Мерјемин (Маријин), сјети се благодати Моје 
према теби и мајци твојој: када сам те Џибрилом (Габријелом) 
помогао па си са људима у бешици и као зрео мушкарац, 
разговарао; и када сам те писмености и мудрости, и Теврату 
(Тори) и Инџилу (Јеванђељу) научио, и када си, вољом Мојом, 
од блата нешто попут птице направио и у њу удахнуо, и када је 
она, вољом Мојом, постала птица; и када си, вољом Мојом, од 
рођења слијепа и губавца исцјелио; и када си, вољом Мојом, 
мртве дизао; и када сам од тебе синове Израилове одбио, 
кад си им ти јасне доказе донио, па су они међу њима који 
нису вјеровали - повикали: «Ово није ништа друго до права 
враџбина! (Ел-Ма’иде /Трпеза, 5:110)

С друге стране, име Посланика Мухаммеда, нека је благослов и 
мир на њега, се спомиње у Часном Кур'ану четири пута, док се 
Марија (Мерјем), мајка Исуса (Исаа) спомиње осам пута, и једно 
цело поглавље (сура) се назива њеним именом.
У 45. стиху (ајету) поглавља (суре) Али 'Имран (Имранова 
породица) Аллах Свезнајући каже: А када мелеки (анђели) 
рекоше: «О Мерјема (Марија), Аллах ти јавља радосну вијест, 
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од Њега Ријеч: име ће му бити Месих (Христ), 
Иса (Исус), син Мерјемин (Маријин), биће виђен 
и на овоме и на ономе свијету, и један од Аллаху 
блиских. (Али ‘Имран / Имранова породица, 3:45)

Они се у Кур'ану спомињу као породица, Али 
'Имран три пута, а цело поглавље (сура) Али 'Имран 
(Имранова породица), која ће остати урезана у умове 
и срца верника, заувек је добила име по њима.

 Ислам и џихад
Један од најчешће погрешно протумачених 
термина у исламу је реч џихад. Нажалост, реч 
џихад се злоупотребљава и велики број људи 
повезује ту реч са светим ратом и тероризмом. 
Реч џихад има следећа значења: улагање труда, 
напора, борба, пружање отпора. Њено значење 
се у потпуности супротставља угњетавању, 
прогону и тиранији.

Термин џихад се такође може тумачити као 
улагање физичког напора (борба). Тада се термин 
користи као последњи покушај или излаз за 
окончање кршења туђих права и завршетак било 
којег другог облика агресије. Чак и током рата, 
муслиманима је наређено да покажу суосећање 
и морал. Мучење и повреде цивила (жена, деце и 
стараца) за време рата, је строго забрањено.

Рекао је Посланик, нека је благослов и мир 
на њега: „Борите се у име Бога (Аллаха), и за 
Божију (Аллахову) ствар/реч ... не кршите уговор 
(споразум), не сакатите (масакрирајте) и не убијајте 
децу.“ (Хадис бележи Муслим)

Ислам такођер забрањује уништавање и оштећивање 
богомоља, убијање и рањавање стоке те уништавање 
дрвећа.
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Када је први владар (халифа) Ебу Бекр Ес-Сидик, после Посланика, 
нека је благослов и мир на њега, слао муслиманске војске у борбу 
између муслимана и немуслимана, увек је саветовао команданте 
муслиманске војске следећим речима: „Наређујем вам десет 
ствари. Научите их напамет. Да нећете разочарати, да нећете 
варати (красти ратни плен) или прекидати уговор. Не смете 
унаказивати (масакр чинити), убијати жене, децу и старије особе. 
Не смете чупати или спаљивати палме те уништавати воћњаке, 
клати овце, краве или деве, осим за јело, и знајте да ћете наићи на 
људе који живе осамљени у изолованим манастирима, па оставите 
њих и то чему су посвећени на миру.“ (Преноси Табери, 3. део)

Посланик, нека је благослов и мир на њега, је рекао својим 
следбеницима/друговима (асхабима) да је највећи џихад (борба), 
џихад (борба) против својих прохтева (свога нефса).

“Муџахид(1) (борац) је онај који се бори против свог нефса (прохтева) 
како би био покоран Узвишеном Аллаху.” (Хадис бележи Ибн Хибан)

Остали облици (врсте) џихада
 Преношеље поруке ислама немуслиманима; стрпљење и 
толеранција у достављању поруке.

АллZах (Бог) каже: Зато не чини невјерницима уступке 
и Кур’аном се свим силама против њих бори. (Ел-Фуркан / 
Фуркан, 25:52)

 Наређивање добра и забрањивање зла. Ово је био начин 
и приступ свих посланика и веровесника, а и оних који их 
истински следе.

Посланик, нека је благослов и мир на њега, је рекао: „Сваки 
пoсланик пре мене имао је међу својим људима помагаче и 
следбенике који су успостављали Божанске прописе. После 
њих појавит ће се друге генерације људи који ће говорити а 
у њиховом говору неће бити истине. Ко год да се буде борио 
физички (тј. водио џихад) против њих је верник, свако ко буде 
оповргавао оно што они буду говорили је верник и свако ко у 

1 Муџахид - термин који се користи за описивање оних који воде џихад (борбу).
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свом срцу буде мрзио и презирао оно што они 
буду радили је верник.“ (Хадис бележи Муслим)

 Љубазност према људима; чинити их срећним и 
бити стрпљив са њима је такође врста џихада.

Посланик, нека је благослов и мир на њега, је 
рекао: „Онај који се буде бринуо о удовицама и 
сиромасима је као муџахид на Аллаховом путу, 
или као онај који целу ноћ клања а током дана 
пости!“ (Хадис бележи Бухари)

 Изучавање корисних наука је такође облик 
џихада.

Каже Посланик, нека је благослов и мир на њега: 
„Ко год дође у моју џамију (тј. у Медину), да би 
научио корисне науке, био би као муџахид на 
Аллаховом (Божијем) путу.“ (Хадис бележи Ибн Маџе)

 Казати реч правде / истине је врста џихада.

Посланик, нека је благослов и мир на њега, 
је рекао: „Најбоља врста џихада је рећи реч 
правде/истине неправедном владару” (Хадис 
бележи Ебу Давуд)

 Доброчинство према родитељима је врста џихада.

Дошао је неки човек Аллаховом Посланику, 
нека је благослов и мир на њега, и таржио од 
њега дозволу да оде у џихад, а Посланик, нека 
је благослов и мир на њега, га је упитао: „Да ли 
су ти родитељи живи“ Он одговори: „Да!“ Тада 
му он рече: „Иди њима, тамо ти је џихад!“ (Хадис 
бележи Бухари и Муслим)

 Обављање хаџа и умре (ходочашћа у Меки) су 
две врсте џихада.

Посланик, нека је благослов и мир на њега, је 
рекао: „Обављање хаџа је џихад, а обављање 
умре је добровољни чин.“ (Хадис бележи Ибн Мајџе)
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 Обављање молитве у џамији је врста џихада.

Посланик, нека је благослов и мир на њега, је рекао: „Одлазак 
у џамије (месџиде) ради обављања молитве је џихад на 
Аллаховом (Божијем) путу.“ (Хадис бележи Таберани)

Сва добра дела иду под ове облике/врсте џихада. Муслиман мора 
увек дати све од себе и мора тежити томе да буде боља особа.

 Ислам - религија мира
Ислам значи подчињење Богу (Аллаху), живети живот у складу 
са Његовим заповестима, не приписивати Му друга (не чинити 
ширк), односно избегавати сваку врсту идолопоклонства. 
Не постоји никакво добро по нас, а да га ислам није одредио/
прописао нама и не постоји никаква штета по нас, а да га ислам 
није забранио за нас. Живот у складу са исламским нормама/
принципима гарантује поштовање, безбедност и мир за све, јер 
исламски систем у целини штити права свих.

Каже Аллах: Реци (Мухаммеде): „Дођите, да вам кажем шта 
вам Господар ваш прописује; да Му ништа не придружујете, да 
родитељима добро чините, да дјецу своју због неимаштине, 
не убијате - Ми и вас и њих хранимо - не приближујте се 
неваљалштинама, биле јавне или тајне; не убијајте оног кога 
је Аллах забранио убити, осим када то правда захтијева - ето, 
то вам Он препоручује да бисте размислили - и да се иметку 
сирочета, не приближавате, осим на најљепши начин, све док 
пунољетно не постане, и да криво на литру и на кантару не 
мјерите - Ми никога преко његове могућности не задужујемо 
- и кад говорите, да криво не говорите, па макар се тицало и 
сродника, и да обавезе према Аллаху не кршите - ето, то вам 
Он наређује да бисте то на уму имали. (Ел-Ан'ам /Стока, 6:151,152)

Аллах Узвишени такође каже: Алах захтијева да се свачије 
право поштује, добро чини, и да се ближњима удјељује, а 
разврат и све што је одвратно и насиље забрањује; да поуку 
примите, Он вас савјетује. (Ан-Нахл /Пчеле, 16:90)
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• As-salamu alaykum is an Arabic 
greeting. It translates to, (Peace 
be unto you), and is often used as 
as both a greeting and a parting 
statement and can be considered 
the equivalent to "hello" in English.
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Дакле ислам као религија заговара и верује у 
мир у сваком аспекту, што се такође односи 
на унутрашњост муслиманског друштва, 
као што Аллах каже: А они који вјернике и 
вјернице вријеђају, а они то не заслужују, 
товаре на себе клевету и прави гријех. 
(Ал-Ахзаб / Савезници 33:58)

Каже Посланик, нека је благослов и мир на 
њега: „Муслиман је онај од чијег језика и руку су сигурни други 
муслимани, а мухаџир је онај који је напустио оно што је Аллах 
забранио.“ (Хадис бележе Бухари и Муслим)

Такође је рекао Посланик, нека је благослов и мир на њега: 
“Муслиман је онај од чијег језика и руку су сигурни људи. А верник 
је онај у кога људи имају поверење по питању крви и имовине.“ 
(Хадис бележи Ахмед, Тирмизи, Несаи и др.)

Ислам подржава мир на међународном нивоу, подржава 
успостављање пријатељских односа који се граде на сигурности, 
стабилности и основним исламским принципима. Муслиманске 
заједнице/друштва не смију нападати друге заједнице/друштва, а 
посебно не оне који су искрени у свом односу према вери и који 
не показују непријатељство према њеним следбеницима.

То је у складу са следећим Божијим (Аллаховим) речима: О 
вјерници, живите сви у миру, и не идите стопама шејтановим 
(ђавољим); он вам је, заиста непријатељ отворени. (Ел-Бекара / 
Крава, 2:208)

Ислам налаже праведност и забрањује угњетавање, па чак и за 
оне који су непријатељски настројени према муслиманима.

Каже Аллах у Кур'ану: О вјерници, дужности према Аллаху 
извршавајте, и праведно свједочите! Нека вас мржња коју према 
неким људима носите никако не наведе да неправедни будете! 
Праведни будите, то је најближе честитости, и бојте се Аллаха, 
јер Аллах добро зна оно что чините! (Ел-Ма’иде /Трпеза 5:8)

 Ес-Селам значи мир (миран), и то је једно од Божијих 
(Аллахових) имена.

Каже Аллах: Он је Аллах - нема истинског бога осим Њега, 
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Владар, Свети, Онај који је без недостатака, 
Онај који свакога осигурава, Онај који над свим 
бди, Силни, Узвишени, Горди. Хваљен нека 
је Аллах, Он је врло високо изнад оних које 
сматрају Њему равним! (Ел-Хашр /Прогонство, 59:23)

 Ес-Селам је један од имена Рајског врта (Џеннета).

Каже Аллах: а на Дан када они пред Њега 
стану, Он ће их поздрављати са „Мир вама!” 
- и Он им је припремио награду племениту. 
(Ел-Ахзаб /Савезници 33:44)

 Ас-Селам је поздрав свих муслимана. Есселаму 
‘алејкум значи нека је мир на вас. То је поздрав 
који доноси спокој и мир за поздрављене и 
оне који их поздрављају. Суштински разлог 
тог поздрава се налази у самом изразу који 
садржи сигурност и спокој. Посланик, нека је 
благослов и мир на њега, је рекао да ово дело 
(поздрав) усавршава веру код појединца.

Каже Посланик, нека је благослов и мир на 
њега: „Нећете ући у Рај (Џеннет) све док не 
поверујете, а нећете веровати све док се не 
заволите. Желите ли да вас упутим на дело које 
ће учинити да се међусобно заволите? Ширите 
селам међу вама! (тј. поздрав који значи мир 
нека је на вас).” (Хадис бележи Муслим)

Посланик, нека је благослов и мир на њега, је 
рекао да ширење селама (мира/поздрава) спада 
у једно од најбољих дела, јер ширење селама 
(ширење мира) отклања мржњу међу људима. 

Упитан је Посланик, нека је благослов и мир на 
њега: „Шта је по исламу најбоље чинити?“ Казао 
је: „Да нахраниш гладног и да називаш селам 
ономе кога познајеш и кога не познајеш“. (Хадис 
бележе Бухари и Муслим)

Ислам је донео и увео нова правила и законе 
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у различитим областима људског живота, као на пример у 
мећуљудским односима, трговини, браку, економији, политици, 
рату, обожавању итд. Примена тих правила и закона резултира 
једним идеалним и честитим друштвом које се регулира однос 
између муслимана и њиховог Господара, људске заједнице и 
света, те природе и човека. Цело човечанство није у могућности 
створити нешто што наликује исламу, што само по себи 
представља потпуну и савршену веру, која заслужује да се у њу 
позива и да се цени и поштује.

 Ислам и друштво
Ислам нам налаже да штитимо и негујемо околину у којој 
живимо, забрањује нам њено загађивање на било који начин и 
подстиче нас: 

 Да садимо и узгајајмо дрвеће и корисне биљке.

Посланик, нека је благослов и мир на њега, је рекао: „Нема 
муслимана који ће засадити дрвеће, биљке или житарице чије ће 
плодове и семенке јести птице, људи и животиње, а да му се то 
дело неће уписати као добро дело (садака).” (Хадис бележи Бухари)

 Да уклањамо све што би нам могло проузроковати / нанети 
штету.

Мухаммед, нека је благослов и мир на њега, је рекао: 
„Уклањање штетних ствари са пута спада у добра дела.“ (Хадис 
бележи Бухари)

 Да се у случају ширења заразних болести и епидемија жртаве 
сместе у карантину и изолују, како би на тај начин спречили 
ширење болести у друге заједнице и заштитили животе 
других људи.

Посланик ислама, Мухаммед, нека је благослов и мир на 
њега, је рекао: „Када чујете да се у једној земљи појавила 
колера (заразна болест), не улазите у њу. А ко се нађе у њој, 
нека нипошто не излази из ње.“ (Хадис бележи Бухари)
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 Да без потребе не  убијамо животиње и птице.

Посланик ислама, Мухаммед, нека је благослов 
и мир на њега, је рекао: „Ко убије врапца из 
забаве, врабац ће на Судњем Дану доћи Богу 
(Аллаху), вичући: „Господару, тај и тај ме убио 
из забаве, а није ме убио ради неке користи“. 
(Хадис бележи Несаи)

 Да не прљамо и не загађујемо 
околину на било који начин.

Посланик ислама, Мухаммед, 
нека је благослов и мир на њега, 
је рекао: „Бојте се да учините 
две ствари чији су починиоци 
проклети. „Људи упитше: „А 
које су то две ствари, Аллахов 
Посланиче?“, а он је рече: 
Обављање нужде по путевима и 
местима где се људи одмарају“. 
(Хадис бележи Муслим)

 Ислам и чисточа
Ислам је вера чистоће.

Каже Аллах: О синови Адемови (Адамови), 
лијепо се обуците кад хоћете молитву обавити! 
И једите и пијте, само не претјерујте; Он не воли 
оне који претјерују.  (Ел-А’раф / Бедеми, 7:31)

Ислам је вера чедности.

Каже Аллах: И питају те о мјесечном прању. Реци: 
„То је непријатност.” Зато не опћите са женама за 
вријеме мјесечног прања, и не прилазите им док 
се не окупају. А када се окупају, онда им прилазите 
онако како вам је Аллах наредио. - Аллах заиста 

• „Башта лавова” у 
Алхамбри, саграђена у 
Андалузији (данашњој 
Шпанији), некада је 
била под владавином 
муслимана.
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воли оне који се често кају и воли оне који се много чисте.  (Ел-
Бекара /Крава, 2:222)

Чистоћа је предуслов да би молитва била исправна, односно да 
би се сматрала валидном, јер молитва је чин обожавања Бога 
(Аллаха) коју муслиман обавља најмање пет пута у току дана и 
ноћи. Ислам такође строго прописује купање (ар. гусул) након 
ејакулације, сексуалног односа, хајза (месечног прања код 
жена) и нифаса (стање жене после порода). Купање се такође 
препоручује пре обављених обреда који имају симболички значај 
у исламу, као што су: џума намаз (молитва која се обавља сваког 
петка), затим пре обављања хаџа или 'умре (извршавање обреда 
такозваног великог и малог ходочашћа у Меки).
Каже Аллах у Племенитом Кур'ану: О вјерници, кад хоћете молитву 
обавити, лица своја и руке своје до лаката оперите - а дио глава 
својих потарите - и ноге своје до иза чланака; а ако сте џунуби, 
онда се окупајте; а ако сте болесни или на путу или ако сте 
извршили природну потребу, или ако сте се састајали са женама, 
а не нађете воде, онда рукама својим чисту земљу дотакните и 
њима преко лица својих пређите. Аллах не жели да вам причини 
потешкоће, већ жели да вас учини чистим и да вам благодат Своју 
употпуни, да бисте били захвални.  (Ел-Ма’иде /Трпеза 5:6)

Ислам подстиче људе да перу руке пре и после јела. Аллахов 
Посланик Мухаммед нека је благослов и мир на њега, је рекао: 
„Јело је благословљено када се оперу руке пре и после јела.” 
(Хадис бележи Тирмизи)

Ислам подстиче на одржавање чистоће у устима и чишћење зуба. 
Посланик ислама, Мухаммед, нека је благослов и мир на њега, 
је рекао: „Да се не бојим да ћу оптеретити своје следбенике, 
наредио бих им да користе мисвак пре сваке молитве (намаза).” 
(Хадис бележи Бухари)

Ислам такође подстиче човека да уређује и чисти места на 
телу која могу постати плодно тло за различите бактерије и 
прљавштину. Посланик ислама, Мухаммд, нека је благослов и 
мир на њега, је рекао: „Пет ствари се убраја у природна обележја 
човека: Обрезивање, уклањање длака са стидног места, 
скраћивање бркова, сечење ноктију и уклањање длака испод 
пазуха.” (Хадис бележи Бухари)
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• Слика приказаује део модерне технологије 
која не би толико напредовала да није 
било исламске цивилизације и културе.
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 Ислам и наука
Ислам као религија (вера) подстиче све људе да траже и 
повећају своје знање, а игнорише н еукост и упозорава од 
незнања.

Каже Аллах: Аллах ће на високе степене уздигнути оне међу 
вама који вјерују и којима је дато знање. - А Аллах добро зна 
оно што радите.  (Ел-Мугадала /Расправа, 58:11)

Ислам сматра да је напор, који се улаже у тражење, и изучавање 
наука, један од начина (путева) који воде ка рају (џеннету). 
Посланик ислама, Мухаммед, нека је благослов и мир на њега, 
је рекао: „Ко се упути путем тражећи на њему знање, Аллах ће 
му олакшати пут у рај (џеннет).” (Хадис бележи Ебу Давуд)

Ислам забрањује да се знање које користи људима држи у 
тајности и скрива од људи, јер је тражење знања дужност и 
обавеза сваког човека. Посланик ислама, Мухаммед, нека је 
благослов и мир на њега, је рекао: „Ко буде о нечемо упитан, 
па своје знање о томе прекрије, доћи ће на Судњи Дан зауздат 
уздама од ватре.“ (Хадис бележи Ебу Давуд)

Учењаци (научници) у исламу уживају велики углед, заузимају 
значајно место у друштву. Посланик ислама, Мухаммед, нека је 
благослов и мир на њега, је рекао: „Нама не припада онај ко не 
поштује старије и ко нема милости према млађима и не признаје 
нашим учењацима њихово право.” (Хадис бележи имам Ахмед)

Посланик ислама, Мухаммед, нека је благослов и мир на њега, 
је објаснио какав статус учењак (научник) има у друштву када 
је рекао: „Разлика између учењака и неукога је као разлика 
мене са последњим од вас.” (Хадис бележи Тирмизи)
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* Војвода од Дуферина.

* Чарлс Хомер Хаскинс 
(C.H. Haskins).

 Утицај исламске 
цивилизације на 
модерну науку

Свако ко погледа уназад и простудира корене који 
су допринели развоју и напретку модерне науке и 
технологије, може закључити да је томе допринела 
управо исламска цивилизација и њени научници.

Чарлс Хомер Хаскинс (C.H. Haskins)(1) је рекао: 
„Чињеница је да су Арапи у Шпанији били главни 
извор нових наука и проучавања у Западној 
Европи.“

Они су ти који су поставили темеље модерне 
напредне цивилизације. Свако ко погледа књигу 
“Dictionary of Technical Terms for Aerospace”(2) 
може закључити да шездесет одсто (%60) од 
познатих звезда у галаксији носи име које долази 
пореклом из арапског језика.

Књиге и научни радови од раних муслиманских 
учењака су били, а и даље остали главни извор 
научних чланака, од којих се Запад окористио, 
а посебно Европљани који су користили ове 
научне радове и научне чланке током њихове 
ренесансе, односно њиховог препорода. 
Многи од ових научних чланака и научних 
радова се још увек користе на неким европским 
универзитетима.

1 Хескинс, Чарлз Хомер (Haskins, Charles Homer 1870-1937), 
амерички историчар, стручњак и ауторитет средновековне 
историје.

2 “Dictionary of Technical Terms of Aerospace” (Речник техничких 
термина у земљиној атмосфери и свемиру)- Вилијам Х. Ален 
(William H. Allen), прво издање.
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Војвода од Дуферина и Аве (Marquess of Dufferin and Ava) је рекао: 
„Европа се мора захвалити муслиманској науци, те муслиманској 
уметности и муслиманској литератури за њен спас из таме и 
излаз из мрака средњег века.”(1)

Ј. Х. Денисон (J.H. Denison) је рекао: „У петом и 
шестом веку, цивилизовани свет стајао је на 
ивици општег хаоса. Древне културе, које су 
створиле цивилизацију, људима су пружиле 
осећај једнинства, а њиховим владарима 
поштовање, нашле су се пред колапсом, 
јер ништа адекватно уместо њих није било 
пронађено што би их у потпуности могло 
заменити. У то време чинило се да су велике 
цивилизације које су се градиле четири хиљаде година биле на 
ивици распада, и да је човечанство било на путу да се врати у 
стање барбарства, где се свако племе и секта боре једни против 
других и где су ред и закон били непознати. Стара племенска 
правила кажњавања изгубила су своју моћ и значење, а нова 
правила кажњавања, која је успоставило хришћанство, довела 
су уместо мира и јединства, до раздора и деструкције.

1 Speeches Delivered in India, (Предавања у Индији), Лондон 1890, стр. 24.

•	 Осветљавајући	мрачно	доба	Европе
• Научно знање (наука), која је настала у Индији, Кини и у хеленистичком свету 

је била тражена од муслиманских учењака (научника), да би се после превела, 
рафинирала, синтетизирала, проширила и простудирала у тадашњим разним 
научним центрима и на разним универзитетима у исламскоме свету одакле 
је раширено и пренесено у Западну Европу. (History of Medicine, Arab roots of 
European Medicine, David W. Tschanz, MSPH, PhD). Погледај такође:
http://www.hmc.org.qa/hmc/heartviews/HV-v420%N29/.htm

* Ј. Х. Денисон.
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То време је било испуњено разним трагедијама. 
Цивилизација, која је личила на једно велико 
стабло, чије се лишће протезало широм света 
и чије су се гране савијале од тежине златних 
плодова уметности, разних наука и књижевности, 
било је нестабилно и труло. Да ли је тада било 
емоционалне културе која би могла опет ујединити 
човечанство и спасити цивилизацију? Међу 
таквим људима рођен је овај човек (Мухаммед), 
који је касније ујединио цео свет од истока и југа.”(1)

Муслимани су напредовали у свим техничким, 
научним и интелектуалним областима, тако да 
ћемо овде поменути неке од најистакнутијих 
муслиманских учењака (научника) из разних 
научних области.

 Ел-Кваризми (780-850 г.) је био велики научник у 
математичким областима као што су алгебра, 
логаритми и геометрија. Био је можда један од 
највећих математичара који су икада живели. 
Изумитељ је алгебре и неколико других научних 
области из математике.

 Ел-Бируни (973-1050 г.) је био велики научник у многим 
областима. Писао је о астрономији, математици, 
географији, механици, фармакологији и историји. 
Ел-Бируни је заступао теорију о ротацији земљане 
кугле око земљине осе шест стотина година пре 
Галилеја.

Немачки оријенталиста Е. Сахау (E. Sachau) је 
рекао следеће о Ел-Бируниу: „Био је највећи 
интелектуалац за којега се икада знало.”

Муслимани сматрају да је највећи интелектуалац 
којег познаје људски род посланик Мухаммед, 
нека је благослов и мир на њега.

1 “Emotion as the Basis of Civilization” (Емоција као основа 
цивилизације) Лондон, 1928, стр. 265, 269.

• Анатомија ока - слика је 
узета из старе (древне) 
књиге муслиманског 
лекара.

• Астролаб (лат. 
Астролабиум) је веома 
важан уређај којег су 
изумели муслимани за 
навигацију. Истакнуте 
куке на уређају 
означавају позиције 
познатих звезда које 
посматрач користи. 
Позадина на овоме 
примеру уређаја 
показује подешавања 
координатних линија. 
Извор: (Whipple Museum 
of the History of Science 
in Cambridge).
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Из области медицине и фармације муслимански учењаци 
(научници) иза себе оставили су једно велико богатство знања у 
својим радовима и делима, који су коришћени за развој и напредак 
данашње модерне медицине. Међу њима су се налазили следећи 
научници:

*  Ибн Рушд

*  Ибн Ан-Нафис

*  Ебу Бекр Ар-Рази

 Ибн Рушд, познат као Авероес (1126-1198 г.) је 
био андалузијски филозоф и лекар, научник 
филозофије и исламског права, математике и 
медицине.

 Ибн Ан-Нафис (1213-1288 г.) је био лекар који 
је највише познат по томе да је први описао 
циркулацију крви у плућима. Открио је крвну 
циркулацију у плућима неколико стотина 
година пре Енглеза Харвија (Harvey) и Шпанца 
Мигуела Сервета (Miguela Serveta).

 Аммар ибн Али Ал-Мосули је био веома вешт у 
офталмологији (наука о структури, функцији, 
поремећајима и болестима очију). Он је измислио 
специјалне инструменте који се користе током 
операције, као што је шприца, шупља игла.

 Ел-Хасан ибн Ал-Хаитам (лат. Алхазен 965-1040 г.)  је 
био велики математичар. Био је првак у оптици, 
инжењерству и астрономији.

Према тврдњама Гиамбатиста делла Порта 
(Giambattista della Porta) Ел-Хасан је био први 
који је објаснио визуелно повећавање месеца 
и сунца у близини хоризонта. Његово научно 
дело Китаб Ал-Маназир (Књига о оптици) у 
седам томова је вероватно једно од првих 
научних радова у којима су кориштени 
научни методи. Он је користио резултате 
експеримената у тестирању теорија.

 Ел-Мансури и Ебу Бекр Aр-Рази су били познати, 
свестрани лекари који су допринели у 
основним областима медицине и филозофије.
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 Муваффак Ал-Багдади и Абу 
Касим Аз-Захрави (Абулкасис) 
су познати у клиникама, 
јер су написали књиге са 
илустративним сликама 
хируршких инструмената 
и приручника за употребу 
инструмената који се користе у хируршким 
операцијама.

А по питању географије и 
геологије могу се многи познати 
учењаци (научници) поменути, 
међу којима је:

 Шариф Ал-Идриси (1100-1165 г.),
картограф, географ и 
авантуриста. Био је познат по 
својим географским картама 
широм света, а изумио је такође 
навигационе инструменте.

Многи муслимански учењаци (научници) су 
допринели у напретку цивилизације, а свако ко 
жели повећати своје знање о томе требао би 
прегледати све књиге које су написане о овој теми, 
јер много научних и истраживачких радова (дела) 
написаних од стране муслимана се плагирало и 
много пута погрешно приписало другима.

Мајор Артур Глин Леонард (Major Arthur Glyn Leonard) 
је рекао: „Не можемо ми сада, који сматрамо 
себе највишим врхом културе и цивилизације, 
негирати огромну културну баштину, богату 
цивилизацију, исправност њиховог система 
и интелектуалност арапских великана који су 
допринели својим наукама да Европа не потоне 
у мрак незнања?”(1)

1 ”Islam - Her Moral and Spiritual Value” Лондон, 1927,стр. 20-21.

• На слици су приказани 
унутрашњи људски 
органи и циркулација 
крви у људском 
телу. Слика је узета 
из древне књиге 
муслиманског лекара.

• Овај уређај (фигура) 
показује како је 
изгледао модел 
сунчевог система из 
Багдада у 12. веку.

*  Шариф Ал-Идриси

*  Аз-Захрави
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 Неке од врлина исламске 
цивилизације

 Тражење знања је верска дужност на коју ислам подстиче 
своје следбенике (тј. муслимане) да је испуне.

 Муслимански учењаци (научници) су у прошлости 
користили своје знање у сврху јачања вере код људи, за 
разлику од данашњих научника који користе своје знање 
да би ослабили, или чак у потпуности уклонили вјеру из 
живота људи.

 Муслимански учењаци (научници) су у прошлости са својим 
знањем били на услузи целом човечанству, за разлику од 
већине данашњих научника који своје знање користе за 
личне (егоистичне) циљеве. Сведоци смо да су научници 
изумили атомске и хидрогенске бомбе и друга оружја за 
масовно уништење људи, да би на тај начин контролисали 
сва природна богатства у свету.

 Муслимански учењаци (научници) из прошлости, за 
разлику од данашњих научника, ширили су своје знање и 
своје изуме, да би људи имали користи од тога. Данашњи 
научници злоупотребљавају и скривају своје знање и изуме, 
остављају их за себе или за своју земљу, како би спречили 
другима приступ том знању или изуму.

 Муслимански учењаци (научници) су тежили да постигну 
Божију (Аллахову) милост, задовољство и награду за своје 
научне изуме, док већина данашњих научника жели да им 
се материјално надокнади њихов напор, да уновче своје 
знање и изуме.
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 Научни докази у 
неколико Кур'анских 
стихова (ајета)

Каже Аллах: Стварање небеса и Земље, смјена 
ноћи и дана, лађа која морем плови са корисним 
товаром за људе, киша коју Аллах спушта са 
неба па тако у живот враћа земљу након мртвила 
њезина - по којој је расијао свакојака жива бића, 
промјена вјетрова и тако живот враћа, облаци који 
између неба и земља лебде - доиста су докази за 
оне који имају памети. (Ел-Бекара /Крава, 2:164)

Кур'ан је објављен посланику Мухаммеду, нека 
је благослов и мир на њега, који је био неписмен 
јер није знао ни читати ни писати, а његов 
народ (Арапи из тог подневља) су били већином 
неписмени људи. Стога се можемо запитати како 
је могуће да један неписмен човек освоји срца 
најречитих људи!

Каже Аллах: Реци: „Када би се сви људи и 
џини удружили да сачине један овакав Кур'ан, 
они, такав као што је он, не би сачинили, па 
макар једни другима помагали.” (Ел-Исра’ /Ноћно 
путовање, 17:88)

• Сунчани систем
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Посланик, нека је благослов и мир на њега, и многи његови 
другови су били оскудни, а и поред таквога стања он би им учио 
кур'анске стихове (ајете) који су садржавали научне чињенице, а 
које је модерна наука открила уз помоћ савремене опреме 1400 
година после објаве Кур'ана..

Томас Карлајл (Thomas Carlyle) је рекао: „Тврдити 
да је преварант измислио једну религију? Хм, 
зашто то тврдити када један преварант не 
може ни једну кућу од цигле саградити, јер 
ако не зна радити са малтером, спаљеном 
глином и свим осталим што је потребно за 
изградњу куће, резултат његовог рада не би 
била кућа изграђена од цигле већ само једна гомила камења. Што 
значи да та изграђена кућа не би могла стајати 1200 година и не 
би могла примити 180 милиона људи, већ би одмах колапсирала 
и наравно срушила се.”(1)

 Кур'ан и стварање света
Каже Аллах: Аллах из ничега ствара, Он ће то поново учинити 
и на крају Њему ћете се вратити. (Ер-Рум /Бизантинци, 30:11)

Аллах (Бог) јасно наводи у овом стиху (ајету) да је Он тај који је 
створио створења у овом универзуму из ничега. Ово се наводи 
јасно у Кур'ану који је Божија (Аллахова) реч и овако Бог (Аллах), 
Свезнајући описује почетак света: Он је створитењ небеса и 
земље, и када нешто одлучи, за то само рекне: „Буди!“- и оно 
буде. (Ел-Бекара /Крава, 2:117)

1 „Heroes” (Хероји), обожавање хероја и историја хероја.

• «и када нешто одлучи, за то само рекне: „Буди!“- и оно буде.»  [Ел-Бекара /Крава, 2:117]
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У овом стиху (ајету), Аллах обавештава да је 
универзум настао из ничега и да све што се 
догодило пре стварања десило се из знања 
невидљивог света, што само Бог (Аллах) зна, јер 
људски разум није у стању схватити и разумети 
сврху првог стварања. Аллах нас није обавестите 
о томе. Људи могу само доносити хипотезе и 
теорије у вези са тим.

Каже Аллах: Ја нисам узимао њих за свједоке 
приликом стварања небеса и Земље, ни неке од 
њих приликом стварања других и за помагаче 
нисам узимао оне који на криви пут упућују. (Ел-
Кехф / Пећина, 18:51)

Каже Аллах: Зар не знају невјерници да су 
небеса и Земља били једна цјелина, па смо их 
Ми раскомадали, и да Ми од воде све живо 
стварамо? И зар неће вјеровати? (Ел-Енбија' / 
Веровесници, 21:30)

Овај стих (ајет) циља недвосмислено на то да је Бог 
(Аллах) створио свемир из једне целине, те да је Он 
у стању да све створи. Бог (Аллах) је заповедио тој 
“једној целини” да се распрсне, што се и десило да 
би се након тога та целина претворила у маглину. 
Из ове маглине је Бог (Аллах) створио небеса и 
Земљу.

• Слика приказује звезду 
која је формирана од 
међузвездане материје.

• Ez a kép azt mutatja, 
hogy az univerzum tágul.

• Ова фотографија приказује галаксију Млечни 
пут и различите планете.
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Ово стварање универзума је описано следећим Божијим 
(Аллаховим) речима у Кур'ану: Реци: „Зар, заиста, нећете да 
верујете у Онога који је у два временска раздобља Земљу створио 
- и још Му друге равним сматрате? То је Господар свјетова!“ 
Он је непомична брда по њој створио и благословљеном је 
учинио и производе њезине на њој је одредио, све то у четири 
временска раздобља - ово је објашњење за оне који питају, 
затим се небеским висинама упутио док је небо још маглина 
било, па њему и Земљи рекао „Појавите се милом или силом!“ 
- „Појављујемо се драге воље!“ - одговорили су, па их у два 
временска раздобља, као седам небеса, створио, и одредио 
шта ће се у сваком небу налазити. А небо најближе сјајним 
звијездама смо украсили и нада њим Ми бдијемо. То је одредба 
Силнога и Свезнајућега. (Ел-Фуссилат /Објашњење, 41:9-12)

Данашњи модерни астрофизичари тврде да је цео универзум 
настао из једне целине и да је то резултирало у оно што се данас 
зове теоријом „великог праска“ енг. „Биг Банг“ (Big Bang).(1)

Каже Аллах: затим се небеским висинама упутио док је небо 
још маглина било, па њему и Земљи рекао „Појавите се милом 
или силом!“ - „Појављујемо се драге воље!“ - одговорили су. 
(Ел-Фуссилат /Објашњење, 41:11)

Овај стих (ајет) потврђује да је небо у његовој раној фази било 
маглина, што такође потврђује модерна наука.

Џејмс Х. Џинс (James H. Jeans) је рекао: „Открили 
смо оно што је Њутн (Newton) претпостављао, 
да једна расута и хаотична маса плина у знатно 
великој густоћи и обиму је динамички нестабилна, 
јер би срж у њој имао тенденцију да формира све 
материје које би се у коначници кондензовале.”(2)

1 „Хомогени универзум константне масе и растућег радијуса који објашњава 
радијалну брзину екстрагалактичких маглина.“ Лемаитре Г. (1927). Анали 
научног друштва у Бриселу 47А: 41. Превод: (1931). „Хомогени универзум 
константне масе и растућег радијуса који објашњава радијалну брзину 
екстрагалактичких маглина.“ „Месечна обавештења Краљевског астрономског 
друштва.“ (91: 483-490).

2 „Astronomy i Cosmonogy” (Астрономија и космогонија) - Сир Џемс Х. Џинс (Sir 
James H. Jeans), стр. 15.
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 Кур'ан о експазији 
(ширењу) свемира

Каже Аллах: Ми смо небо моћи Својом саздали, 
а Ми, уистину још неизмјерно много можемо. 
(Ед-Даријат / Они који пушу, 51:47)

Каже Аллах: онога дана када смотамо небеса 
као што се смота лист папира за писање. Онако 
како смо први пут из ничега створили, тако ћемо 
поново из ништа створити - то је обећање Наше, 
Ми смо доиста кадри то учинити. (Ел-Енбија’ / 
Веровесници, 21:104)

Каже Аллах: на Дан када Земља буде замјењена 
другом земљом, а и небеса, и кад сви изиђу 
пред Аллаха, Јединога и Свемоћног. (Ибрахим / 
Аврам, 14:48)

Ови стихови (ајети) потврђују да се универзум у коме 
живимо стално шири и да узима све више и више 
простора у космосу. Ако се вратимо у прошлост, 
пронашли бисмо да је читав универзум еволуирао 
из древне честице/атома или космичког јајета, а 
затим Божијом (Аллаховом) вољом експлодирао и 
формирао маглину из које су се створила небеса и 
земља. Универзум се константно шири у свемиру 
да би се на крају Божијом (Аллаховом) одредбом 
престао ширити. Након тога би поново колапсирао 
сам по себи, а потом би се утопио у првобитну 
древну честицу/атом. Затим би се десила поново 
експлозија и формирање би се поновило, и нова 
небеса и земља која би настала, разликовала би 
се од наших небеса и наше земље. У овој фази, 
овоземаљски живот би био завршен да би отпочео 
живот на оном свету.

*  Едвин Хабл.

*  Весто М. Слајфер.
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Све ове фазе се спомињу у Кур'ану. Без обзира на који начин би 
се покушало објаснити или колико дуго би се водила расправа 
о овој теми, не може се избећи чињеница да се сви ови детаљи 
које је открила модерна, савремена наука, налазе у Кур'ану, који 
је објављен пре 1400 година! То значи да ови и њима слични 
примери могу само да потврде чињеницу да је Кур'ан само 
Божија (Аллахова) реч и да је Мухаммед, нека је благослов и 
мир на њега, Његов посланик који је доставио Његову објаву 
и подучио, односно показао људима знанствене и научне 
чињенице у времену када су биле непознате, јер модерна / 
савремена наука је до ових научних чињеница дошла тек после 
неколико векова касније.

Астрономи су открили да је универзум у сталном покрету и да 
се шири, а то се открило са проучавањем галаксије и удаљених 
небеских тела. Амерички астроном Весто М. Слајфер (Vesto M. 
Slipher), који је проучавао спектру галаксија, приметио је да су се 
спектралне линије у неколико оближних система помакле дуже 
од таласне дужине. Ова промена у таласу дужине показала је да 
већина галаксија одступа од „Млечног пута“ на неколико стотина 
километара у секунди!(1)

Амерички астроном Едвин Хабл (Edwin Hubble) је потврдио 
да се универзум све више шири и да је све више удаљен од 
галаксије (звезданог система), и што је већа удаљеност, већа је 
њихова брзина, а њихова брзина је пропорционална њиховој 
удаљености.(2) Са овим научници у астрономији доказују да се 
универзум стално шири и да ће се то проширење наставити све 
док гравитација не изгуби своју привлачност и док се планете 
не рашире широм универзума, што ће само по себи довести до 
краја света.

Каже Аллах: Када се небо расцијепи, и када звијезде попадају. 
(Ел-Инфитар / Расцепљење, 82: 1-2)

1 В. Слипер (V. Slipher), рад представљен Америчком астрономском друштву 
(1915).

2 „A relation between distance and radial velocity among extragalactic nebulae“ Едвин 
Хабл (Edwin Hubble) (1929). Proc. Nat. Akad. Sci. 15: 168-173.
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• Галаксија „Вртлог“ 
позната као Месје 51а 
(Messier 51a), М51а или 
НГЦ 5194, је спирална 
галаксије типа Сц, који 
се налази у сазвежђу 
Ловачки пси. Спирална 
галаксија се налази на 
удаљености од око 23 
милиона светлосних 
година далеко у 
констелацији.

 Кур'ан о небеским 
телима

Каже Аллах: Аллах је небеса, видите их, 
без стубова подигао, и онда се над Аршом 
узвисио, и Сунце и Мјесец потчинио, свако се 
креће до рока одређеног; Он управља свим и 
потанко излаже доказе да бисте се увјерили 
да ћете пред Господара свога стати. (Ер-Ра’д /
Гром, 13:2)

Савремене студије универзума потврђују да 
постоје супстанце (материје) које садрже велику 
енергију, њихове компоненте и небеска тела. 
Аллах га може уништити и поново га створити. 
А научници и истраживачи су открили разне 
облике снажне енергије која тече и на небу и на 
земљи.

Ове енергије су:

 Јака нуклеарна енергија која држи 
субатомске честице заједно; укључујући 
протоне, електроне и неутроне.

 Слаба нуклеарна енергија која изазива 
одређени облик радиоактивног распада.(1)

 Електромагнетска енергија (зрачење) 
је енергија која повезује атоме заједно са 
супстанцом (материјом), и даје сваком од 
њих своја својства.

 Гравитација (привлачна сила) је 

1 Неке групе честица, као што су фотони, пиони, или алфа 
честице, које имају нулу или прилагођену ротацију и које 
прате статистичка правила која омогућују неограничен број 
истих честица да се налазе у истом квантном стању.
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најслабији облик енергије коју познајемо, али на дуже стазе 
то је право жариште у смислу енергије, јер задржава сва 
небеска тела у њиховим респективним позицијама.(1)

Каже Аллах: И ноћ и дан Његово су дјело, и Сунце и Мјесец, 
и сви они небеским сводом плове. (Ел-Енбија’ / Веровесници, 21:33)

Каже Аллах: И Сунце се креће до своје одређене границе, то 
је одредба Силнога и Свезнајућег. И Мјесецу смо одредили 
положај; и он се увијек поново враћа као стари савијени 
палмин прут. Нит’ Сунце може да Мјесец достић нит’ ноћ дан 
престићи, сви они у свемиру плове. (Ја-син /Јасин, 36:38-40)

У овим стиховима (ајетима), Аллах (Бог) нам наводи да сунце 
путује према одређеном смеру. Раније се сматрало да је сунце 
непомично, али данас савремени астрономи и космолози су 
потврдили и доказали да се сунце креће у одређеном правцу.

Све планете у Сунчевом систему се крећу као сателит, а земљина 
орбита је концентрична са орбитама осталих планета.

Каже Аллах: Тако Ми неба пуног звјезданих путева. (Ед-Даријат 
/Они који пушу, 51:7)

Арапска реч “Хубук” (звездани путеви) има више од једног значења:

 Савршенство у стварању: Астрономи процењују да 
има 200 милијарди галаксија у свемиру и око 70 милијарди 
трилиона звезда (то је оно што је познато човеку).(2)

1 Dr. Zaghlool An-Naggar, (Др Загул Ан-Наџар) Ас-Сама (The Sky).
2 За додатне информације, погледај: http://www.esa.int/esaSC/SEM75BS1VED_

extreme_0.html

• «и сви они небеским сводом плове». (Ел-Енбија’ /Веровесници, 21:33).
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А свака галаксија се разликује по својој 
величини, облику, густини, брзини у њеним 
осовинама, њеној удаљености од нас, те 
удаљености од галаксије до галаксије, по свим 
фазама галаксије кроз које је галаксија прошла, 
те по броју свих њених звезда и по дужини 
њиховог живота.

 Значење речи се такође односи на ствар која је 
савршена и која је комбинована и интегрирана. 
Ове огромне цифре галаксија и звезда које су 
познате човеку су део универзума који је само 
један мали део целог универзума. Због тога 
мора постојати сила која држи све то заједно, 
јер би се у противном све то срушило у хаос.

Аллах који је Узвишен и удаљен од сваког 
недостатка казао је у Племенитом Кур'ану: 
Алах брани да се равнотежа небеса и Земља 
поремети. А да се поремете, нико их други 
осим Њега не би задржао; Он је заиста благ и 
прашта гријехе. (Фатир / Створитељ, 35:41)

 Реч се ракође односи на орбите у којој 
свако небеско тело лебди. Међу запањајућим 
стварима које су збуниле научнике је управо тај 
велики број галаксија које су познате човеку, а 
чине један део универзума. Све су ово докази 
да се универзум покреће у одличном систему.

Каже Аллах: Он је Сунце извором светлости 
учинио, а Мјесец сјајним и положаје му 
одредио да бисте знали број година и 
рачуњање. - Аллах је то мудро створио. - 
Он потанко излаже доказе људима који 
разумију. (Јунус / Јона, 10:5)

Разлика између светлости која се одражава од 
самоблиставог ватреног тела и светла која се 
рефлектује од сунца на тамном и хладном телу 
(тј. месецу), које се после одражава на константан 
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и стабилан начин на земљу је већ споменута у Кур'ану пре 1400 
година! То доказује да је Кур’ан објављен од Аллаха (Бога) који 
најбоље познаје оно што је створио.

 Кур'ан о ваздушном притиску
Каже Аллах: Ономе кога Аллах жели упутити - Он срце 
његово према Исламу расположи, а ономе кога жели 
у заблуду оставити - Он срце његово стегне и уморним 
учини као кад чини напор да на небо узлети. Ето, тако 
Аллах оне који не вјерују без подршке остави. (Ел-Ан’ам /
Стока, 6:125)

Из овога стиха (ајета) се може закључити да када се човек 
диже у висине према атмосфери, почиње теже дисати. Разлог 
тога је смањење ваздушног притисака и ниска концентрација 
кисеоника која се појављује онда када човек чини напор да 
полети у висину према небу. Ово је први пут откривено онда 
када је човек научио да лети и када је почео да досеже нове 
висине.

Ако се човек уздигне у висину осам километара изнад 
нивоа мора имат ће проблема са дисањем због недостатка 
кисеоника и ниског ваздушног притиска. Чест проблем 
који се тада појављује је хипоксија (стање где се смањује 
количина кисеоника у ћелијама и ткивима), а други проблем 
који се такође појављује у тим тренуцима је хипобарија или 
дизбаризам (скуп поремећаја, настао као последица утицаја 
сниженог барометарског притиска средине на тело човека).(1)

Појава ових проблема код човека резултира ометанје 
нормалне функције тела и због тога се појављују потешкоће 
са дисањем на висини, што се опет може једноставно 
објаснити као мера заштите од стране тела за унутрашње 
органе истог тела.

1 Види: “The Merck Manual”, 18. издање, под називом altitude sickness” (надморске 
болести).
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 Кур'ан о тами у горњем 
нивоу универзума

Каже Аллах: Кад бисмо њих ради капију на небу 
отворили и они се кроз њу успињали, опет би 
они, зацијело, рекли: “Само нам се причињава, 
ми смо људи опчињени!” (Ел-Хигр /Хиџр, 15:14-15)

Ово поређење је невероватно, јер 
показује стварност која није била 
позната пре, а откривена је шездесетих 
година двадесетог века када је 
почело истраживање универзума. 
Цео универзум је захваћен мраком, а 
светлост која се види на земљи може 
се уочити до две стотине километара 

изнад земљине површине, а изнад тога сунце се 
појављује у облику једног плавог диска. Мрак у 
свемиру се протеже у свим правцима због мале 
количине в одене паре и честица прашине.  Узвишен 
Бог (Аллах) нас је обавестио о овој стварности пре 
више од 1400 година. 

 Кур'ан о атомима
Каже Аллах: Што год ти важно чинио, и што 
год из Кур'анa казивао, и какав год ви посао 
радили, Ми над вама бдијемо док год се тиме 
занимате. Господару твоме ништа није скривено 
ни на Земљи ни на небу, ни колико трун један, и 
не постоји ништа, ни мање ни веће од тога, што 
није у Књизи јасној. (Јунус / Јона, 10:61)

У овом лепом стиху (ајету) Аллах појашњава да 

• Ez a kép a Napot 
ábrázolja napfogyatkozás 
alatt, amely bizonyítja, 
hogy az univerzum 
sötétségben van.

• Ez a kép megmutatja a 
nappal-réteget a nappal 
szemben, amely kétszáz 
kilométer. A többi rész 
teljes sötétségben van.
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ништа није скривено од Њега у овом универзуму, без обзира 
колико мало то може бити. Раније се сматрало да је атом најмања 
јединица неког елемента која дефинира своја хемијска својства и 
да је најмања јединица у универзуму, што је погрешно, јер се атоми 
заузврат састоје од протона (позитивног пуњења субатомске 
честице), неутрона (неутрално субатомске честице што јесте 
ненаелектрисана честица унутар атома) и електрона (елементарних 
честица са негативним пуњењем (тзв. елементарним пуњењем)).

1939. године су немачки научници Хан (Hahn) и Штрассман 
(Strassmann) поделили атом уранијума на Берлинском 
универзитету, а кроз даље истраживање су се откриле и још 
мање честице.

Савремена наука је достигла веома висок ниво технолошког 
развоја и научног напретка у различитим областима људског 
живота. Будућност и даље доноси нова научна достигнућа и тај 
процес ће се наставити све до Судњег дана. Сви колективни 
напори читавог човечанства у областима науке никада неће бити 
ни близу Божијем (Аллаховом) знању и способностима.

Каже Аллах: Питају те о души. Реци: “Шта је душа - само 
Господар мој зна, а вама је дато само мало знања.” (Ел-Исра’ / 
Ноћно путовање, 17:85)

Нека је хваљен Бог (Аллах). Његово знање и његова способност 
је неограничена и без преседана. Аллах нам објашњава у овом 
кур'анском стиху (ајету) да смо ми (људи) са речима ограничени 
да би наш ум био у стању да разуме и апсорбује огромну разлику 
између Његовог и нашег (људског) знања.

 Кур'ан о људским ембрионалним 
фазама

Каже Аллах: Ми човјека од бити земље стварамо, затим га као 
кап сјемена на сигурно мјесто стављамо, па онда кап сјемена 
угрушком учинимо, затим од угрушка груду меса створимо, па 
од груде меса кости направимо, а онда кости месом заодјенемо, 



86КЉУЧ За Разумевање Ислама

и послије га, као друго створење, оживимо - па 
нека је узвишен Аллах, најљепши Створитељ! 
(Ел-Му’минун /Верници, 23:12-14)

Вителлине
слој

Блистава круна

Прво усмерено
тело

Мејотичко
вретено

Ооцит другог
реда

Corona Radiata 
(Composed of 
follicular cells)
Blastomere

Polar Body 
(Nonfunctional cell)

Zone pellucida

Degeneration 
Sperm

• почетак људског 
развоја.

• Графика илустрира оплодњу као процес догађаја који почиње када се сперма споји са 
секундарном јајном ћелијом у ћелијској мембрани (плазма мембрани) да би се завршила 
са мешањем мајчиних и очевих хромозома у јајету као новом ћелијом (после поделе прве 
ћелије). На слици се може видети да је секундарна јајна ћелија окружена сперматозоидима, 
од којих су два ушли у венац или круну (лат. Корона радиата (Corona radiata)). Преузето из 
књиге доктора Кејта Мура (Dr. Keith Moore), “The Developing Human”, стр 34; седмо издање.

Човек пролази кроз следеће ембрионске фазе:

 Екстракт глине: Адам (Адем) је створен од глине и 
он је отац целог човечанства. Теорија еволуције 
коју савремена наука негира у супротности 
је са предходно наведеним стихом (ајетом). 
Човечанство, односно људски род не еволуира 
од других створених врста.
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 Мешавина ејакулата (сперме): У овој фази се мушки и женски 
ејакулат излива и меша у плодници, односно материци, што 
резултира Божијом (Аллаховом) вољом до оплодње женских 
јајника или до смрти сперматозоида (сперме). Ако дође до 
оплодње женских јајника, онда почиње прва фаза стварања.

Каже Аллах: Ми човјека од смјесе сјемена стварамо да бисмо га 
на кушњу ставили, и чинимо да он чује и види. (Ед-Дахр / Време, 76:2)

У случају да сперматозоиди не оплоде женски јајник, бивају 
избачени из материце, а у противном (у случају оплодње јајника) 
креирају зигот (оплодњу јајника), који се у облику бластуле 
односно заметка/плода (течности испуњену шупљину пуном 
ћелија) држи уз материцу и јајник те остаје причвршћен Божијом 
(Аллаховом) вољом за материцу да би се после развио у ‘алаках 
фазу (тј. угрушак крви слично пијавици).

Каже Аллах: О људи, како можете сумњати у оживљење - па, 
Ми вас стварамо од земље, затим од капи сјемена, потом од 
угрушка, затим од груде меса видљивих и невидљивих удова, па 
вам покажемо моћ Нашу! А у материце смјештамо шта хоћемо, 
до рока одређеног, затим чинимо да се као дојенчад рађате и да 
послије до мужевног доба узрастете; једни од вас умиру, а други 
дубоку старост доживљавају, па за час заборављају оно што 
сазнају. И ти видиш земљу како је замрла, али када на њу кишу 
спустимо, она устрепће и узбуја, и из ње изникне сваковрсно 
биље прекрасно. (Ел-Хагг /Хаџџ, 22:5)

Zone
pellucida

Theca
Interna

Nucleus of 
primary oocyte

Follicular Cells

Antrum filled with 
follicular fluid

Cumulus 
Oophorus
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Пијавица

Руб плодне мембране

Предњи мозак

Срце

Жуманчана кесица
Однос између
унутар-ембриона и
екстра-ембрионалних 
шупљина

Повезујућа
нога

Каудални
туберкулус

Људски	ембрион

• На слици је приказан 
бочни изглед ембриона 
(старог 24 до 25 
дана). Слика такође 
илустрира сличности 
између пијавице и 
људског ембриона у 
„‘алаках“фази. (Преузето 
из књиге доктора Кејта 
Мура (Dr. Keith Moore), “ 
The Developing Human”, 
стр 71; седмо издање).

 Угрушак крви сличан пијавици / држећу припојену 
ствар: Описана је као таква јер остаје везана за 
материцу и храни се мајчином крвљу на начин 
који подсећа на пијавицу која се такође храни 
крвљу других створења.

• Графика показује примордиални (изворни) кардиоваскуларни систем 21 дан 
старог ембриона (приказаног са леве стране). Обратите пажњу на пролазну 
фазу у пару спојених (повезаних) симетричних крвних судова (доктор Кејт Мур). 
Обе срчане коморе настављају дорзално (биолошки термин који се односи 
на леђни, односно задњи део организма). Једна дорзална аорта (аорта у 
којој пролази кисеоник у крв за остатак тела) се протеже каудално/наниже 
(анатомски назив за положај). Ембрион и његове кесе су сличне екстеријеру, 
вањском угрушку крви због релативно велике количине крви у ембрију.

Earlier veins and posterior common
Dorsal intersegmental arteries

Dorsal aorta
The Umbilical artery

Tertiary villi

Wall Chorion

Ambilical cordvitelline artery
Umbilical Veinyolk

Vein Yolk
Heart

aortic sac

Sinus Venous
Aortic Arches

Amniotic Cavity
Amnion
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Цитотрофобластна
мембрана

Троструке хроничне
ресице

Интервиллоус простор

Мајчина крв

Синусоидни капилар
мајке

• Пресек имплантираног фетуса је око 21 дана стар. Графика показује суспензију 
ембриона у материци у току „‘алаках“ фазе.

 Ижвакана супстанца: У овој фази ембрион подсећа на сажвакану 
супстанцу.

• Микрографика фазе 13, 4 12/ недеље стар људски ембрион. (Др Кејт Мур) Стварна 
величина је 4,5 мм.

Максиларна 
избочина

Мандибуларни лук

Очна бешика

Олфакторни плацоде

Орална фосса

Репно репно
испупчење

Пупољак
доњих удова

Остали 
фарингеални 
крајници

Трећи гранати
лук

Цервикални
синус

Други
грански лук

Срце

Пупољак горњег
екстремитета

Сомитес 

• «Ми човјека од смјесе 
сјемена стварамо да 
бисмо га на кушњу 
ставили». (Ед-Дахр / 
Време, 76:2).
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 Формирање костију,

 Покривање костију са месом,

 Развој ембриона у другом облику, у којем се 
пропорције тела стварају и у којем се удахне 
живот.

Људски ембрион пролази кроз неколико фаза од 
којих су три фазе таме.

Каже Аллах: Он вас од једног човјека ствара - 
а од њега је другу његову створио - и Он вам је 
дао осам врста стоке; Он вас ствара у утробама 
мајки ваших, дајући вам ликове, један за другим, 
у три тмине. То вам је, ето, Аллах, Господар ваш, 
Његова је власт, нема истинског бога осим Њега, 
па куда се онда одмећете? (Ез-Зумар /Скупови, 39:6)

Кур'ански стих (ајет) нам говори да је ембрион 
обложен са три тамна (мрачна) слоја. У овоме стиху 
(ајету) је то споменуто «у три тмине”. Вода, ваздух, 
светлост и топлота не може да продре кроз ове 
слојеве који се не виде голим оком.

• Слика изнад представља 
сличности између једног 
комада сажвакане жвакаће 
гуме и стварне слике једног 
људског ембриона. Како 
је онда могуће да један 
необразован човек који 
је живео у пустињи, каже 
такве експлицитне детаље о 
ембриону? Заиста, то ништа 
друго није него објава од Бога 
(Аллаха)!

1., 2., 3. и
4. грански

лукови

Лево
артеријско
испупчење

срца

Горњи
екстремите-
ти пупољак

Сомитес

Mesonephric
bulge

Стварна величина
4,5 мм

Подручје средњег
мозга

Сајт са
плакод
кодом

Регион
олфактивног
плакида

Левая вентрикулярная
выпуклость сердца

Умбиликални

Доња
избочина

Пупољак
доњих удова

• гумене траке
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Доктор Морис Букаил (Maurice Bucaille)(1), 
је рекао: „Савремени тумачи Кур’ана 
виде да се у овом кур'анскоме стиху 
(ајету) спомињу три анатомска слоја који 
штите бебу током трудноће: трбушни зид 
материца и окружење фетуса (лат.плацента, 
ембрионална мембрана и амнионска 
течност).”(2)

Ембрион (Фетус) се такође налази на сигурном, поузданом месту.

Каже Аллах: Зар вас од незнатне текућине не стварамо, коју на 
поуздано мјесто стављамо до рока одређенога!? Таква је Наша 
моћ; а како смо Ми само моћни! (Ел-Мурсалат / Послани, 77:20-23)

1 Маурице Буцаилле Био је шеф хируршке клинике на Универзитету у Паризу.
2 Буцаилле, Маурице. Библија, Кур'ан и наука: Свето писмо испитано у светлу 

модерне науке. 2010. Архива.орг. Веб. 5. септембра 2017. хттпс://арцхиве.орг.

• Цртeж сагиталне секције (анатомски термин за рез који дели предњи део од задњег дела 
тела у десни и леви део) трудне материце у четвртој недељи трудноће. Цртеж показује везу 
између постељице, мембране, децидуа (ендометрије) и ембриона.

Пупчана
врпца

Амниотско-
хорионска
мембрана

Амнион

Мајчинска крв
у интервиллоус
простору

Хроничне ресице

Глатки
хорион

Децидуа
париеталис Вагина

Слузави
чеп

Шупљина
материце

Хорионска 
плоча

Децидуа 
басалис

Спиралне
артерије

ендометријума
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Доктор Гери Милер (Dr. Gary Miller)(1): Један репортер 
је питао професора Кејта Мура (Dr. Keith Moore)(2): „Зар 
не мислите да су Арапи можда имали знање о тим 
стварима - о опису ембриона, како изгледа и како се 
мења и расте? Можда они нису били научници, али 
су можда баналним сецирањем свог становништва 
на своју руку засецали људе и истраживали те 
ствари.“

На такав говор професор Мур (Moore) је одмах 
нагласио да је дотични репортер у свом питању 
пропустио једну веома важну ствар, те да сви 
слајдови ембриона који су приказани у пројектованом 
филму су направљени од слика снимљених кроз 
микроскоп.

Затим је рекао: „Није битно да ли је неко 
покушао открити ембриологију (науку која се 
бави проучавањем раног развоја организма) пре 
четрнаест векова, јер једноставно, нису је могли 
видети!”

Сви описи појаве ембриона у Кур'ану описују 
ембрион у фази када је још увек сувише мали да 
се види голим оком, што указује на чињеницу да је 
потребан микроскоп да се види. А пошто је уређај 
изумљен тек пре само нешто више од

1 Абдул-Ахад Омар је канадски муслиман. Познат је по томе 
што је бивши хришћански теолог и министар који је прешао на 
ислам.

2 Кеитх Мооре Он је ембриолог свјетског гласа. Био је председник 
Канадског удружења анатомиста, Одељења за анатомију и 
ћелијску биологију, Универзитета у Торонту.

* професор Мур

* Доктор Гери Милер
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две стотине година, доктор Мур (Moore) је са подсмехом у шали 
рекао: „Можда је неко пре четрнаест векова тајно имао микроскоп и 
тајно спровео ово истраживање не правећи никакву грешку у томе, 
да би онда на неки начин подучио Мухаммеда са убеђењем да ће 
он те информације ставити у своју књигу, а потом уништио своју 
опрему и чувао је као тајну заувек. Верујете ли ви у овако нешто? 
Стварно не бисте требали, осим ако немате какав доказ, јер је ово 
веома смешна теорија.“

Када су га упитали: „Како ви објашњавате овај опис ембриона у 
Кур'ану?“

Одговор Др Кејита Мура (Dr.Keith Moore) је био следећи: „То само може 
бити објава од Бога (Божија објава)”

Доктор Џералд Ц. Горингер (Dr. Gerald C. Goeringer)(1), 
је рекао: „У већини, ако не и у свим случајевима 
овај опис предњачи свим претходним описима већ 
стотинама година, опису различитим фазама људског 
ембрионалног и феталног развоја који је забележен у 
традиционално- научној литератури.“

 Кур'ан о океанима
Кур'ан о баријерама између мора
Каже Аллах: Он је двије водене површине једну поред друге 
оставио - једна је питка и слатка, друга слана и горка, а између 
њих је преграду и невидљиву брану поставио. (Ел-Фуркан /Фуркан, 
25:53)

Чињеница да се воде океана не мешају међусобно је недавно 
откривено од стране океанографа (људи који се баве 
океанографијом). Због физичког феномена званог «површинска 

1 Др Гералд Гоерингер - предавач медицинске ембриологије и ванредни професор на 
Одељењу за ћелијску биологију; Медицински факултет Универзитета Георгетовн, 
Вашингтон, САД.
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напетост“(1) (сила између молекула на граници између течности 
и гаса), који спречава мешање морске воде са другим водама. 
Разлика између мешајућих вода је узрокована густоћом воде због 
чега их површинска напетост спречава да се помешају, баш као да 
постоји танак зид између њих. Такав пример је река Амазон чија 
вода задржава своју слаткоћу и својства, чак и после 200 метара 
од њеног улевања у Атлантик.(2)

Кур'ан о дубоком мору
Каже Аллах: Или су као тмине над дубоким морем које 
прекривају таласи све један за другим, изнад којих су облаци, 
све тмине једна изнад других, прст се пред оком не види - а 
онај коме Аллах не да свјетло неће свјетла ни имати. (Ен-Нур / 
Светлост, 24:40)

Познато је и научно потврђено да у екстремним дубинама океана 
нема светла већ само тама. Разлог томе су сунчеве зраке које не 
могу да продру у дубине океана, јер дубине океана се протежу 
у распону од неколико стотина метара до 11034 метра! Тама 
у дубоким морима и океанима почиње на дубини од око 200 
метара, тако да на тој дубини готово и нема светлости, да би на 

1 Површински напон у односу на течности је сила која делује на јединицу дужине 
површинске контуре и настоји да површину сведе на минимум за дате запремине 
тела.

2 White, Harvey E. Modern College Physics. New York: Van Nostrand Reinhold, 1948. Print.
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А. СТРАТИФИКОВАНО
Слабе плимне струје

• Графика показује дубину 
морске воде и врсте 
светлосних зрака које 
продиру у њу. Будући да 
се црвено светло јако 
апсорбира и има плитку 
пенетрацијску моћ, 
док плаво светло има 
највећу пенетрацијску 
моћ. (Applied Optics, 20 
vol. (177) Smith, RC i KS 
Baker. 1981). За више 
информација погледајте 
такође Насин (NASA) 
званични сајт (службену 
веб страницу).
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дубини од 1000 метара био потпуни мрак. Већина 
сунчевих зрака се апсорбира у води на дубини од 
100 метара, тако да је тај део океана познат као 
светлосни део океана. Од 1% сунчевих зрака на 
дубини од 150 метара видљиво је само 0.01% 
зрака на дубини од 200 метара.

• Подводни таласи и скале 
мешане воде океана. 
(Oceanography, Chris 
Garrett) Види такође: 
http://www.nature.com/
nature/journal/v422/
n6931/full/422477a.html

800700600500400300
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Бело светло (све боје: али
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• Графика показује дубину 
морске воде и врсте 
светлосних зрака које 
продиру у њу. Будући да 
се црвено светло јако 
апсорбира и има плитку 
пенетрацијску моћ, 
док плаво светло има 
највећу пенетрацијску 
моћ. (Applied Optics, 20 
vol. (177) Smith, RC i KS 
Baker. 1981). За више 
информација погледајте 
такође Насин (NASA) 
званични сајт (службену 
веб страницу).

Озонски омотач у атмосфери рефлектира 
већину сунчевих ултраљубичастих зрака, 
док облаци рефлектирају 30% и апсорбирају 
19% ових зрака. 51% ових зрака дође до 
мора, а између 3% и 30% од сунчевих зрака 
се рефлектира на површини мора, тако да се 
готово све боје спектра светлости (њих седам 
које су класификоване по таласној дужини) 
осим плава, апсорбују једна за другом у првих 
200 метара дубине.

Кур'ан о подводним таласима
Научници су недавно открили да постоје подводни 
таласи који се јављају на границама између 
«различитих дензитета воде”.(1)

1 Истраживачки институт за примењену физику РАС, http://www.
iapras.ru/science/din_vo2.html
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Подводне таласе покрива дубока вода мора и океана, зато што је 
та вода у дубини гушћа (са већим дензитетом) од воде на површини. 
Подводни таласи се понашају као таласи на површини, тако да 
се и они могу сломити на исти начин као и таласи на површини. 
Међутим, подводни таласи за разлику од површинских се не могу 
видети голим оком, али се могу открити проучавањем температуре 
или променом концентрације соли у одабраној локацији.

На пример, вода Медитерана је топла, слана са мањом густоћом 
у односу на воду Атлантског океана. Када се медитеранска 
вода помеша са водом Атлантског океана код Гибралтара онда 
она улази неколико стотина километара у Атлантски океан 
са својом температуром, концентрацијом соли (салинитетом), 
те ређој густоћи воде на дубини од око 1000 метара, да би се 
стабилизовала на тој дубини.

• Граница подводних таласа 
између два слоја воде 
различитих дензитета. 
Доњи слој има већу густоћу 
(дензитет), док горњи слој 
има мању густоћу (дензитет). 
(Oceanography, Gross), 
стр.204.

• Велике масе воде у дубоком мору се разликују по температури и концентрацији соли. 
Ове особине одређују њихов релативни дензитет (густоћу), што заузврат доводи до 
термохалинске циркулације (протоком морских струја) у дубоким океанима. (NADW = 
Сјеверноатлантска дубока вода. AABW = Вода са дна Антрактика). Измењена фигура 
коју је са љубазношћу доделио доктор Стив Хован, (Dr. Steve Hovan, Indiana University of 
Pennsylvania).



98КЉУЧ За Разумевање Ислама

Упркос великим таласима, јаким струјама и 
плимама у тим морима, те две воде се не мешају и 
не прелазе баријеру.

Ове чињенице су откривене у савременом добу уз 
помоћ напредне технологије и опреме. Посланик, 
нека је благослов и мир на њега, је живео у 
пустињи, далеко од мора, тако да никада није 
пловио морем. А чињеница да Кур'ан даје детаљне 
информације о овим стварима је чврст доказ о 
истинитости Кур'ана.

 Кур'ан о формирању 
облака и спуштању 
кише

Каже Аллах: Он је Тај који шаље вјетрове као 
радосну вијест милости Своје; а кад они покрену 
тешке облаке, Ми их према мртвом предјелу 
потјерамо, па на њега кишу спустимо и учинимо 
да уз њену помоћ расту плодови сваковрсни; 
исто ћемо тако мртве оживити, опаметите се! (Ел-
А’раф / Бедеми, 7:57)

Каже Аллах: Ми шаљемо ветрове да оплођују, а 
из неба спуштамо кишу да имате шта пити. - ви 
тиме не можете располагати. (Ел-Хигр / Хиџр, 15:22)

Савремена наука је потврдила све научне тачке које 
су поменуте у претходном стиху (ајету) из Кур’ана. 
Ветрови носе воде са солима богатим честицама 
које се називају «аеросоли» (мешавина тврди и 
лебдећих честица) које као замка за воду служе 
формирању облачне капљице.

Облаци се формирају из водене паре која се 
кондензује на кристалној соли или од честица 

• Слика атмосфере, 
укључујући облаке и 
ветрове.

• Олујни облак (лат. 
кумулонимбус/ lat. 
cumulonimbus); слика 
направљена од 
Насиног сателита 
(NASA). Изгледа као 
да невидљива рука 
гура кумулус/ cumulus 
(облак) према подручју 
конвергенције
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прашине које постоје у ваздуху. Облаци се крећу (плутају/лебде), 
висе у ваздуху и шире по небу, јер су капљице воде у облацима 
веома мале (омјера између 0,01 и 0,02 мм),(1) тако да небо бива 
прекривено облацима. Капљице воде које су формиране од 
честица прашине и кондензирањем кристалне соли се згушћују и 
постају капи кише које постају теже од ваздуха, тако да падају на 
земљу у облику кише.

Каже Аллах: Зар не видиш да Аллах разгони облаке, и онда 
их спаја и једне над другима гомила, па ти видиш кишу како из 
њих пада; Он с неба, из облака величине брда, спушта град, 
па њиме кога хоће погоди, кога хоће поштеди - блијесак муње 
Његове готово да одузме вид. (Ен-Нур /Светлост, 24:43)

Кишни облаци се формирају и обликују према одређеним 
системима и фазама. Фазе формирања и обликовања олујних 
облака (лат. кумулонимбус/ lat. cumulonimbus) су следећи:

1. фаза; појава облака; уз 
помоћ ветра облаци се 
крећу (плове/лебде) по 
небу.

2. фаза; спајање облака; 
мала група облака се 
уз помоћ ветра спаја, 
формирајући тако већи 
облак.

3. фаза; нагомилавање/
слагање облака; када се 
мали облаци споје у један већи облак, долази до повећавања 
ваздушних струја у њима (тзв. вертикални ветар). У близини 
средине облака струје су јаче него на рубовима облака, тако 
да ови вертикални ветрови чине да облак расте вертикално, 
односно да се нагомилава. Облак постаје већи и шири се у 
хладнијим деловима атмосфере, где се формирају капи воде 
и град, а када град и водене капљице постану претешке за 

1 Видети: Tarbuck, Edward J., & Lutgens, Frederick J. (1994). Earth Science. New 
Jersey: Prentice Hall. Нев Јерсеи: Whiteman, David C. (2000). Mountain Meteorology. 
Oxford University Press.

фаза 1 фаза 2 фаза 3
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вертикални проток ваздуха (вертикални ветар), 
онда почиње падати киша, град и сл.

Облак постаје електрифициран ако град у његовом 
паду прође кроз област супер охлађених капљица 
и хладних кристала у облаку. Када водене капљице 
дођу у додир са зрном града, замрзава се да би 
се при том чину ослободиле латентне (скривене) 
топлоте. Тај феномен одржава површину градовог 
зрна топлијијом од површине околних кристала леда.

Када зрно града (хаилстоне) дође у контакт 
са ледом кристала, појављује се један важан 
феномен: електрони из хладнијег објекта теку 
према топлијем објекту, тако да зрно града постаје 
испуњен негативним пуњењем. Ефекат или утицај 
постаје исти када супер охлађене капљице дођу у 
контакт са градовим зрнима и позитивно пуњеним 
малим комадићима леда, тако да те лакше 

• Модел цик-цак муње. (а) негативно пуњење (наелектрисање) које је концентрисано 
на дну облака је довољно велико да превазиђе отпор ваздуха и развије «вође» 
рачвајући се према тлу. (b) Узлазни ток позитивног пуњења (наелектрисања) са 
тла побољшава јачину електричног поља између њих. (с) Силазни ток негативних 
пуњења (наелектрисања) долази у контакт са узлазним током позитивних 
пуњења (наелектрисања) и на тај начин формира јаку електричну струју која у 
повратном удару носи позитивна пуњења (наелектрисања) у облак.

(a) (b) (c)
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позитивно пуњење честице се помоћу вертикалних ветрова 
померају у горњи део облака.

Када зрнца града почну да падају према дну облака, доњи део 
облака постаје негативно пуњен (наелектрисан), што резултира 
то негативно пуњење (наелектрисање) у облику муње. Из 
овога можемо закључити да су градова зрна главни фактор у 
производњи муње.(1)

Каже Аллах: И грмљавина велича и хвали Њега, а и мелеки, 
из страхопоштовања према Њему; Он шаље громове и удара 
са њима кога хоће - и опет они расправљају о Аллаху, а Он све 
може. (Ер-Ра’д /Гром, 13:13)

 Кур'ан о животињама
Каже Аллах: Ви имате поуку и у стоци: „Ми вам дајемо да из 
утроба њених млијеко чисто пијете, које настаје од гризина у 
бурагу и од крви - укусно онима који га пију. (Ен-Нахл /Пчеле, 16:66)

Др. Морис Букаил (Maurice Bucaille) је рекао: “Са научног 
становишта морају се физиолошки термини користити да би се 
разумело значење овога стиха (ајета). Супстанце које осигуравају 
општу исхрану тела долазе из хемијских трансформација које се 
појављују дуж целог пробавног система. Ове супстанце долазе из 
садржаја црева, а по доласку у црева те супстанце пролазе кроз 
одговарајућу фазу хемијске трансформације, тако да пролазе 
кроз зид црева и улазе у циркулаторни систем (крвоток). Овај 
процес се одвија на два начина: директно преко лимфиних судова 
или индиректно (посредно) преко портала венског система, што 
их прво доводи до јетре, где се подвргавају променама, да би 
након тога отишле у циркулаторни систем (крвоток). На овај начин 
све то пролази кроз циркулаторни систем (крвоток).

1 Видети: Anthes, Richard A., John J. Cahir, Alistair B. Fraser, & Hans A. Panofsky. The 
Atmosphere. Columbus, OH: Charles E. Merrill. 1978. Такође видети: Miller, Albert, 
Thompson, Jack C., & Peterson, Richard E. The Elements of Meteorology. Columbus, OH: 
Merrill Pub Co. 1983. Такође видети: Murphy, Brendan & Nance, Damian. Earth Science 
Today. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. 1998.



102КЉУЧ За Разумевање Ислама

• «Зар Земљу постељом нисмо учинили, и планине ступовима.» (Ен-Наба’ /Вест, 78:67-)
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Састав млека се излучује из млечних жлезда које добивају храну 
из пробавног система кроз циркулацију крви, где крв има улогу 
колектора и диригента онога што је извађено из хране, како би се 
на тај начин храниле млечне жлезде (које производе млеко), и сви 
други органи“.

Почетни процес који започиње цео овај процес је спајање садржаја 
из црева и крви кроз зид црева. Резултат тога бива прецизан 
опис открића физиологије и хемије у пробавном систему, који 
је за време посланика Мухаммеда био потпуно непознат, јер 
разумевање tог процеса је otkriveno тек недавно.”(1)

 A Korán a hegyekről
Каже Аллах: Зар Земљу постељом нисмо учинили, и планине 
ступовима. (Ен-Наба’ /Вест, 78:6-7)

Научници објашњавају значај планина тако што пореде планине 
са ступовима који стабилизују земљану површину: „Планине имају 
корене који су у основи утемељени/уграђени дубоко у земљи, тако 
да планине имају облик сличан клину. Земљине коре су од 30 до 
60 километара дубоке, што нам је постало познато сеисмографом 
(инструментом који бележи покрете у земљиној кори). Осим тога, 
ова машина нам је открила још да свака планина има темељни 
корен који стабилизује кору са основним/темељним слојевима и 

1 Др. Морис Букаил, The Qur′an and Science.

• Изостазија: планинске 
масе одвраћају клатно од 
вертикалне линије, али не 
онолико колико би се могло 
очекивати. Дијаграм показује 
вертикални положај (а) ако је 
планина била само оптерећење 
на уједначеној земљаној кори, 
треба се угиб преокренути у 
положај (с), али са обзиром да 
има дубок корен релативно 
негусте стене, угиб се померио 
само на позицију (b). Слика 
додељена од (Building Planet 
Earth, Cattemole) стр. 35.
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на тај начин спречава земљу да се тресе. Због тога 
планина је сличнa ексеру који држи разне делове 
дрвета спојено.“(1)

Каже Аллах: Он је по Земљи непомична брда 
побацао да вас она не потреса, а и ријеке и 
путеве да се исправно усмјеравате. (Ен-Нахл / 
Пчеле, 16:15)

Савремена наука потврђује чињеницу да су 
планине равномерно и савршено распоређене на 
земљи и да стабилизирају тло. То чине посебно 
планине које геолози називају «Несиметрични 
планински ланци” (енг. Asymmetrical Mountain Ran-
ges) који се могу наћи на свим континентима.(2)

Како је онда један неписмен човек, чији је народ 
углавном био неписмен, знао све ове чињенице?

1 Еартх, Пресс, Франк & Сиевер, Раимонд. Земља. Нев Иорк: В. 
Х. Фрееман. 1982. Такође видети: Тарбуцк, Едвард Ј. и Лутгенс, 
Фредерицк Ј. (1994). Наука о Земљи. Нев Јерсеи: Прентице 
Халл. Такође виде: Ел-Наггар, З.Р. Геолошки концепт планина 
у Кур'ану. Марефах. 2007. Такође виде: Мурпхи, Брендан & 
Нанце, Дамиан. Наука о Земљи данас. Пацифиц Грове, ЦА: 
Броокс / Цоле. 1998.

2 Геолошки концепт планина у Кур'ану, Ел-Наггар, стр.5, тингнан 
дин са; Планински ланци из науке о свету Земље.

• «и да Ми од воде све 
живо стварамо? Зар 
нећете вјеровати?» (Ел-
Енбија’ / Веровесници, 
21:30).

• Слика приказује 
«корене» планине. Неки 
корени ове планине 
могу бити дуги и до 
шездесет километара 
дубоко у земљи.
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 Кур'ан о „течности живота“ 
(води и животу)

Каже Аллах: Зар не знају невјерници да су небеса и Земља 
били једна цјелина, па смо их Ми раскомадали, и да Ми од 
воде све живо стварамо? Зар нећете вјеровати? (Ел-Енбија’ / 
Веровесници, 21:30)

Савремена наука је јасно потврдила да је вода основна компонента 
живота од чега се граде ћелије. Хемичари су доказали да је вода 
неопходна активна супстанца која се користи у променама и 
реакцијама у организму. Из тог разлога, вода је једина течност у 
свету која је потребна свим живим бићима без обзира на њихову 
величину, од малих микро-организама до највећих животиња 
на Земљи. Тренутно је око 71% земљине површине вода, а 
преосталих 29% је копно.

Главни извор живота за људске и животињске органе, те свих 
врста биљака је вода. Кроз научне анализе доказано је да тело 
једног човека у старосној доби од 15 и више година садржи 
отприлике око 60% воде. Што се тиче тела бебе, њено тело садржи 
75% воде, укључујући и крв. %90 воде се налази у биљкама и 
неким животињама.

 Ко су они који показују 
нетрпељивост и непријатељство 
према исламу?

Ако погледамо све религије у свету, видећемо да многи људи 
показују нетрпрељивост, непријатељство и мржњу према исламу. 
Који су разлози за ово отворено непријатељство? Људи који 
отворено изражавају своју нетрпељивост, непријатељство и мржњу 
према исламу, могу се сврстати у једну од следећих категорија:
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 Политеисти (многобошци) и незналице (неуки 
људи), јер ислам је религија/вера истине, која 
забрањује обожавање и покорност нечему 
или некоме мимо Богу (Аллаху).

Каже Аллах: Реци: „Зар од мене тражите да 
се неком другом, осим Аллаху, калањам, о 
незналице!?” (Ез-Зумар / Скупови, 39:64)

 Људи који су склони корупцији, јер је ислам 
религија која се слаже са људским природним 
тенденцијама.

Каже Аллах: Ти управи лице своје вјери, као 
прави вјерник, дјелу Аллахову, према којој 
је Он људе начинио - не треба се мијењати 
Аллахова вјера, али већина људи то не зна. 
(Ер-Рум /Бизантинци, 30:30)

 Неправедни људи, јер је ислам религија правде 
и једнакости.

Каже Аллах: Алах захтјева да се свачије 
право поштује, добро чини, и да се ближњима 
удјељује, а разврат и све што је одвратно и 
насиље забрањује; да поуку примите, Он вас 
савјетује. (Ен-Нахл / Пчеле, 16:90)

 Они који желе да се шири смутња и зло, јер је 
ислам религија која се залаже за реформу и 
правду.

Каже Аллах: ... Они настоје на Земљи смутњу 
правити, а Аллах не воли смутљивце. (Ел-
Ма’иде /Трпеза, 5:64)

 Преступнике/прекршитеље, јер је ислам религија 
мира.

Каже Аллах: И борите се на Аллаховом путу 
против оних који се боре против вас, али 
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ви не отпочњите борбу! - Аллах, доиста, не воли оне који 
заподијевају кавгу. (Ел-Бекара / Крава, 2:190)

 Фанатици и екстремисти, јер ислам је религија умерености.

Каже Аллах: Стварање небеса и Земље, смјена ноћи и 
дана, лађа која морем плови са корисним товаром за људе, 
киша коју Аллах спушта са неба па тако у живот враћа 
земљу из мртвила њезина - по којој је расијао свакојака 
жива бића, промјена вјетрова, облаци који између неба и 
Земље лебде - доиста су докази за оне који имају памети. 
(Ел-Бекара /Крава, 2:143)

 Људи који следе своје страсти, пожуде и жеље, јер је ислам 
религија уредности и чедности.

Каже Аллах: И што даље од блуда, јер то је разврат, како 
је то ружан пут! (Ел-Исра’ /Ноћно путовање, 17:32)

 Они који желе ово-земаљски живот и мисле само на себе, јер 
је ислам вера саосећања и самилости, међусобне подршке 
и религија к оја се бори против експлоатисања људских 
потреба и њихових слабости.

Каже Аллах: Не једите имовину један другога на непоштен 
начин и не парничите се због ње пред судијама да бисте 
на грјешан начин и свјесно дио туђе имовине појели! (Ел-
Бекара /Крава, 2:188)

 Они који се ругају, презиру, те понижавају друге људе и мисле 
да су одабрана група људи, јер је ислам религија која се бори 
за једнакост и против свих облика расизма и предрасуда.

Каже Аллах: О људи, Ми вас од једног човјека и једне 
жене стварамо и на народе и племена вас дијелимо да 
бисте се упознали. Најугледнији код Аллаха је онај који га 
се највише боји, Аллах, уистину, све зна и није Му скривено 
ништа. (Ел-Хугурат /Собе, 49:13)

Суштина ислама и његове карактеристике:
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 Ислам је религија истине и није дозвољено 
да обожавате нешто или некога другога мимо 
Бога (Аллаха).

Каже Узвишени Аллах: Реци: „Зар од мене 
тражите да се неком другом, осим Аллаху, 
калањам, о незналице!?” (Ез-Зумар / Скупови, 39:64)

 Ислам је религија мира која одбацује све 
облике неправде и тираније.

Каже Узвишени Аллах: Аллах вам не забрањује 
да чините добро и да будете праведни према 
онима који не ратују против вас и који вас из 
завичаја вашег не изгоне - Аллах, заиста, воли 
оне који су правични. (Ел-Мумтахина / Провјерена, 60:8)

 Ислам је религија која промовира образовање 
и ширење знања.

Каже Узвишени Аллах: Да ли је онај који у 
ноћним сатима у молитви вријеме проводи, 
падајући лицем на тле и стојећи, страхујући 
од онога свијету и надајући се милости свога 
Господара...? Реци: “Зар су исти они који 
знају и они који не знају? Само они који памети 
имају поуку примају?!” (Ез-Зумар / Скупови, 39:9)

 Ислам је религија чистоће и хигијене.

Каже Узвишени Аллах: Аллах заиста воли 
оне који се често кају и воли оне који се 
много чисте. (Ел-Бекара /Крава, 2:222)

 Ислам је религија правде и лепог понашања.

Каже Узвишени Аллах: Алах захтјева да се 
свачије право поштује, добро чини, и да се 
ближњима удјељује, а разврат и све што 
је одвратно и насиље забрањује; да поуку 
примите, Он вас савјетује. (Ен-Нахл / Пчеле, 16:90)
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 Ислам је једноставна религија.

Каже Узвишени Аллах: Аллах жели да вам олакша, а не да 
потешкоће имате. - да одређени број дана испуните, и да 
Аллаха величате зато што вам је указао на Прави пут, и да 
захвални будете. (Ел-Бекара /Крава, 2:185)

 Ислам је религија милости.

Каже Посланик, нека је благослов и мир на њега: 
“Милостивима ће се смиловати Свемилосни! Будите 
милостиви према онима који су на Земљи, па ће вам се 
смиловати Онај који је на небесима.“ (Хадис бележиТирмизи)

 Ислам је религија апсолутне правде.

Каже Узвишени Аллах: О вјерници, дужност према Аллаху 
извршавајте, и праведно свједочите! Нека вас мржња 
коју према неким људима носите никако не наведе да 
неправедни будете! Праведни будите, то је најближе 
честитости, и бојте се Аллаха, јер Аллах добро зна оно 
што чините! (Ел-Ма’ида /Трпеза, 5:8)

 Ислам је религија која позива на сарадњу у доброчинству.

Каже Узвишени Аллах: Једни другима помажите у 
доброчинству и честитости, а не судјелујте у гријеху и 
непријатељству. (Ел-Ма’ида /Трпеза 5:2)

 Ислам није религија само за одређену и одабрану групу, расу 
или етничку нацију; ислам је за цело човечанство.

Каже Узвишени Аллах: Ми смо те послали свима људима 
да радосне вијести доносиш и да опомињеш, али већина 
људи не зна. (Саба’ /Саба, 34:28)

 Ислам је религија која брише све грехе.

Каже Узвишени Аллах: Реци: „О робови моји који сте се 
према себи огријешили, не губите наду у Аллахову милост, 
Аллах ће, сигурно, све гријехе опростити; Он, доиста много 
прашта и Он је милостив” (Ез-Зумар /Скупови, 39:53)
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 Зашто и због чега 
бити муслиман?

Ислам, као последња Божија објава, због своје 
универзалности одувек је привлачио велики број 
људи. Овде ћемо навести разлоге због којих су 
људи изабрали ислам као своју религију:

 Ислам је последња религија објављена човечанству.

 Ислам признаје све претходне Божије објаве, 
док с друге стране, Јевреји не признају Исуса, 
(Исаа) као посланика, а хришћани не признају 
Мухаммеда, нека је благослов и мир на њега, 
као посланика, док муслимани признају и 
Мојсија (Мусаа) и Исуса (Исаа), нека је мир на 
њих, као праве и истините Божије посланике, 
нека је благослов и мир на њих.

 У исламу се људи без икаквих посредника у 
свим питањима и у свим контекстима директно 
обраћају Господару.

 Ислам је једина религија која није искривљена 
или промењена,

Хари Г. Дорман (Harry G. Dorman), je рекао следеће: 
„Кур’ан је дословно једна објава од Бога, која се 
без грешке преко анђела Габриела диктирала, 
односно пренела у свом значењу Мухаммеду. 
То је једно постојоће чудо које сведочи о самом 
себи и о Божијем посланику, Мухаммеду. Његова 
светост лежи делимично у стилу који је тако 
савршен и узвишен да нису ни људи, а ни џини 
(ар. невидљива духовна бића, демони) успели да 
саставе поглавље које би се могло поредити са 
најкраћим поглављима (сурама) Кур'ана. 
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Занимљивости Кур'ана укључују такође предвиђања догађаја 
у будућности са веома прецизним информацијама и описима, 
тако да Мухаммед који је био неписмен, није могао прикупити 
то на своју руку.“(1)

 Ислам је религија која обухвата све материјалне и духовне 
аспекте живота, не остављајући при томе ни најмањи детаљ 
у животу муслимана. Зејидов син, Абдуррахман, рекао је да је 
било речено Селману следеће: „Ваш Посланик вас је научио 
све, чак и како да радите када обављате нужду”? Селман 
одговори: „Наравно, наш Посланик, нека је благослов и мир 
на њега, нам је забранио да се окрећемо према Кибли (смер 
окретања током молитве), док вршимо малу или велику нужду, 
и да се не перемо након нужде десном руком, и да се не 
бришемо након нужде са мање од три камена, и да се бришемо 
животињским изметом или костима.“ (Хадис бележи Муслим)

В. Томас Арнолд (W. Thomas Arnold), је рекао: 
„Осећај правде је један од најлепших идеала 
ислама, а од онога што сам прочитао у Кур'ану 
сматрам да нема никакве мистерије у тим 
динамичним начелима живота без практичне 
етике која се практикује свакодневно и која 
одговара целоме свету.“

 Ислам испуњава равноправно и у равнотежи све људске 
физичке и духовне потребе, те одбацује давање предности 
једном аспекту над другим аспектима.

Принц Чарлс (Princе Charles) је рекао: “Данас нас ислам учи боље од 
самога хришћанства како да разумемо свет и како би требали да 
живимо наше животе на овоме свету, јер хришћанство по овоме 
питању се изгубило и постало још горе. Ислам не прави разлику 
између човека и природе, религије и науке, ума и материје.“

 Ислам није у сукобу са људским интелектом и природним 
диспозицијама.

1 Towards Understanding Islam p.3.



112КЉУЧ За Разумевање Ислама

 За разлику од претходних религија које су 
објављене од Бога (Божијих религија) појединим 
нацијама или одређеним групама људи, ислам 
је религија у којој сви људи, без обзира на 
време, место, њихово порекло и њихов ниво 
образовања припадају. Тако ако на пример 
неко жели да постане Јеврејин (да припада 
Јудаизму) мора се родити као Јеврејин. Исус 
(Иса), је рекао о хришћанству: „Послан сам 
да помогнем Јеврејима, изгубљеним овцама 
Израела“ (Матеј 15:24)

Један од доказа да је Ислам универзална религија 
која је погодна за сва времена, сва места и све људе, 
без обзира на њихово порекло, расу или језик се 
може прочитати у следећим Божјим (Аллаховим) 
речима: Ми смо те послали свима људима да 
радосне вијести доносиш и да опомињеш, али 
већина људи не зна. (Саба’ /Саба, 34:28)

У овом стиху (ајету), Бог (Аллах) наређује 
Његовом Посланику да отворено позива у 
ислам. Стога је Посланик, нека је благослов и 
мир на њега, позвао свој народ u монотеизам 
(тевхид) да обожавају једног Бога и да одбаце 
сва лажна божанства. Када је почео позивати 
људе у монотеизам (веровање и обожавање 
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једног Бога), бивао је лоше третиран од свога народа, али опет 
без обзира на њихов прогон и малтретирања, остао је упоран 
и милостив према њима. Посланик, нека је благослов и мир 
на њега, је послао писма римском цару и краљевима Перзије 
и Абесиније позивајући их да прихвате ислам. Да објава која 
се објавила Посланику Мухаммеду, нека је благослов и мир на 
њега, није од Бога не би била универзална, а он, нека је благослов 
и мир на њега, никад не би тражио од некадашњих великих 
империја и њихових великих владара који су се налазили око 
Арапског полуотока да прихвате ислам, јер би то могло довести 
до великих борби на неколико различитих фронтова и против 
много бројнијих и боље наоружаних противника. Зашто би 
се онда он, нека је благослов и мир на њега, усудио на тако 
нешто, ако то није било објављено од Бога, Свемогућег, који му 
је наредио да пренесе Његову објаву целом човечанству?

Рекао је Божији Посланик, нека је благослов и мир на њега: „Ова 
религија (тј. ислам) ће постати кристално јасна људима, као што су 
дан и ноћ. Свако људско биће, без обзира на то где се налазило, 
да ли у насељеном месту (граду) или у пустињском подручју ће 
сазнати за ову религију, или кроз моћ (снагом) или кроз понижење. 
Моћ (снага) са којом Бог (Аллах) уздиже ислам или понижавање са 
којим Бог (Аллах) понижава невернике.“ (Хадис бележи Ахмед)

 Закључак
Истинита Божија религија је ислам, која је савршена у свим 
аспектима, која је водич за срећан живот на овом и на будућем свету 
(вечни живот после смрти). Ви можете пронаћи и запазити различите 
обичаје, манире и грешке које су починили муслимани према другим 
муслиманима или против других, али требате да знате да је ислам 
чист од томе сличних манира и да нема ништа са тим недостацима.

Недолично понашање неких муслимана које можете видети и срести, 
може бити због њиховог незнања о њиховој религији (тј. исламу), 
или пак њиховог слабог односа према вери, тако да раде оно што 
ви видите. Зато, не судите исламу због манира његових следбеника. 
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Ова књига се може сматрати као почетни кључ за 
даља истраживања истине.

Да би човек наставио даље проучавање ислама 
требао би:

 уклонити све индивидуалне прохтеве и верске 
предрасуде,

 имати реалну жељу да се достигне и разуме 
истина, не тражећи недостатке и грешке,

 самостално мислити, а не слепо следити 
мишљење других само зато што други то раде.

Каже Узвишени Аллах: А када им се говори: 
„Слиједите оно што вам Аллах објављује!“ - 
одговарају: „Не, ми сљедимо оно што смо запамтили 
од предака наших.“ Зар и онда кад их шејтан позива 
на патњу у огњу?! (Лукман / Лукман, 31:21)

 Како постати муслиман?
Да би постао муслиман не захтева се никакав 
посебан верски обред или навика да се обави, нити у 
одређеним местима нити пред одређеним људима, 
јер у исламу особа без икаквог представника има 
директан однос са својим Господаром.

Са једноставним веровањем у постојање само 
једног Бога и веровањем да је Мухаммед, нека 
је благослов и мир на њега, Његов роб и Његов 
посланик, човек постаје муслиман. Када се искрено 
изговоре речи шехадета, (сведочење да је Бог 
један и да је Мухаммед, нека је благослов и мир 
на њега, Његов последњи посланик), сваки грех 
којег је особа починила у свом животу до изказа 
шехадета ће бит опроштен.
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Каже Узвишени Аллах у Племенитом Кур'ану: Али онима који се 
покају и узвјерују и добра дјела чине, Аллах ће њихова хрђава 
дјела у добра промијенити, а Аллах прашта и самилостан је. 
(Ел-Фуркан / Фуркан, 25:70)

Затим започните да живите ваш живот као муслиман/муслиманка, 
који се потчињава Божијој вољи. Немуслимани, који су прихватили 
ислам, Аллаховом вољом ће добити двоструку награду, због 
њихове вере у њихове посланике и због њиховог веровања у 
посланика Мухаммеда, нека је благослов и мир на њега.

Поред тога, Аллах брише својом вољом све грехе које су 
немуслимани чинили пре него што су прихватили ислам, однодсно 
пре него што су постали муслимани.

Рекао је Посланик, нека је благослов и мир на њега: “Прихватање 
ислама брише све што је било пре њега.” (Хадис бележи Муслим)

 Кур'ански стихови (ајети) који 
одражавају моралне вредности

 Каже Аллах: за оне који, и када су у обиљу и када су у 
оскудици, удјељују, који срџбу савладају и људима праштају 
- а Аллах воли оне који добра дјела чине. (Али ‘Имран / Имранова 
породица, 3:134)

 Каже Аллах: Ти са сваким - лијепо! Тражи да се чине добра 
дјела, а незналица се клони! (Ел-А’раф /Бедеми, 7:199)

 Каже Аллах: Господар твој заповиједа да се само Њему 
клањате и да родитељима доброчинство чините. Кад једно 
од њих двоје, или обоје, код тебе старост доживе, не реци 
им, “Ух!” - и не подвикни на њих, и обраћај им се ријечима 
поштовања пуним. Буди према њима пажљив и понизан, и 
реци: “Господару мој, смилуј им се, они су ме, кад сам био 
дијете, његовали!” (Ел-Исра’ /Ноћно путовање 17: 23-24)
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 Каже Аллах: Не држи руку своју стиснуту, а ни 
посве отворену - да не би пријекор заслужио 
и без ичега остао. (Ел-Исра’ / Ноћно Путовање, 17:29)

 Каже Аллах: О вјерници, у туђе куће, не 
улазите док допуштење не добијете и док 
укућане не поздравите; то вам је боље, 
поучите се! А ако у њима никога не нађете, не 
улазите у њих док вам се не допусти; а ако 
вам се рекне, “Вратите се!” - ви се вратите, 
боље вам је, а Аллах зна оно што радите. (Ен-
Нур /Светлост, 24:27-28)

 Каже Аллах: И, из охолости, не окрећи од 
људи лице своје и не иди земљом надмено, 
јер Аллах не воли ни гордог ни хвалисавог. 
(Лукман / Лукман, 31:18)

 Каже Аллах: О вјерници, ако вам некакав 
непоштен човјек донесе какву вијест, добро 
је провјерите, да у незанању некоме зло не 
учините, па да се због онога што сте учинили 
покајете. (Ел-Хугурат /Соба, 49:6)

 Каже Аллах: И од онога чиме вас Ми 
опскрбљујемо удјељујте прије него неком од 
вас смрти дође, па да онда рекне: “Господару 
мој, да ме још само кратко вријеме задржиш, 
па да милостињу удјељујем и да добар 
будем” (Ел-Мунафикун /Лицемери, 63:10)

 Каже Аллах: Реци: “О сљедбеници Књиге, 
дођите да се окупимо око једне ријечи и нама и 
вама заједничке: да се никоме осим Аллаху не 
клањамо, да никога Њему равним не сматрамо 
и да једни друге, поред Аллаха, боговима не 
држимо!“ Па ако они не пристану, ви реците: 
„Будите свједоци да смо ми муслимани!“ (Али 
‘Имран /Имранова породица, 64-3)
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КЉУЧ
ЗА РАЗУМЕВАЊЕ ИСЛАМА
Ова књига од самог почетка наводи да Кур'ан није научна књига, али указује 
поштовање науци и научницима, дајући им висок статус у исламском друштву и 
својим следбеницима наређује да их се уважава и цени. Аутор обавештава своје 
читаоце да нема намеру повезати Кур'ан са модерним научним открићима, него 
наводи само кур'анске ајете који се односе на таква открића која је и сама 
наука открила у наше време.
Књига појашњава стварност ислама која је свеобухватна вера за све аспекте 
живота, показује улогу обреда (ибадета) и траг који они остављају на 
утемељење лепог понашања, прочишћење душе и њену стабилност. Такођер, 
наглашава статус науке у исламу те бројна научна открића која је Кур'ан 
споменуо пре четрнаест векова. Заиста, ова књига је кључ свакоме ко 
жели разумети ислам. Радујемо се вашем читању ове књиге, а 
радост ће нам бити још већа уколико нам пошаљете ваше 
опаске и савете, након њеног читања. 
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