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ВЕЛИКА РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ИСЛАМСКОГ 

УЧЕЊА И ПОСТУПАКА МУСЛИМАНА 

Ако је ислам најбоља религија, зашто су онда 

неки муслимани непоштени, непоуздани и 

умешани у многе лоше ствари, попут превара, 

подмићивања, диловања дрогом, итд? 

 

МЕДИЈИ ИЗНОСЕ ЛАЖИ О ИСЛАМУ 

Ислам је, без сумње, најбоља религија, али су 

медији у рукама западњака који се боје Ислама. 

Западњаци без престанка објављују дезинформације 

против Ислама, како у електронским, тако и у 

штампаним медијима. Осим смишљања 

дезинформација, они нетачно цитирају Ислам, 

преувеличавају ствари и догађаје... 

Ако било где у свету експлодира бомба, први 

који бивају оптужени, без икаквих доказа, су 

муслимани. Одмах се на насловним странама новина 

појављују велики наслови. 



Касније, када се утврди да су за експлозију 

криви немуслимани, та вест се објављује на неком 

споредном, незапаженом месту. 

Ако се неки муслиман од 50 година ожени 

девојком од 15, уз њен пристанак, та вест доспева на 

насловне стране. Мећутим, када неки немуслиман од 

50 година силује девојчицу од 6 година, та вест се 

објављује унутар новина, у оквиру "кратког прегледа 

вести"! Сваког дана се у Америци почини око 2. 713 

силовања, али се ништа од тога не објављује у 

вестима, пошто је већ постало амерички начин 

живота! 

ЦРНА ОВЦА У СВАКОМ ДРУШТВУ 

Свестан сам да има муслимана који су 

непоштени, који варају, краду, лажу, итд. Међутим, 

проблем је у томе што медији генерализују такву 

ружну слику на све муслимане. Тако муслиман 

постаје црна овца где год да оде. 

КАО ЦЕЛИНА, МУСЛИМАНИ СУ НАЈБОЉИ 

Иако су муслимани, на неки начин, постали 

црне овце где год оду, кад узмемо у обзир све 

муслимане света - они формирају најбољу заједницу. 

Ми смо највећа заједница људи која не пије алкохол. 



Укупно гледано, ми смо заједница која у добротворне 

сврхе удељује највише иметка. У глобалу, не постоји 

ни једна заједница која се може похвалити већим 

моралом, трезвеношћу, поштовањем људских права... 

 

НЕ ДОНОСИТЕ ОЦЕНУ О АУТОМОБИЛУ НА 

ОСНОВУ ВОЖЊЕ ВОЗАЧА 

Замислите да требате да донесете оцену о томе 

колико је добар најновији модел Мерцедеса. 

Неискусан возач, који не зна возити, седне за волан и 

слупа ауто. Кога ћете да окривите за то што је 

аутомобил слетео са пута - возача или аутомобил? 

Наравно, окривићете возача. Да бисте 

анализирали перформансе аутомобила, не требате 

гледати возача, већ опремљеност и способност 

аутомобила - колико је брз, колика му је просечна 

потрошња, који је степен сигурноси, итд. Чак и да се 

хипотетички сложимо да су муслимани лоши, не 

смете на основу тога да доносите закључке о исламу 

као религији. Ако желите донети став о Исламу, 

најпре проучите ислам из његових примарних извора, 

Кур'ана и веродостојних хадиса посланика 

Мухаммеда. 



 

 

СУДИТЕ О ИСЛАМУ НА ОСНОВУ ДЕЛА 

ЊЕГОВОГ НАЈБОЉЕГ СЛЕДБЕНИКА - 

МУХАММЕДА 

Ако  желите да се практично уверите у 

перформансе аутомобила, позваћете професионалног 

возача, експерта за тестирање. 

Исто тако, најбољи пример на основу ког 

можете да донесете суд о Исламу јесте његов најбољи 

следбеник, последњи Божији посланик, Мухаммед, 

нека су Божији благослов и мир над њим. Осим 

муслимана, има још неколико искрених и 

истинољубивих историчара немуслимана који кажу 

да је Мухаммед, нека су Божији благослов и мир над 

њим, био најбољи човек свих времена. Мајкл Харт, 

амерички историчар, је написао књигу „100 

најутицајнијих људи у историји“. На врху листе, тј. 

Место број један припада посланику Ислама, 

Мухаммеду, нека су Божији благослов и мир над 

њим. Постоји још много примера где немуслимани 

одају велико поштовање Посланику Мухаммеду, нека 

су Божији благослов и мир над њим, попут Томаса 

Карлајла, Ле-Мартина, Толстоја и других. 



 


