
АКО МУСЛИМАНИ ВЕРУЈУ У 
ЈЕДАН ИСТИ КУР'АН ЗАШТО СУ 

ОНДА ПОДЕЉЕНИ? 
] Српски – Serbian – رصيب [ 

 

Закир Наик 

Превод са енглеског 

Сенад Реџеповић 

Ревизија и обрада:  

Ирфан Клица 

Фејзо Радончић 

Љубица Јовановић 

 

 

 

 
2015 - 1436 

 
 

http://www.islamhouse.com/


القرآن  إذا اكن املسلمون يؤمنون بنفسالرد ىلع الشبه: ﴿
 ﴾؟ إىل العديد من الطوائف نوتفرقم هم ذافلما

 « الرصبية باللغة» 

 

 ذاكر عبد الكريم نايك

 

 سناد رجبوفيتش :ترجمة

: مراجعة  
 عرفان كليتسا

  رادونشيش   فيزو

ليوبيتسا    يوفانوفيتس   

 
 
 

 

 

 

2015 - 1436 

 

 

http://www.islamhouse.com/


 

ЗАШТО СУ МУСЛИМАНИ ПОДЕЉЕНИ НА 

СЕКТЕ И РАЗЛИЧИТЕ ПРАВНЕ ШКОЛЕ? 

Ако сви муслимани на свету верују у један исти 

Кур'ан, откуд оволики број секти и различитих 

правних школа у исламу? 

 

МУСЛИМАНИ БИ ТРЕБАЛО    ДА                             

БУДУ ЈЕДИНСТВЕНИ 

Чињеница је да су муслимани данас подељени 

по разним критеријумима. Трагедија је у томе што у 

Исламу за ту поделу уопште не постоји основа. Ислам 

промовише чврсто јединство међу његовим 

следбеницима. Узвишени Бог каже у Кур'ану:  

 Сви се чврсто држите за Аллахово уже и не 

разједињујте се!1 

Које је то уже које се спомиње у овом ајету? То 

су Часни Кур'ан и пракса Посланика Мухаммеда! 

Кур'ан је уже за које се требају држати сви 

припадници Ислама. Споменути ајет истиче још једну 

                                                           
1 Кур'ан, поглавље: Имранова породица, ајет 103. 



напомену. Осим држања за Божије уже, напомиње се 

"не разједињујте се"! На другом месту, Узвишени Бог 

каже у Кур'ану:  

О верници, покоравајте се Аллаху и 

покоравајте се Посланику.2 

Сви муслимани морају следити часни Кур'ан и 

веродостојне Посланикове хадисе и нипошто не смеју 

да се разједињују. 

 

СЕКТЕ И ИЗДВАЈАЊА СУ ИСЛАМОМ 

ЗАБРАЊЕНИ 

Узвишени Бог каже у Кур'ану:  

Тебе се ништа не тичу они који су веру своју 

раскомадали и у странке се поделили, Бог ће се за 

њих побринути. Он ће их о ономе што су радили 

обавестити.3 

У овом ајету Узвишени Бог нам наређује да се 

оградимо од оних који ову веру деле на секте. 

Међутим, када данас упитате било којег муслимана 

Ко си? - он ће рећи: Ја сам суннија или ја сам шиија. 

                                                           
2 Кур'ан, поглавље: Ан-Ниса', ајет 59. 
3 Кур'ан, поглавље: Ал-Ан'ам, ајет 159.  



Неки себе зову ханефијама, неки шафијама, неки 

ханбелијама. Има и оних који се сврставају у 

деобандије или у барелвиије! 

 

НАШ ПОСЛАНИК ЈЕ БИО МУСЛИМАН 

Ако вас било ко упита „ко си ти“? Одговорите 

ја сам МУСЛИМАН, а нисам ни ханефија ни шафија! 

Узвишени Бог каже у Кур'ану:  

 

А ко говори лепше од онога који позива 

Аллаху, који добра дела ини и који говори: ја сам, 

доиста, муслиман.4 

Овде нам Бог јасно поручује да се морамо 

декларисати само као муслимани. 

Аллахов Посланик, нека су Божији мир и 

благослов над њим, је издиктирао писма која су била 

намењена немуслиманским владарима, у којима их 

позива да прихвате Ислам. У тим писмима поменуо је 

кур'ански ајет: 

                                                           
4 Кур'ан, поглавље: Објашњење, ајет 33. 



Реци: "О следбеници Књиге, дођите да се 

окупимо око речи, и нама и вама заједничке, да 

никога осим Аллаха (Једног Бога) не обожавамо, 

да Му ништа не придружујемо, и да једни друге, 

поред Аллаха, боговима не сматрамо!" Па, ако се 

они окрену, ви реците: "Будите сведоци да смо ми 

муслимани.5 

 

ПОШТУЈТЕ СВЕ ВЕЛИКЕ ИСЛАМСКЕ 

УЧЕЊАКЕ! 

Морамо поштовати све велике исламске 

учењаке, међу које спадају четири имама: Ебу 

Ханифе, Шафија, Малик и Ахмед ибн Ханбел, нека је 

Божија милост на све њих. 

То су били велики исламски учењаци. Нека их 

Узвишени Аллах награди за њихов труд и њихова 

дела. Није никакав проблем ако неко следи мишљења 

имама (велики верски ауторитет) Ебу Ханифе или 

имама Шафије, али ако вас неко упита Ко си?- једини 

одговор који је исправан јесте: ја сам муслиман. 

Неко ће да дође са противаргументом 

користећи хадис којег бележи Еху Давуд у Суннену, 

                                                           
5 Кур'ан, поглавље: Имранова породица, ајет 64. 



хадис број 4.579, у коме стоји да је Аллахов 

Посланик, нека су Божији мир и благослов над њим, 

рекао:  

"Мој Уммет (народ) ће да се подели на 73 

секте."  

Овај хадис нас само обавештава о ономе што 

ће да се деси у будућности. Ово нипошто не значи да 

нам је Посланик, нека су Божији мир и благослов над 

њим, поручио да бисмо требали радити на томе да 

постигнемо поделу заједнице муслимана на 73 секте! 

Бог нам изричито забрањује одвајање у секте. Они 

који искрено следе Кур'ан и веродостојни хадис и не 

деле се у секте, на Правом су путу. У Тирмизијиној 

збирци хадиса, хадис број 171, стоји да је Веровесник, 

нека су Божији мир и благослов над њим, рекао: 

"Поделиће се мој народ ( муслимани) на 73 

скупине, све ће у Џехеннем (Пакао) осим једне!" 

Асхаби (другови) су упитали Посланика, нека су 

Божији мир и благослов над њим, која ће то скупина 

да буде, а он је одговорио: "То је скупина која следи 

оно на чему смо ја и моји асхаби.". 

Часни Кур'ан на неколико места понавља 

наредбу: 



"Покоравајте се Аллаху и Његовом 

Посланику!". 

Прави муслиман следи само Часни Кур'ан и 

сахих-хадис (веродостојан цитат). 

Можете следити мишљење било ког учењака, 

све док су та мишљења базирана на Кур'ану и 

суннету. Ако нечија мишљења почињу одступати од 

Кур'ана и веродостојног хадиса, таква мишљења 

немају своју вредност, без обзира колико учен био 

онај који их износи. 

Када би сви муслимани са разумевањем 

прочитали Кур'ан и проучили сахих-хадисе, Божијом 

вољом, овај народ муслимана би био јединствен и 

већина наших разлика би нестало. 

 


