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Аллахов посланик Мухаммед, мир 

над њим и права 

 

           Арапи су пре посланства Мухаммеда, мир над 

њим, били различитих племена, убијали су се 

међусобно и поробљавали једни друге, тиранија је 

била закон који је владао овим племенима. Људи нису 

били једнаки у том периоду, него су богати имали 

права у потпуности, а робови нису имали никаквих 

права, јер су они били власништво својих газди. 

Када је у питању жена, њена права су, такође, 

била угрожена у потпуности, она је била у 

власништву свога оца и браће, а затим би постала 

власништво свога мужа, те након тога власништво 

његових наследника. 

Поред овога били су раширени и пагански 

обичаји као што су пљачка, отимачина и трговина 

робљем, проституција, убијање женске деце, 

обожавање кипова и др. 

Посланик Мухаммед, мир над њим, се 

супроставио оваквом јадном стању, те је успоставио 

програм који обухвата права свих, програм којем пре 

тога у повести човечанства, ни један други није био 

сличан. 
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Након што је позвао људе у обожавање само 

Аллаха Узвишеног, почео је са успостављањем 

једнакости међу људима, те је појаснио права човека 

и осталих живих бића у свим животним сферама. 

Права човека, а и друга права у исламу се одликују по 

томе што су то права која су постављена од стране 

Аллаха Узвишеног, па зато нико од људи не може да 

их укине, нити може да их избегне. 

То су међусобно уравнотежена права која се 

међусобно не потискују. 

То су права која обухватају сва доба човековог 

живота, било да се ради о детету у утроби, дечаку, 

младићу, одраслом, старијем, здравом или болесном. 

 


