
 

 

Борба против неправде 
] Српски – Serbian – رصيب [ 

 
Др. Ахмед б. Осман ел - Мезјед 

  

 

 

Превод: Фејзо Радончић 

 
 
 
 
 
 
 

 

2014 - 1435 

 

http://www.islamhouse.com/


 

 

 ﴾تهمدفع الظلم ومقاو﴿
 «ية رصبباللغة ال» 

 

 د. أمحد بن عثمان املزيد
 
 

 جمة:تر

 فيزو رادونشيش

 

 

 
 

 

2014 - 1435 

 
 

 

http://www.islamhouse.com/


 

3 

Борба против неправде 

 

           Исто као што је ислам забранио неправду тако 

је наредио борбу против ње и супростављање 

тиранину, све док људи не буду сигурни од његовог 

зла. Узвишени Аллах каже: 

 ...онима који вас нападну, узвратите истом мером 

и Аллаха се бојте и знајте да је Аллах на страни 

оних који се греха клоне. (Кур'ан, поглавље Ел-

Бекара, 194.) 

Кур'ан доказује да није дозвољено чинити 

неправду агресору и светити му се него само треба 

узети своје право без било каквог додавања. Ово је 

доказ величине ислама. 

Посланик, мир над њим, је подстицао на борбу 

против неправде многим средствима. Он је казао: 

„Када видиш мој народ да се устручава казати 

неправедноме да је неправедан, тада народ више 

не вреди, као да не постоји.“1 

 И казао је: „Постоји бојазан да задеси казна 

људе који виде зло а не боре се против њега.“2  

Једне прилике неки човек је дошао Посланику, мир 

над њим, и упитао га:  

                                                           
1 Хадис, бележи Ахмед, бр. 6495. 
2 Хадис, бележи Ахмед, бр. 16. 
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„О Аллахов Посланиче, шта мислиш када 

би неко хтео да узурпира мој иметак?“ Посланик 

му одговори:  

„Спречи га.“ 

„А ако ме нападне?“ 

„Онда се брани.“ 

Тада човек упита: „А ако ме убије?“ 

Посланик му рече: „Погинуо си на Божијем путу.“ 

„А ако ја њега убијем?“ 

„Он је у Ватри.“3, одговори Посланк, мир над њим. 

 И рекао је: „Немојте желети да се сусретнете 

са вашим непријатељем и молите Аллаха да вас 

поштеди тога. Али када их сретнете – будите 

стрпљиви и знајте да је Рај под сенкама сабљи. 

Аллаху мој, Ти Који си објавио Књигу, и Који 

покрећеш облаке, и који си поразио уједињене 

непријатеље, порази их и помози нас против 

њих.“4  

Ова веродостојна предаја од Мухаммеда, мир над 

њим,  је доказ да муслимани не почињу са ратовањем 

и са непријатељством, и не само то, него да не 

прижељкују сусрет са њима и да моле Аллаха да их 

сачува тога. 

                                                           
3 Хадис, бележи Муслим  бр. 201. 
4 Хадис, бележи Бухари бр. 2744., и Муслим, бр.3276. 


