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Како подучавати људе 

 

 Познато је да је успешан учитељ човек који је 

смирен, који има јаке аргументе, и користи искрене 

речи које иду из срца у срце. 

 Посланик, мир над њим, је био најбољи 

учитељ, и зато је рекао: „Ја сам на степену вашег 

оца, јер ја вас подучавам.“1 

 Један од примера како је Посланик, мир над 

њим, подучавао јесте предаја од Енеса б. Малика који 

каже: „Седили смо у џамији, па је ушао неки 

бедуин2 и почео мокрити. Када су то видели 

следбеници казали су: ’Стани! Стани!’“, а у другој 

предаји стоји: „Па су га људи покушали од тога 

одвратити, а Посланик им је казао: ’Не прекидајте 

га.’“, јер ће му то наштетити. Они су га пустили док 

није завршио. Затим га је Посланик, мир над њим, 

                                                           
1 Хадис, бележи Ебу Давуд, бр. 7., и Ахмед, бр. 7102. 
2 Бедуини су арапска номадска етничка група. Подељени су на 

племена или кланове. Бедуини углавном живе у Сиријској 
пустињи и у пустињским областима Северне Африке, 
првенствено у Арабијској пустињи. Чланови бедуинског племена 
углавном верују да потичу од једног заједничког претка. 
Бедуини углавном живе од узгоја оваца, дева и коза, а неки су 
ловци. 
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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дозвао и казао му на благ начин: „Џамије су Божије 

куће, не приличи да се у њима врши нужда и да се 

прљају. Џамије су за спомињање Бога, молитву-

намаз и учење Кур'ана.“3 

 Од Муавије б. Хакема Ес-Сулемија се преноси 

да је казао: „Док сам клањао са Божијим 

Послаником, мир над њим, неко је кинуо па сам 

рекао: ’Јерхамукеллах4 – Нека ти се Аллах 

смилује.’ Свет ме је оштро погледао, па сам рекао: 

’Пропао сам, због чега гледате у мене?’ Они су 

почели ударати рукама по својим бутинама. Када 

сам видео да ме ућуткују, ућутао сам. Када је 

Божији Посланик, мир над њим, клањао, нисам 

видео учитеља бољег у подучавању. Тако ми Бога, 

није ме љутито погледао, нити ме је ударио, нити 

увредио, него је рекао: ’У намазу није дозвољено 

ништа од људског говора. Он је састављен од 

слављења и величања Бога и учења Кур'ана.’“5 

 Посланик би некада користио дијалог служећи 

се разумским аргументима када би хтео да увери 

некога у нешто или да га подучи. Тако се од Ебу 

                                                           
3 Хадис, бележи Муслим, бр. 429. 
4 Јерхемукеллах – Аллах ти се смиловао. Исправан начин како 
наздравити особи која је кихнула а затим се захвалила Богу 
речима  
5 Хадис, бележи Муслим, бр. 836., и Несаи, бр. 1203. 
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Умаме преноси: „Дошао је један младић 

Веровеснику, мир над њим, и рекао му: ’Божији 

Посланиче, допусти ми да учиним блуд.’  

Народ се окупио око њега, негодујући, 

критикујући га. Посланик, мир над њим, је рекао: 

’Приближите га.’ 

Када је дошао близу, рекао му је: ’Седи.’ Он је сео, 

а онда га је Посланик, мир над њим, упитао: ’Да 

ли би волео да неко учини блуд са твојом мајком?’ 

 Рекао је: ’Не, тако ми Бога, Божији 

Посланиче.’ 

Веровесник, мир над њим, му је казао: ’Ни други 

не воле да се то учини њиховим мајкама!’ 

Затим га је упитао: ’Да ли би волео да то неко 

учини са твојој ћерком?’ 

 Одговорио је: ’Не, тако ми Бога, Божији 

Посланиче.’  

Рекао је: ’Ни други не воле да се то деси њиховим 

ћеркама.’  

Поново је упитао: ’Да ли би волео да се то деси 

твојој сестри?’ 

 Младић је одговорио: ’Не, тако ми Бога, 

Божији Посланиче.’ 

Рекао је: ’Ни други не воле да се то деси њиховим 

сестрама.’  
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Упитао је: ’Да ли би волео да се то догоди твојој 

тетки по оцу?’ 

 Одговорио је: ’Не, тако ми Бога, Божији 

Посланиче.’ 

’Ни други не воле да се то догоди њиховим 

теткама по оцу!’ 

Упитао га је: ’Да ли би волео да се то догоди твојој 

тетки по мајци?’ 

 Одговорио је: ’Не, тако ми Бога, Божији 

Посланиче.’  

Посланик, мир над њим, је казао: ’Ни други не 

воле да се то догоди њиховим теткама по мајци.’ 

 Тада је ставио своју руку на њега и помолио 

се за њега речима: ’Боже мој, опрости му грехе, 

очисти му срце и сачувај његово стидно место.’ 

 Након тога овај младић се није на то више 

освртао.“6 

 

                                                           
6 Хадис, бележи Ахмед, бр. 21185. 


