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Неправда и насиље 

 

  Има људи које њихова страст позива да чине 

неправду другима, те да им узурпирају њихова права, 

а сигурни су од овосветске казне. Зато је Кур'ан 

дошао да упозори овакве на оно шта их чека, те да им 

појасни да они нису изван контроле и казне. 

 Каже Узвишени: А ти никако не мисли да 

Аллах не мотри на оно што раде зулумћари! Он им 

пушта до дана када ће очи остати отворене и када 

ће, журећи, уздигнутих глава, нетремице гледати, 

а срца ће им празна бити! (Кур'ан, поглавље 

Ибрахим, 42-43.)  

И каже Узвишени: Али ви не започињите 

насиље, јер Аллах не воли оне који започињу насиље. 

(Кур'ан, поглавље Ел-Бекара, 190.) 

  Казао је Посланик, мир над њим: „Чувајте се 

неправедног поступања, јер је неправда тама међу 

тминама Судњег дана.“1 

  И казао је: „Ко учини неправду немуслиману 

који има уговор са муслиманима или га оптерети 

са оним што није у могућности или узме нешто од 

                                                           
1  Хадис, бележи Муслим, бр. 4675. 
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њега, а да он није задовољан, ја ћу се са њим 

обрачунати на Судњем дану.“2  

  Посланик, мир над њим, преноси предају од 

Аллаха Узвишеног: „О робови Моји, Ја Сам Себи 

неправду забранио и такође је вама забрањујем, 

зато не чините неправду једни другима.“3 

  Једног дана је Посланик, мир над њим, упитао 

своје асхабе4: „Знате ли ко је муфлис (банкрот)? 

'То је онај који нема новца' – одговорише асхаби. 

Посланик рече 'Банкрот у мојој заједници је онај 

који на Судњи дан дође са намазом5, постом и 

зекатом (милостињом), али се испостави  да је тај 

човек псовао једног, потворио другог, оштетио 

неког, пролио крв нечију, ударио неког. Од првог 

до последњег, сви ће узети од његових добрих  

дела. Ако нестане добрих дела, пре него што они 

свој дуг наплате, на њега ће бити набачени њихови 

греси и он ће бити бачен у Ватру.“6 

Да ли после овога ико може посегнути за  неправдом? 

                                                           
2  Хадис, бележи Ебу Давуд, бр. 2654. 
3  Хадис, бележи Муслим, бр. 4674. 
4  Асхаби-следбеници, савременици посланика Мухаммеда. 
5 Намаз је муслиманска обавеза богослужења која се врши сваки 
дан   клањањем и учењем на прописани начин. Сваки дан треба 
клањати пет намаза. Сваки намаз има своје време. 
6  Хадис, бележи Муслим, бр. 4678. 


