
 

 

Самоконтрола 
] Српски – Serbian – رصيب [ 

 
Др. Ахмед б. Осман ел - Мезјед 

 

 

 

Превод: Фејзо Радончић 

Ревизија: Љубица Јовановић 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 - 1435 

 

http://www.islamhouse.com/


 

 

 ﴾الرقابة اذلاتية﴿
 «ية رصبباللغة ال» 

 

 املزيد د. أمحد بن عثمان
 
 

 ترجمة:

 فيزو رادونشيش

  مراجعة:

 ليوبيتسا يوفانوفيتس
 

 

 

 

 

2014 - 1435 

 

http://www.islamhouse.com/


 

3 

Самоконтрола 

 

Једна од битних ствари које је Посланик, мир 

над њим, наредио јесте да човек успостави контролу 

над собом, тако да уважава права Бога и права робова 

у тајности пре јавности. 

Посланик, мир над њим, је казао: „Бој се 

Аллаха где год био, и учини добро дело након 

лошег да би га избрисао, и лепо се опходи према 

људима.“1 

 Једном приликом је Посланик подучавајући 

Ибн Аббаса самоконтроли, храбрости и ослоњању на 

Бога, казао: „О дечаче, подучићу те неколико речи: 

Чувај Аллаха, па ће и Он тебе чувати. Чувај 

Аллаха, па ћеш га наћи испред себе2. Када нешто 

тражиш – тражи од Аллаха а када се нечим  

помажеш, помогни се Аллахом. Знај да, када би се 

сви људи скупили да ти какву корист прибаве, не 

би ти могли користити осим онолико колико ти је 

Аллах прописао. Када би се сви људи сакупили да 

ти какво зло нанесу не би ти могли наштетити 

                                                           
1 Хадис, бележи Тирмизи, бр. 1910., и Ахмед, бр. 20392. 
2 Учењак Мухаммед б. Салих ел- Усејмин каже: „Наћи ћеш га 
испред себе како ти указује на свако добро, приближава те Себи 
и чува те од сваког зла.“ Видети: Коментар на четрдесет 
одабраних Невевијих хадиса, 201.  
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осим онолико колико ти је Аллах прописао. Пера 

су пресушила, а листови подигнути.“3 

 

Посланик, мир над њим, је једном приликом 

упитан шта је то доброчинство, па је одговорио: 

 „То је да обожаваш Аллаха као да Га 

видиш, јер иако ти Њега не видиш, Он, заиста, 

тебе види.“4 

Посланик, мир над њим, је споменуо 

седморицу који ће бити на највишим ступњевима у 

Рају  на Судњем дану и Бог ће их ставити у хлад на 

Дан када другог хлада осим Његовог неће бити. Један 

од таквих је и: „...човек којег је угледна и лепа жена 

позвала на блуд, а он јој рекао: 'Ја се бојим Аллаха 

Господара светова.“5 То је због тога што зна да га 

његов Господар посматра па је оставио грех чак и 

када га нико други не види. 

                                                           
3 Хадис, бележи Тирмизи, бр. 2440., и Ахмед, бр. 2537. 
4 Хадис, бележи Бухари, бр. 48., и Муслим, бр.9. 
5 Хадис, бележи Бухари, бр. 1334., и Муслим, бр.1712. 


