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ЗАШТО ЈЕ НЕМУСЛИМАНИМА ЗАБРАЊЕН 

УЛАЗАК У МЕККУ И МЕДИНУ? 

 

Зашто је немуслиманима забрањен улазак у 

свете градове-Мекку и Медину? 

 

Истина је да је немуслиманима, по шеријату 

(исламском закону), забрањен улазак у Мекку и 

Медину. У следећих неколико тачака, објаснићу који 

је разлог томе. 

 

СВУДА ИМА МЕСТА СА 

ОГРАНИЧЕНИМ ПРИСТУПОМ 
 

Ја сам становник Индије. Ипак, није ми 

дозвољено ући у нека насеља у Индији, као што су, на 

пример, нека насеља од барака. Свака земља на свету 

има неке области у којима није дозвољен улазак 

обичним становницима те земље. Само они људи који 

су припадници војске или су на неки начин повезани 

са државном војном одбраном имају слободан 

приступ војним насељима од барака. 

 

Исто тако, ислам је универзална религија, за 

сваког човека на свету. Насеља од барака, у исламу, 

су свети градови - Мекка и Медина. Само они који су 

припадници ислама и ангажирају се у његовој 

одбрани, тј. муслимани, имају пропусницу за улазак у 

Мекку и Медину.  



Не би било логично да се обични грађанин 

државе буни и бори против ограниченог приступа 

војним базама. Исто тако, није пристојно да се 

немуслимани буне и боре против забране уласка у 

Мекку и Медину. 

 

 

ВИЗА ЗА УЛАЗАК У МЕККУ И МЕДИНУ 

 

а) Кад год неко жели путовати у неку страну 

земљу, прво што треба учинити је да поднесе захтев 

за издавање визе, тј. захтев за дозволу уласка у ту 

земљу. Свака држава има своје посебне услове, 

правила и захтеве да би виза била издата. Све док се 

та правила не задовоље, виза не може бити издата. 

 

б) Једна од земаља које имају најстрожији 

визни режим су Сједињене Америчке Државе, 

нарочито при издавању виза становницима "трећег 

света". Америка захтева да се испуни велики број 

захтева пре него што се дозволи издавање визе. 

 

в) Кад сам отишао у Сингапур, морао сам 

потписати њихов имиграциони формулар, у коме 

стоји: за дилере дрогом следи смртна казна. Ако 

желим посетити Сингапур, морам поштивати њихова 

правила и законе. Не могу се правдати речима да је 

смртна казна варварски чин. Само онда кад 

прихватим све њихове захтеве и услове - биће ми 

дозвољен улазак у њихову земљу. 



г) Виза, основни услов који важи за све људе 

на свету који желе ући у Мекку и Медину, јесте да 

изговоре следеће речи: ЛА ИЛАХЕ ИЛЛАЛЛАХ, 

МУХАММЕДУР-РЕСУЛУЛЛАХ!- Нема истинског 

божанства достојног обожавања осим Једног Бога 

(Аллаха) и Мухаммед је Аллахов Посланик. 
 


