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ДА ЛИ СЕ ИСЛАМ ШИРИО ПОМОЋУ САБЉЕ 

 
Како то да ви ислам називате вером мира, када 

је он ширен сабљом!? 

 

Врло често неки немуслимани тврде да ислам 

не би имао оволики број следбеника широм света, да 

није ширен силом. У неколико тачака, објаснићу да је 

далеко од тога да је ислам ширен силом. Ислам је 

ширен снагом истине, разума и логике. То је сва сила 

која је одговорна за ширење ислама. 

 

ИСЛАМ ЗНАЧИ МИР 

 

Реч ислам је изведена од речи селам, што 

значи мир. Такође, ислам значи покоравање Аллаху. 

То значи да је ислам вера мира који се постиже кроз 

потпуну преданост вољи Узвишеног Господара, 

Аллаха. 

 

ПОНЕКАД ЈЕ СИЛА ПОТРЕБНА РАДИ 

ОДРЖАВАЊА МИРА 

 

Није сваки човек на планети Земљи спреман да 

подржи мир и хармонију. Много је оних који би радо 

угрозили мир ради својих личних интереса. Зато је 

понекад потребна сила да би се мир успоставио и 

одржао. Управо из тог разлога имамо полицију чији је 

примарни задатак спречавање  криминалаца и других 



антисоцијалних елемената да угрозе мир и хармонију 

у друштву и држави. Ислам пропагира мир. Али у 

исто време, захтева од својих следбеника да се боре 

против угњетавања. Борба против угњетавања, 

понекад, захтева употребу силе. У исламу, сила се сме 

употребити једино ради спровођења мира и правде. 

 

МИШЉЕЊЕ ИСТОРИЧАРА ДЕ ЛАКY 

О'ЛЕАРИ-ЈА 

 

Најбољи одговор на заблуду да је ислам ширен 

сабљом дао је угледни историчар Де Лакy О'Леари, у 

књизи „Ислам на раскршћу“, на 8. страни: "Свакако, 

јасна је историјска чињеница да легенда о 

фанатичним муслиманима који харају светом и 

сабљом шире ислам међу поробљеним народима 

један је од најапсурднијих фантазијских митова коју 

један историчар може да изговори!" 

 

МУСЛИМАНИ СУ ВЛАДАЛИ ШПАНИЈОМ 

800 ГОДИНА 

 

Иако су муслимани владали Шпанијом око 800 

година, никада нису користили сабљу, тј. силу да би 

људе преводили у ислам. Када су у Шпанију дошли 

крсташи, избрисали су муслимане са сцене. Ни један 

муслиман у Шпанији није смео јавно проучити езан, 

позив на намаз. 

 



14 МИЛИОНА АРАПА СУ КОПТИ 

ХРИШЋАНИ 

 

Муслимани владају Арабијом 1.400 година. 

Неколико година су владали Британци, а неколико 

Французи. Али, укупно, муслимани владају Арабијом 

већ 1.400 година. И поред тога, данас постоји преко 

14 милиона Копта, хришћана који су били хришћани 

вековима уназад. Да су муслимани користили сабљу у 

ширењу вере, не би остао ни један једини Арап 

немуслиман. 

 

У ИНДИЈИ ЈЕ ПРЕКО 80% НЕМУСЛИМАНА 

 

Муслимани су владали Индијом око 1.000 

година. Да су само хтели, имали су моћ да баш сваког 

немуслимана у Индији натерају да прими ислам. 

Данас, чак 80% становништва Индије нису 

муслимани. Сви ти немуслимани живи су доказ да 

ислам никада није био ширен помоћу сабље. 

 

ИНДОНЕЗИЈА И МАЛЕЗИЈА 

 

Индонезија је земља са највећом популацијом 

муслимана на свету. У Малезији, већина становника 

су муслимани. Ја вас питам: Која је то муслиманска 

војска икада крочила у Индонезију и Малезију?! 

 

 

 



ИСТОЧНА ОБАЛА АФРИКЕ 

 

Ислам се брзо ширио и по земљама источне 

Африке. Зашто се неко не упита: Ако је ислам ширен 

сабљом, која је то муслиманска армија боравила у 

земљама источне Африке?! 

 

ТОМАС КАРЛYЛЕ 

 

Познати историчар, Томас Карлyле, у књизи: 

„Хероји и поштовање хероја“, се осврће на 

дезинформације о ширењу ислама сабљом: "Да, то је 

сабља, доиста! Ах, одакле је та сабља? То је свако 

ново мишљење, које је у почетку неприметно. Налази 

се у глави једног човека. Тамо се задржава неко 

време. Само један човек верује у то, само он од 

читавог света; само један човек је устао против целог 

света. Ако лати сабљу и почне пропагирати идеје уз 

помоћ ње, неће постићи ништа. У целини, идеја ће се 

ширити сама од себе, колико год може ( ...)". 

 

 

У ВЕРУ НЕМА ПРИСИЛЕ 
 

Којим мачем је ислам ширен? Чак и да су неки 

муслимани имали такве намере, нису могли то 

учинити, јер Кур'ан каже у следећем одломку: 



Нема присиле у веру, Прави пут се јасно 

разликује од заблуде!
1
 

 

МАЧ ИНТЕЛЕКТА 

 

Коришћени мач је мач интелекта. То је мач 

који осваја срца и душе људи. Часни Кур'ан каже: 

 

На пут Господара свога мудро и лепим 

саветом позивај, и с њима на најлепши начин 

расправљај!
2
 

 

 

ПРОЦЕНТУАЛНИ ПОРАСТ СВЕТСКИХ 

РЕЛИГИЈА 1934-1984. ГОДИНЕ 

 

У Годишњаку из 1986. године стоји текст са 

статистичким подацима о ширењу најпознатијих 

светских религија у току протеклих 50 година (1934-

1984). Ови подаци су се нашли и у часопису Јасна 

истина. На самом врху листе, нашао се ислам, чији 

број следбеника се повећао за 235%, док се број 

припадника хришћанства повећао за само 47%. Ја вас 

питам: Који је то рат у том периоду био узрок 

преласка на милионе људи у ислам?!   

 

 

                                                           
1
 Кур'ан, поглавље: Крава, стих 256. 

2
 Кур'ан, поглавље: Пчеле, стих 125. 



ИСЛАМ ЈЕ ВЕРА КОЈА СЕ НАЈБРЖЕ ШИРИ 

У АМЕРИЦИ И ЕВРОПИ 

 

Данас је у Америци ислам вера која се најбрже 

шири. 

 

Вера која се најбрже шири у Европи, такође, је 

ислам. Која то сабља тера људе по Западу да у тако 

великом броју прихватају ислам?! 

 

ДР. ЈОСЕПХ АДАМ ПЕАРСОН 

 

 Јосепх Адам Пеарсон је једном лепо рекао: 

 

"Људе које брине да ће једног дана нуклеарно 

оружје доћи у руке Арапа, заборављају да је исламска 

бомба већ бачена. Пала је оног дана када је Мухаммед 

рођен." 

 
 

Одломак из књиге:  

„Заблуде о исламу“ др. Закир Наик 

 


