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У основи, све религије уче своје следбенике да 

чине добра дела. Зашто би неко морао да следи 

баш ислам? Можемо ли да следимо неку другу 

религију? 

 

ОСНОВНА РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ИСЛАМА И 

ДРУГИХ РЕЛИГИЈА 

Све религије, у основи, подстичу људе да чине 

добра дела и да остављају ружна. Међутим, Ислам 

иде даље од тога. Ислам људима показује практичне 

методе ка постизању праведног друштва и 

искорењивању зла, како код појединаца тако и код 

целе заједнице. Ислам узима у обзир људску природу 

и комплексност људске заједнице. Ислам је Упута 

која нам долази директно од Створитеља. Због тога се 

ислам зове динул-Фитр- природна вера за човека. 

 

ИСЛАМ ЗАБРАЊУЈЕ КРАЂУ, АЛИ ДАЈЕ И 

РЕШЕЊЕ КАКО ДА СЕ КРАЂА ИСКОРЕНИ 

а) Ислам одређује методе искорењивања крађе; 



Најпознатије религије уче своје следбенике да 

је крађа лоше дело. Ислам нас учи исто. У чему је 

разлика између ислама и осталих религија? Разлика 

лежи у чињеници да Ислам, осим што нас учи да је 

крађа лоше дело, показује нам практичан начин како 

да створимо социјалну структуру у којој људи неће 

красти. 

б) Ислам наређује давање зеката; 

Ислам наређује давање зеката, обавезног 

годишњег издвајања имовине. Исламски закон 

предвиђа да свака особа чији иметак премашује 

количину нисаба, тј. ако има одређеног иметка у 

вредности 85 грама злата које прегодини, мора из 

свог иметка издвојити 2.5% на крају сваке лунарне 

године, у добротворне сврхе. Ако би сваки богаташ 

на свету издвојио тачан износ зеката из свог иметка, 

сиромаштво би било искорењено. 

Ни један човек на свету не би остао гладан. 

 

е) Одсецање руке крадљивцу; 

Ислам наређује да се крадљивцу одсече рука, 

ако се докаже да је украо. Часни Кур'ан каже у 38. 

ајету (одломку) поглавља Трпеза: 



Крадљивцу и крадљивици одсеците руке 

њихове, нека им то буде казна за оно што су 

учинили и опомена од Бога! А Бог је силан и 

мудар. 

Неки немуслимани, а нажалост и неки 

муслимани ће рећи: 

Одсецање руке у 21. веку!? Ислам је сурова и 

варварска религија! 

д) Какви резултати се постижу применом 

шеријата (исламског закона)? 

Америка се сматра најразвијенијом државом на 

свету. Нажалост, то је земља са највећом стопом 

криминала и пљачки. Замислите када би се исламски 

закон применио у Америци, да свака имућна особа из 

свог иметка удели зекат сваке године и да се сваком 

крадљивцу одсече рука, ако се докаже његова 

кривица. Да ли би се стопа криминала и крађе у 

Америци повећала или би остала иста или би се 

смањила? 

Наравно, та стопа би се драстично смањила. Не 

само то, већ би примена исламског закона у корену 

пресекла сваки потенцијални покушај крађе. 



Слажем се са тим да је данас у свету крађа 

присутна у огромној мери, тако да, кад бисмо одсекли 

руку сваком крадљивцу, имали бисмо на десетине 

хиљада људи са одсеченом руком. Међутим, ствар је 

у томе да чим почнете да примењујете исламски 

закон, број случајева крађе ће да се моментално 

драстично смање. Потенцијални крадљивац ће добро 

да размисли пре него се упусти у тако рискантан 

подухват. Сама помисао на казну која следи 

крадљивцу одвратиће сваког потенцијалног 

крадљивца од првобитне намере. Једва би се неколико 

људи упустило у крађу. Неколицини људи ће рука да 

буде одсечена, али ће зато милиони људи да живе у 

миру и имовинској сигурности. 

Исламски шеријат је практичан и даје директне 

резултате. 

ИСЛАМ ЗАБРАЊУЈЕ НАПАСТВОВАЊЕ 

ЖЕНА, АЛИ И НАРЕЂУЈЕ ХИЏАБ И СМРТНУ 

КАЗНУ ЗА ОНЕ КОЈИ ПОЧИНЕ СИЛОВАЊЕ 

а) Ислам прописује методу за искорењивање 

злостављања и силовања; 

Све светске религије уче следбенике да су 

злостављање и силовање тешки греси. Ислам нас учи 

исто. Каква је разлика између ислама и осталих 



религија? Разлика лежи у чињеници да се Ислам не 

бави само површним проповедањем поштовања 

према жени и карактеризовањем злостављања и 

силовања као великих греха. Ислам иде даље од тога - 

Ислам даје конкретне упуте како да друштво 

искорени ове облике насиља. 

б) Хиџаб за мушкарце;  

У исламу постоји наредба која се зове хиџаб. 

Часни Кур'ан најпре спомиње хиџаб за мушкарце, па 

затим за жене. Хиџаб за мушкарце се спомиње у 

следећем кур'анском ајету: 

Реци верницима нека оборе погледе своје и 

нека чувају стидна места своја; то им је 

најчедније, јер Бог, уистину, зна оно што они 

раде.1 

Ако мушкарац погледа у неку жену, па му нека 

ружна мисао прође кроз главу, обавеза му је да обори 

поглед. 

в) Хиџаб за жене; 

Хиџаб за жене је споменут у следећем 

кур'анском ајету:  

                                                           
1 Кур'ан, поглавље: Светлост, ајет 30. 



А реци верницама нека оборе погледе своје 

и нека воде бригу о стидним местима својим; и 

нека не дозволе да се од украса њихових види 

ишта осим онога што је ионако спољашње, и нека 

вела своја спусте на груди своје; нека украсе своје 

не показују другима, то могу само мужевима 

својим, или очевима својим, или очевима мужева 

својих, или синовима својим, или синовима 

мужева својих, или браћи својој или синовима 

браће своје, или синовима сестара својих, или 

пријатељицама својим, или робињама својим, или 

мушкарцима којима нису потребне жене, или деци 

која још не знају која су стидна места жена; и нека 

не ударају ногама својим да би се чуо звекет 

накита њихова који покривају. И сви се Богу 

покајте, о верници, да бисте постигли оно што 

желите.2 

Жени мора да буде покривено цело тело. 

Једино што сме бити откривено су лице и шаке. 

г) Хиџаб је превенција против напаствовања; 

Разлог због којег је Узвишени Бог прописао 

хиџаб се спомиње у следећем ајету:  

                                                           
2 Кур'ан, поглавље: Светлост, ајет 31. 



О Веровесниче, реци женама својим, и 

кћерима својим, и женама верника нека спусте 

хаљине своје низа се. Тако ће се најлакше 

препознати па неће напаствоване бити. А Аллах 

прашта и Милостив је.3 

Кур'ан нам каже да је пропис хиџаба дошао да 

би се исламски одевене жене препознале као чедне и 

да не би биле напаствоване. 

д) Пример две сестре; 

Замислите пример две сестре близнакиње, 

подједнако лепе, које иду улицом. Једна од њих носи 

исламску ношњу, хиџаб, тј. покривено јој је цело 

тело, осим лица и шака. Друга сестра носи 

западњачку ношњу, мини сукњу. Одмах иза угла чека 

хулиган, који вреба прилику да добаци девојкама или 

да их напаствује. Која од ове две девојке ће га 

привући - девојка која носи исламску ношњу или 

мини сукњу? Наравно, његову пажњу ће привући ова 

са западњачком ношњом. Такав начин облачења је 

индиректан позив да је нападне и да је омаловажава 

на улици. 

                                                           
3 Кур'ан, поглавље: Савезници, ајет 59. 



Кур'ан говори истину када каже да је хиџаб 

превенција од напаствовања. 

ђ) Смртна казна за оног ко почини силовање; 

Према шеријату, човек за кога се докаже да је 

извршио силовање се кажњава смртном казном. 

Многи су изненађени овако "жестоком" казном. Неки 

су чак рекли да је ислам груба, барбарска религија! 

Упитао сам на стотине немуслимана: Претпоставимо, 

не дао Бог, да неко силује твоју жену, мајку или 

сестру. Ти си судија, а силоватељ се налази пред 

тобом. Какву казну би му прописао? Сви су ми 

одговорили да би га осудили на смрт! Неки су 

отишли толико далеко, па су рекли да би га мучили 

до смрти. 

Ако вам неко силује жену или мајку или сестру 

или ћерку, без размишљања подржавате смртну казну 

за оног ко их је силовао. Међутим, ако је силована 

туђа жена, мајка, сестра или ћерка, смртна казна је 

варварски и дивљачки закон. Зашто заступате 

двоструке стандарде!? 

е) Земља са највећом стопом силовања на 

свету; 



Сједињене Америчке Државе су земља са 

највећим бројем случајева силовања. У једном ФБИ 

извјештају се наводи да је само у 1990. години 

пријављено 102.555 случајева силовања. У истом 

документу стоји да је пријављено само 16% случајева 

силовања. То значи да ако желимо да знамо тачан 

број силовања, број пријављених случајева требамо 

помножити са 6.25. Добијамо резултат да се за годину 

дана десило 640.968 случајева силовања. Ако тај 

резултат поделимо са 365, бројем дана у години, 

добијамо просечан број силовања сваког дана, који 

износи 1.756. 

Касније, у другом извештају стоји да се у 

Америци сваког дана почини у просеку 1.900 

кривичних дела силовања. 

1996. године је пријављено 307.000 случајева 

силовања, али се наводи да је пријављено само 31% 

случајева силовања. 

То заправо значи да је број силовања те године 

307.000 x 3.226 = 990.322, односно 2. 713 случајева 

силовања сваког дана! Сваких 30-так секунди једна 

жена у Америци буде силована. Може бити да су се 

силеџије у Америци прилично охрабрили. 



Каснији извештаји наводе да само 10% 

силеџија бива ухапшено, тј. само 1.6% случајева 

силовања бива завршено хапшењем починитеља. Од 

укупног броја ухапшених, 50% их бива пуштено на 

слободу без суђења. То значи да само 0.8% силеџија 

доспева пред суд. Другим речима, ко почини 125 

силовања, највероватније ће само једном бити 

ухапшен и кажењен. У извештају се још наводи да 

50% оних који дођу пред суд буду кажњени затвором 

на мање од годину дана, иако у америчком закону 

стоји да је казна за силовање седам година затвора. За 

оне који су први пут оптужени за силовање казне су 

пуно блаже. Замислите, неко почини 125 силовања, 

буде осуђен само једном, а суд још буде попустљив, 

па га осуди на мање од годину дана затвора! 

ж) Какви би били резултати примене шеријата? 

Замислите да се у Америци почне 

примењивати шеријат, исламски закон. Кад год 

мушкарац угледа неку жену, па му на памет падне 

ружна мисао, он обори поглед. Свака жена носи 

хиџаб - цело тело је покривено, осим лица и шака. 

Након свега, ако неко почини силовање, следи му 

смртна казна. Питам вас: да ли би се стопа силовања у 

Америци повећала, или би остала иста, или би се 



смањила? Наравно, сложитћете се - број случајева 

силовања би се драстично смањио. 

Исламски закон доноси конкретне резултате. 

 

ИСЛАМ ИМА ПРАКТИЧНА РЕШЕЊА ЗА 

ПРОБЛЕМЕ ЧОВЕЧАНСТВА 

Ислам је најбољи начин живота зато што 

његова учења нису само пука реторика, већ практична 

решења за све проблеме са којима се човечанство 

суочава. Ислам постиже конкретне резултате на 

нивоу појединаца, али и на нивоу целог друштва. 

Ислам је најбољи начин живота, јер је практична и 

универзална религија која није везана за само једну 

одређену скупину људи или нацију и државу. 

  


