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Само врх леденог брега

Први део

Само врх леденог брега
Ова књига представља само неколико примера Његове истинске лепоте и
величанствености.

Надахњује нас лепим намерама, позитивним ставовима, поуздањем и
пријатељским осећањима према другим људима.
Учи нас да другима праштамо и да им желимо оно што желимо себи.
Мотивише нас да будемо искрени и да се искрено осмехујемо и да будемо
љубазни и уљудни према другима.
Наређује нам да се опходимо према другима са достојанством.
Ставља нам у обавезу да се лепо понашамо и да се опходимо са пуним
поштовањем.
Учи нас да будемо самилосни и благи према људима, животињама и
птицама.
Наређује нам да наше родитеље и старије људе поштујемо, да се о њима
бринемо и да изграђујемо самилостан однос према нашим породицама,
супружницима и деци.
Прописује нам да водимо рачуна о чистоћи наших срца и тела, као и
наше околине и да чувамо њену чистоћу, и да уклањамо нечистоћу са пута.
Охрабрује нас да помажемо слабима, сиромашнима као и неспособнима,
да их хранимо и да им помажемо.
Усмерава нас ка томе да наша размишљања, деловања, доказивања и
судове изграђујемо на јасним доказима.

Да ли си разумео ко је „Он“?
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Пре него што откријем тајну о Њему, дозволите ми да укажем да „Он“...

...Он нас учи да су сви људи једнаки неовисно о њиховој
раси, боји коже или националности.
...Он нам наређује да другима не чинимо штету или да их
нападамо, понижавамо или мрзимо.
... н нам јасно каже и појашњава зашто смо ми овде, ко нас је
створио, у ком правцу идемо и какво је наше коначно одредиште.
...Он нас усмерав да живимо у миру и са лепим односом
према Богу (Створитељу), према нама самима и са другима.
… Он јасно одговара на наша битна и одлучујућа питања.

Он нас, заиста, води ка апсолутној Истини и успеху, ка истинској
душевној смирености, правој срећи, спасењу и вечном животу.

Да ли можеш да верујеш да постоји то
дивно откриће ....
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… Ислам?
Када су наше мисли и размишљања
затворени у предрасудама и
извитопереностима не можемо никада
видети лепоту и стварност било чега.

Можда имаш негативне представе о Исламу. Можда си га разумео само
онако како га медији представљају када извештавају о терористима, који су
мањина, који су се запутили путевима екстремизма и тероризма, независно и
супротно од њихове религије, расе или националности.
Можда си чуо о Исламу путем непоузданих и предрасудних извора или си
можда од њих нешто прочитао, а који из разноразних разлога желе да
искриве слике о Исламу и муслиманима.
Због свега тога ја те позивам да објективно и без предрасуда прочиташ ову
књигу, јер она приказује лепоту, јасноћу и једноставност Ислама.

Као примери јасноће и лепоте Ислам осликава се са следећим стварима:
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Јасноћа
Јасноћа
Јасноћа
Јасноћа
Јасноћа
Јасноћа
радости.
Јасноћа
Јасноћа
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о стварању Универзума.
о нашем стварању.
о нашој духовности.
и чистоћа у схватању Бога.
у домену обожавања.
у указивању на пут постизања истинске среће и
о будућем свету.
о нашој коначници (Рај или Пакао).

Само врх леденог брега

Пре него што почнемо наше путовање ка откривању лепота Ислама желимо да се
упознамо са неколико основних дефиниција и информација
у Исламу:

Аллах (Савршени и Узвишени)
На арапском је „Аллах“ име јединог, правог и
истинског Бога и Створитеља. Ислам нас учи да је
Аллах истински Бог читавог човечанства. Арапски
Јевреји и Хришћани такође користе израз „Аллах“ за
Бога.
Мухаммед, мир над њим:
Је последњи и печат свих посланика јединог Бога
(Аллаха) који је послат целом човечанству.

Ислам:
Подразумева потпуну преданост Божијој (Аллаховој)
вољи.
Име посланика
Мухаммеда исписано
на Арапском
Муслиман:
Је особа која се предала Божијој вољи, верује у Њега и следи посланство
Мухаммеда, мир над њим.

Часни Кур'ан:
Је Божија (Аллахова) реч која је објављена посланику Мухаммеду, мир над
њим.
.
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Одговор на коначно питање човечанства

Други део

Одговор на коначно питање
човечанства
Ислам даје одговоре на одлучујућа и битна питања човечанства као што су:
Шта је Истина?
Ко нас је створио?
Ко је наш истински Бог?
Ко је последњи Аллахов посланик?
Кога да обожавамо?
Ко смо ми?
Зашто смо овде?
Шта нас чека након смрти?
Какав ће бити идући живот?
Које је наше коначно одредиште, Рај или Пакао?
Како можемо постићи истинску душевну смиреност, успех и срећу?
Како можемо да постигнемо вечни живот?

Са отвореном душом и срцем који су спремни да открију истину,
молимо вас да читате са одмереношћу и да о наведеном донесете суд.
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Шта је истина?
По исламском учењу узвишени Аллах (Бог) је створио сва створења. Он је
Тај Бог Који је створио све људе и животиње, земљу и планине, океане и
реке, биљке и шуме, Сунце и Месец,
галаксије и планете, дан и ноћ. Све од
створења што познајемо, или што не
познајемо и оно што још није откривено, све
су то само незнатни примери Његовог
прелепог и бесконачног стварања.

Пример Божијег прелепог стварања
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Примери Божијег прелепог стварања
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Бог је Створитељ живота и смрти, као и живота након смрти (будућег света),
Он је Створитељ свега, Савршени и Узвишени.
Неки људи своје постојање приписују „случајности“ или само „природи“. Због
свега тога, допустите да научно дефинишемо о чему то говоримо. Шта је
„природа“? И која је њена дефиниција?
Препостављам да ћете се сложити са мном, да израз „природа“ обухвата
све следеће ствари: планете, галаксије и њихове путање, биљке и дрвеће,
низине и брда, океане и реке, Зељу, Сунце, Месец, звезде и друге објекте.

Да ли су ове ствари саме себе створиле и да ли су оне створиле људе?
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Часни Кур'ан нам казује јасно и на леп начин:
„О људи, обожавајте свога Господара, Који је вас створио и оне пре
вас, да бисте се казне сачували.“ [Kур'ан 2:21]
„Небеса и Земљу је с Истином створио; Он ноћу обавија дан, и даном
обавија ноћ, Он је Сунце и Месец потчинио, свако се креће до рока
одредђеног. Ето, Он је Силни и Опроститељ стални.“ [Kур'ан 39:5]
„И Он је Тај Који је створио ноћ и дан, и Сунце и Месец, и сви они у
свемиру плове.“ [Кур'ан 21:33]
Са друге стране аргументују они који верују у „природу“ да они не верују у
свемоћног Бога, Који је Савршен и Узвишен, а то због тога што они Њега не
виде, и што Га не осећају или зато што не могу да над Њим изведу неки
експеримент.
Пре неколико година посетио ме је један мој комшија у Орегону, САД-у код
мене кући. Разговарали смо о различитим стварима, а при томе смо
дискутовали и о постојању Бога и уопштеном схватању појма „Бога“.
Мој комшија, који је био човек у поодмаклим годинама, је ударио јако
емоционално и потрешено својом руком о сто и рекао: „Ја верујем у овај сто
зато што могу да га додирнем. Ја могу да га осетим!“ Па је сходно томе
негирао постојање Бога.
У том тренутку ја сам покушао да разговарам са њим разумски, па сам му
показао на лампу која је била у соби и питао
сам га: „Верујеш ли у енергију струје?“
Одговорио је: „Наравно! Верујем у њу.“
Затим сам га упитао: „Можеш ли снагу или
енергију да видиш која производи светло?“
„Не.“ Одоговорио је одмах.
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Након тога сам му поставио следећа питања:
Да ли сте икада својим очима видели зрак који дишемо?
Имате ли чула? Какве су боје, облика и величине?
Шта је сан? Какве је боје и колико је тежак?
У колико само ствари верујемо, а да не можемо да их видимо?

Приликом другог догађаја, срео сам једном младог човека по имену Крис и
његову супругу у једном хотелу у Ослу у Норвешкој. Током једне пријатне
дискусије са њима упитао сам Криса: „Шта је смисао живота?“ Изненађено ми
је одговорио: „Ово је први пут да чујемо једно такво питање.“ А затим је
додао: „Мислим да мој живот нема смисла.“ И завршио је речима: „Ја не
верујем ни у каквог Бога.“
Упитао сам Криса: „У Бога чега?“
Одговорио је: „Нисам Га још увек видео.“
Коментаришући његов одговор упитао сам га са осмехом:
Волиш ли своју супругу?
Можеш ли ту љував физички да видиш?
Које је боје та љубав?
Колико је тешка та љубав?

Каква је била реакција Криса и његове супруге? Покушај само да замислиш!

Само због тога што не видимо те апстрактне појмове, као што су љубав и
осећања или зато што не можемо да их измеримо, не значи и не води то ка
чињеници да стављамо у питање постојање љубави и осећања.
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Уз помоћ исте аналогије и логике можемо да посматрамо и следеће; ако ми
Бога, Узвишеног и Савршеног у овом животу не можемо да видимо због наших
ограничених способности и осећајних перцепција које не могу да обухвате
Његову узвишеност, то не мора да нас доведе до тога да негирамо Његово
постојање.
Божије постојање је недвосмислено доказано и лако разумљиво кроз
безбројне знакове и доказе, који се показују у стварању безбројних атома,
ћелија, влакана, нерви, мишића, људи и свим другим безбројним стварима
које су створене.

Хиљаде Божијих Посланика и милиони њихових следбеника су у току људске
историје потврдили постојање Бога и веровали су у Њега.
Да ли је рационално и логично да негирамо на основу науке (тзв. Дарвинове
теорије еволуције) сва та сведочења и потврде о постојању Бога које су
дошле од свих тих људи, као и безброј других знакова и доказа?
У стварности научне теорије описују само Свемир и не постављају директно
следећа питања:
Ко или шта је створио Свемир и начинио га оваквим какав јесте?
Да ли је овај Свемир настао само „случајно“?
„Случајност“ је једино објашњење Атеиста, коју према њиховом схватању
виде као разлог постојања Свемира и природе.
Молим те да сам размислиш, која је идеја логичнија...
Да верујеш у „случајност“ која управља овим Свемиром и свим створењима
произвољно, или веровање да је овај Свемир овакав какав је због тога што га
је Бог тако створио и зато што Он њиме управља?
Неколико питања за размишљање:
-Је ли Свемир дело једног Узвишеног и свеобухватног Створитеља или се он
појавио „случајно“?
-Да ли „наука“ или „Теорија еволуције“ побија постојање Бога?
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Ово је потпуна истина у Исламу која потврђује постојање једноће Бога,
Јединог Створитеља свих створења и Свемира.
Не смемо никога да замислимо да је изнад Њега или да је чак Њему раван.
Аллах, Који је једини истински Бог нас је створио само да њега признамо и да
само Њега обожавамо. Они који Га истински и исправно обожавају и Његове
наредбе следе, ући ће у Рај и ту ће вечно живети. Са друге стране они који су
Богу непослушни и који се грешним страстима препусте биће стављени у ....!
Где? Шта очекујеш?

Свако од нас може да постигне истинску срећу и душевни
смирај ако буде веровао у јединог Бога (Аллаха) и ако се Њему
покорава и ако следи Његове законе и наредбе.
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Ко је истински Бог?
Часни Кур'ан нам у следећем поглављу даје јасан одговор на то одлучујуће
питање:

„Реци: „Он је Аллах – Један! Аллах је уточиште сваком! Није родио и
рођен није, и нико Му раван није.“ [Кур'ан 112:1-4]

Ово је једно цело поглавље из Кур'ана. Ово предивно поглавље нам
укратко и јасно даје прецизно апсолутну истину о једином Богу (Аллаху) и
Његовом бићу. Одговара нам јасно на одлучујућа и најважнија питања која
збуњују милионе људи.
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Из овог предивног поглавља као и из других Кур'анских текстова можемо
да закључимо неке особине које Тог истинског Бога разликују од дргуих
лажних божанстава.
Те посебне Аллахове (Божије) особине су:
Истински Бог је Створитељ и Он није створен.
Истински Бог је само ЈЕДАН и није их више и Он нема судруга.
Он није родио нити је рођен.
Аллах је ван људских разумских могућности схватања и у овом
животу не може да се види.
Аллах је вечан, не умире, непромењив је, не утеловљује се у
било ком од Својих створења.
Аллах је вечно независтан, Он није завистан о Својим
створењима и нема потребу за њима. Он нема оца ни мајку, нема
супругу ни дете. Нема потребе за храном или пићем, нити за
помоћ од било кога. А свако створење које је Он створио има
потребу за Њим.
Аллах је јединствен у Својим савршеним, узвишеним и лепим
својствима. Он није упоредив са било којим створењем нити му је
неко сличан или једнак.
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Да ли си открио ове тајне?
Заиста, Ислам води рачуна о нашој природи.
Обраћа се нашим душама, нашим душевним и
Интелектуалним потребама и склоностима.
Бог Који душе, мисли и срца познаје нам је
појаснио који су то кључеви ка душевном
миру.
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Како да постигнемо душевну
смиреност, мир и задовољство?
1:

Упознај јединог и истинског Бога.

2:

Веруј само у њега (Који нема судруга).

3:

Следи његове наредбе.

4:

Веруј у Божије Посланике (укључујући и посланика Мухаммеда).

5:

Сећај се Бога.

6:

Моли Бога за опрост.

7:

Моли и обожавај само једног Бога.

8:

Жели другима оно што желиш и самом себи.

9:

Буди великодушан према другима и настоји да их учиниш срећним.

10:

Буди искрен и побожан.

Укратко речено, ово су десет кључева
уз чију помоћ можемо да постигнемо
душевни мир и задовољство, а исто тако
можемо да постигнемо и глобални
душевни и социјални мир, а то су све
видови дивног блага које садржи Кур'ан
као и изреке посланика Мухаммеда, мир
над њим.
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Сажетак онога што смо претходно споменули: Ислам нас учи да путем
његова два основна извора: часни Кур'ан и Суннет (живот, пут и пракса
посланика Мухаммеда и његово практично примењивање Кур'ана) можемо
постићи мир, срећу и спасење, и то тако што ћемо јединог истинског Бога
(Аллаха) упознати и у Њега, слободном вољом и из свег срца, веровати.
Такође, морамо веровати у све Божије посланике (што укључује посланика
Мухаммеда) и да се препустимо њиховом вођству и њиховим учењима.
Према томе, веровање и изговарање следеће изреке и сведочанства води
ка вратима срећног, задовољног и вечног живота:

Сведочим да нема истинског бога осим Аллаха (једног
Бога), и сведочим да је Мухаммед Божији роб и Посланик.

Али оно чему нас, такође, учи Ислам јесте да само веровање у Аллаха и
Његове посланике није довољно како би се постигао душевни смирај, срећа и
спасење.
Морамо да чинимо добра и исправна дела, да само Њега обожавамо и да
следимо Његове наредбе и забране.
Покоравање Божијем хтењу је кључна порука. Реч „преданост“ или
„покорност“ означава у арапском језику реч „Ислам“.
Истинско значење покорности Богу, које га означава и потврђује награду
за оне који чине добра дела, Бог је навео у Кур'ану:
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„Онима који буду веровали и добра дела чинили – баште Фирдеуса ће
угошћење бити.“ [Кур'ан 18:107]

У сличном облику и сама Библија казује о томе:
„Јер, као што је тело без душе мртво, тако је и вера без добрих дела
мртва.“ [Библија, Јаков, 2:26]
Оно што је занимљиво јесте да (Јаков 4:7) се односи исто тако на значење
речи Ислам, о којој смо пре тога дискутовали.
„Покорите се, дакле, Богу.“ (Јаков 4:7)

Према томе, Муслимани су прави и истински наследници Исусу а и других
посланика. Муслиман је особа која се препустила вољи Савршеног и
Узвишеног Бога и особа је која следи Његове наредбе.
Муслимани верују у Аллаха (јединог истинског Бога) и чине добра дела.
Они су покорни и следе наредбе којима су их посланици и веровесници
учили, као што је на пример веровање у Аллаха, молитва-намаз, покорност,
послушност, пост, издвајање из иметка и чињење доброчинства, говорити
речи „Ако Бог да“ (арапски: ин ша Аллах) и кориштење поздрава „Нека је мир
са вама!“ (Есселаму алејкум).
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Овако су чинили сви посланици (међу њима и Исус, Мојсије и Мухаммед,
нека је на свих њих Божији мир). Ово су само неки од примера и доказа који
јасно доказују истинитост, једнакост и универзалност те узвишене и дивне
вере, као и да је религија свих Божијих Посланика била Ислам.
У практичном смислу особа која жели да постане муслиман мора да
посведочи шест основних начела веровања и да их прихвати.

Шест темеља веровања
1. Веровање у Аллаха (јединог истинског Бога) ‒ и Његово постојање,
веровање у Његову Јединственост (Тевхид - монетеизам), веровање у Његову
власт, веровање у Његова имена и узвишена својства, као и да је Он једини
Који има право да буде обожаван.

Име „Аллах“ исписано на арапском језику
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2. Веровање у Божије анђеле, које је Бог створио како би Њега
славили, и како би Га обожавали и били му покорни и извршавали Његове
наредбе.

3. Веровање у објављене књиге, ово обухвата Божије објаве које је
спустио Мојсију и Исусу (у оригиналном и неизмењеном облику казивања и
списа). Као и часни Кур'ан који је последња Божија објава која је спуштена
посланику Мухаммеду и коју Бог чува од било каквих промена.

4. Веровање у Божије посланике и веровеснике укључујућ Ноја,
Аврама, Мојсију, Исуса и Мухаммеда (нека је на свих њих Божији мир).
Муслиман не може бити прави верник ако он или она не верује у Мојсија и
Исуса (тј. да особа верује у њихово посланство), који су послати од јединог
истинског Бога и Створитеља, Аллаха.

5. Веровање у Судњи дан, то је Дан поновог оживљења и суђења. Тог
Дана ће сваком човеку Бог пресудити о његовом веровању, делима и
поступцима. Након што падне пресуда и одлука знаће се коме ће бити
одређен вечан живот у срећи (у Рају) а коме вечан живот у несрећи (у
Паклу).

6. Веровање у судбину и у одредбу, коју је Бог прописао Својим
апсолутним и савршеним знањем. То све води до тога да верници верују у
Бога и да се у Њега поуздају. Они су задовољни и поуздани, да им је све Бог
одредио, било добро или лоше.
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Они који верују у Божију одредбу не губе наду, нити су потучени, а нису
без наде када их задесе кризе или тешкоће. Они се окрећу ка Богу молећи Га
за помоћ, подршку и опрост. Ово предивно веровање у Бога и Његову
одредбу води до тога да муслимани осећају душевни мир и задовољство
упркос свим агресијама, притисцима и неправдама, дискриминацијама и
понижења која их задесе.

Шест начела веровања у Исламу исписани на арапској калиграфији

Ово су у кратким цртама начела Ислама у које сви верници морају да
верују.

24

Да ли си открио Његову лепоту?

Пет основа Ислама
Као додатак на шест начела веровања, Ислам нас учи да та начела
спроведемо у пракси. Сваки муслиман мора да практикује пет основних
обавеза (начела) Ислама као и да уопштено чини добра дела.
Кратко и јасно ово су тих пет основних основа Ислама.
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1. Сведочење (Шехадет)
То је сведочење које се мора изговорити када неко жели да прими Ислам.
Он рефлектује лепоту и једноставност Ислама.

Сведочим да нема истинског бога осим Аллаха (једног
Бога), и сведочим да је Мухаммед његов роб и
посланик.
На Арапском то се каже на следећи начин:
„Ешхеду ен ла илахе иллеллах ве ешхеду енне мухаммеден абдуху ве
ресулух.“

2. Молитва (Намаз)
Извршавање свакодневних пет молитви (која обухвата стајање, превијање,
падање ничице, цитирање делова из Кур'ана, величање Бога, сећање на Бога
и молбе Њему за благослов, Његов опрост и Рај).
Лепота и снага молитве се огледа тако што нам нуди духовно развијање,
мир и задовољство наших душа, мисли и срца.
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Шта се још може додати о лепоти молитве-намаза јесте чињеница да су се
Божији посланици и веровесници као што су Адам, Ноах, Аврам, Мојсије, Исус
и Мухаммед молили једином и истинском Богу (Аллаху) и пред Њим су падали
ничице. То значи да и муслимани следе пут тих посланика и веровесника,
нека је на њих мир.
Исто тако постоје други лепи концепти који се јасно назиру у молитви а
који се кроз молитву уче и навикавају, као што су љубав и покорност Богу,
преданост, предавање Његовој вољи, признавање Његове јединствености,
мољење, једнакост, искреност, стрпљивост, понизност и скромност.
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У стварности су истински понизни „зикр“ (спомињање Бога), „ду'а“ (молба),
„истигфар“ (молба за опрост) и „салат-намаз“ (молитва) само Богу - дивни и
красни кључеви ка душевном миру, смирености и благослову.
„Оне који верују и чија се срца, кад се Аллах помене, смирују – а срца
се, доиста, кад се Аллах спомене, смирују.“ [Kур'ан 13:28]
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„Господар ваш је рекао: „Молите Ме, Ја ћу вам се одазвати.“ [Kур'ан
40:60]
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3.Зекат:
Зекат је обавеза да тачно одређен
износ иметка подаримо сиромашнима и
потребнима. Давањем зеката се чистимо
од похлепе. Исто тако, зекат чисти наш
иметак и учи нас да водимо бригу о
сиромашнима, и даје нам прилику да
учествујемо у изградњи јачих мостова у
међусобној љубави и поштовању између богатих и сиромашних. А у
стварности потиче се тиме потпомагање, помоћ, побратимљење и уопштена
солидарност у друштву као целини.
4. Пост:
Пост представља уздржавање од јела и пића, као и сполног односа између
супружника у тачно одређеном временском периоду. (између зоре и заласка
Сунца).
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Неколико прелепих предности и поука које садржи пост:

Душевне предности:
Подстиче богобојазност и искреност. Месец поста „Рамазан“ је
величанствена прилика да се постигне Божији благослов и опрост, као и
да се особа сачува од паклене патње и да заслужи вечно уживање у Рају.
Моралне и емоционалне предности:
У „школи Рамазана“ (поста) учиме и спознајемо глад и жеђ у којем се
налазе милиони људи у раличитим деловима света. Подстиче нас да
удељујемо, да саосећамо, а исто тако да будемо скромни, дарежљиви и
да удељујемо.
Одгојне предности:
Пост нас учи многим одгојним лекцијама. Тако на пример можемо да
научимо да је могуће остављање лоших навика или да их променимо, као
што је једење и пијење.
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Исто тако нас дисциплинује и учи у нашем понашању да будемо стрпљиви и
да држимо самоконтролу. Уз све то нас подсећа да су Божији посланици
Мојсије, Исус и Мухаммед, нека је на њих мир, имали обичај и навику да
посте.
Здравствене предности:
Током процеса поста тело се чисти од отровних материја и прекомерних
масноћа. Лекари и стручњаци за исхрану препоручују пост и описују га као
„сагоревач наслага“ а исто и као „терапија лечења“. Пост је добро средство
против различитих облика здравствених мука.

5. Хаџџ
Хаџџ представља ходочашће у Мекки које сваки муслиман једном у своме
животу мора да обави, уз предуслов да је физички, душевно и финансијски
то у стању. Лепоте, лекције и предности које Хаџџ носи са собом су
вишеструке.
Милиони верника (који су различитих боја коже, расе и који долазе из
различитих делова света) се одазивају позиву посланика Аврама, мир над
њим.
Током Хаџџа можете да видите дивне принципе и концепте: Божију
јединственост, послушност и покорност Божијој вољи, братство и
сестринство у Исламу. Држање заједнице, стрпљивост, пожртвованост,
једнакост, молитва, издвајање из иметка, пост и друге предности. Ово
ходочашће се издваја јер је највеће верско окупљање и јединствени скуп
људи у оваквом облику у људској историји.
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Толико масовно окупљање различитих раса и боја који,
притом, сви богослуже једином Богу (Аллаху) и само једну
упуту следе су увидели и људи као што је Малколм X и
други, и схватили су лекције и лепоту истинског веровања,
исламског братства и једнакости оног тренутка када су
отпутовали у Мекку да обаве Хаџџ.

„Моје ходочашће у Мекки је проширило
моје
схватање
током
двоседмичног
боравка у Светој земљи приликом којег
сам постигао многа нова сазнања. Видео
сам оно што за 39 година током свог
живота у САД-у нисам видео. Видео сам
све расе, боје кожа - од плавооких плаве
косе, до тамнопутих африканаца - сви у
истинском братству...У јединству! Постали
су једно - у животу и у молитви!“
Малколм X
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Трећи део

Лепота и чистоћа часнога Кур'ана
Часни Кур'ан представља устав који је објављен од узвишеног Бога како би
људске животе уредио и водио. Он открива праву истину и води човечанство
ка тој истини. Садржи казивања и информације о човечанству као и о
њиховој судбини.
Он одгаја људе и подиже их на највеће духовне, моралне, интелектуалне и
социјалне нивое , уз услов да се људи потруде да га разумеју и да његова
учења примене у свом животу.
Кур'ан је вечно чудо које је
објављено
последњем
посланику
Мухаммеду
као
доказ
његовог
посланства. Он је јединственог и
непоновљивог квалитета. Иако је
објављен још пре 14 векова и дан
данас је читав и непромењен у свом
оригиналном облику и свом садржају
на Арапском језику.

Фотографија од М. Ал Неџџар
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Основни разлог и повод ове књиге је представљање и давање примера
лепоте Ислама, његових концепата и дивних темеља, и због тога нећу
говорити о историји и истинитости (непромењености) Кур'ана, пошто је он
последња објава која је достављена посланику Мухаммеду.
Са жељом да предочим неколико прелепих стихова из Кур'ана које је
изрекао Узвишени Бог, било ми је тешко да изаберем које требам да
представим , а то све због ограниченог простора ове књиге.
Тако да бисте открили те чисте и благе речи једног и јединог Бога (Аллаха)
ја вас позивам да лично прочитате Кур'ан.
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Прелепи кур'ански стихови
Сви Кур'ански стихови су Божије речи. Тако допустите да неколико
прелепих текстова тог часног Кур'ана прочитамо и да у њима уживамо, а који
показују Исламско виђење на нека кључна питања.

Опрост и спасење

„Реци: „О робови Моји, који сте против себе у гресима претерали, не
губите наду у Аллахову милост! Аллах ће, сигурно, све грехе
опростити. Он је, доиста, Опроститељ греха, Милостиви.“ [Kур'ан
39:53]

40

Да ли си открио Његову лепоту?

Да, Бог прашта све грехе уколико смо искрени и уколико Му се вратимо са
кајањем. Природно је да је Бог у Исламу основа мира, самилости и опроста, а
не извор мржње, пролевања крви и тероризма.

„Аллах, доиста, воли оне који се кају и воли оне који се чисте.“
[Kур'ан 2:222]

Како би се у Исламу спасио и како би постигао вечни живот то можеш
једноставно тако што ћеш се повратити Богу, верујући само у Њега и чинећи
добра дела. Не постоји неопходност да се нека недужна особа на крсту
разапне и убије због греха других људи.
Са друге стране Ислам наређује својим следбеницима да исто тако другима
опраштају.
Ово је укратко приказ прелепог концепта Кур'ана о спасењу и опросту.
Доиста је Ислам вера самилости и опроста.
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Правда
„О ви који верујете, дужности према Аллаху извршавајте, и праведно
сведочите. Нека вас мржња коју према неким људима носите никако
не наведе да неправедни будете! Праведни будите, то је најближе
богобојазности, и бојте се Аллаха. Аллах, доиста, у потпуности зна
оно што чините.“ [Kур'ан 5:8]

Ислам нас учи да будемо праведни према свим људима, без обзира да ли су
нам то пријатељи или непријатељи и то нам наређује у свим временима и
стањима, без обзира да ли је мир или рат.

Да ли си открио Његову лепоту?

Он подучава своје следбенике беузсловној праведности и моралу, далеко је
од политичких интонација, индивидуалних расположења и далеко је од тога
да буде потакнут утицајем социјалних и кулутурних околности.

„Аллах вам, доиста, наређује да еманете/поверења дате онима
којима припадају,
када људима судите – да праведно судите.!“
[Kур'ан 4:58]

Као практични пример његове лепоте, његових вечних вредности,
самилости и правде Ислам нам наређује да сачувамо тзв. код Исламских
учењака „Пет основних универзалних вредности“.

Ислам наређује муслиманима да чувају те вредности како код себе тако, тако
и код других људи.

Пет основних универзалних вредности:
1. Вера
2. Живот/душа
3. Разум
4. Част
5. Иметак

Оно што је позитивна чињеница јесте да Кур'ан наглашава да онај ко убије
недужну особу „као да је све људе поубијао; а ако неко буде узрок да
се нечији живот сачува- као да је свим људима живот сачувао.“
[Kур'ан 5:32]
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Што се тиче заштите других и поштовање права на веровање Кур'ан то
јасно назначава:
„Нема присиле у веру.“ [Kур'ан 2:256]
Из овог се јасно види да Ислам поштује човека и да не присиљава било
кога да своје веровање промени на силу.
Ово је истина, лепота, правда и толеранција у Исламу у погледу како се
опходити са немуслиманима.
Из овог закључујемо да морамо да
будемо
искрени,
објективни
и
праведни када судимо о другима.
Допустите да се подсетимо шта нам
узвишени Бог поручује у Кур'ану:
„Нека вас мржња коју према
неким људима носите никако не
наведе да неправедни будете!
Праведни будите, то је најближе богобојазности, и бојте се Аллаха,
Аллах, доиста, у потпуности зна оно што чините.“ [Kур'ан 5:8]

Гледајући све ове данашње ауторе, историчаре и медијске личности, који
неправедно оптужују Ислам за тероризам, као и све муслимане, исто као што
тврде да се Ислам проширио са ватром и мачем, као и оне болесне и
злонамерне људе који јединог истинског Бога Аллаха и Његовог последњег
посланика Мухаммеда на најружнији начин представљају у карикатурама, све
заједно их питам:
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Да ли то подразумева слободу мишљења и на шта се са њом
мисли - да ли у томе нису дупли аршини који се примењују у
односу према Исламу и муслиманима?

Да ли слобода значи да вређате веровање других, да их псујете
и вређате, или да их чак оптужујете за тероризам?

Да ли је то уобичајен начин на који се млађој генерацији у
школама, универзитетима и друштво уопштено учи о култури,
демократији и слободи?

Да ли је то био уистину мач који је
хиљаде
паметних,
објективних,
искрених и одлучних мушкараца и
жена на читавом свету довео до тога да
они данас примају Ислам?

(Многе књиге, артикли и веб-странице дискутују
о томе зашто су та браћа и сестре примили
Ислам.)

45

Лепота и чистоћа часнога Кур'ана

Поред свега тога је, према Америчким и Западним извештајима, Ислам
најбрже растућа религија.

Дакле, зашто Ислам?

Откривање лепоте Ислама и његове величанствене културе
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Једнакост у Исламу
„О људи, Ми смо вас од мушкарца и жене створили и племенима и
народима вас учинили да бисте се препознавали. Најугледнији од вас
код Аллаха је онај који Га се највише боји; Аллах је, уистину, Онај
Који све и у потпуности зна.“ [Kур'ан 49:13]
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Прелепи концепт једнакости у Исламу потврђује и оно што је посланик
Мухаммед, мир над њим, рекао на свом опросном ходочашћу:

„O људи, ваш Господар је један, и сви сте ви потомци једног оца
(Адама). Арап нема предност над неарапом, исто као што неарап нема
предност над Арапом, нити је белац бољи од црнца, нити је црнац
бољи од белца, осим по богобојазности.“
[Хадис, бележи Ахмед у своме делу „Муснед“]

Ислам нас учи да никога не мрзимо због његове
расе, боје коже или очију или због његове
националности.
Ислам је практичан лек против конфликта међу
расама и против дискриминације коју можемо видети у
овом свету.
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У Исламу су црнци и белци
једноставно браћа и сестре, исте
људске расе. Они су потомци
једног истог оца Адама, мир над
њим, који је створен од земље.
Зато се ми који смо дошли из
земље враћамо у земљу и у
коначници постајемо прашина.
Дакле, зашто поједини људи
поступају арогантно на основу
њихове расе, боје коже или
националности?

Ово је јако битна лекција коју
можемо научити из претходно
наведених цитата из Кур'ана, као и
из говора са опросног ходочашћа
посланика. И управо је то лекција
и поука коју је Малколм X научио
онда када је отишао у Мекку, како
би обавио ходочашће.
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Универзалности и јединственост
поруке Ислама
„Реците: „Ми верујемо у Аллаха (једног Бога) и у оно што се
објављује нама, и у оно што је објављено Абрахаму (Авраму), и
Исмаилу, и Исхаку, и Јакубу (Јакову) и потомцима и у оно што је дато
Мојсију и Исусу, и у он што је дато веровесницима од Господара
њихова, ми не правимо никакаве разлике међу њима и ми смо Њему
предани.“ [Kур'ан 2:136]

Муслимани воле и верују (верују у њихово посланство) у све Божије
посланике укључујући Адама, Ноја, Аврама, Ишмаила, Исхака, Јакова,
Мојсија, Исуса и Мухаммеда, нека је мир над свима њима.

Посланик Мухаммед, мир над њим, је рекао:

„Ја сам најближи сину Маријином (Маријином), како на овом свету
тако и на будућем. Посланици су браћа на основу Божије објаве.
Њихове мајке су различите, а њихово веровање је једно. И између
мене и њега нема посланика.“
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Која је универзална и
исправна
религија
посланика?
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Још неколико прелепих стихова
који подстичу на размишљање
Лепота, достојанство и чистоћа часног Кур'ана је бескрајна; зато
једноставно желим да цитирам неколико кур'анских текстова, а да их додатно
не коментаришем или појашњавам. Много би ми било драго кад бисте о њима
размислили и када бисте узели поуку од њих, како бисте тиме открили многа
Кур'анска блага.

Бог и Његов Посланик
„Он (Аллах) је послао Посланика Свога с Упутом и вером Истине...“
[Kур'ан 48:28]
„Мухаммед није отац ниједном од ваших људи, него је Аллахов
посланик и печат, последњи веровесник- а Аллах све добро зна.“
[Kур'ан 33:40]

52

Да ли си открио Његову лепоту?

Душевни мир и Рај
„Он је Онај Који је смирај у срца верника спустио да би веровање на
веровање своје повећали, а војске небеса и Земље су Аллахове,
Аллах је Онај Који све зна и мудар је, да би вернике и вернице увео у
Рајске баште, кроз које реке теку, у којима ће вечно боравити, и да би
прекрио њихова лоша дела – а то је код Аллаха велики успех.“
[Kур'ан 48:4-5]

„А ти, о душо смирена, врати се Господару своме задовољна, а и
Господар тобом задовољан, па уђи међу робове Моје и уђи у Рај
Мој!“[Kур'ан 89:27-30]
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Мушкарци и жене
„Муслиманима и муслиманкама, и верницима и верницама, и
послушним мушкарцима и послушним женама, и искреним
мушкарцима и искреним женама, и стрпљивим мушкарцима и
стрпљивим женама, и понизним мушкарцима и понизним женама, и
мушкарцима који деле зекат и милостињу и женама које деле зекат и
милостињу, и мушкарцима који посте и женама које посте, и
мушкарцима који о својим стидним местима воде бригу, и
мушкарцима који често спомињу Аллаха и женама које често
спомињу Аллаха – Аллах је, доиста, за све њих опрост и велику
награду припремио.“ [Kур'ан 33:35]

„А онај који чини добро, био мушкарац или жена, а верник је, ући ће
у Рај и никоме, ни колико трунка, неправда неће нанесена бити.“
[Kур'ан 4:124]

54

Да ли си открио Његову лепоту?

Красан живот
„И пожурите опросту Господара вашег, и Рају широком као небеса и
Земља – припремљеном за богобојазне- за оне који удељују, и када
су у обиљу и када су у оскудици, који срџбу савлађују, и људима
праштају. А Аллах воли доброчинитеље. И за оне који, када учине
нешто лоше, или себи неправду учине, Аллаха се сете и опрост за
грехе своје моле. А ко опрашта грехе, ако не Аллах? И за оне који у
грех свесно не устрају. То су они чија је награда опрост Господара
њихова, и баште кроз које реке теку, где ће вечно боравити. Дивне ли
награде за оне који тако поступају!“ [Kур'ан 3:133-136]
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Наредбе и забране
„Једино Аллаха обожавајте и родитељима, и ближњима, и сирочади,
и сиромасима доброчинство чините, а људима лепе речи говорите.“
[Kур'ан 2:83]

Спомињање и
смирај
„Оне који верују и чија се срца,
кад се Аллах спомене, смирују – а
срца се, доиста, кад се Аллах
спомене, смирују.“ [Kур'ан 13:28]

Да окончамо ово поглавље. Верујте ми да су истине, лепоте и чуда часног
Кур'ана непресушна. Све што га више читамо, све више откривамо из Њега, а
сваки пут осећамо као да га први пут читамо.
Поред свега тога постоје у Кур'ану многи интересантни аспекти као што је
лингвистички, или пак његова поетска лепота, као и научне чињенице и чуда
која су споменута у Кур'ану, а која у овој својој књизи нисам успео да
сврстам.
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Четврти део

Аллахова лепа имена

Ер Рахман:

Свемилосни

Ер Рахим:

Самилосни

Ел Мелик:

Владар

Аллахова лепа иемна исписана на Арапском
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Ел Куддус:

Свети

Ес Селам:

Који је мир

Ел Хаким:

Судија

Ел Àлим:

Свезнајући

Ел Бесир:

Који све види

Ес Семии:

Који све чује

Ел Адл:

Праведни

Ел Азим:

Узвишени

Ел Гафур:

Који прашта

Ел Алијј:

Свевишњи

Аллахова лепа имена и својства

Посланик Мухаммед, мир над њим, је рекао:
„Уистину, Аллах је леп и воли лепоту.“
[Казивање бележи Муслим]
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Закључак

Пети део

Закључак
Ислам је једина исправна религија од Адама и Еве и њиховог потомства све
до Судњега дана. Ислам је једноставан, логичан, јасан и практичан. Лепота
Ислама је бескрајна, и то због тога што нам је дат од јединог Створитеља.

Узвишени Бог је рекао у Кур'ану:
„Данас сам вам вашу веру усавршио и благодат Своју према вама
употпунио и задовољан сам да вам Ислам буде вера.“ [Kур'ан 5:3]

Исто тако нам је рекао да је Мухаммед, мир над њим, последњи посланик
који је послат целом човечанству (јеврејима, хришћанима, муслиманима,
хиндусима, будистима, атеистима, агностицима и осталим).
Бог нуди свим људима Своју упуту и Своје светло и открива им тајне и
кључеве уз чију помоћ могу да достигну душевни мир и чистоћу, како
заједнице тако и читавог света.
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Ислам нас учи да будемо праведни, разумни, постојани, искрени и вредни
приликом нашег трагања за Истином и у односу и приликом суђења о
другима.
Трагање за Истином треба да буде изграђено на поузданим изворима и
потврђеним чињеницама. Исто тако опхођење и суђење о другима треба да
буду изграђени и треба да функционишу на правди, позитивним ставовима,
дијалогу, међусобном поштовању и са чистим и бистрим разумом.
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