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ПРАВНE ШКО ЛЕ СУ НИТ СКОГ ИСЛА МА  
И ОСВРТ НА ПО РЕ СКИ ПРИ СТУП ИБН ТА И МИ ЈЕ  

И МУ ХА МЕ ДА АБД АЛ-ВА ХА БА 

Сажетак: Овај рад да је при каз до ми нант них прав них шко ла су нит ског 
исла ма и ду о де ци мал них ши и та – џа фа ри та. Ис тра жи ва ње по себ но ука-
зу је на кон цеп ци је по ре ске по ли ти ке Ибн Та и ми је, ко ји се, ме ђу сред ње ве-
ков ним му сли ман ским те о ло зи ма и на уч ни ци ма, нај ви ше ба вио пи та њем 
опо ре зи ва ња.1 Ра до ви Ибн Та и ми је, на ста вља ча хан ба лит ске шко ле, зна-
чај но су ути ца ли на ства ра ње док три не и уче ње Му ха ме да Аб дул Ва ха ба и 
ва ха бит ског вер ског по кре та у це ли ни, ко ји је од са мих по че та ка имао по ли-
тич ке на зна ке. Ва ха би зам је да нас вла да ју ћа док три на исла ма у Кра ље ви-
ни Са у диј ској Ара би ји. Има ве ли ки ути цај на вер ска, прав на, по ли тич ка и 
еко ном ска пи та ња, као и уку пан дру штве ни жи вот, и у дру гим арап ским 
мо нар хи ја ма Пер сиј ског за ли ва, ко је об је ди ња ва члан ство у За лив ском са-
ве ту за са рад њу – Gulf Co o pe ra tion Co un cil (GCC).

Кључнеречи: ше ри јат, фикх, по рез, Ибн Та и ми ја, ва ха би зам.

1. УВОД

Ислам ско пра во је, у свом нај ве ћем де лу, у ре гу ли са њу пи та ња и про-
бле ма ко ја се ти чу све тов них ства ри при ла го дљи во и од ре ђу је са мо оп ште 

1 Пу но име Ибн Та и ми је у ен гле ској тран скрип ци ји гла си Ta qi al-Din Ah mad bin ‘Abd 
al-Ha lim ibn Ta i miyah . По да так o име ну Ибн Та и ми је дат је на осно ву: Đu ro Be nić, „Islam ska 
eko nom ska mi sao u Sred njem vi je ku“, Екоnomski pre gled, Za greb, 68/2017, 577. Ђу ро Бе нић, 
(ре дов ни про фе сор у трај ном зва њу, Све у чи ли ште у Ду бров ни ку, Одјел за еко но ми ју и по-
слов ну еко но ми ју) Ибн Та и ми ји но име ал тер на тив но на во ди и као ИбнТајмија и ИбнТеј
мије. У на став ку ра да користићемоопцијуИбнТаимија. 
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прав це де ла ња.2 Ме ђу тим, при хва та ју ћи та кву оце ну ислам ског пра ва, ње га 
не би смо сме ли у пот пу но сти из јед на чи ти са ше ри ја том. Ше ри јат је онај део 
ислам ског прав ног си сте ма ко ји је у чвр шћој ве зи са бо жан ском об ја вом, то 
је пра во ко је про ис ти че из са мог тек ста Ку ра на. Са дру ге стра не, по сто ји 
део прав ног си сте ма исла ма ко ји је на стао као по сле ди ца де ло ва ња људ ског 
ра зу ма и он се на зи ва фикх. Он у се би са др жи од ре ђе ну ме ру сло бод ног 
ра су ђи ва ња и ис прав но сти по на ша ња ко ја на ста је на осно ву та квог ра су ђи-
ва ња. Фикх ис прав ност не ке људ ске ак ци је кла си фи ку је кроз пет оце на, 
од но сно кри те ри ју ми ма оба ве зно сти, пре по руч љи во сти, до пу ште но сти, 
осу ђи ва ња и за бра не.3 

Ако би смо се по за ба ви ли од но сом и ути ца јем ислам ског пра ва на та ко 
све тов не фе но ме не као што су то пи та ња са ку пља ња по ре за, или по ре ске и 
еко ном ске по ли ти ке у оп ште, мо же мо кон ста то ва ти да је ислам ско по ре ско 
пра во област ко јом се у ве ћој ме ри ба ви фикх, а ма ње ше ри јат, осим ка да је 
у пи та њу за кат. Текст Ку ра на утвр ђу је за кат (зе кат) као је дан од Пет сту бо-
ва исла ма.4 За кат у су шти ни под ра зу ме ва оба ве зу ми ло да ра, ко јим бо га-
ти ји при пад ни ци му сли ман ске за јед ни це да ру ју си ро ма шни је. Ко ли ко год 
при ро да за ка та де ло ва ла све тов но ње го ва је об ја ва бо жан ска, јер је са став ни 
део ку ран ског тек ста. Као та кав, за кат је у су шти ни бо жи јим про ви ђе њем 
утвр ђен по рез. Он се као по рез си гур но мо же свр ста ти, у скла ду са фик хом, 
под кри те ри јум оба ве зно сти. На су пр от за ка ту, ак ци зе нпр. на ал ко хол, бу-
ду ћи да су фи скал на оба ве за на про мет ро бе чи ја је кон зу ма ци ја Ку ра ном 
не до пу сти ва, сва ка ко је су у ка те го ри ји за бра ње ног. По ре зи би, да кле, оце-
њи ва ни кри те ри ју ми ма фик ха мо гли би ти оба ве зни, не ки дру ги пре по руч-
љи ви, не ки про сто до пу ште ни тј. то ле ри са ни, при ме на по је ди них би би ла 
за осу ду, а не ки би по ре зи јед но став но, у ислам ском кон тек сту, би ли не до-
пу сти ви и због то га за бра ње ни. По ста вља се пи та ње да ли би фикх у пот пу-
но сти мо гао да оце ни мо рал ну ис прав ност и прав ну при хва тљи вост сва ке 

2 Му ха мед Ха шим Ка ма ли, „За кон и дру штво – Уза јам ни од нос об ја ве и не за ви сног 
ра су ђи ва ња у ше ри ја ту“. Окс форд ска исто ри ја исла ма, по гла вље 3, (ур Џон Л. Еспо зи то), 
Клио, 2. срп ско из да ње, Бе о град 2016, 125.

3 Ibid., 126
4 У јав но сти, ван му сли ман ског дру штве ног кру га, око зна че ња по ру ка Пет сту бо-

ва исла ма има не до у ми ца, па и пот пу но по гре шних ту ма че ња. Нај ве ћа се од но си на Пр ви 
ступ исла ма, а то је при зи ва ње и по твр да Бо га и бо жи јег по сла ни ка Му ха ме да. На и ме, 
вер ник мо ли твом и ње ним ре чи ма по твр ђу је да не ма дру гог бо га осим Ала ха, ко га је Му-
ха мед по сла ник. На арап ском је зи ку бог се зо ве ала хом, без об зи ра на то да ли га у мо ли твом 
при зи ва ју му сли ман ски или хри шћан ски вер ни ци. Пр ви стуб исла ма тре ба схва ти ти као 
ис по ве да ње ве ре у мо но те и зам. Да кле, ве ре у јед ног бо га. Мо ли тва за пра во ка же да не ма 
бо га осим јед но га Бо га, ко га је про рок Му ха мед иза сла ник на зе мљи. Дру ги стуб исла ма је 
оба ве за вер ни ка да се Бо гу мо ли пет пу та днев но. Тре ћи стуб је за кат, Че твр ти је днев ни 
пост то ком це лог све тог ме се ца Ра ма за на. Пе ти стуб је оба ве за вер ни ка да бар јед ном у 
жи во ту, ако им ма те ри јал не при ли ке то до пу шта ју, оду на ха џи лук у Ме ку.
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да жби не ко ја је уо би ча је на у са вре ме ним по ре ским систе ми ма. На и ме, у 
усло ви ма по сто ја ња др жав ног по рет ка за сно ва ног на ислам ском пра ву, мо же 
се ја ви ти про блем кон ци пи ра ња и при ме не дру гих, а пре све га лич них по-
ре за, тј. оних ко ји пре ва зи ла зе окви ре за ка та. Спо ме ни мо, на при мер, оправ-
да ност уво ђе ња по ре за на уку пан при ход гра ђа на, не са мо из угла фик ха, 
не го и мо гућ ност по сто ја ња та квог по ре за на осно ву сло ва Ку ра на и ње го ве 
де фи ни ци је за ка та.

Раз ма тра ње пи та ња од но са ислам ског пра ва пре ма фе но ме ну опо ре зи-
ва ња и по ре ској по ли ти ци у оп ште, ак ту е ли зо ва но је 2016.г. ко ор ди ни са ном 
од лу ком арап ских мо нар хи ја Пер сиј ског за ли ва да од 2018.г. от поч ну са 
при ме ном по ре за на до да ту вред ност (ПДВ, од но сно VAT – Va lue Ad ded Tax) 
на од ре ђе не ро бе и услу ге.5 Те зе мље, ко је об је ди ња ва члан ство у За лив-
ском са ве ту за са рад њу – Gulf Co o pe ra tion Co un cil (GCC)6, од лу чи ле су се 
на про ме ну по ре ске по ли ти ке због бу џет ске не рав но те же иза зва не опа да ју-
ћим при хо ди ма од про да је наф те и при род ног га са и исто вре ме ног ја ча ња 
по пу ла ци о ног при ти ска до ма ћег ста нов ни штва и уве зе не рад не сна ге. Да ли 
на ред не ак ци је у по ре ској ре фор ми зе ма ља GCC мо гу до ћи у ко ли зи ју са 
окви ром ислам ског пра ва ко ји пред ста вља ле ги сла тив ну осно ву и за њи хо ву 
по ре ску по ли ти ку? Да ли у не кој од ових зе ма ља, а по себ но у оној кључ ној, 
Са у диј ској Ара би ји, ре фор ма мо же би ти ли ми ти ра на, пре све га ка да је у 
пи та њу лич но опо ре зи ва ња, услед ути ца ја вла да ју ћег ва ха би стич ког, ре ли-
гиј ско-иде о ло шког мо де ла? Кроз пре глед исто риј ског раз во ја ислам ске прав не 
на у ке, овај рад ука зу је на не ке про бле ме ко је ва ха би стич ки прав но-по ли-
тич ки мо дел, као вла да ју ћи у Кра ље ви ни Са у диј ској Ара би ји и де лу За ли ва, 
мо же да по ста ви пред за ко но дав це и по ре ске ре фор ма то ре. Рад, та ко ђе, ука-
зу је на чи ње ни цу да иа ко кул ту ро ло шки бли ске, зе мље GCC исто риј ски не 
ба шти не исте прав не шко ле на сво јим те ри то ри ја ма. У за ви сно сти од то га 
ко ли ки зна чај по је ди не прав не шко ле, тра ди ци о нал но при сут не у тим зе-
мља ма, да ју ана ло ги ја ма и са гла сно сти ма ми шље ња сво јих ве ро у чи те ља, 
њи хо ви та ко на ста ли прав ни си сте ми мо гли би би ти ма ње или ви ше флек-
си бил ни и у сво јим по ре ским по ли ти ка ма. 

Рад се де таљ ни је ба ви уче њем нео хан ба ли та Ибн Та и ми је и то из два 
раз ло га. Пр ви ле жи у то ме да је Ибн Та и ми ја, ме ђу тра ди ци о нал ним те о ло-
зи ма су нит ског исла ма, био мо жда и нај ве ћи по све ће ник из у ча ва ња јав них 
фи нан си ја и у оп ште фе но ме на по ре ске по ли ти ке ислам ске др жа ве. Дру-
ги и сва ка ко не ма ње зна ча јан раз лог ба вље ња Ибн Та и ми ји ним уче њем, је 

5 По чев ши од ја ну а ра 2018. ПДВ су по че ле да при ме њу ју Са у диј ска Ара би ја, Ује ди-
ње ни Арап ски Еми ра ти и Ба хре ин, док су вла сти пре о ста лих за лив ских мо нар хи је из ра зи ле 
спрем ност да ПДВ уве ду то ком го ди не. 

6 Члан це GCC су: Кра ље ви на Са у диј ска Ара би ја, Сул та нат Оман, Кра ље ви на Ба хре-
ин, Др жа ва Ку вајт, Др жа ва Ка тар, Ује ди ње ни Арап ски Еми ра ти (УАЕ).
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чи ње ни ца да су ње го ви ра до ви у ве ли кој ме ри ути ца ли на Му ха ме да Абд 
Ал-Ва ха ба, уте ме љи ва ча ва ха би зма. Ва ха би зам је не са мо вла да ју ћа иде о-
ло ги ја Кра ље ви не Са у диј ске Ара би је, не го је и фа ми ли јар но на сле ђе ди на-
сти је Ал-Са у да. У том сми слу, по ли ти ка ове др жа ве, па и она по ре ска, осим 
по це ну ду бо ког уну тра шњег кон флик та, не мо же би ти у ко ли зи ји са ва ха-
би змом. Са дру ге стра не ва ха би зам, по сво јој су шти ни, под ра зу ме ва нај до-
след ни је, чак и бу квал но чи та ње и при ме ну сло ва Ку ра на. Та кво чи та ње све-
те књи ге сва ка ко се од но си и на оне де ло ве тек ста ко ји се ба ве опо ре зи ва њем. 
С то га се по ре ски ре фор ма то ри у Кра ље ви ни су о ча ва ју са ри зи ком да мо дер-
ни за ци јом фи скал ног си сте ма иза зо ву не га тив ну ре ак ци ју по ли тич ке за јед-
ни це, ко ја је уте ме ље на на ан ти и но ва тив ном дру штве ном на сле ђу ва ха би зма. 

2. ИЗ ВО РИ ИСЛАМ СКОГ ПРА ВА

Ислам ско пра во, као што смо већ ука за ли, те ме љи се на бо жан ској об-
ја ви и људ ском ра зу му. Онај део ислам ског пра ва ко ји је у чвр шћој ве зи са 
об ја вом на зи ва се ше ри јат, а део пра ва ко ји је у глав ном про из вод људ ског 
ра зу ма на зи ва се фикх.7 Без об зи ра на то да ли раз ма тра мо са др жај ше ри-
ја та или фик ха кључ ни из вор ислам ског пра ва је текст са мог Ку ра на. Ме ђу-
тим, док су шти ну ше ри ја та чи не ја сне за по ве сти са др жа не у Ку ра ну и су ни, 
од но сно су не ти ма,8 фикх пред ста вља по зна ва ње прак тич них од ред би ше-
ри ја та.9 Фикх је исто вре ме но прав на на у ка и си стем по мо ћу ко га је ша ри ја 
пре не се на ка сни јим ге не ра ци ја ма.10

Фи лип Хи ти у свом кла сич ном де лу Исто ри ја Ара па об ја шња ва да су 
су не ти де ла, из ре ке и пре ћут на одо бра ва ња Про ро ко ва.11 Су не ти су у по-
чет ку исла ма пре но ше ни усме ним пу тем. Ме ђу тим, то ком дру гог ве ка по 
Хиџ ри, су не ти су у ха ди си ма до би ли свој пи са ни об лик.12 Ха ди си су, да кле, 
ве ро до сто јан за пис не ког Про ро ко вог де ла или ње го ве из ре ке. Ка ко да ље Ф. 
Хи ти об ја шња ва, ха ди си ма се у ши рем сми слу мо гу сма тра ти и ве ро до стој-
ни за пи си де ла, или из ре ка, ма ког од Про ро ко вих дру го ва, или на след ни ка. 
Хи ти то илу стру је ре чи ма: „У ха ди си ма го во ри про рок Му ха мед, а у Ку ра-
ну сам Алах.“13 У тре ћем ве ку по Хиџ ри из вр ше на је ком пи ла ци ја ра зних 

7 M. Х. Ка ма ли, 123.
8 Ibid., 124.
9 Ibid., 126.
10 Фи лип Хи ти, Исто ри ја Ара па – Од нај ста ри јих вре ме на до да нас, 2. Фо то тип ско 

из да ње, Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во 1983, 359.
11 Ibid., 357.
12 Хиџ ра, тј. пре се ље ње Му ха ме да и ње го вих след бе ни ка из Ме ке у Ме ди ну, до го ди-

ла се 622. г.н.е.
13 Ф. Хи ти, 357.
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зби р ки ха ди са у шест књи га ко је су по том по ста ле стан дард не и као та кве 
из вор ислам ског пра ва.14 

Хи ти ука зу је да су осим Ку ра на и тра ди ци је, тј. су на и ха ди са, из во ри 
ислам ског пра ва још и ана лог на де дук ци ја тј. ана ло ги ја и све оп шти при ста-
нак, од но сно са гла сност ми шље ња (иџ ма) ве ро у чи те ља.15 Је дан од узро ка 
ши зме из ме ђу ши и та и су ни та је упра во фе но мен ана лог не де дук ци је у ту-
ма че њу Ку ра на. Ши ит ско пра во, при зна је лич но ра су ђи ва ње као из вор за-
ко на и сред ство са зна ва ња ше ри ја та, а за кљу чи ва ње по ана ло ги ји од ба цу је, 
јер га по и сто ве ћу је са на га ђа њем, о че му је пи сао ше сти ши ит ски имам 
Џа фар ал Са дик (699-765). Ипак, без об зи ра на ме ђу соб не раз ли ке обе глав-
не гра не исла ма, да кле у це ли ни и ши и ти и су ни ти, да ју пре су дан зна чај 
тек сту Ку ра на, као из во ру ислам ског пра ва. У том сми слу мо же се ре ћи да 
је ислам ско пра во нео дво ји во од ре ли ги је и да сто ји у бли жој ве зи са њом 
не го са на у ком. М. Х. Ка ма ли кон ста ту је да тврд ња да ислам ско пра во по-
ти че од Бо га и да је са став ни део ве ре, под ра зу ме ва да је при др жа ва ње ње-
го вих од ред би за кон ска и ре ли гиј ска оба ве за му сли ма на.16 Ме ђу тим, обим 
Ку ран ског тек ста, ко ји се не по сред но од но си на пра ви ла ко ји ма се уре ђу ју 
све тов на пи та ња и про бле ми, ни је ве лик. Од око шест хи ља да сти хо ва тј. 
аје та ко ли ко их Ку ран има, све га њих две сто ти нак има екс пли цит но ле ги-
сла тив ни ка рак тер и то у нај ве ћем де лу у окви ру дру ге и че твр те су ре17 тј. 
на са мом по чет ку об ја ве Књи ге, Му ха ме ду. 

3. ПРАВ НЕ ШКО ЛЕ СУ НИТ СКОГ ИСЛА МА

У окви ру су нит ског исла ма раз ви ле су се че ти ри при хва ће не прав не 
шко ле ту ма че ња Ку ра на и ха ди са, све на зва не по име ни ма сво јих осни ва ча. 
Ове се шко ле раз ли ку ју нај ви ше по то ме да ли и ко ли ко при бе га ва ју прав ном 
те о ре ти са њу од но сно спе ку ла ци ји у ту ма че њу про бле ма ко је Ку ран ни је 
екс пли цит но, сво јим тек стом, об ја снио и об у хва тио. 

М. Х. Ка ма ли по де лу ових шко ла ви ди у ди фе рен ци ја ци ји вер ско-прав-
них де лат ни ка на две основ не гру пе, ко је има ју и ге о граф ско ис хо ди ште. 
Пр ву гру пу чи не тра ди ци о на ли сти, кон цен три са ни у Ме ки, Ме ди ни и у 
оп ште Хи џа зу, тј. оно ме што је да нас Са у диј ска Ара би ја. Дру га гру па су 
ра ци о на ли сти, чи ја су ге о граф ска упо ри шта гра до ви у Ира ку, Ку фа и Ба сра. 
Тра ди ци о на ли сти су се углав ном осла ња ли на тек сто ве Ку ра на и су на, од но-
сно ха ди са, и про ти ви ли су се ко ри шће њу лич ног ра су ђи ва ња. Ра ци о на ли сти 

14 Ibid., 358.
15 Ibid., 360.
16 М. Х. Ка ма ли, 146.
17 Ф. Хи ти, 360.
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су би ли на кло ње ни сло бод ној при ме ни лич ног ми шље ња, ка да све ти тек-
сто ви ни су до вољ но ја сно ра све тља ва ли по ста вље ни про блем.18

3.1.Ханафити

Ха на фиј ска (ха не фит ска), нај ста ри ја, или ка ко је још зо ву ирач ка шко-
ла, за сно ва на је на прин ци пу ана лог не де дук ци је, од но сно вер ско прав ног 
ту ма че ња по слич но сти (ки јас).19 Ан ри Ла уст (He nry La o ust), ову шко лу 
сма тра ра ци о на ли стич ком, јер лич ну про це ну ува жа ва као је дан од из во ра 
свог прав ног уче ња.20 На уч на пер цеп ци ја на За па ду за то ха на фиј ску шко лу 
ви ди као, услов но ре че но, нај ли бе рал ни ју. Ла уст је на зи ва и шко лом сло бод-
ног мње ња (рај/ra’y).21

Шко ла је на зва на по свом осни ва чу Абу-Ха ни фи ел Ну ман ибн Са би ту22 
(699-767.г.н.е.), пр вом и ка ко се сма тра нај у ти цај ни јем прав ни ку исла ма. Ка ко 
ис ти че Вин сент Џ. Кор нел (Vin cent J. Cor nell)23, Абу Ха ни фа има ре зер ве 
пре ма ха ди си ма као из во ри ма ле ги сла ти ве, па при фор ми ра њу вер ско-прав-
них ми шље ња ве ћи зна чај да је ту ма че њу по ана ло ги ји прав них струч ња ка. 
Ово оспо ра ва ње ва жно сти ха ди са не до ла зи оту да што Абу Ха ни фа не ува-
жа ва пра во ва ља ност, или ну жност ха ди са са мих по се би, не го за то што у 
ве ли ком бро ју слу ча је ва сум ња у њи хо ву ау тен тич ност.24 Ова шко ла има 
ме ђу су ни ти ма нај ве ћи број след бе ни ка. 

Ха не фит ска шко ла би ла је ши ро ко рас про стра ње на на те ри то ри ја ма 
Ото ман ског цар ства. Из тог исто риј ског раз ло га она је да нас при сут на у 
на шим кра је ви ма, као и Тур ској, Јор да ну и Ли ба ну. Ха не фи ти су пре о вла-
да ва ју ћа шко ла и у су нит ским ре пу бли ка ма бив шег СССР, Ав га ни ста ну и 
Па ки ста ну.25 

3.2.Маликити

Ма ли кит ска шко ла, на зва на је по свом осни ва чу Ма лик ибн Ана су 
(715-795.г.н.е.). Иа ко и ма ли кит ска шко ла има од ре ђе ни кри тич ки став пре ма 
не ким ха ди си ма, она, као из во ру пра ва, ха ди си ма при да је по себ ну ва жност 

18 М. Х. Ка ма ли, 128.
19 Ibid., 130.
20 He nry La o ust, Ras ko li u isla mu, пре вод са фран цу ског Ta rik Ha ve rić, Na pri jed, Za greb 

1989, 86.
21 Ibid., 85.
22 Абу-Ха ни фи но пре зи ме Ка ма ли де фи ни ше као Са бит, Хи ти га осло вља ва са Та бит. 
23 Вин сент Џ. Кор нел „Плод др ве та са зна ња – Од нос ве ре и прак се у исла му“, Окс форд ска 

исто ри ја исла ма, по гла вље 2 (ур Џон Л. Еспо зи то), Клио, 2. срп ско из да ње, Бе о град 2016, 112.
24 А. Ла уст, 86.
25 М. Х. Ка ма ли, 129 и Ф. Хи ти, 361.
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и то на ро чи то они ма ко ји се од но се на за јед нич ку тра ди ци ју Про ро ко вог 
гра да Ме ди не, што на гла ша ва В. Џ. Кор нел.26 За то се овај пра вац још на зи-
ва и ме дин ска шко ла. 

Ма ли кит ска шко ла сма тра се кон зер ва тив ном у од но су на ха на фиј ску 
шко лу, и, на ли ни ји по ме ну те Ка ма ли је ве по де ле, убра ја се у тра ди ци о на-
ли стич ке шко ле. Ова шко ла по се бан зна чај да је иџ ми, од но сно ве ро до стој ном 
кон сен зу су – уса гла ше но сти ми шље ња ислам ских прав ни ка у Ме ди ни.27 
Уз ха ди се, осни вач шко ле Ма лик се обил но ко ри стио и вла сти тим су дом, 
ка ко при ме ћу је Ла уст.28 

Ма ли кит ска шко ла исто риј ски се раз ви ла у Хи џа зу (Ме ка и Ме ди на, 
за пад ни део да на шње Са у диј ске Ара би је), Егип ту и Ба сри (југ Ира ка), као 
и му сли ман ској Шпа ни ји29. Да нас ова шко ла има пре власт у Ма ро ку, Ал-
жи ру, Ту ни су, се вер ном Егип ту, Су да ну, Ба хре и ну и Ку вај ту30 и у не ким 
еми ра ти ма ко ји су у са ста ву УАЕ.

3.3.Шафити

Ша фиј ска шко ла пре ма Ф. Хи ти ју по ку ша ва да на ђе злат ну сре ди ну 
из ме ђу две прет ход но по ме ну те шко ле.31 Тра си ра ње пу та ша фиј ске шко ле 
из ме ђу тра ди ци о на ли ста и ра ци о на ли ста по твр ђу је и Ка ма ли.32 Ла уст оце-
њу је да је Ал-Ша фи ја на сто јао да да под јед нак удео све то пи сној пре да ји и 
по је ди нач ном ра су ђи ва њу.33 По Ла у сту је ова шко ла у сва ком слу ча ју тра-
ди ци о на ли стич ка и вер на сло ву Ку ра на и жи ве пре да је (су ни), а не на кло ње на 
спе ку ла тив ној те о ло ги ји, али не и у пот пу но сти опо нент на та квом прав ном 
те о ре ти са њу. Осни вач ша фиј ског прав ца Му ха мед ибн-Идрис ал-Ша фи ја 
(767-820. г.н.е), био је уче ник Ма ли ки јев. Ка ко ука зу ју В. Џ. Кор нел и М. Х. 
Ка ма ли, Ал-Ша фи ја је ус по ста вио хи је рар хиј ски мо дел, од но сно ме то до ло-
ги ју ко јом се утвр ђу је ре до след зна ча ја из во ра ислам ског пра ва. Тај мо дел 
да нас при хва та ју све шко ле су нит ског исла ма и то та ко што је основ ни из вор 
пра ва Ку ран, по том Про ро ко ва су на, па он да ту ма че ње по ана ло ги ји и оба-
ве зу ју ћи кон сен зус34. Ни је без зна ча ја да је по ре кло Ал-Ша фи је у пле ме ну 
Ку рејш, да кле истом оном из ко га је по те као и сам Про рок, о че му по да так 

26 В. Џ. Кор нел, 112.
27 М. Х. Ка ма ли, 129.
28 А. Ла уст, 88.
29 Ibid., 89.
30 М. Х. Ка ма ли, 129.
31 Ф. Хи ти, 361.
32 М.Х. Ка ма ли, 129.
33 А. Ла уст, 90.
34 В. Џ. Кор нел, 113.
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да је Ф. Хи ти.35 Ова је шко ла при сут на у се вер ном де лу еги пат ског при о ба ља 
Цр ве ног мо ра, укљу чу ју ћи де ло ве Си на ја и Па ле сти не, Си ри је и Јор да на, 
за тим на за пад ној оба ли Са у диј ске Ара би је и ис точ ној оба ли Афри ке, обал-
ном де лу Ин ди је, као и Ин до не зи ји и Ма ле зи ји.36

3.4.Ханбалити

Ел-Ша фи јев са вре ме ник, Ах мед ибн Хан бал (780-855.г.н.е.) осно вао је 
че твр ту и нај мла ђу шко лу, ко ја се на зи ва хан ба лит ска. Ибн Хан бал је у мно-
штву при мље них пре да ја би рао уче ња, ко ја су му се чи ни ла нај слич ни ја Ку-
ра ну и Про ро ко вом на у ку, али је у окви ру све то пи са них по да та ка био спре ман 
да упо тре би и лич ни суд (реј/ra’y).37 Ибн Хан ба ла, Ла уст не до во ди у ве зу ни 
са јед ном од прет ход не три шко ле.38 Сма тра да од ханaфита Ибн Хан ба ла уда-
љу је не по ве ре ње пре ма пој му сло бод не про це не (ис тих сан). Ма ли киј ску шко-
лу, Хан бал исти на сма тра до стој ном нај ве ћег по ве ре ња, али Ла уст ука зу је да 
су штин ски та Хан ба ло ва оце на пред ста вља оп ште ме сто ко је ма ли киј ску 
шко лу не из два ја од дру гих шко ла. Ла уст, та ко ђе, ука зу је да Хан бал су прот но 
не ким ми шље њи ма ни је след бе ник Ал-Ша фи је, јер је чак за бра њи вао пре пи-
си ва ње ње го вих де ла, по ла зе ћи од то га да вер ни ку, ко ме је ста ло да сле ди 
пре да ју, пре пис би ло чи јег де ла ни је по тре бан, не го да свој став тре ба да за-
сну је на објек тив ној ре ал но сти са др жа ја Ку ра на и ха ди са. Ла уст у том сми слу 
ци ти ра из вор ни текст из Ибн Хан ба ло вих де ла: „Да се Бог опи су је она ко ка ко 
се сам опи сао у Ку ра ну и ка ко га је Про рок опи сао у жи вој пре да ји (су на)“.39 
Ме ђу тим, В.Џ. Кор нел оце њу је да се Хан ба ло во уче ње осла ња на по ме ну ти 
Ал-Ша фи јев мо дел ран ги ра ња зна ча ја из во ра пра ва. Ме ђу тим, ка ко Кор нел 
при ме ћу је, хан ба лит ска шко ла са мо из у зет но при бе га ва ту ма че њу по ана ло-
ги ја ма.40 Ка ма ли ис ти че да је циљ хан ба лит ске шко ле да сво је уче ње у што 
ве ћој ме ри за сни ва на пре се да ни ма на ве де ним у Ку ра ну и ха ди си ма и да не 
же ли да се осла ња на лич но ра су ђи ва ње.41 На исти при ступ хан ба лит ске шко-
ле, пре ци зно ука зу је Ф. Хи ти. Он на гла ша ва да се Ибн Хан бал бес ком про ми-
но др жао сло ва ха ди са,42 што је, ма да у ма њој ме ри, не до ста так и ма ли киј ске 
и ша фиј ске шко ле на ко ји ука зу је и Кор нел. 

Ана ли зи ра ју ћи ове на ла зе освр ну ће мо се на ана ло ги ју и лич но ра су ђи-
ва ње као из во ре ислам ског пра ва. Иа ко бли ски, јер ана ло ги ја под ра зу ме ва 

35 Ф. Хи ти, 361.
36 Ibid., 361 и М. Х. Ка ма ли, 130.
37 А. Ла уст, 112.
38 Ibid.
39 Ibid., 113.
40 В. Џ. Кор нел, 113.
41 М. Х. Ка ма ли, 130.
42 Ф. Хи ти, 361.
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лич но ра су ђи ва ње, од но сно од лу ку да се на осно ву ана ло ги је до не се лич ни 
суд о не ком но вом фе но ме ну, чи ни се да у хан ба лит ском кон тек сту по сто ји 
ја сна ли ни ја ко ја раз два ја ова два из во ра ислам ског пра ва. Хан ба ли ти при-
хва та ју са мо ана ло ги ју, а и њу са мо из у зет но тј. са мо он да ка да не ма дру гог 
на чи на да се кроз ша ри јат, или иџ му, до не се суд. Би ло ка ква при ми сао скре-
та ња у лич но ра су ђи ва ње о тек сту Ку ра на, ван ана ло гиј ског кон тек ста, је 
ап со лут но за бра ње на. Ла уст ука зу је на крај њу стро гост Ах ма да ибн Хан ба-
ла у осу ди те о ло шких пра ва ца ко ји се кри ве за уво ђе ње но во та ри ја у ислам.43 
Осу да та квих иде о ло шких скре та ња по је ди на ца, или гру па вер ни ка, чи је се 
вла да ње или ми шље ње мо гу учи ни ти рас кол нич ким, мо же да до ве де до 
так фи ра тј. про те ри ва ња та квих ли ца из за јед ни це вер ни ка. Ме ђу тим, ка ко 
Ла уст ука зу је, то је ви ше те о риј ска по став ка Ибн Хан ба ла, док би у прак си 
не пра во вер ни му сли ман, или гру па вер ни ка, пре мо гли би ти си стем ски 
мар ги на ли зо ва ни уну тар за јед ни це, не го бу квал но из оп ште ни из ње.44 

Упра во по пи та њи ма из оп ште ња (так фи ра) и но во та ри ја (би де) по сто ји 
ди рект на ве за из ме ђу хан ба ли зма и ва ха би зма. Ве за је и ге о граф ска. Хан-
ба лит ска шко ла је исто риј ски рас про стра ње на упра во на те ри то ри ја ма на 
ко ји ма је го то во хи ља ду го ди на ка сни је, ко ри сте ћи уче ња ибн Хан ба ла, 
про по ве дао Му ха мед Аб дул Ва хаб, тј. у кон ти нен тал ном де лу да на шње 
Кра ље ви не Са у диј ске Ара би је (КСА), укљу чу ју ћи и Ри јад. У ко јој ме ри се 
хан ба ли зам мо же сма тра ти ро до на чел ни ком ва ха би зма би ће ви ше ре чи ка-
сни је, али тре ба има ти у ви ду ми шље ње Ка ма ли ја да се број след бе ни ка Ибн 
Хан ба ла сма њи вао све до по ја ве ва ха бит ског пу ри тан ског по кре та на Ара-
биј ском по лу о стр ву, ко ји је од 18. ве ка хан ба лит ској шко ли дао но ви под-
стрек.45 Хан ба лит ска шко ла да нас пре о вла ђу је осим у КСА још и у Ка та ру 
и не ким дру гим За лив ским еми ра ти ма, а по М. Х. Ка ма ли ју и у Ома ну46 с 
тим да Ка ма ли у свом ра ду ни је ука зао на чи ње ни цу да су Оман ци у ве ћи ни 
иба ди ти, тј. да ни су су ни ти. 

3.4.1. Ши и ти џа фа ри ти, или ду о де ци мал ни ши и ти

Кор нел ука зу је на мо гу ће по сто ја ње ве зе у ту ма че њу зна ча ја по је ди них 
из во ра ислам ског пра ва из ме ђу хан ба лит ске шко ле и нај број ни је ши ит ске 
струк ту ре, џа фа ри та. На и ме, по ње му, џа фа ри ти, или тзв. ду о де ци мал ни 
ши и ти у ве ли кој ме ри сле де ме то до ло ги ју хан ба лит ске шко ле ислам ског пра-
ва, али у сво ју зби р ку ха ди са укљу чу ју и пре да ња два на ест ши ит ских има ма.47 

43 А. Ла уст, стр 114.
44 Ibid.
45 М. Х. Ка ма ли 130.
46 Ibid., 131.
47 В. Џ. Кор нел, 113.
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Због ана ли зи ра ња прет ход не тврд ње Кор не ла, тре ба има ти у ви ду да ши ит-
ско пра во, ка ко ис ти че М. Х. Ка ма ли,48 при зна је лич но ра су ђи ва ње као из вор 
за ко на и сред ство са зна ва ња ше ри ја та, али за кљу чи ва ње по ана ло ги ји од-
ба цу је, јер га по и сто ве ћу је са на га ђа њем, о че му је пи сао ше сти имам Џа фар 
ал Са дик и што смо спо ме ну ли ра ни је у тек сту. 

Уко ли ко се ви ђе ње Ка ма ли ја и Кор не ла упо ре ди, мо же се за кљу чи ти 
да су ши и ти-џа фа ри ти у не до стат ку ре ше ња за сно ва ног на ша ри ја ту, да кле 
тек сту Ку ра на, су на ма, ха ди си ма и иџ ми, тј. кон сен зу су ве ро у чи те ља, скло-
ни ји лич ном ра су ђи ва њу, а су ни ти-хан ба ли ти ана ло ги ји. Овај осврт да је 
илу стра ци ју ком плек сно сти су нит ско-ши ит ских од но са. Тре ба има ти у ви-
ду чи ње ни цу да да нас из ме ђу по то ма ка хан ба ли та и џа фа ри та по сто ји огро-
ман по ли тич ки јаз, ко ји се ја сно ви ди кроз су ко бља ва ње Са у диј ске Ара би је 
и Ира на, са вре ме них др жа ва ко је мо же мо сма тра ти по ли тич ким по том ци ма 
те две шко ле ислам ског пра ва. 

О џа фа ри ти тре ба ре ћи и то да су они нај број ни ја ши ит ска за јед ни ца у 
све ту. За сту пље ни су као ве ћин ско ста нов ни штво у Ира ну и Ира ку. На зив 
два на ест ни ци су до би ли на осно ву ве ро ва ња да је по сле ше стог има ма Џа-
фа ра Ал Са ди ка (699-765) и још пет има ма ње го вих на след ни ка, по след њи 
од њих Ха сан ал-Аска ри, ко ји је умро 873. г. без де це, на вод но ипак имао 
му шког по том ка. Ши и ти ко ји су твр ди ли и об ја ви ли да по след њи је да на е сти 
имам Ха сан ипак има си на, Му ха ме да, али да је овај скри вен, по ста ли су 
они ко је да нас зо ве мо ду о де ци мал ни ма, од но сно ши и ти ма два на ест ни ци ма. 
Ови ши и ти ве ру ју да ће се тај скри ве ни два на е сти имам Му ха мед, по ја ви ти 
као Мах ди (упу ће ни, ду го оче ки ва ни) и да ће би ти Го спо дар вре ме на (Са хиб 
ал-за ман). Ово ве ро ва ње у бу ду ћу пре суд ну уло гу Мах ди ја при сут но је и 
код мно гих су нит ских му сли ма на на Ара биј ском по лу о стр ву. Пре ма то ме 
ве ро ва њу Мах ди је бу ду ћи ве ли ки ислам ски вла дар, ко ји ће ује ди ни ти цео 
свет и осло бо ди ти га од не прав де и зла. По ја ва Мах ди ја до го ди ће се у вре-
ме на не по сред но пре Суд њег да на. Та да ће Мах ди на ја ви ти и до ла зак, тј. 
дру ги си ла зак Ису са Хри ста на Зе мљу.49 

3.5.Неоханбалити

Aнри Ла уст, у по ме ну том де лу Рас ко ли у исла му, де фи ни ше Ибн Та и-
ми ју као ро до на чел ни ка тзв. нео хан ба лит ског уче ња. Тре ба има ти у ви ду да 

48 М. Х. Ка ма ли, 137.
49 Ову вер зи ју пре да ња о Мах ди ју ис при чао ми је у Ку вај ту, су нит ски са го вор ник, 

Му ха мед Али Ал К. Ин те ре сант но је ње го во за па жа ње да пре да ње о Мах ди ју, од но сно по-
ме ну тој бор би до бра и зла и спа се њу пра вед ни ка, го во ри и о то ме да ће на кра ју вре ме на и 
све та сви ве ру ју ћи мо но те и сти, у ства ри би ти му сли ма ни, јер су они је ди ни у ве ри ис прав-
ни и до след ни обо жа ва о ци јед ног и је ди стве ног Бо га.
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је Ибн Та и ми ја на исто риј ску по зор ни цу сту пио ско ро пет сто ти на го ди на 
на кон Ибн Хан ба ла. Ибн Та и ми ја се по себ но ба вио по ре ском по ли ти ком и 
фе но ме ном јав них фи нан си ја, по ста ју ћи та ко ро до на чел ник иде је ислам ске 
др жа ве бла го ста ња. О ње го вом до при но су кон цеп ту ислам ског опо ре зи ва ња 
ка сни је ће би ти ви ше ре чи у овом ра ду.

Му ха мед Абд ал Ва хаб, за по ла ми ле ни ју ма мла ђи след бе ник Ибн Та-
и ми је, мо же та ко ђе би ти сма тран нео хан ба ли том, исти на уз ре зер ве о ко ји-
ма ће ви ше ре чи би ти у сле де ћем пот по гла вљу. Хан ба лит ској шко ли Ибн 
Та и ми ја и Абд ал Ва хаб да ли су и сво је ау тен тич не до при но се. У су нит ским 
за јед ни ца ма, дру штве ни ути цај ра до ва те дво ји це те о ло га по стао је ве ћи 
пост хум но не го што је био ме ђу њи хо вим са вре ме ни ци ма.

3.6.Вахабити

Ва ха би зам је про из вод об но ви тељ ског покретa у исла му50, на ста лог у 
18. ве ку. Пред ста вља се као нај а у тен тич ни је чи та ње исла ма51. Уте ме љи вач 
по кре та је Му ха мед Абд ал-Ва хаб (Аб дул ва хаб), ро ђен 1703.г у ме сту Ал 
Ујај на52 (област Наџд, на ис то ку да на шње Кра ље ви не Са у диј ске Ара би је). 
Ње гов отац био је ме сни ка ди ја, ко ји је као прав ник при па дао хан ба лит ској 
шко ли (мад ха бу). Уче ње хан ба лит ска шко ле би ло је ши ро ко рас про стра ње-
но у обла сти Наџд.53 То ком ка сни јег че тво ро го ди шњег бо рав ка у Ме ди ни, 
Аб дул ва хаб је про у ча вао ра до ве Ибн Тај ми је (1263-1328), по ме ну те зна чај не 
фи гу ре су нит ског исла ма, те о ло га и ту ма ча ша ри је, чи ји је ути цај у ислам-
ском све ту пост хум но по стао мно го ве ћи не го за жи во та.54 

Као и Тај ми ја пре ње га, Аб дул ва хаб ве ру је да исто риј ски пе ри од у ко ме 
про рок Му ха мед бо ра ви у Ме ди ни, пред ста вља иде ал но до ба исла ма. Овај 
пе ри од за по чи ње по ло ви ном 622. г.н.е., Хи џр ом – тј. из ла ском, од но сно, бе-
гом Бож јег по сла ни ка Му ха ме да из Ме ке у Ме ди ну (та да оа зу Је стриб), пред 
про го ни те љи ма, по ли те и сти ма из Му ха ме до вог пле ме на Ку рејш. Ме дин ски 
пе ри од за вр ша ва се Про ро ко вим по бе до но сним по врат ком у Ме ку 630. г.н.е. 

50 Ta rik Ku le no vić, Po li tic ki-islam, 108: „ВА ХА БИ ЗАМ – по крет за ре фор му му сли-
ман ских дру шта ва с из во ри штем у да на шњој Са у диј ској Ара би ји. Из вор ни ва ха би зам про-
из ла зи из са ве за Му хам ме да абд ел ибн Ва ха ба и Му ха ме да ибн Са у да, из ко јег је по те кла 
и да на шња Са у диј ска Ара би ја. Ин тер нет сајт: http://www.skrip ta.in fo/wp -con tent/uplo-
ads/2016/03/Ta rik-Ku le no vic-Po li tic ki-islam.pdf. Пре глед 10.01.2018.

51 Afshin Sha hi, The Po li tics of Truth Ma na ge ment in Sa u di Ara bia, Ro u tled ge, Abing don 
UK 2013, 46. 

52 Ал Ујај на је на се ље ко је се на ла зи пе де се так ки ло ме та ра се ве ро и сточ но од да на шег 
гра да Ри ја да.

53 Ha mid Al gar, Wah ha bism: A Cri ti cal Es say, Isla mic Pu bli ca ti ons In ter na ti o nal, One on ta, 
NY 2002, 6.

54 Ibid., 8.
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Тре ба има ти у ви ду да упра во ме дин ске су ре Ку ра на55 тј. су ре од II до IX, 
да ју низ ин струк ци ја ве р ни ци ма о пра ви ли ма жи во та за јед ни це, ор га ни за-
ци ји и од но си ма у по ро ди ци, као и по на ша њу му сли ма на као по је ди на ца. 

Ме ђу тим, ка ко Ха мид Ал гар (Ha mid Al gar)56 оце њу је, Аб дул ва ха бо во 
уче ње, од но сно ва ха би зам, по крет је без пе ди греа, до шао ни из че га и то не 
са мо у сми слу да је из ни као из пу стињ ске пу сто ши Наџ да не го и за то што 
му не до ста је су штин ски прет ход ник у исто ри ји исла ма.57 

3.6.1. Так фи ри зам

Ва ха би зам је на стао као по крет те о ло шке ре фор ме са ци љем да по зо ве 
(по зив/да ’ва) вер ни ке на об но ву „пра вог“ зна че ња мо но те и зма, од но сно ве-
ро ва ња у јед ног Бо га (тав хид, та хид), чи ме би се де кон стру и са ле „тра ди ци-
о на ли стич ке“ прак се, од но сно оби ча ји, ко ји су у ме ђу вре ме ну за жи ве ле 
ме ђу му сли ма ни ма.58 Те прак се по ве ро ва њу ва ха би ста пред ста вља ју од-
сту па ња од пра ве ве ре. У том сми слу Аб дул ва хаб и ње го ви след бе ни ци на 
тра гу су ра ни јег Тај ми ји ног ви ђе ња мо но те и зма.59 Та кав „екс трем ни“ мо но-
те и зам, има из ме ђу оста лог за по сле ди цу и так фи ри зам. Так фи ри зам, од но-
сно так фир, пред ста вља кон тро верз ни те о ло шки кон цепт ко ји на му сли ма не 
ко ји не сле де ва ха би стич ку док три ну и ње ну прак су гле да као на ка фи ре 
(не вер ни ке)60. Так фи ри зам се још на зи ва и док три ном из оп ште ња.61 Так фир 

55 Текст Ку ра на по ве ро ва њу му сли ма на пред ста вља бу квал ну Бо жи ју реч, об ја вље-
но Бо жи јем по сла ни ку Му ха ме ду.

56 Ха мид Ал гар је про фе сор на де парт ма ну за Бли ско и сточ не сту ди је на Бер кли ју 
(Ha mid Al gar, Pro fes sor of Per sian and Isla mic Stu di es. De part ment of Ne ar Ea stern Stu di es, 
Uni ver sity of Ca li fo r nia, Ber ke ley)

57 H. Al gar, 10: „Wah ha bism is es sen ti ally a mo ve ment wit ho ut pe di gree; it ca me out of 
now he re in the sen se not only of emer ging from the wa ste lands of Najd, but al so its lack of sub-
stan tial pre ce dent in Isla mic hi story.“

58 Ah mad Mo us sal li, Wah ha bism, Sa la fism and Isla mism: Who Is The Enemy? Con flicts 
Fo rum: Be i rut – Lon don – Was hing ton 2009, 4.

59 Ва ха би ти се, као и Тај ми ја ра ни је, на су пр от хри шћан ске бо го слу жбе не прак се 
ко ја гло ри фи ку је обо жа ва ња све тих ме ста и до га ђа ја, про ти ве по се ћи ва њу Про ро ко вог гро-
ба и сла вље њу ње го вог ро ђен да на, сма тра ју ћи та кве ак тив но сти идо ла три јом. У том сми слу 
ва ха би ти осу ђу ју му сли ма не ко ји ука зу ју по част по кој ни ци ма, или по ди жу над гроб не спо ме-
ни ке, као и оне ко ји пра зну ју свет ко ви не по све ће све ци ма, или ан ђе ли ма. Та ква обо жа ва ња, 
по уче њу Аб дул ва ха ба, угро жа ва ју по кор ност Бо гу, по што ства ра ју сен ти мен те ко ји ма се 
на ру ша ва це ло ви тост осе ћа ја пот пу не по све ће но сти Све ви шњем (од но сном јед ном и је ди-
ном Бо гу тј. Ала ху, ка ко се мо но те и стич ки бог зо ве, без об зи ра на то да ли га при зи ва ју 
му сли ман ски или хри шћан ски вер ни ци, чи ји је ма тер њи је зик арап ски). 

60 Ibra him A. Ka ra wan, Takf īr. In John L. Espo si to. The Ox ford Encyclo pe dia of the Mo-
dern Isla mic World. Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press. 1995.

61 Gra e me Wo od, Što ISIS stvar no že li? The Atlan tic 2015., pre vod sa en gle skog Ma ri jan 
Mar ti no vić, текст на: http://www.the a tlan tic.com /fe a tu res/ar chi ve/2015/02/what-isis-re ally-
wants/384980/ pre gled 20.10.2016.
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под ра зу ме ва из оп ште ње, од но сно про те ри ва ње ли ца ко ја осту па ју од ве ре, 
из за јед ни це вер ни ка. Ме ђу тим, мо гу ћа је и обрат на од лу ка. Пра ви вер ник, 
уко ли ко жи ви у ве ћин ском не вер нич ком (ка фир ском) дру штву, ода зи ва се 
по зи ву и са мог се бе из оп шта ва. Он та да на пу шта та кво гре шно окру же ње 
и на се ља ва се, по жељ но са по ро ди цом, у изо ло ва ним за јед ни ца ма, где ће се 
бо ри ти про тив свих не вер ни ка, укљу чу ју ћи и ла жне вер ни ке, тј. оне ко ји се 
из да ју за му сли ма не, а то у ства ри ни су.

3.6.2. Са ла фи сти

За Тај ми ју и по том Аб дул ва ха ба, ме дин ски пе ри од, Му ха ме до вог жи-
во та и ра да, узор је по ко јем би сва ислам ска дру штва трај но тре ба ло да се 
ор га ни зу ју. За по ме ну те бо го сло ве „ме дин ски мо дел“ је иде а лан дру штве ни 
по ре дак ко ме тре ба те жи ти и ко га тре ба сле ди ти. Ово ви ђе ње је и су шти на 
са ла фи стич ке док три не (ал-са лаф ал-са лих – по бо жни пре ци у сми слу пра-
вед ни, од но сно ис прав ни)62, ко ја се за сни ва на уве ре њу да по том ци тре ба да 
уче и да се тру де да у све му пра те и до стиг ну прет ке, од но сно да из гра де 
дру штво што при бли жни је оном пр во бит ном, са вр ше ном дру штву Му ха-
ме до вих след бе ни ка у Ме ди ни. У том сми слу, ка ко Ах мед Му са ли63 кон ста-
ту је, сви ва ха би ти су по пра ви лу са ла фи сти, али ни су сви са ла фи сти ва ха-
би ти.64 Иа ко ва ха би зам се бе сма тра истин ским са ла фи стич ким по кре том, 
Ха мид Ал гар ис ти че да све до 60-их го ди на 20. ве ка у јав но сти ни је би ло 
бли жих асо ци ја ци ја са ла фи ста са ва ха би змом.65 

62 „Са ла фи зам је тренд ко ји је у кон цеп ту ал-са лаф ал-са лих (the pi o us pre de ces sors) 
тра жио ин стру мент ко јим би се раз у ме ла исти ни та ин тер пре та ци ја и прак са Исла ма и од-
ба ци ло ку му ли ра но ис ку ство му сли ман ске за јед ни це. Са јед не стра не кон цепт је ко ри шћен 
ка ко би се му сли ма ни нај пре „очи сти ли“ од са да шњих ту ма че ња исто ри је, те о ло ги је, прав-
не на у ке и суд ске прак се, а по том упу ти ли на ре гре сив не вер ске, мо рал не и со ци јал не пу-
та ње – што је слу чај са ва ха би змом, или се усме ри ли ка про гре сив ним по ли тич ким, дру-
штве ним, ре ли гиј ским и мо рал ним ста за ма – као у слу ча ју исла ми стич ких ре фор ми ста и 
мо дер ни ста, Џ. Аф га ни ја, М. Иг ба ла, М. Аб дуа и М.Р. Ри де.... Последичнотоме,концепт
алсалаф,друштво,илипојединца,можеводитинапред,илиназад...По ме ну ти ре фор-
ми сти, иа ко их зо ву оче ви ма са ла фи је (sa la fiyya), за пра во за раз ли ку од са ла фи ста/ва ха би-
ста ни су за мр зну ти у исто ри ји и иде а ли ма пр ве три ге не ра ци је исла ма“. Ah mad Mo us sal li, 
Wah ha bism, Sa la fism and Isla mism: Who Is The Enemy?, Con flicts Fo rum: Be i rut – Lon don – 
Was hing ton, 2009, 11-12. 

63 Pro fe sor Ah med Mo us sal li, Ame ri can Uni ver sity Be i rut, Le ba non
64 A. Mo us sal li, 3.
65 H. Al gar, 47: “it was not un til the 1960’s that a clo ser as so ci a tion of sa la fis with Wah ha-

bism ca me abo ut.“
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4. ИБН ТА И МИ ЈИН И ВА ХА БИ СТИЧ КИ ПРИ СТУП  
ОПО РЕ ЗИ ВА ЊУ

Ибн Та и ми јин при ступ ислам ској по ре ској по ли ти ци, дат у на став ку 
ра да, осло њен је на књи гу Аб дул Азим Исла хи ја Еко ном ски кон цепт Ибн 
Та и ми је.66 Ово де ло А. А. Исла хи ја ко ри стио је и Ђу ро Бе нић, у свом прет-
ход но по ме ну том ра ду.

Исла хи је ра за су те ра до ве Ибн Та и ми је са брао на јед ном ме сту, пре вео 
са арап ског на ен гле ски је зик и об ја вио као це ло вит при каз Та и ми ји не еко-
ном ске ми сли. Бе нић ука зу је: „Ве ћи ну раз ма тра ња из под руч ја еко но ми је 
Ибн Та и ми ја дао је у дви је књи ге: Al-His bah FI ’l-Islam (Јав не ду жно сти у 
исла му: ин сти ту ци ја хис ба ха).67 i Al-Siyasah al-Sha riyah FI Islah al-Rai wa’l-
Raiyah (Јав ни и при ват ни за ко ни у исла му)“.68 Бе нић скре ће па жњу да у 
пр вој књи зи Ибн Та и ми ја рас пра вља о де ло ва њу тр жи шта и раз ло зи ма за 
ди рект ну ин тер вен ци ју др жа ве на тр жи шту, освр ћу ћи се при том и на спе-
ци фич ну ислам ску ад ми ни стра тив ну ин сти ту ци ју – хис бах. У дру гој књи зи 
Та и ми ја се ба ви еко но ми ком јав ног сек то ра, од но сно ба ви се пи та њи ма јав не 
по тро шње, по ре за, за ду жи ва ња, уло ге и функ ци ја нов ца, ка ма те, сма ње ња 
вред но сти ва лу те, ин фра струк ту ре, рас по де ле до хот ка, си ро ма штва и др.69

Ибн Та и ми јин (пу но име би ло му је Та ки ад-Дин Ах мад ибн Та и ми ја) 
кон цепт из град ње јав них фи нан си ја те жи рав но те жи у за до во ља ва њу оп штег 
и по је ди нач них ин те ре са, од но сно уса гла ша ва њу по тре ба ислам ске др жа ве 
и ње них др жа вља на – чла но ва му сли ман ске за јед ни це. Тај кон цепт илу стру-
ју ста во ви Ибн Та и ми је, ко је ци ти ра А. А. Исла хи на основ ну из вор ног тек ста 
Та и ми ји них де ла: „Дру штвом мо ра ју вла да ти ве ли ко ду шност и до бро чин ства. 
Љу ди би тре ба ло да по тре бе дру гих ста ве ис пред сво јих по тре ба. За сва ку је 
осу ду по хле па за нов цем и твр дич лук. Лу ку зан на чин жи во та, са дру ге стра-
не, тре ба из бе га ва ти. Нај бо ља је по ли ти ка сред њег пу та.“70 На осно ву прет-
ход них на во да мо же се за кљу чи ти да Ибн Та и ми ја, ства ра лац из по зног 13. 

66 Ab dul Azim Isla hi Eco no mic Con cepts of Ibn Ta i miyah , Le i ce ster, The Isla mic Fo un da-
tion, 1988/1408 H. Re prin ted 1996/1417 H. Аб дул Азим Исла хи (р. 1950) про фе сор на Ислам ском 
еко ном ском ин сти ту ту, Уни вер зи тет Кра ља Аб ду ла зи за, Џе да, Са у диј ска Ара би ја (The 
Isla mic Eco no mics In sti tu te, King Ab du la ziz Uni ver sity, Jed dah, KSA). Док то ри рао 1981.г. на 
Му сли ман ском Уни вер зи тет у Али га ру, Утар Пра деш, Ин ди ја (Тhe Ali garh Mu slim Uni ver-
sity, In dia). Ме ђу на род ни ау то ри тет на по љу из у ча ва ња исто ри је ислам ске еко ном ске ми сли.

67 Об јав ње на на ен гле ском као: Ibn Taymiya, Pu blic Du ti es in Islam: The In sti tu tion of the 
His bah, Isla mic Fo un da tion, Le i ce ster 2007.

68 Đ. Be nić, 578.
69 S. M. Gha zan far, “Me di e val Isla mic Tho ught – Fil ling the Gre at Gap in Eu ro pean Eco-

no mics”, Ex plo ra ti ons in me di e val Arab-Isla mic eco no mic tho ught: so me aspects of Ibn Ta i miyah-
’s  eco no mics, Taylor & Fran cis Gro up, Lon don 2003, 58; На ве де но пре ма: Đ. Be nić, 578.

70 lbn Ta i miyah , Аl-Siyii sah al-Shar’iyah, Dar al-Sha’b, Ca i ro 1971, 153. На ве де но пре ма: 
A. A. Isla hi, 137.
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и ра ног 14. ве ка (1263-1328), има вр ло ја сан став о по тре би уса гла ша ва ња 
јав не и при ват не по тро шње. Он осу ђу је пре ко мер ну лич ну по тро шњу, али и 
исту та кву ште дљи вост, да ју ћи пред ност јав ном ин те ре су над по је ди нач ним 
по тре ба ма чла но ва му сли ман ске за јед ни це. За го ва ра ју ћи по ли ти ку сред њег 
пу та, Ибн Та и ми ја, на не ки на чин, ука зу је на мо дел др жа ве бла го ста ња, као 
др жа ве ко ја се ста ра да кроз сво је де ло ва ње обез бе ди до бар жи вот ни стан дард 
и ма те ри јал ну си гур ност сво јих гра ђа на. У том сми слу, ме ре но да на шњим 
стан дар ди ма, Ибн Та и ми ји на иде ал на др жа ва и ње на фи нан сиј ска по ли ти ка 
пред ста вља ју не ку вр сту кеј нзи јан ског мо де ла. Та ква Та и ми ји на др жа ва на-
ла зи се на су пр от оно ме што у са вре ме ном еко ном ском и дру штве ном сми слу 
пред ста вља ли бе рал на др жа ва, ко ју ка рак те ри ше из ме ђу оста лог и мла ко 
опо ре зи ва ње имо ви не бо га тих. Са дру ге стра не, Ибн Та и ми ју не тре ба сма-
тра ти за го вор ни ком не ка кве со ци ја ли стич ке ислам ске др жа ве, ко ја би те жи-
ла ега ли тар но сти. Он по ла зи од ста но ви шта да су со ци јал не раз ли ке про из-
вод Бо жи је од лу ке. Циљ по ре ске по ли ти ке, упо тре бом лич них по ре за и њи-
хо вом при ме ном на бо ље сто је ће де ло ве за јед ни це, на ла зи се у урав но те же њу 
оп штег дру штве ног стан дар да, а не у ели ми на ци ји со ци јал них раз ли ка. Ибн 
Та и ми ја за то ка же: „Ка да је Алах ство рио две вр сте љу ди – бо га те и си ро ма-
шне – на чи нио је за кат оба ве зом за бо га те и пра вом за си ро ма шне.“71 Ја сно 
се из прет ход ног ци та та са гле да ва да по ре ски кон цепт Ибн Та и ми је не же ли 
да ели ми ни ше со ци јал не раз ли ке, али ин си сти ра ју ћи на лич ном опо ре зи ва-
њу бо га тих кроз за кат (ми ло дар), он те жи убла жа ва њу со ци јал не по ла ри за-
ви је и ели ми ни са њу екс трем ног бо гат ства и си ро ма шта ва у дру штву. При-
ме на Ибн Та и ми ји ног по ре ског кон цеп та би у не кој иде ал ној за вр шни ци 
во ди ла ка ства ра њу сво је вр сне ислам ске др жа ве бла го ста ња.

А. А. Исла хи у по ме ну том ра ду ука зу је на спе ци фи чан еле ме нат ком-
плек сно сти не са мо ислам ског опо ре зи ва ња, не го и ислам ске еко ном ске 
по ли ти ке у це ли ни. Ис ти че да Ибн Та и ми ји на раз ма тра ња о еко ном ским 
пи та њи ма садржесвудаприсутанставдасуекономијаирелигија
неодвојиви.72 Ка ко оце њу је Исла хи не ра ди се ту о иди о син кра зи ји не го је 
та кво је дин ство ка рак те ри сти ка са мог исла ма.73 Ме ђу тим, Ибн Та и ми ја по-
што се по себ но ба вио јав ном по тро шњом, ко ју је раз вр стао у ши ро ке ка те-

71 Ibid., 138 
72 При то ме А.А. Исла хи скре ће па жњу и да Ибн Та и ми ји на еко ном ска раз ма тра ња 

ни су са же та у окви ру јед ног ње го вог ра да не го су ра за су та на раз ли чи тим ме сти ма у Та и-
ми ји ним де ли ма. 

73 A. A. Isla hi, 177. Исла хи упо тре бља ва реч idi o sin crasy у ори ги нал ном тек сту на ен гле-
ском је зи ку. Огра ђу ју ћи се од иди о син кра зи је, у су шти ни на гла ша ва да је спој еко но ми је и 
ре ли ги је у исла му при ро дан, од но сно ни је реч о не ка квој екс цен трич но сти исла ма. На и ме, 
по што је Ку ран ди рект но бо жи је сло во, фе но ме ни ко ји ма се Ку ран ба ви, па та ко и еко но ми ја, 
увек у се би има ју бо жи ју про ми сао. Из Ку ра на, да кле, не про ис ти че са мо ду хов ни аспект 
ве ре не го и све тов не ак ци је вер ни ка, па ти ме и њи хо ва по на ша ња у до ме ну при вре ђи ва ња.
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го ри је ко ри сни ка, схва та да за по тре бе та квог оби ма по тро шње мо жда не ће 
би ти до вољ но сред ста ва из при хо да ко ји су пред ви ђе ни ша ри јом. Он за сту-
па ста но ви ште да је ле ги тим но му сли ма ни ма уво ди ти и дру ге фи нан сиј ске 
оба ве зе, осим оних утвр ђе них за ка том.74 Та и ми ја же сто ко кри ти ку је ми сли-
о це ко ји су оспо ра ва ли пра во др жа ви да уве де но ве по ре зе му сли ман ским 
по да ни ци ма.75 Та и ми ја за кат ви ди као оп шту да жби ну ко ја се уво ди на укуп-
ну имо ви ну по ре ског об ве зни ка. Об ве зник је од ра сли му сли ман вер ник, 
ко ји има по слов ну спо соб ност. По ре ска осно ви ца је имо ви на, чи ја је вред ност 
из над ша ри јом про пи са ног ми ни му ма. Ова вр ста по ре за би у да на шњем 
сми слу би ла по рез на имо ви ну, или we alth tax у ак гло-сак сон ској тер ми но-
ло ги ји. Ме ђу тим, уво ђе ње по ре ске оба ве зе му сли ма ну из над ви си не за ка та, 
про ис ти че, по Та и ми ји, не из то га што по сто ји не ка ме ра имо ви не, или бо-
гат ства из над ми ни му ма, не го за то што по сто ји на ра ста ју ћа по тре ба у дру-
штву. А. А. Исла хи, по зи ва ју ћи се на Та и ми ји не ра до ве, за ту на ра ста ју ћу 
по тре бу узи ма као при мер тро шак, или дру гу по моћ ко ја се да је ро ђа ци ма 
у слу ча ју ван ред них не срећ них окол но сти. У та квим слу ча је ви ма је имо ви-
на пред у слов за по моћ бли жњи ма, а не осно ва за фи нан сиј ску оба ве зу. За то 
је по Ибн Та и ми ји ја сно да по сто је и дру ге по ре ске оба ве зе осим за ка та, 
ка да на ра сте дру штве на по тре ба, што је ис пра ван од го вор ко ји ше ри јат на-
гла ша ва без об зи ра на то ко ли ко је по је ди нач но бо гат ство не ког чла на му-
сли ман ске за јед ни це.76 Са дру ге стра не, уво ђе ње за ка та оства ру је се на осно-
ву чи ње ни це да не ко по се ду је бо гат ство, од но сно имо ви ну, на не ком ни воу 
из над ми ни мал ног, та ко да је оба ве за пла ћа ња за ка та при сут на чак и ако у 
кон крет ном гра ду, или по сма тра ној му сли ман ској за јед ни ци, не ма ко ри сни-
ка сред ства при ку пље них за ка том. Та да за кат, од но сно сред ства њи ме при-
ку пље на, тре ба по тро ши ти у не кој дру гој сре ди ни. А. А. Исла хи ука зу је да 
је пре Ибн Та и ми је још са мо Ибн Хазм77 сна жно за го ва рао по тре бу за до-
дат ним опо ре зи ва њем, из ван окви ра за ка та, ре чи ма да је у сва кој зе мљи 
ду жност бо га тих да по ма жу си ро ма шни ма, а да је пра во вла да ра да их на 
то при ну ди, уко ли ко за кат и дру ги јав ни при хо ди ни су до вољ ни.78 

74 Ibid., 219
75 Ibid, 220. “He strongly cri ti ci zes the thin kers who deny the right of the of the sta te to 

im po se new ta xes.”
76 Ibid.
77 Abū Muḥam mad Aʿlī ibn Aḥmad ibn Saʿ īd ibn Ḥazm, по знат и као Al-Andalusī aẓ-Ẓāhirī 

(994 –1064.г), Ан да лу зиј ски пе сник, исто ри чар, те о лог, фи ло зоф и прав ник, ро ђен у Кор до-
би. Ини ци јал но след бе ник ма ли киј ске шко ле, пре шао је у ша фиј ску да би не где око три де-
сет го ди не по стао след бе ник за хи риј ске шко ле. Ова шко ла иа ко ни је јед на од че ти ри при-
хва ђе не су нит ске шко ле осла ња се на ли те рар но, ја сно и не скри ве но зна че ње од но сно ту-
ма че ње Ку ра на (за хи ри ја). Na osno vu: “From Ma li kism to Sha fi’ism  to Za hi rism: The Con ver-
si ons of Ibn Hazm,” стра не 73-87. Con ver si ons isla mi qu es. Iden ti tes re li gi e u ses en Islam me di-
ter ra neen, ed. Mer ce des Gar cia-Are nal. Pa ris: 2001

78 A. A. Isla hi, 220
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4.1.Бид’а(иновативност)увахабитскојдоктринииопорезивање

Има ју ћи у ви ду на ве де на ста ја ли шта о ве за ма еко но ми је и ре ли ги је, 
мо же се за кљу чи ти да и Му ха мед Абд Ал-Ва хаб, као иде о ло шки на ста вљач 
Ибн Та и ми је, од но сно ва ха би ти као њи хо ви за јед нич ки след бе ни ци, не сум-
њи во по ла зи од Ку ра на као окви ра уну тар ко га тре ба да бу ду уре ђе на пи та-
ња при вре ђи ва ња и еко ном ске пре ра спо де ле. У том сми слу све ти спи си су 
осно ва укуп не еко ном ске по ли ти ке ислам ске др жа ве. Опо ре зи ва ње та ко 
по ста је ин стру мент вер ске док три не по мо ћу ко га се исто вре ме но ре гу ли шу 
од но си уну тар за јед ни це му сли ма на и из гра ђу је ислам ска др жа ва, а на ше-
ри ја ту кон ци пи ра но и у скла ду са њим спро ве де но опо ре зи ва ње, учвр шћу-
је ислам ску за јед ни цу, као и му сли ма на – по је дин ца, у ве ри у јед ног бо га и 
Му ха ме да као ње го вог по сла ни ка. 

Са дру ге стра не и за раз ли ку од Ибн Та и ми је, чи ји при ступ ува жа ва 
чи ње ни цу да еко ном ска по ли ти ка иа ко у осно ви уре ђе на Ку ра ном ипак је сте 
део со ци јал не ре ал но сти, те се са њом мо ра ускла ђи ва ти, ва ха би ти ге не рал-
но има ју не флек си би лан од нос пре ма свим дру штве ним по ја ва ма, за ко је 
оправ да но или не, сма тра ју да ни су у скла ду са сло вом Ку ра на и по на ша њем 
и прак сом ра ног исла ма.

Ак тив но сти и оби ча ји ко је ва ха би ти сма тра ју не и слам ским по на ша њем, 
због ко га му сли ман, иа ко по јав но вер ник, у су шти ни мо же би ти сма тран 
не вер ни ком,79 су ширк или по ли те и зам, ку фр – не ве ро ва ње у Бо га, рид да 
– апо ста за или от пад ни штво и би д’а – ино ва ци је.80 

Би д’а, од но сно ан ти и но ва тив но сти ва ха би стич ког уче ња („сва ка ино-
ва ци ја је гре шка“),81 мо гла би се по ја ви ти као огра ни ча ва ју ћи фак тор у кон-

79 Х. Ал гар, Wah ha bism: A Cri ti cal Es say, на стра ни 67. ис ти че да је ствар за јед нич ког 
ис ку ства му сли ма на да ва ха би ти и они под њи хо вим ути ца јем го ди на ма вр ло ла ко оп ту жу-
ју дру ге вер ни ке за мно го бо штво и не при хва тљи ве но во та ри је („First, it is a mat ter of com mon 
Mu slim ex pe ri en ce that Wah ha bis and tho se un der the ir in flu en ce ha ve been li be ral with ac cu sa-
ti ons of shi rk and bid’a for many years.”)

80 A. Mo us sal li, 4; http://se e ker shub.or g /an s -blog/2011/03/31/the-con cept-of-bi da-in -th e-isla-
mic-sha ria-2/

81 www .isla mlaws.com › Isla mic In fo
04.03.2011. – This Wah ha bi ide o logy is al so fol lo wed by the pre sent-day King dom of Sa u di 

Ara bia, whe re con se qu ently the con cept of bid_a in its ne ga ti ve sen se plays a pro mi nent part in re li-
gi o us and so cial di sco ur se. An in te re sting exam ple of this is the of fi cial vi ew on the ce le bra tion of the 
birt hday (maw lid) of the prop het Mu ham mad, an opi nion that was vo i ced of ten by the Grand Muf ti 
of the King dom, _Abd al-_Aziz ibn Baz (1910–1999). This fe sti val is strictly for bid den, be ca u se it is 
re gar ded as a bid_a,“whileeverybid_aisanerror.” De spi te the enor mo us re spect for the Prop het, 
Wah ha bis re ject ce le bra ting his maw lid be ca u se it is rightly un der stood as a la ter in no va tion. On the 
who le, ho we ver, in pre sent-day Islam only a mi no rity ad he re to this li mi ted, ne ga ti ve in ter pre ta tion 
of the con cept of bid_a, whi le the ma jo rity of Mu slims ap pro ves of a fle xi ble in ter pre ta tion, which is 
mo re com pa ti ble with mo dern be li efs and prac ti ces Ka ra wan, Ibra him A. (1995). “Takfīr”. In John L. 
Espo si to. The Ox ford Encyclo pe dia of the Mo dern Isla mic World. Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press.



ци пи ра њу по ре ских об ли ка, ко ји су у ве зи са лич ним опо ре зи ва њем, али 
ни су део си сте ма за ка та. Као при лог овој тврд њи илу стра тив но је пре да ва-
ње ше и ка Нух Мим Ке ле ра (Nuh Ha Mim Kel ler) са Но тин гем и Трент уни-
вер зи те та (Not ting ham and Trent Uni ver sity).82 Ше ик Ке лер се освр ће на ха дис 
у ко ме Про рок ка же: „Па зи те се ства ри ко је су тек по че ле, сва ка ино ва ци ја 
је стран пу ти ца“.83 Да би се овај ха дис раз у мео Ке лер упу ћу је на ту ма че ња 
кла сич ног те о ло га исла ма, ше и ка Му ха ме да Јур да ни ја84, ко ји ка же да се 
тре ба чу ва ти ства ри ко је ра ни је ни су по сто ја ле, тј. ства ри ко је по сто је у 
ислам ској прак си, а ко је су у ко ли зи ји са Све тим за ко ном. То зна чи да се 
по ме ну ти ха дис од но си на оби чај не фе но ме не ко ји су се ја ви ли то ком исто-
риј ског раз во ја арап ског и ислам ског дру штва, а ко ји ни су утвр ђе ни тек стом 
Ку ра на. За то све ино ва ци је (би д’а) Јур да ни свр ста ва у пет од ред ни ца Све тог 
за ко на, по зи ва ју ћи се при то ме на по де лу би д’а у уче њу кла сич ног те о ло га, 
прав ни ка и ли де ра ша фиј ске шко ле из 13. ве ка Из ал-Дин бин Абд ас-Са ле-
ма85. По ал-Са ле му, ино ва ци је мо гу би ти оба ве зне, за тим не за ко ни те од но-
сно за бра ње не, пре по руч љи ве, оне ко је ства ра ју не ла год ност, и до пу ште не, 
што је у пот пу ном скла ду са у ра ду већ при ка за ним кри те ри ју ми ма фик ха.86 
Ова по де ла на при хва тљи ве и не при хва тљи ве ино ва ци је је ја сни је де фи ни-
са на у Кри тич ком есе ју о ва ха би зму Ха ми да Алгарa. Он се освр ће на већ 
по ме ну тог Абд ас-Са ле ма и ње го во од ре ђе ње о до брим ино ва ци ја ма (bid’a 
ha sa na), ко је се мо же раз у ме ти као став ко јим се ино ва ци је свр ста ва ју у пет 
гру па: оба ве зне, пре по руч љи ве, до зво ље не, оне чи ју при ме ну тре ба обес-

82 Пре да ва ње на веб стра ни ци www.ma sud.co .uk  › Sha ikh Nuh Ha Mim Kel ler The Co-
cept og Bi d’a in Il sa mic Sha ria, Not ting ham and Trent Uni ver sity on Wed nes day 25th Ja nu ary 
1995, пре гле да но 18.10.2017.

83 We are now able to re turn to the ha dith with which I be gan my talk to night, in which the 
Prop het (Al lah bless him and gi ve him pe a ce) said, “. . . Be wa re of mat ters newly be gun, for every 
in no va tion is mis gu i dan ce”.

84 Еги пат ски те о лог, ша фиј ске шко ле, умро по чет ком 20. ве ка
85 Izz al-Din ‘Abd al-’Aziz ibn ‘Abd al-Sa lam ibn Abi ‘l-Qa sim ibn al-Ha san al-Di mas hqi, 

Sul tan al-’Ula ma, Abu Mu ham mad al-Su la mi, (р. 1181 Да маск – у. 1262 Ка и ро).
86 We are now able to re turn to the ha dith with which I be gan my talk to night, in which the 

Prop het (Al lah bless him and gi ve him pe a ce) said, “. . . Be wa re of mat ters newly be gun, for every 
in no va tion is mis gu i dan ce”. And un der stand it as ex po un ded by a clas sic scho lar of Islam, She ikh 
Mu ham mad Jur da ni, who said: “Be wa re of mat ters newly be gun”, dis tan ce your sel ves and be wary 
of mat ters newly in no va ted that did not pre vi o usly exist”, i.e. things in ven ted in Islam that con tra-
ve ne the Sac red Law, “for every in no va tion is mis gu i dan ce” me a ning that every in no va tion is the 
op po si te of the truth, i.e. fal se hood, a ha dith that has been re la ted el sew he re as: “for every newly 
be gun mat ter is in no va tion, every in no va tion is mis gu i dan ce, and every mis gu i dan ce is in hell” 
me a ning that everyone who is mis gu i ded, whet her thro ugh him self or by fol lo wing anot her, is in 
hell, the ha dith re fer ring to mat ters that are not good in no va ti ons with a ba sis in Sac red Law. It 
has been sta ted (by Izz ibn Abd al-Sa lam) that in no va ti ons (bi da) fall un der the fi ve he a dings of 
the Sac red Law (n: i.e. the obli ga tory, un law ful, re com men ded, of fen si ve, and per mis si ble):
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хра бри ти и оне за бра ње не.87 Ке лер пре но си Јур да ни је ву кла си фи ка ци ју би-
д’а по ко јој у ту пр ву гру пу, оних не са мо до пу ште них, не го и оба ве зних 
ино ва ци ја, спа да ју би д’а ко је се мо ра ју при ме ни ти. То су ино ва ци је ко је се 
од но се на за пи се Ку ра на и пи са не за ко не исла ма, уко ли ко по сто ји страх да 
је не што од ори ги нал них за пи са из гу бље но, као и је зич ка про у ча ва ња ко ји-
ма би се арап ски текст Ку ра на и су на ис прав ни је раз у мео.88 Ке лер ука зу је 
да Јур да ни у дру гу гру пу, или не за ко ни те, од но сно не до пу ште не ино ва ци је, 
експлицитносврставанеисламскепорезеинамете, од но сно дажбине
коједајувластниположајуСветомзаконуонимакојиматонеприпа
да.89 Овај став тре ба раз у ме ти та ко што је у тек сту Ку ра на за ко но да вац сам 
Алах, те сло во за ко на мо же ме ња ти је ди но Он, а не не ко зе маљ ско би ће, 
ма кар то био и вла дар. Ино ва ци је та ко, са мим тим што су по бо жи јем за ко-
ну не за ко ни те, оба ве зу ју вер ни ка да их не при ме њу је. Јур да ни је во ту ма че ње 
би д’е у ве зи са по ре зи ма је по себ но зна чај но, јер је он след бе ник ша фиј ске 
шко ле ко ја је исто риј ска осно ва за ка сни ју хан ба лит ску шко лу, на чи јим је 
тра ди ци ја ма док три ну за сно вао и Му ха мед Абд ал Ва хаб. Ал Ва хаб се опре-
де лио да ино ва ци је тј. но во та ри је (не)при хва та хро но ло шки. Би д’а је, по 
ва ха бит ском уче њу, сва ка ино ва ци ја ко ја се као вер ска прак са, или ре ли гиј-
ски кон цепт, по ја ви ла по сле тре ћег ве ка ислам ске ере.90 Од тог пе ри о да, по 
ва ха би ти ма би д’а је увек не га ти ван кон цепт, па у том сми слу ни јед на ино-
ван тив ност ни је до пу ште на.91 Не сум њи во да би у том кон тек сту и би да, тј. 

87 Rah mi Yaran, “Bid’at,” Ti ir kiye Diyanet Vak fi Islam An sik/ope di si, VI, 129; на ве де но 
пре ма: H. Al gar, 35. 

88 (1) The first ca te gory com pri ses in no va ti ons that are obli ga tory, such as re cor ding the 
Qu r’an and the laws of Islam in wri ting when it was fe a red that so met hing might be lost from them; 
the study of the di sci pli nes of Ara bic that are ne ces sary to un der stand the Qu r’an and sun na such 
as gram mar, word dec len sion, and le xi co graphy; ha dith clas si fi ca tion to di stin gu ish bet we en ge-
nu i ne and spu ri o us prop he tic tra di ti ons; and the phi lo sop hi cal re fu ta ti ons of ar gu ments advan ced 
by the Mu ’ta zi li tes and the li ke.

89 (2) The se cond ca te gory is that of un law ful in no va ti ons such as non- Isla mic ta xes and 
le vi es, gi ving po si ti ons of aut ho rity in Sac red Law to tho se un fit for them, and de vo ting ones ti me 
to le ar ning the be li efs of he re ti cal sects that con tra ve ne the te nets of fa ith of Ahl al-Sun na.

90 H. Al gar, 35: “Mu ham mad b. ‘Abd al Wah hab op ted for an en ti rely ne ga ti ve and chro no-
lo gi cally de fi ned un der stan ding of the con cept: bid’a was wha te ver re li gi o us prac ti ce or con cept 
had co me in to be ing af ter the third cen tury of the Isla mic era.” 

91 Ва ха би стич ка де фи ни ци ја тер ми на ино ва ци је, од но сно но во та ри је, као и по твр да 
не га тив ног од ре ђе ња ва ха би та пре ма би ду од но сно ино ва ци ја ма мо же се на ћи http://www.
pu tvjer ni ka.co m/fo rums/to pic/da -li -u-isla mu-po sto ji-li je pa-no vo ta ri ja/pa ge/2 стра ни ца по ста-
вље на 25.01.2013. у 15:16 ч. у окви ру рас пра ве на те му: 

ДА ЛИ У ИСЛА МУ ПО СТО ЈИ ЛИ ЈЕ ПА НО ВО ТА РИ ЈА? Aнонимни ау тор сај та Пут 
вјер ни ка об ја шња ва је зич ка зна че ња но во та ри ја од но сно ино ва ци ја: „ЈЕ ЗИЧ КО ЗНА ЧЕ ЊЕ 
НО ВО ТА РИ ЈА: Не ко ли ко је тер ми на ко ји де фи ни шу но во та ри ју у је зич ком зна че њу, од њих су:

• По чи ња ње или осни ва ње не че га но вог, од но сно не што што ни је прет ход но би ло
• Ино ва ци ја
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но во та ри ја у ве зи са по ре зом ко ји је већ утвр ђен Ку ра ном, би ла не до пу сти-
ва. Ако је за кат, или не ки дру ги по рез, пре ци зно об ли ко ван све тим ку ран-
ским тек стом и су на ма, да кле Ала хо вим за ко но у строј ством, он да све тов ни 
за ко но да вац не ма мо гућ но сти да та кве да жби не ино ви ра и на ме ће их као 
по ре ску оба ве зу вер ни ци ма. 

5. ЗА КЉУ ЧАК

Ри гид но ту ма че ње бид’a, од но сно став да је сва ка но во та ри ја тј. ино ва-
ци ја штет на по ја ва, мо гао би би ти огра ни ча ва ју ћи фак тор, ко ји на ме ће ва-
ха би стич ка док три на у ве зи са не сум њи вом по тре бом за по ре ском ре фор мом, 
у арап ским мо нар хи ја ма За ли ва. Овај про блем се по себ но од но си на пи та ња 
кон ци пи ра ња но вих по ре ских об ли ка ко ји се ти чу лич ног опо ре зи ва ња, а 
ни су за кат. Као је дан од пет сту бо ва исла ма, за кат не мо же би ти ино ви ран, 
ни ти мо же би ти уне та „но во та ри ја“ не ког дру гог лич ног по ре ског об ли ка, 
а да се исто вре ме но не уђе у ко ли зи ју са ва ха би стич ком док три ном не при-
хва та ња би д’а. Да би се овај про блем пре ва зи шао и да би се про ши ре њем 
лич них по ре ских об ли ка санк ци о ни са ла еко ном ски, крај ње не ра ци о нал на 
ма те ри јал на по тро шња жи те ља арап ских мо нар хи ја За ли ва, та мо шњи за ко-

Да кле, но во та ри ја у је зи ку озна ча ва ино ви ра ње вје ре по сли је упот пу ње ња, или оно 
што је из у мље но по сли је Вје ро вје сни ка, сал лал ла ху алеј хи ве сел лем, у ви ду раз ли чи тих 
стра сти и дје ла. У осно ви но во та ри ја (ар. бид’ат) озна ча ва чи ње ње не чег но вог без прет ход-
но га при мје ра.

ШЕ РИ ЈАТ СКО ИЛИ ТЕР МИ НО ЛО ШКО ЗНА ЧЕ ЊЕ НО ВО ТА РИ ЈЕ:
Има ви ше де фи ни ци ја но во та ри ја у ше ри јат ској тер ми но ло ги ји, док сва ка прет ход ну 

де фи ни ци ју упот пу њу ју и до дат но де фи ни ше.
Шеј хул-Ислам Ибн Теј миј је, рах ме тул ла хи алеј хи (Ал лах му се сми ло вао) ка же: „Но-

во та ри ја у вје ри је оно што ни је про пи сао Ал лах и Ње гов По сла ник, сал лал ла ху алеј хи ве 
сел лем, или оно што ни је на ре ђе но као оба ве за или по хвал но дје ло.” А та ко ђер ре као је: 
„Дви је су вр сте но во та ри ја: Пр ва вр ста се од но си на из ре ке и увје ре ња, а дру га на дје ла и 
иба де те. Дру га вр ста под ра зу ми је ва пр ву, као што пр ва по зи ва у дру гу.” Јед на од основ ни 
де фи ни ци ја но во та ри је (ар. Бид’а) је сте да је то: “Но во о сми шље ни (но во о сно ван, из у мље ни) 
пут ко јим се же ли и ци ља при бли жа ва ња и обо жа ва ње Ал ла ха, аз зе ве џел ле.”Да кле, прет-
ход но де фи ни ци ја но во та ри је озна ча ва да она ни је Ше ри јат ски (вје р ски) уте мље на и да 
не ма ни ти јед ног ва лид ног до ка за из Кур’ана, ни ти Сун не та, а ни ти је би ла по зна та у вре-
ме ну Ал ла хо ва По сла ни ка, сал лал ла ху алеј хи ве сел лем, ко ји би је оправ дао или пак ста вио 
у круг ства ри ко је су ше ри јат ски до зво ље не. Та ко ђер, оно што се ра зу ми је из прет ход не 
де фи ни ци је но во та ри је је сте да у њу неулазе(неубрајајусе)научнотехничкипроналаз
цииноваоткрића– тј. ду ња луч ке ства ри не пот па да ју под ову де фи ни ци ју.“ 

Оту да, за по сма тра ча ван ислам ског све та, чуд на и не ра зу мљи ва скло ност ва ха би та 
у зе мља ма За ли ва ка ма те ри јал ним но во та ри ја ма, као што су нпр. ску пи ау то мо би ли, или 
мо бил ни те ле фо ни, уз исто вре ме ну из ра зи ту не скло ност ино ва тив но сти (но во та ри ја ма) у 
ства ри ма ко је се ти чу дру штве них од но са. 
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но дав ци сто је пред иза зо вом ула ска у те о ло шке рас пра ве са ва ха би стич ком 
уле мом, што мо же има ти по ли тич ке по сле ди це. Кон ци пи ра ње по ре ског 
за ко но дав ства и по ли ти ке у скла ду са ви ђе њем Ибн Та и ми ји ног ислам ског 
опо ре зи ва ња, мо гло би да по ми ри са вре ме не зах те ве бу џет ске рав но те же и 
тра ди ци о нал ни при ступ не при ко сно ве сти Ку ра на, су на и ха ди са као из во ра 
пра ва.
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