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Mно го је око овог по кре та или (об но вље не) ислам ске ор то док-
си је, чи ји је уте ме љи вач Mu ha med ibn Ab dul Ve hab (1703- 

1792), и да нас не ја сно ћа. Чак и на зив овог ислам ског по ли тич ког 
по кре та, ка ко га ве ћи на арап ских из во ра раз у ме, ни је увек је дин-
ствен, ни ти ја сан. Нај че шће се за ње га ко ри сти на зив “ве ха бит ски 
по крет”, дру ги их на зи ва ју му ва хи дун, у зна че њу до след ни мо но-
те и сти, а тре ћи их јед но став но не раз ли ку ју од по кре та се ле фи је, 
ко ји би се дао раз у ме ти, пре ма Књи зи и су ни, као по крет, ме тод 
или пут ко ји иде тра гом све тих ота ца. Пре ма ре че ним из во ри ма то 
је пут ко ји су по ста ви ле пр ве три ге не ра ци је му сли ма на и он мо ра 
би ти не про ме њив. При пад ни ци ово га по кре та во ле са ми се бе да 
на зи ва ју се ле фи ја ма, да ју ћи та ко се би ауто ри тет пра вих му сли ма-
на.

Ка ко мно ги бо гло сло ви сма тра ју да је ислам вре ме ном при мио 
у сво је кри ло уче ња ко ја су од сту па ла од тра ди ци је и пу та ко ји 
су про кр чи ле и ута ба ле пр ве три ге не ра ци је од Об ја ве, Ab dul ve-
hab је сма трао да се не ка опдсту па ња, пре све га она ко ја су пре ма 
ор то док сној тра ди ци ји би ла је ре тич ка мо ра ју по но во об јан си ти у 
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име Исти не. На рав но да се на пр вом ме сту на шло пи та ње схва та-
ња Бо га и Књи ге. Пи та ње да ли је Кур’ан сто врен или не иза зва ло 
је пр ви ве ли ки су коб у ислам ској дог ми. За ве ха бит ски по крет оно 
је по но во по ста ло ва жно, јер је пред ста вља ло јед но од ста рих раз-
дор них пи та ња ме ђу му сли ма ни ма. То пи та ње је ста ро и до сти гло 
свој врх у рас пра ви из ме ђу по кре та му та зи ла и има ма Ah me da bin 
Han be la, чи је су ре чи и де ла та да пред ста вља ле мо жда ве ћин ско 
сун нит ско ми шље ње. За раз ли ку од шко ле му та зи ла, имам је го во-
рио да Кур’ан ни је ство рен, већ да је ве чит, да по сто ји од вај ка да на 
Не бе ској та бли. Му та зи ла је би ла сна жан по крет и имам Ibn Han-
ba la је био за тво рен, па и му чен. Ме ђу тим, ово га је и про сла ви ло 
и до ве ло до осни ва ња уче ња и шко ле, ко ја је доц ни је до би ла по 
ње му име хан ба лит ски мез хеб, и ко ја му је до не ла не са мо ва тре не 
след бе ни ке, већ и сла ву осни ва ча јед не од че ти ри ве ли ке исласмко-
прав не шко ле, тзв. мез хе ба. 

Сле де ће пи та ње око ко јег су се су ко би ли ислам ски бо го сло ви 
од но си ло се на пи та ње о Ала хо вим име ни ма и свој стви ма. Смет њу 
су пред ста вља ли ха ди си и раз ли чи та пре да ја ко ји су Ала ху при пи-
си ва ли људ ска свој ства и осо би не. Тек је аша ри зам ове не до у ми це 
про ту ма чио на сим бо лич ки на чин, не ги ра ју ћи слич ност Бо га са чо-
ве ком. Та ко је аша ри зам по стао до ми на тан те о ло шки пра вац, шко-
ла код сун ни та, иако се хан бе лиј ска шко ла су прот ста вља ла овом 
ми шље њу и до слов но ту ма чи ла тек сто ве го во ре ћи да Бог има ру-
ке,но ге,очи,итд. Они су ис ти ца ли да су још пр ви ислам ски уче ња-
ци го во ри ли да се зна че ња тек ста и пре да ја са ми од се бе на ме ћу у 
до слов ном чи та њу, не при хва та ју ћи ни ка кво пре не се но ту ма че ње 
истих и да је зич ко зна че ње има пред ност. Исти на, сам Ibn Han-
bel ни је при пи си вао Бо гу слич ност са чо ве ком, као они ко је су се 
по ве зи ва ли са ње го вом шко лом. Уоста лом до тог уче ња је до шло 
тек на кон ње го ве смр ти,а као до каз за то је и чи ње ни ца да су и са-
ми хан бе лиј ски уче ња ци до ла зи ли у су коб са та квим схва та њи ма, 
на зи ва ју ћи при ста ли це не до зво ље ног ан тро по морф ног схва та ња 
Бо га мушеббихе, и да је ашаријскимезхеб и ње го во ту ма че ње да 
је Бог сло бо дан од сва ког не са вр шен ства, је ди но ис пра ва но. Ме ђу 
нај по зна ти јим хан бе ли ским уче ња ци ма су би ли Ibn Al-Dža u zi ко ји 
је био сво је вре ме но хан бе лиј ски пр вак, и ко ји је о ово ме мно го пи-
сао. И Su lej man ibn Ab dul Ve hab, брат Mu ha me da Ibn Ab dul Ve ha ba 
ба вио се овим пи та њем, на рав но по др жав ши став о то ме ашар ти-
ског мез хе ба.
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У 13. ве ку се по ја вљу је Ibn Tej mi ja Al-Har ra ni (1263-1328), ко ји 
је био ве о ма учен,ре чит,од ва жан,чо век од пе ра, је зи ка и ин те ли-
ген ци је. Он је сма трао да Ibn Han bel ни је за го ва рао став о ан тро-
пор фи зму Бо га и да вао је по др шку ашар ти ској, ве ћин ској у су у ни 
шко ли. И он да се у 18. ве ку по ја вио Mu ha med bin Ab dul Ve hab да 
об но ви хан бе лиј ско-теј миј ско уче ње и да му све жи ну. Од ње го вих 
ва тре них при ста ли ца ство ри ће се след ба или шко ла ве ха би је. 

MUHAMEDIBNABDULVEHABИОБНОВАДЕЛА 
ХАНБЕЛИЈСКОТЕЈМИЈСКОГУЧЕЊА

Mu ha med Ibn Ab dul Ve hab је ро ђен 1703. го ди не у гра ду Ал-
’Ујеј на, ко ји се на ла зи у ре ги ји Неџд,у сре ди шњем де лу Са у диј ске 
Ара би је. Ка ко је Неџд у то вре ме био ре ги ја си ро ма шна књи га ма, 
бо ље ре ћи ру ко пи си ма, Ab dul Ve hab је је ди но имао при ли ку да се 
су срет не са де лом Ibn Tej mi je. Да ли је то био раз лог за Ab dul Ve-
ha bo vo опре де ље ње, или се он ду хов но срео са Tej mi jom, је сте пи-
та ње. У сва ком слу ча ју, он је об но вио ње го во уче ње. Оно што је 
учи ни ло Ab dul Ve ha ba бр зо по зна тим је сте то што је при ста ли це 
аша ри је на звао не вер ни ци ма, што је, на кра ју, ис па ло да се од но си 
и на осман лиј ску др жа ву. Ам би ци о зан, Ab dul Ve hab је схва тио да 
му је за ши ре ње ње го вог мез хе ба по треб на и вој на моћ, па је про-
гла сио Са у да вла да ром свих му сли ма на, осно вао је вој ну је ди ни цу 
ко ју је на звао “Ihvan min ata’a Al lah” (Бра ћа по кор них Ала ху), ко ја 
је об ја ви ла рат Осман ли ја ма ко ји су др жа ли и С. Ара би ју. У не ко-
ли ко бор би они су од не ли по бе ду, док ту вој ску цар ска ар ми ја ни је 
по ра зи ла на че лу са еги пат ским ва ли јом Meh me dom Ali Pa šom.

На кра ју је вој ска Ab du la Ve ha ba “Бра ћа по кор на Ала ху” до-
ве ла на власт по ро ди цу Al-Saud, да ју ћи јој пр во на има мат и ти ме 
ле ги ти ми тет. Из то га пра ва на власт, на ста ла је и да нас на вла сти у 
С. Ара би ји ди на сти ја Са у ди да. Та ко су по том ци Са у да по ста ли вла-
да ри, а по том ци Ab dul Ve ha ba муф ти је. Исто ри ја је ову ве зу по ма ло 
за бо ра ви ла, док се ни је от кри ла ве за ди на сти је Al Saud, по себ но 
кра ља Ab du la zi za ibn Abur rah ma na Al Sa u da, ко ји је вла дао Са у диј-
ском Ара би јом од 1902. до 1953. го ди не, и ко ји се сма тра тре ћим 
осни ва чем Кра ље ви не Са у диј ске Ара би је, са В. Бри та ни јом, од но-
сно док се ни су ис по љи ли ути ца ји те ве зе1). 

1) Ве ћи на му сли ма на сма тра Ве ли ку Бри та ни ју сво јим по ли тич ким про тив ни ком због 
ње не агре си је на Осман ску ислам ску др жа ву, за тим због ини ци ра ња ула ска Је вре ја на 
па ле стин ску те ри то ри ју, ср це му сли ма на, и на кон то га због ње не стал не по др шке Је-
вре ји ма у бор би про тив му сли ма на.
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Но, ве ха би зам ипак ни је остао је дин ствен. Ве ха би је су из мно-
го раз ло га гле да ле на кра ља Sa u da као на из дај ни ка, ко ји са ра ђу је 
са “не вер ни ци ма”. Сто га је до шло до по де ле у ре до ви ма ве ха би ја 
на две стру је.На стру ју ко ја је по др жа ла кра ља, сма тра ју ћи га вла-
да ром свих му сли ма на и го во ре ћи “ко же ли мир до би ће га, а ко 
же ли рат до би ће га”, и на дру гу стру ју на чи јем се че лу на шао Ibn 
Bdžad. Ови су би ли про тив вла сти и кра ља, сма тра ју ћи га от пад ни-
ком од ве ре из два раз ло га. Пр ви је ње го ва ве за са “не вер ни ци ма”,а 
дру ги је уво ђе ње но вих све тов них вред но сти у си стем ко јих не ма 
у Ча сном Кур’ану, као што су те ле фон и те ле грам, ко је су сма тра ли 
ма ги јом. Шта ви ше, ове две стру је су се ме ђу соб но на зи ва ли не-
вер ни ци ма. Го ди не 1929. до шло је до ору жа ног су ко ба из ме ђу две 
кри ла а ко ји је по знат под на зи вом Бит ка на Ел Се бли и у ко јој је 
по ги ну ло око се дам де сет ве ха би ја из ре до ва про тив ни ка кра ља.

Сло бод но мо же мо сма тра ти ову бит ку и ову го ди ну го ди ном 
по чет ка пра ве,зва нич не и оштре по де ле ме ђу са мим след бе ни ци ма 
ве ха биј ског уче ња. Пр ва стру ја, ко ја је ста ла уз вла да ра и по др жа-
ва ла га у све му што је чи нио, по ста ла је по зна та под на зи вом се-
ле фи је зна ња, или на у ко ва ња. Док је дру га гру па сма тра ла кра ља и 
ње го ве при ста ли це не вер ни ци ма, бо ри ла се про тив њих и пре ти ла 
им оруж јем, и по зна та је под име ном се ле фи је џи ха да(све тог ра та).

По што су обе стру је про и за шле из истог из во ра, не сум њи во 
је да ме ђу њи ма по сто је ства ри око ко јих се сла жу, као и оне око 
ко јих се су ко бља ва ју. Ово је ва жно раз јан си ти, као би се ва ха би зам 
што бо ље раз у мео. Но, пр во тре ба пре по зна ти обе стру је, ве ха би је 
зна ња и ве ха би је те ро ри сте.2)

Пре не го да мо де фи ни ци ју ра то бор не стру је, же лим да ка жем 
да је зна че ње пој ма “џи хад”,око ко га су се сло жи ла ве ћи на му сли-
ма на, је сте уства ри уло жен труд (џухд) да Бо жи ја реч бу де увек на 
пр вом ме сту. Ме ђу тим, за зна че ње тер ми на “ве ха би је џи ха да, или 
џи ха ди сти” до го во ре но је сле де ће: под тим тер ми ном се под ра зу-
ме ва ју ску пи не или по је дин ци ко је но се иде ју о џи ха ду (ра то ва-
њу) оруж јем про тив по сто је ћих вла сти у ислам ским др жа ва ма, или 
про тив спо ља шњег не при ја те ља, при хва та ју ћи став ко ји се за сни ва 
на Бо жи јим на че ли ма, на љу ба ви пре ма вер ни ци ма и мр жњи пре ма 
не вер ни ци ма, као и на осно ва ма са вре ме не, по ли тич ке,ле ги тим не 
иде је и ли те ра ту ре о џи ха ду. Та ко се до шло до две по де ле, на оне 

2) Ве ха би је џи ха да или се ле фи је џи ха да вр ло при хва та ју на зив ‘те ро ри сти’ и ра ду ју се 
те ро ру над “Ала хо вим и сво јим не при ја те љи ма”.
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ко је има ју идеј ни план или ме тод ко јим се бо ре за рад оства ри ва ња 
оп штих по ли тич ких ци ље ва, и на оне ко ји при бе га ва ју те ро ри зму 
и оруж ју, не по се ду ју ћи ни ка кав идеј ни план, или ја сне по ли тич ке 
или дру ге не ке ци ље ве.

Они не вер ни ком сма тра ју сва ког ко при ме њу је и по шту је уста-
но вље не вред но сти, би ло да је у пи та њу за ко но дав на, суд ска и из-
вр шна власт. Про тив су уче ство ва ње на из бо ри ма, не при хва та ју 
вој ску, по ли ци ју и оста ле де мо крат ске ин сти ту ци је.3) За њих је џи-
хад оба ве зан, чак и у од су ству има ма, тј. да та да тре ба про на ћи 
има ма и ха ли фу. Код њи хо вих те о ре ти ча ра уте ме ље на је пред ност 
“бор бе про тив бли жег не при ја те ља”, ко јег пред ста вља ју арап ски и 
ислам ски ре жи ми, сма тра ју ћи их ре жи ми ма “па ган ства и од пад ни-
штва од ве ре”, али је и “бор ба про тив да љег не при ја те ља” оба ве-
зна, ако за њу по сто ји мо гућ ност.4) Ли тер ту ра до зво ља ва про ли ва-
ње кр ви пр вих, на те о риј ском ни воу са мо, јер оруж је про тив њих 
је су пру жа ње до ка за и об ја шње ња ко ја тре ба да их вра те на пра ви 
пут исла ма.

ВРСТЕИМЕТОДЕ 
ТЕРОРИСТИЧКИХОРГАНИЗОВАЊА

Те ро ри зам се ја вио кра јем пр ве по ло ви не про шлог ве ка, и на-
ста вио да се прак ти ку је до сеп тем бра 2001. го ди не, до да ту ма ко ји 
је до при нео да свет до би је но ви из глед. Пре ма на чи ну ње го вог ор-
га ни зо ва ња, мо же их се раз вр ста ти у три гру пе:

а) Пр ва гру па при хва ти ла иде ју о бор би уну тар др жа ве, у скла-
ду са тај ним удру жи ва њем и пи ра ми дал ном мре жном струк ту ром.
Њен основ ни циљ је оба ра ње по сто је ћих вла сти и ре жи ма у арап-
ском и ислам ском све ту, и ус по ста вља ње ислам ског ре жи ма кроз 
ору жа ни џи хад. Ње ни при пад ни ци су ме ђу соб но по ве за ни за кле-
твом, емиром, тј. во ђом и ру ко вод ством.По мом ми шље њу, ова гру-
па ни је ус пе ла на вој ном пла ну, по ра же на је на те ре ну и пра ће на је 
од стра не без бед но сних аген ци ја.

б) Гру па отво ре ног де ло ва ња и су ко бља ва ња, ко ја де лу је на 
осно ву ис ку ста ва сте че них у отво ре ним су ко би ма у Ав га ни ста ну, 
Бо сни и Хер це го ви ни, Че че ни ји. По мом ми шље њу, овај на чин де-

3) При ме тио сам да те ро ри стич ка стру ја сма тра зва нич не вер ске по гла ва ре у арап ским и 
ислам ским зе мља ма, као што су муф ти је и сл. Ли це ме ри ма (ar. mu na fik) и от пад ни ци ма 
од ве ре због са рад ње са не му сли ма ни ма.

4) Ab dul Ha kim, Da’wa al-mu qa va ma al-isla mi ja al-ale mi ja, str. 451.
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ло ва ња је до не кле по сти гао успех на вој ном и без бед но сном пла ну, 
али је ви ше ус пео на ме диј ском пла ну, што је до ве ло до по кре та ња 
ислам ског јав ног мње ња у ве зи са тим про бле ми ма. Ме ђу тим, по-
ли тичкг успе ха не ма, осим де ли мич но у Ав га ни ста ну. 

в) Гру па ко ја се осла ња на ин ди ви ду ал ни џи хад и те ро ри зам 
пре ко ма лих ће ли ја. Ре ци мо као што је ак ци ја Se ji da al-Ma sri ja ко ји 
је убио Је вре ји на Ka ha nu, за тим ак ци ја Jor dan ca al-Da ka mi sa, ко ји 
је убио не ко ли ко Је вреј ки на гра ни ци, итд.

Све ове те ро ри стич ке гру пе се осла ња ју на фе тве Ibn Tej mi je и 
ње му слич ним ме ђу ауто ри те ти ма тог уче ња, као што се осла ња ју 
и на фик ху неџ диј ске шко ле, од но сно иде је Mu ha me da ibn Ab dul 
Ве ха ба и свих оних ко ји су по сле њих сле ди ли ову шко лу.

НАЈЗНАЧАЈНИЈИАУТОРИТЕТИ 
ТЕРОРИСТИЧКЕСТРУЈЕ

На оно кри ло ве ха би ја ко је се од лу чи ло да пу тем те ро ра спро-
во ди сво је иде је и ме ња свет, ве о ма су ути ца ли не ки ислам ски ми-
сли о ци дру ге по ли ви не про шло га ве ка, ма да у су шти ни ни су при-
па дал овом по кре ту. Но, њи хов је ути цај био то ли ки, да се за мно ге 
мо же ре ћи да су би ли ба рем сим па ти зе ри ве ха би зма или му не по-
сред но да ли кри ла.

SejidKutb
Se jid Kutb је ро ђен 1906. го ди не у еги пат ској про вин ци ји Асјут. 

По стао је , нео спор но, пи о нир иде је о те ро ри зму и џи ха ду са вре-
ме ног до ба, за чи је се ми сли и иде је, без сум ње, ве зу је на ста нак 
прак се екс ко му ни ци ра ња и те о ри је те ро ри стич ког по кре та. За по-
чео је ства ра лач ки жи вот као књи жев ник, пе сник и ве о ма успе шни 
ис тра жи вач и кри ти чар књи жев но сти. Пу то ва ње у Аме ри ку због 
шко ло ва ња, има ће зна ча јан ути цај на ње го во идеј но пре о бра же ње, 
до шав ши убр зо по том у ди рект ну ве зу са ру ко вод ством ор га ни за-
ци је ал-Ихва нул-му сли мин. Због ве зе са овим по кре том он би ва 
при тво рен. Та да шњи сплет окол но сти, бо ра вак у за тво ру са во ђа ма 
те ор га ни за ци је, од по чет ка пе де се тих па до сре ди не ше зде се тих, 
би ли су при ли ка да на ста ну број ни ру ко пи си, ко ји се за и ста сма-
тра ју идеј ном и ме тод ском осно вом са вре ме ног те ро ри зма уну тар 
арап ског и ислам ског све та. Ње го во де ло FizalaliQur’ani (У сен ци 
Ку ра на), ко је пред ста вља ту ма че ње кур’ан ских аје та на на чин ко ји 
ма ни фе сту је иде је по кре та - а про и за шло је из де ла дру гих ту ма-
ча, ег зе ге та - са др жи су шти ну те о ри ја по кре та и иде ја са вре ме ног 
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те ро ри зма, као и су шти ну свих схва та ња ко је је Се јид же лео да 
из не се. Ње го во де ло Ma’alimfialtariq (Зна ко ви на пу ту) по ста ло 
је во дич мно ги ма, иако је ве о ма ма ло по оби му. Оно са др жи су-
шти ну иде је по кре та и ње го ве да ле ко се жне ци ље ве у те ро ри зму, 
ре а ли за ци је ре во лу ци је И пре вра тА. У Кут бо вој бо га тој би бли о-
гра фи ји ис ти чу се још сле де ћа де ла Hasaisaltasavuralislami(Од-
ли ке ислам ске кон цеп ци је), Hazaaldin (Ова ве ра) Džahilijaqarni
ali’šrin (Па га ни зам два де се тог ве ка), јер ну де све о бу хват ни план и 
про грам са вре ме ног те ро ри зма, и у ко ји ма је он на звао не вер ни ци-
ма и от пад ни ци ма од ве ре све ре жи ме по сто је ћих ислам ских вла-
сти и отво ре но по звао на њи хо во ли кви ди ра ње, поставив[и ти ме 
ја сно пу то ка зе те ро ри зму. 

Se jid Kutb је по ку шао да сво је иде је спро ве де у де ло и про бао 
је да осну је пр ву тај ну те ро ри стич ку ор га ни за ци ју, ко ја би но си ла 
те иде је и оку пља ла мла де, ме ђу тим, ње гов по ку шај је убр зо про-
пао а он би ва по гу бљен. Ипак, Kut bo ve иде је су се ра ши ри ле по 
це лом ислам ском све ту. Да нас не по сто ји жи ви је зик му сли ма на на 
ко је ни су пре ве де не мно ге ње го ве књи ге, на бо сан ски и це ло коп но 
ње го во де ло, а мно ге од њих и на зна чај ни је свет ске је зи ке. Уз Kut-
bo va де ла, по сто је и дру га зна чај на де ла ко ја су та ко ђе има ла ис-
так ну ту уло гу у то вре ме у Егип ту, па и ши ре. То су, пре све га, де ла 
про фе со ра пра ва Ab dul Ka di ra Aude, ко га је по гу био Ga mal Ab dul 
Na ser, за тим де ла шеј ха Ah me da Ša ki ra и дру гих.

AbuAl-A’alaAl-Maududi
Ро ђен је 1903. год. у гра ду Уран ка бад, у ин диј ској про вин ци ји 

Хај да ра бад. Ина че је Па ки ста нац, ко ји је го ди не про вео по па ки-
стан ским там ни ца ма. Отац га ни је дао у ен гле ске шко ле, већ се 
обра зо вао са мо у свом до му, на кла си чан ислам ски на чин. Био је 
уред ник три нај ве ћа ли ста у Ин ди ји: AlTadž (Kru na), AlMuslim i 
AlDžama’ijja (Dža ma at). Из да вао је као два де се то го ди шњак Ter
džumanalQur’an (Во дич Ку ра на), ко ји је имао пи о нир ску уло гу у 
ства ра њу сна жног ислам ског по кре та на ин диј ском пот кон ти нен ту. 
На Ган ди је ве ре чи про тив исла ма оштро је од го во рио у сво јој књи-
зи Џихадуисламу, као што је од го во рио и при ста ли ца ма осни ва ча 
сек те ал-ах ме диј ја у Ин ди ји и зах те вао да се у Уста ву одво је од 
му сли ма на. Осу ђи вао је власт , због че га ума ло ни је био по гу бљен.

Осно вао је ислам ско удру же ње al-Džam’ij ja al-isla mi ja (Islam-
ski dže ma at) у Ла хо ру 1943. го ди не, об ја вив ши да је основ ни циљ 
те асо ци ја ци је пот пу на ре фор ма ци ја жи во та му сли ма на. Ухап шен 
је 1948. го ди не, а пу штен је на сло бо ду 1950. За тим је по но во ухап-
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шен 1953. го ди не, а пу штен два ме се ца ка сни је, да би исте го ди не 
био опет ухап шен. Осу ђен је на смрт ну ка зну 1953. го ди не, за тим 
му за ме ње на ка зном на до жи вот ну ро би ју. Две го ди не ка сни је је 
по ми ло ван. По сле из би ја ња ра та око Ка шми ра из ме ђу Ин ди је и 
Па ки ста на 1965. го ди не, кре нуо је да под сти че му сли ма не на џи-
хад, во дио же сто ку кам па њу про тив Ин ди је и про ти вио се од лу ци 
о об у ста вља њу ва тре и Та шкент ској ре зо лу ци ји.

За жи во та је сте као ве ли ки број ва тре них при ста ли ца и сма тра 
се јед ним од об но ви те ља ри гид них раз ми шља ња о џи ха ду и ви ше 
при вла чио при ста ли це ста вом да све ислам ске др жа ве мо ра ју да 
бу ду вој но са мо стал не, не го сво јом тео-де мо кра ти јом.5) Број ње го-
вих на пи са них де ла до сти же 70 раз ли чи тих књи га и сту ди ја. 

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕТЕРОРИСТИЧКЕОПЕРАЦИЈЕ 
ИЗВРШЕНЕУДРУГОЈПОЛОВИНИ20.ВЕКА

Од по чет ка ше зде се тих го ди на па до кра ја два де се тог ве ка раз-
ли чи те те ро ри стич ке гру па из вр ши ли су низ ак ци ја и на па да на не-
ке ре жи ме у арап ском и ислам ском све ту, па и ши ре. По ме нуо бих 
нај ва жни је, хро но ло шки по ре ђа не:

1. Ма ро кан ски по крет Al-Ša bi ba (град Ма ра кеш), под вођ ством 
Ab dul Ke ri ma Mu ti’a,ко ји је де ло вао про тив вла да ви не кра-
ља Ха са на Дру гог, 1963. го ди не,

2. По ку шај Se ji da Kut ba да ор га ни за ци је ал-Џи хад про тив вла-
сти Ga ma la Ab dul Na se ra у Егип ту, 1965.го ди не, ко ји је про-
пао,

3. Де ло ва ња шеј ха Mer va na Ha di da про тив вла да ју ће пар ти је 
Al-Ba’as у Си ри ји, 1965. го ди не,

4. Де ло ва ња ал-Џи ха да про тив ко му ни стић ког ре жи ма у Ав га-
ни ста ну, од 1965. до 1975. го ди не,

5. Де ло ва ње al-Daw la al-Isla mi ja на че лу са Mu sta fom Bu ji li jem 
у Ал жи ру, од 1973. до 1976. го ди не,

6. Де ло ва ња ор га ни за ци је el-Dži had va el-Dža ma’ija el-Isla mi ja 
у Егип ту, од 1981. до 1997. го ди не,

7. Де ло ва ња ва хи бит ско-теф ки риј ског по кре та про тив вла сти 
Му а ме ра ал-Га да фи ја у Ли би ји 1986. и 1994. го ди не, ор га-
ни зо ва но од стра не не ких омла ди на ца по врат ни ка из Ав га-
ни ста на по сле про те ри ва ња Ру са ода тле,

5) Mu ha med Re džeb Al-Bi ju mi, Al-nah da al-isla mi ja fi si jer al’ami ha al-mu’asi rin, (тре ћи део) 
- Се ри ја ислам ских сту ди ја: 13. го ди на, Књи га пр ва: Ака де ми ја за Ислам ске сту ди је, 
Ка и ро (1402.h.g./1982.g.)
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8. Не ко ли ко по ку ша ја вој ног пу ча од стра не по кре та ал-Ити-
ти џах ал-Исла ми у Ту ни су, 1986. го ди не, ко ји су би ли под 
ути ца је, S. Kut ba и al-Mav dud иja,

9. Мно го број ни те ро ри стич ки ве ха биј ски и теф ки риј ски (они 
су би ли број ниј ји) на па ди од стра не раз ли чи тих гру па ци ја у 
Ал жи ру, по чев од 1991. го ди не,

10.  Те ро ри стич ка де ло ва ња про тив вла сти ко му ни стич ког ре-
жи ма у Та џи ки ста ну, од 1992. го ди не, под ути ца јем ал-Ка-
и де,

11.  Не ке те ро ри стич ке ак ци је ће ли ја ал-ка и де у Са у диј ској 
Ара би ји од 1994. го ди не,

12.  Ору жа не по бу не по кре та Na faz Še ri’at, на се ве ро за па ду Па-
ки ста на, под кон тро лом ал-Ка и де и та ли ба на, а за у ста ви ла 
га па ки стан ска вла да 1996. го ди не. 

13.  По ку ша ји осни ва ња те ро ри стич ких гру па ци ја у Ма ро ку, 
1996. го ди не,

14.  Те ро ри стич ка де ло ва ња про тив ре жи ма Ке ри мо ва у Уз бе-
ки ста ну и ор га ни зо ва ње ислам ског по кре та у тој зе мљи, 
1998. го ди не,

15.  Те ро ри стич ки опит вој ске Ade na Ebi na u Је ме ну, 1999. го-
ди не. 16.Те ро ри стич ки по крет у бр ди ма Ал-Да ни је у Ли ба-
ну 2000. го ди не (тај ре ги он је и мо је род но ме сто, па сам 
че сто био све док мно гим де ло ва њи ма ко ја су се од и гра ва ла 
на ра сто ја њу од не ко ли ко ки ло ме та ра од на шег до ма)

17.  Те ро ри стич ка де ло ва ња про тив Ср ба у Бо сни од 1992. до 
1994. го ди не. 

 لئاسم نم ريثكو فنعلا تاداقتعا نع اوعجارت دقو ,مويلا ةيرثكألا مهو
 اميف ،يمساقلا لامجلا ريبكلا ملاعلا هلاق ام عم قبطني اذه نظأو ريفكتلا
 ال مث ةجئاه ةرئاث أدبت تاوعدلا نأ نم هتريس يف رفاظ هدلو هنع لقن
.ةمكحلا و لادتعالا ىلإ ئفت نأ ثبلت

 ماكحلا نأ ةيداهجلا ةيباهولا ىرت اميف .رمألا يلو يلاوت ةيفلسلا هذهو
 مامز كلتمي ودعلا اذه حبصأ لب نيملسملارايد يف ميقي ودع مهو رافك
.نيع ضرف مهدهاجن انه نمو ،رومألا

 تعفررظناو ،”ةبئاغلا ةضيرفلا“ ،جرف مالسلا دبع دمحم ـــــــــــشماه
 بتكلل سيرلا ضاير راد ،”نوضفارلا :حلسملا يبنلا ”:ديعس ديسلا
ـــــــــ.141 -131 ص ،1991،رشنلاو
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САВРЕМЕНЕПОДЕЛЕ: 
ВЕХАБИЈЕЗНАЊАИЛИВЕХАБИЈЕУЧЕЊАЦИ

Ова стру ја, ве ха би је де фи ни ше се бе као вер ско ми си о на ре-
ње, ко је от по чи ње с упо зна ва њем основ них ислам ских про пи са 
до про мо ви сња џи ха да. Ме ђу тим, џи хад ко ји ови ми со и на ри, да
ије про по ве да ју раз ли чит је од оног о ко јем го во ре те ро ри сти. То 
је џи хад ко ји под ра зу ме ва сле ђе ње има ма, што под ра зу ме ва и низ 
има ма ко је сле де је дан иза дру го га , за раз ли ку од да на шњег ла-
жног џи ха да, ко ји се за сни ва на атен та ти ма, екс пло зи ја ма и сл. а 
не на уте ме ље ном (вер ском) зна њу. Ова кви пред ста вљау ма њи ну 
у исла му, а не тзв. на уч ни ве ха би зам и на уч ну селефију. Селефија 
др жи до вер ског зна ња и са свим се су прот но по на ша. Кроз пред-
ста вља ње нај и стак ну ти јих лич но сти ме ђу селефијама уче ња ци ма 
по ку ша ће мо да то и по ка же мо.

AbdulAzizibnBaz
Šejh Ab dul Aziz ibn Baz (1910-1999) је ро ђен у Ри ја ду. Пре пу-

но лет ства од ла зи на Фа кул тет за уче ње Ча сног Кур’ана на па мет. 
За тим је по чео учи ти ше ри јат и арап ски је зик код уче ња ка из Ри-
ја да. Био је по знат по сво јој до бро ти и пле ме ни то сти. Био је је дан 
од нај ва жни јих му сли ман ских има ма, глав ни муф ти ја Кра ље ви-
не Са у диј ске Ара би је, пред сед ник ор га ни за ци је нај ста ри је улеме, 
пред сед ник стал не ко ми си је за из да ва ње вер ских про пи са, упу та и 
ши ре ња (ар. да у ва) ве ре. 

Јед но од нај зна чај ни јих пи та ња ко јим се ба вио и ко је је иза зва-
ло ве ли ку ди ску си ју, би ло је то ка да је за кљу чио да је му сли ма ни ма 
до зво ље но да за тра же по моћ у ра ту од не му сли ма на про тив дру гих 
му сли ма на у ства ри, ово пи та ње се од но си ло на рат у Ира ку и са-
рад њу у ње му С. Ара би је са Аме ри ком. Al Baz је ауто ри та тив но 
за кљу чио да ако је у пи та њу од бра на исла ма и ин те ре са, он да се 
мо гу по зва ти у по моћ и не му сли ма ни у ра ту про тив му сли ма на. О 
том пи та њу он је об ја вио и фе тву.

На арап ској и ислам ској по зор ни ци овај став је имао, на рав но, 
про тив ни ке. Мно ги су ви ше др жа ли до Са да мо вих ре чи о ме ша њу 
не вер ни ка у пи та ња му сли ма на и њи хо вих све ти ња. У су шти ни, 
Баз је био, ипак, за ми ро љу би ва ре ше ња. Ова фе тва је оста ла и да-
нас ствар спо ре ња ме ђу уче ња ци ма и по ли ти ча ри ма. Овај уче њак 
је слич но по сту пио и у слу ча ју тзв. спо ра зу ма о нор ма ли за ци ји са 
Изра е лом, одо брив ши фе твом до го вор из ме ђу Па ле стин ског осло-
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бо ди лач ког по кре та и Је вре ја, и он не мо ра да се од но си и на оста-
ле арап ске зе мље, јер свак има пра во гле да свој ин те рес. На рав но, 
мо же се ствар и су пр то но по ста ви ти: ако се ви ди да је од ко ри сти 
пре кид од но са са Је вре ји ма, он да се по сту па она ко ка ко на ла же 
вер ски и дру ги ин те рес.6)

Rabi’ubinHadial-Madhali
Šejh Ra bi’u bin Ha di bin Mu ha mad Ume jr al-Mad ha li ро ђен је 

1930. на ју гу Са у диј ске Ара би је. За вр шио сту ди је шеријата. Јед но 
вре ме је ра дио као пре да вач на Ислам ском уни вер зи те ту. Сма тра 
се ве ли ким по бор ни ком шко ле или по кре та тра ди ци о на ли ста се ле-
фи ја и јед ним од нај же шћих про тив ни ка те ро ри стич ког де ло ва ња. 
Он те ро ри сте чак на зи ва не вер ни ци ма (кафир), и ја сно и отво ре но 
ка же за Се ји да Кут ба да је та ко ђе не вер ник. Кут бо вим иде ја ма и 
ми сли ма су простста ви се и по себ ном књи гом Adva’uиslamиjaala
akиdaSejиdQutbvafиkrиhи(Ислам ски об ра чун са дог мом Се ји да 
Кут ба и ње го вом иде јом), као и још не ким де ли ма.

Та ко ђе се сма тра јед ним од нај ве ћих бра ни те ља зва нич не вла-
сти, сма тра ју ћи да је по слу шност од пр во ра зред ног зна ча ја, а уче-
ство ва ње у џи ха ду без до зво ле вла да ра по ступ ком ко ји ли чи на по-
на ша ње от пад ни ка хариџита. У по ка зи ва њу по слу шно сти вла да ру 
иде та ко да ле ко да до зво ља ва да се она од но си и на вла да ре не вер-
ни ке, па чак и ко му ни сте. Има мно го при ста ли ца ши ром ислам ског 
све та ко ји се на зи ва ју по ње му медахила.

MuhamedibnSalihal-Usejmin
Šejh Mu ha med ibn Sa lih ibn Mu ha med ibn Su lej man ibn Ab dur-

rah man Al-Usej min (1925-2001) је ро ђен у Кра ље ви ни Са у диј ској 
Ара би ји. Са не пу них че тр на ест го ди на по ста је хафиз Кур’ана. За-
вр шио је сту ди је из ше ри јат ског пра ва. Још у то ку сту ди ја је по чео 
да ра ди као пре да вач на “Ве ли кој џа ми ји” у Унеј зи. По ди пло ми ра-
њу је по ста вљен за пре да ва ча на На уч ном ин сти ту ту у Унеј зи. До 
смр ти је ра дио као про фе сор на уни вер зи те ту. Ба вио се пи са њем, 
об ја вљи ва њем фе тви и да вао од го во ре на вер ска пи та ња. Об ја вио 
је на де се ти не књи га, сту ди ја, одр жао број на пре да ва ња, хутбе
(вер ских про по ве ди ), итд.

Сма тра се јед ним од нај ве ћих са у диј ских уче ња ка, до бит ник је 
свет ске на гра де “Краљ Феј сал” за слу же ње исла му. Био је је дан од 
нај бо љих по зна ва ла ца фик ха у са вре ме ном ислам ском све ту. Имао 

6) Пи та ње и од го вор су да ти у но ви на ма al- Mu sli mun, бр. 20 od 19.8.1415. го ди не по хиџ-
ри.
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је сту ден те из це лог све та, ко ји су по том ши ри ли ње го во де ло и 
уче ње. На пу стио је хан бе лов ске иде је и при бли жио се Tej mi ji nim.

MuhamedNasiruddinAl-Albani
Šejh Mu ha med Na si rud din al-Al ba ni (1914-1999) је је дан од нај-

и стак ну ти јих ислам ских уче ња ка мо дер ног до ба. Ро дио се у Ска-
дру, у Ал ба ни ји, у јед ној по бо жној по ро ди ци. По ро ди ца се пре се-
ли ли у Да маск, где отац од лу чу је да Му ха мед не на ста ви ре дов но 
шко ло ва ње, не го му сам по ста вља не ку вр сту ин тен зи ви ра ног на-
став ног пла на и про гра ма, ко јим се нај ви ше усред сре дио на уче ње 
Кур’ана на па мет и на не ке ше ри јат ске на у ке.

На ње га су ве ли ки ути сак оста ви ла ис тра жи ва ња ча со пи са ал-
Ма нар (Све ти о ник) ко ји је уре ђи вао, по сле Mu ha me da Ab du ha, šejh 
Mu ha med Re šid Ri da. Нај ви ше се ба вио ха ди сом, по че му је по стао 
по знат у уче ним кру го ви ма Да ма ска. Пот пу на по све ће ност ха ди-
су По сла ни ка Му ха ме да ути ца ла је ка сни је на ње го во селефијско
опре де ље ње. Ин те ре со ва ње за овај пра вац и уче ње је све ви ше ра-
сло док је иш чи та вао књи ге Ибн Теј ми је, ње го вог уче ни ка Ибн ал-
Киј ја ма и дру гих ве ли ка на селефијског уче ња. 

Шејх ел-Ал ба ни је по зи вао на до след но јед но бо штво и чи сти 
су ни зам, ка ко у Си ри ји та ко и у у Јор да ну, пре не го што ће се та-
мо и пре се ли ти. Два пу та је био хап шен, и по стао лак ши ин ва лид. 
Има пре ко сто ти ну на пи са них де ла, од ко јих су мно га пре ве де на 
на ви ше је зи ка, а ве ћи на њих су до жи ве ла и по ви ше из да ња. До-
бит ник је на гра де “Краљ Фај сал” за ислам ске сту ди је 1999. го ди не.

Др жао је пре да ва ња у ве ли ком бро ју арап ских зе ма ља, у Ен-
гле ској, Не мач кој и Шпа ни ји, био оди чан по зна ва лац фикха и ака
ида (дог ма). Мно го се ба вио ми си о на ре њем. 

НАЈВАЖНИЈАКОНТРОВЕРЗНАПИТАЊА 
УДОГМАТИЦИВЕХАБИЗМА

Пи та ње вла да ви не, упра вља ња др жа вом и за јед ни цом ста ро је 
у исла му. Обе стру је ве ха би зма, као и сви му сли ма ни све та, сла жу 
се око то га да је је ди но што му сли ма на оба ве зу је, је сте вла да ви на 
ислам ског (Бо жи јег) за ко на – шеријата, као глав ног из во ра за ко-
но дав ства. Ипак, оста ло је отво ре но пи та ње ка кав је ислам ски став 
о вла да ру ко ји вла да не ше ри јат ски? Код ста рих уче ња ка го то во да 
не ма ја сног ста ва о то ме, из у зев не ко ли ко раз ба ца них на во да и ми-
сли. Ве ро ват но да по сто је два раз ло га за то. Пр ви је тај што у то 
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вре ме код му сли ма на ни је по сто ја ла по тре ба за тим, дру ги раз лог 
је тај што та да шњим му сли ма ни ма ни је па да ла на па мет о ово ме 
раз ми шља ју, јер ни су мо гли да за ми сле да ће до ћи дан ка да ће оста-
ти без ислам ске др жа ве и ше ри јат ског за ко на. За то ка да је па ла по-
след ња та ква др жа ва - Осман ско Цар ство, му сли ма ни су се на шли 
у пот пу но но вој ствар но сти за њих, у ко јој са да вла да ју му сли ман-
ски вла да ри, али без ше ри јат ског за ко на. Око овог пи та ња су се по-
че ла су ко бља ва ти ми шље ња ислам ских уче ња ка. То пи та ње је ка-
сни је по ста ло по зна то под на зи вом ‘пи та ње о за ко но дав ству’, или, 
дру гим ре чи ма, о вла да ви ни за ко на ко ји је де ло чо ве ка, а не Бо га. 
Ово пи та ње је, чи ни се, и да ље ак ту ел но, иако је ве ћи на ислам ских 
др жа ва при хва ти ла тзв. гра ђан ске за ко не, дру гим ре чи ма људ ске а 
не би жан ски.

Пр во што нас ов де за ни ма, је сте став ове две стру је. Те ро ри-
стич ка стру ја сма тра да се ислам ска дог ма и да ље мо ра за сни ва ти 
на на че лу “вла да ви не Бо жи јег за ко на”, што се по ка зу је кроз од ба-
ци ва ње уста ва, по сто је ћих др жав них си сте ма, на чи на вла да ви не, 
по ли тич ких ин сти ту ци ја (пар ла мент, пар тиј ски си стем, вла да, суд-
ство), за тим пре ко од ба ци ва ње вој них ин сти ту ци ја и без бед но сних 
слу жби у арап ском и ислам ском све ту, јер је све то су пр то но на че лу 
ислам ског мо но те и зма, ко ји ис ти че да са мо Бог до но си и по ста вља 
за ко не за сво ја ство ре ња о то ме ка ко ће вла да ти. А они тој за јед ни-
ци да ти. С. Кутб крат ко ка же: “Не ма дру ге вла да ви не, осим Бо жи је 
и не ма за ко на осим од Бо га, не ма вла сти не ко га над не ким, јер сва 
власт над сви ма при па да са мо Уз ви ше ном Бо гу”.7)

Abu el-A’ala el-Ma u du di је пре Kut ba ука зао на пу но ћу зна-
че ње овог пој ма, ка да је су порт ста вио вла да ви ну Бо жи јег за ко на 
на спрам вла да ви не људ ског за ко на, бо жан стве ност Бо га на спрам 
“бо жан стве но сти” љу ди, по ко ра ва ње Бо гу на спрам ро бо ва ња дру-
гом (чо ве ку), је дин ца тост Бо га на спрам осла ња ња на би ло ко ји 
дру ги из вор у ор га ни за ци ји жи во та дру штва.8)

Ве ха би је уче ња или ве ха би је уче ња ци об ја сни ли су свој став 
о овом пи та њу на сле де ћи на чин: Вла да ње без оно га што је Алах 
спу стио до ле, мо же би ти куфр (не вер ни штво) и пред та вља ти ве ли-
ки или ма ли грех, у за ви сно сти од по на ша ња вла да ра. Ако вла дар 
ве ру је да вла да ви на Бо жи јег за ко на ни је оба ве зна, или се ко ле ба, 
или га пот це њу је, он да се он сма тра ве ли ким не вер ни ком. Али, ако 

7) Se jid Qutb :el-Mu’al lim fi el-ta riq», Dar el-Šu ruq, Bej rut -Ka i ro, 10. изд., s.a., стр. 24-25.
8) Vi di el-Hi la fet va el-Mulk,Dar el-Qa lam, стр. 17.
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већ при хва та оба ве зним вла да ви ну Бо жи јег за ко на, а по том од сту-
пи од ње га и вла да за ко ном ко ји ни је Бо жи ји , при знав ши да је 
пре ступ ник ко ји за слу жу је Бо жи ју ка зну, он да је он гре шник, али 
се мо же на зва ти са мо не вер ни ком.9) Реч ‘гре шник’ не под ра зу ме ва 
“ап со лут ну екс ко му ни ка ци ју”. Ово је и су штин ска раз ли ка из ме ђу 
ве ха би ја уче ња ка и ве ха би ја те ро ри ста.

а)Питањеорационалнимдоказима
Ово се пи та ње сма тра јед ним од оних око ко јег су се сло жи ле 

све стра не ве ха би зма, и по ред раз ли чи тих ста во ва чел ни ка, док је 
,са дру ге стра не, код ел-А’ша ри ја ово пи та ње јед но од вер ских на-
че ла и до ка за ва ља но сти исла ма у сва ком вре ме ну и про сто ру. Ме-
ђу тим, ве ха би је сма тра ју у ве зи са овим пи та њи ма да ис кљу чи вост 
у ко ри шће њу ра ци о нал них до ка за, је сте на чин да се од сту пи од ту-
ма че ња Кур’ана и сун не, јер је та вр ста ра ци о нал не ис кљу чи во сти 
до шла из Грч ке, што је до ве ло до од сту па ња од зна ња. Јер се из во-
ђе ње до ка за мо же вр ши ти са мо ше ри јат ским до ка зи ма, уз по моћ 
кон сен зу са му сли ма на и ис прав не ана ло ги је.10) Дру гим ре чи ма, ве-
ха би је ми сле да ве ћин ска сун на аша рит ског усмер ња да је пред ност 
ра зу му над Кур’аном, тј. да ви ше ве ру ју ра зу му не го Кур’ану, што 
је да ле ко од исти не.11) Ово пи та ње је и дан да нас пред мет су ко бља-
ва ња, по што ве ха би је оп ту жу ју ашарите да се и да ље во де сво јим 
ра зу мом и осе ћа њи ма, па их за то на зи ва ју не вер ни ци ма.

Оно што се да при ме ти ти, је сте то да ашарити сма тра ју ра-
ци о нал не до ка зе са мо стал ним, и он да ка да не по сто је пре но си ви 
(тра ди ци о нал ни) до ка зи, или ка да по сто ји сум ња у зна че ње пре но-
си вог до ка за.

б)Питањеубијањацивила,недужних,децеижена
Ово пи та ње је јед но од нај бол ни јих, око ко га се су ко бља ва ју 

ве ха би је уче ња ци и ве ха би је те ро ри сти. Шејх Ах мед Ша кир (1892-
1958)12), у вре ме ка да су Ен гле зи др жа ли Еги пат, Су дан, Ин ди ју и 
Па ки стан, ре као је сле де ће: “Му сли ма ни ма је до зво ље но про ли ти 

9) El Il ma nij ja va ma vaf ki fu el islam min ha, об ја шње ње та ха виј ске дог ма ти ке, стр. 363-364, 
вид. Збор ник фе тви и ра зних чла на ка Ibn Ba za, 2/326 i 4/416.

10) Sa lih el-Fu za na, I’anet el-mu ste fid, об ја шње ње књи ге el-Tav hid Mu ha me da Ibn Ab dul Ve-
ha ba (1/279). Ви ди и Der’u ta’arud el-akli ve el-na kli” Ibn Tej mi je, ко ја оби лу је не и сти-
на ма о el-aš’ari ja ma, и дан да нас је ве ха би је узи ма ју за при мер, без освр та ња на де ла 
el-Aš’ari ja.

11)  el-Džu vej ni , el-Bur han fi usu li el-fik hi, 1/121.
12) Šejh Ah med ibn Mu ha med Ša kir je ро ђен 1309.х.г.у Ка и ру. Отац му је био је дан од ве-

ли ких уче ња ка Al-Az ha ra. Био је су ди ја у Су да ну и сма тра се јед ним од нај ва жни јих 
ауто ри те та те ро ри стич ког ве ха би зма.
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њи хо ву крв и узе ти њи хов име так и сва ком му сли ма ну из це лог 
све та је оба ве за да се бо ри про тив њих и да их уби је, би ло да су 
ци ви ли или вој ни ци,јер они су сви не при ја те љи и рат ни про тив ни-
ци. Чак су и њи хо ве же не са да вој ни ци, ко ји ра ту ју ра ме уз ра ме са 
му шкар ци ма, а и оне ко ји ни су вој ни ци сли че му шкар ци ма и пу ца-
ју на му сли ма не без ми ло сти и гри же са ве сти, па их је до зво ље но 
уби ти у ци љу са мо од бра не, или од бра не ве ре и зе мље (осим ако 
је же на сла ба и не моћ на)”. Из ово га про из и ла зи да шејх отво ре но 
за сту па став да у слу ча ју ра та из ме ђу ислам ске и не и слам ске др жа-
ве, сви ста нов ни ци те зе мље се сма тра ју ме том, чак и кас се ра ди 
о же на ма и де ци. А мо тив за уби ја ње ци ви ла и бор бу про тив њих 
ни је са мо тај што су они вој ни ци, већ и што су не вер ни ци ко ји не 
ве ру ју у ве ру Исти не, у ислам.13)

Ка ко се ви ди, њи хов мо тив за уби ја ње је куфр, не ве ро ва ње или 
па ган ство, ви ше не го сам рат. Њи хо ве фетвесу учи ни ле да до ђе до 
по зна тог не срећ ног слу ча ја та ла ца ци ви ла у јед ном мо сков ском по-
зо ри шту. Ово ме се ве ха би је зна ња ја сно су про ста вља ју. И Ака де-
ми хја за ислам ски фикх при Ислам ској кон фе рен ци ји ово осу ђу је, 
по зи ва ју ћи се на ше ри јат.14)

САМОУБИЛАЧКЕАКЦИЈЕ

Ова кве ак ци је су још јед но пи та ње око ко јег се су ко блља ва-
ју ве ха би је уче ња ци са ве ха би ја ма те ро ри сти ма. Ибн Баз ка же:”То 
ни је ис прав но, јер је то уби ја ње са мог се бе. Ако је џи хад про пи сан, 
он да се бо ри са му сли ма ни ма про тив не при ја те ља, па ако бу деш 
уби јен, хва ла Бо гу на то ме, али да се уби јеш та ко што ћеш се бе и 
дру ге око се бе ди ћи у ва здух, или раз не ти и њих и се бе, то је гре-
шка, то ни је до зво ље но. Оно што Па ле стин ци да нас чи не је гре шка 
ко ја се не мо же ис пра ви ти. Оно што је њи хо ва оба ве за, је сте по зи-
ва ње на Бо га, на обра зо ва ње, упу ту, са вет без прак тич не ак ци је”.15) 
Док ел-Ал ба ни ка же ова ко: “Сви об ли ци са мо у би лач ких опе ра ци ја 
и де ло ва ња су про тив за ко ни ти и стро го за бра ње ни, и мо гу би ти и 
раз лог веч ног бо рав ка по чи ни о ца у па клу.16)

13) Su hejl el-Dži jad у ко мен та ру књи ге el-Dži had min bu lug al-ma ram, 1/227.
14) Ви де ти Са оп ште ња Ака де ми је el-Fiqh el-Isla mi, ко ја је у скло пу Ор га ни за ци је el-Muv-

ta mar el-Isla mi, 1/15.
15) Сту ди ја “Al-Ha qi qa va Al-Ma džaz”, 1/6.
16) По гле дај сту ди ју e-Ra’j el-sa did fi : hal ju kal fu lan še hid? el-Ša mri ja, са фетвама ко је за-

бра њу ју са мо у би лач ке опе ра ци је.
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Они ко ји су до не ли про пи се и фетве ко ји ма до зво ља ва ју са мо-
у би лач ке ак ци ја опо на ша ју у то ме Ибн Теј ми ју у ње го вом трак та ту 
“АлИнгимасфиалАдив” (Про дор у не при ја те ља), ко ји пред ста-
вља узор те ро ри стич ком ве ха би зму у ор га ни зо ва њу са мо у би лач-
ких опе ра ци ја ко је и да нас из вр ша ва ју сву где у све ту. 

в)Питањеслеђењатрадиције
Ово пи та ње не са мо да сма трам јед ним од нај ва жни јих, око 

ко јих се су ко бља ва ју ве ха би је да на шњи це са остат ком му сли ма на 
у све ту, већ га ви дим и нај ва жни јим раз ло гом фи ло зо фи је по сто-
ја ња ве ха би зма уоп ште. Ва жност овог пи та ња се ви ди у на сло ву 
њи хо вог по зи ва на пре о бра ђе ње: “По вра так Кур’ану и сун не ту”, 
од но сно по вра так ко ре ни ма ве ре. Ове ре чи упу ћу ју на то да тре ба 
од би ти тра ди ци ју уче ња ка и за тво ри ти вра та иџтихаду, са мо стал-
ном ту ма че њу тек ста.То се од ра зи ло не га тив но на њи хо ве уче ни ке, 
на ли те ра ту ру, рас пра ве, на све об ли ке по на ша ња; шта ви ше, мно ги 
од њих су сма тра ли да је опо на ша ње, тј тра ди ци ја ко је по сто ји у 
исла му сле по опо на ша ње, ко је је и ше ри ја том за бра ње но.

Ве ха би ти сма тра ју да је опо на ша ње, тј. тра ди ци ја “при хва та-
ње ту ђих ре чи ко је ни су ар гу мен то ва не”, сто га су при бе гли ње го вој 
за бра ни. Ме ђу нај по зна ти ји ма ко ји су го во ри ли о за бра ни тра ди ци-
је је Ибн ел-Кај јим, уче ник Ибн Теј ми је, као и ел-Шу ка ни, те је то 
по сле при пи са но ве ли ком бро ју уче ња ка. Они су се у осу ђи ва њу 
тра ди ци је по зи ва ли на оно ме сто у Ча сном Кур’ану ко јим су хри-
шћа ни осу ђе ни за сле по опо на ша ње сво јих све ште ни ка, твр де ћи да 
та ко ра де и след бе ни ци ислам ских уче ња, ко ји сле де сво је има ме, 
чак и ка да им се пре до чи да се до ка зи за сни ва ју на про тив реч но-
сти17). 

Они ни су при хва та ли да се под опо на ша њем, у ства ри, под ра-
зу ме ва “ка да не ук чо век при хва ти ре чи уче ња ка без пре до ча ва ња 
до ка за”18), тј. да до каз по сто ји код уче ња ка, али га не ук не зна, не 
ви ди. По сто ји ве ли ка раз ли ка из ме ђу си ту а ци је ка да не ук чо век 
сле по пра ти не ког уче ња ка, без до ка за, и си ту а ци је ка да до каз по-
сто ји код уче ња ка, али га не ук чо век не по зна је. Они ни су ус пе ли 
да уви де раз ли ку из ме ђу ове две де фи ни ци је опо на ша ња.

17) Ако по гле да мо њи хо во обра зло же ње за за бра ну опо на ша ња, схва ти ће мо да су они уви-
де ли гре шке не ких по је ди на ца ко ји су опо на ша ли и њи хо ву за не се ност по је ди ним уче-
ња ци ма, па да би спре чи ли да ље та кве слу ча је ве, за кљу чи ли су да је опо на ша ње грех. 
Вид. Usul el –Fikh el le zi la yusa’a el-fa kih dže hluh”, 1/325.

18) Ašir ti ska sun na је по зна та по син таг ми “не пи тај за што” (ар. bi la kej fe), на ша прим.
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Мо жда у пр ви мах ово пи та ње де лу је као ти пич но вер ско пи-
та ње, ко је ни је по сле ди ца не ког по ли тич ког, вер ског или екс трем-
ног ути ца ја, ме ђу тим, онај ко ји по сма тра ово пи та ње по стра ни, 
или ко ји пра ти ње го ве ре зул та те то ком це ле исто ри је овог по кре та, 
схва ти ће свом сна гом и уве ре но шћу, да се да на шњи ве ха би зам пот-
пу но отр гао из сте га ра ни јих ди сци пли но ва них уче ња ка, иза шао 
ван окри ља њи хо вих ме ри ла и по ста вио но ва ислам ска ре ше ња у 
ко ји ма их ни ко од му сли ма на ни је прет хо дио, па су се усу ди ли да 
на пад ну мно ге из ашаријске, суфијскеулеме и уче ња ке сва че ти ри 
ислам ске прав не шко ле и осу де мо дер не ислам ске на у ке, као што 
су ло ги ка, фи ло зо фи ја, те о ло ги ја, пси хо ло ги ја и дру ге, и све то по-
зи ва ју ћи на по вра так ко ре ни ма исла ма, на бор бу про тив но во та ри-
ја (ар. бидаа), и на нео по на ша ње има ма, на па ја ју ћи се не по сред но 
са из во ра исла ма. 

Од го во ри ли су им, у до вољ ној ме ри, мно ги уче ња ци, и оно-
мад и сад, али то ни је те ма овог ра да. Ме ђу тим, ово би ва ља ло не-
ком дру гом при ли ком учи ни ти и та ко уоб ли чи ти ре ал ну, са вре ме ну 
сли ку зби ва ња ме ђу му сли ма ни ма и те жње да се, ипак, гра ни це 
раз у ме ва ња зби ва њу у исла му и ко мен та ри са ња кур’ан ског тек ста 
про ши ре
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Summary
ThispaperanalysestheWahhabisastheextensionofSa
lafis.Theauthorunderlinesthefactthattherearealotof
disagreementsaboutthenameofthisIslamicpoliticalmo
vement.Thispathissetbythefirstthreegenerationsand
itmustbefixed.Membersofthismovementcallthemselves
SalafisstressingthattheyaretrueMuslims.
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Resume
TheauthoranalysestheIslamicpoliticalmovementknown
astheWahhabies.Therearealotofdisagreementsabout
thenameofthismovement.Itisbelievedthatthismove
mentissetbythefirstthreegenerationsonthewaythatit
mustnotbechanged.ItsmemberscalthemselvesSalafis
tostressthattheyaretheonlytrueMuslims.Forthemthe
question about theway thatQuran exist became actual
again.Thenextquestionaboutthereisalotofconfronta
tionisthequestionofAllah’snamesandproperties.The
authoralsoanalysesinthispapertheproblemofterrorism
inmodernworld.Terrorismbecomeactualduringthefirst
halfoflastcentury,andcontinuedtoexistuntiltoday.The
September11wascertainlythedaywhichchangethepic
tureofmodernworldandthedaywhenterrorismbecome
centerofmanytheoreticalandpoliticaldebates.
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