
 
 

Dva pristupa tumačenju u šerijatskom pravu 
 
 

Да би стигло до идеје слободне религије, човечанство је морало да прође кроз три фазе. 

Свака фаза захтевала је опсежну припрему и водила преко бројних одрицања како би се 

данас могло рећи да живимо слободније. Међутим, колико је то тачно? Да ли смо заиста 

превазишли религијску неслободу и толеранцију, како наводи др Фикрет Карчић у свом 

тексту1, и дошли до врхунца религијске просвећености? Слободна религија не подразумева 

само слободну манифестацију исте, већ за собом повлачи и чињеницу да је ослобођена 

предрасуда, те да људи, били они верници или не, могу несметано да се баве њоме. Управо 

се то данас доводи у питање. Стога се надам да ћу овим радом успети да усмерим пажњу 

заинтересованих на ону другу страну ислама, као најмлађе религије, о којој се данас мало 

говори и зна. 

Циљ овог рада био би да упути на оне појединости које ислам чине другачијим од 

религија чији је настављач, те да отклони недоумице око (не)могућности реформе 

шеријатског права. Који су то извори шеријатског права и како им се приступа? У чему се 

састоји посао муџтехида и како уз помоћ иџтихада и иџме доћи до фикха? Како је текао 

историјски развој шеријатског права и који су његови циљеви? Само су нека од питања 

којима ће бити посвећена пажња у овом раду, уз ослањање на дела еминентних научника, 

правника и историчара, који су своја звања стекли управо захваљујући изучавању ове 

области. 

Иако се често преводи као исламско право, шеријат није правни систем у техничком 

смислу, будући да поред правних обухвата и моралне и верске норме. А како залази у готово 

све сфере људског живота, не може се сматрати ни типичним верским законом. Стога би се 

могло рећи да представља целокупност људских обавеза. Из овога следи да 
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исто игра веома важну улогу у животима муслиманских верника, нарочито оних који живе 

у секуларним државама. Укидањем државне религије, шеријатско право, које притом губи 

спољашњу санкцију и постаје морални императив, стављено је на пробу. Да ли ће томе 

одолети или не, зависи од циљева ка којима стреми. 

Постизање добробити и отклањање нереда, како се наводи у делима фикха, 

представљају главни циљ шеријата. Каснији правници, бавeћи се питањем приоритета 

између ова два, дошли су до принципа по којем предност има отклањање нереда. Док се 

људска добробит, према фикху, повезује са задовољавањем различитих потреба које су 

шеријатски правници поделили у три категорије – неопходне, потребне и пожељне ствари. 

Правила која прописује шеријатско право намењена су заштити и задовољавању тих 

потреба, те се на тај начин затвара круг – држећи се шеријата и онога што он прописује, 

људи раде за сопствену добробит. 

Како се у теорији усталило схватање да право представља „средство за остваривање 

одређених вредности”2, потребно је утврдити које су то вредности на којима инсистира 

шеријат. Тиме се бави исламска верско-правна наука – фикх. Према исламском учењу, право 

је Божја воља садржана у два основна извора – Курану (књизи објаве) и Суни (речима и 

делима пророка Мухамеда) – а како између Бога и људи не сме бити посредника, шеријатско 

право доступно је свима. У основи, свако може да га тумачи, а самим тим и ствара, будући 

да се та два процеса у шеријату поклапају. Међутим, то би било исувише утопијски – 

очекивати да сваки појединац истовремено буде тумач, односно креатор права. Због тога је 

допуштено то да маса следи тумачење ауторитета. У почетку су то били муџтехиди, њима 

је био поверен иџтихад – „напор правника ради формулисања правних прописа на основу 

доказа садржаних у изворима”3. Касније ће се јавити и прве школе права, а за њима долазе 

и самостални тумачи. Њихов број ће се толико повећати да ће доћи до таклида, односно 

затварања врата иџтихада, те појаве апсолутних муџтехида. 
 
 
 

2 Радомир Лукић, Методологија права, Београд, 1979, стр. 52-53. 

 
3 Bernard Weiss, Interpretation in Islamic Law: The Theory of Ijtihad, The American Journal of 
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И последње питање о којем ће бити речи у овом раду јесте: могућност реформе 

шеријатског права. Да ли је таклид, спречавајући анархију, завео диктатуру? На самом 

почетку овог дела потребно је нагласити да је овакав развој правне мисли био ограничен 

само на један део муслиманске заједнице – сунитску заједницу. Други огранак ислама – 

шиитска заједница – прихвата концепт таклида само у значењу везаности масе и правника 

за живе муџтехиде. Између муџтехида у једном добу бира се један – главни ауторитет у 

тумачењу шеријатског права – и он добија титулу извора слеђења. Што се сунитског дела 

тиче, уведен је принцип компаративног правног система. Ради спречавања сепаратистичких 

тенденција, током X века број правних школа се драстично смањио, а већ крајем истог века 

дошло је до прећутног споразума представника најутицајнијих школа о томе да се нове 

школе права не могу више успостављати. Овај споразум је довео до изједначавања 

вредности четири школа правоверног сунитског ислама које су тај свој статус задржале до 

данас. 

О значају шеријата најбоље сведоче речи Алаховог Посланика и халифе: ,,Коме Алах 

жели добро подучи га и упути ка спознаји вере. Знање се стјече само изучавањем. 

Вјеровјесници, Алахов благослов и мир на њих, нису оставили иза себе динара нити 

дирхема, већ су оставили знање. Свако ко узме удио у томе стекао је велико добро.”4 
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