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ПРАВНE ШКОЛЕ СУНИТСКОГ ИСЛАМА
И ОСВРТ НА ПОРЕСКИ ПРИСТУП ИБН ТАИМИЈЕ
И МУХАМЕДА АБД АЛ-ВАХАБА
Сажетак: Овај рад даје приказ доминантних правних школа сунитског
ислама и дуодецималних шиита – џафарита. Истраживање посебно ука
зује на концепције пореске политике Ибн Таимије, који се, међу средњеве
ковним муслиманским теолозима и научницима, највише бавио питањем
опорезивања.1 Радови Ибн Таимије, настављача ханбалитске школе, зна
чајно су утицали на стварање доктрине и учење Мухамеда Абдул Вахаба и
вахабитског верског покрета у целини, који је од самих почетака имао поли
тичке назнаке. Вахабизам је данас владајућа доктрина ислама у Краљеви
ни Саудијској Арабији. Има велики утицај на верска, правна, политичка и
економска питања, као и укупан друштвени живот, и у другим арапским
монархијама Персијског залива, које обједињава чланство у Заливском са
вету за сарадњу – Gulf Cooperation Council (GCC).
Кључне речи: шеријат, фикх, порез, Ибн Таимија, вахабизам.
1. УВОД
Исламско право је, у свом највећем делу, у регулисању питања и про
блема која се тичу световних ствари прилагодљиво и одређује само опште
1 Пуно име Ибн Таи м ије у енглеској транскрипц ији гласи Taqi al-Din Ahmad bin ‘Abd
al-Halim ibn Taimiyah. Податак o имен у Ибн Таимије дат је на основу: Đuro Benić, „Islamska
ekonomska misao u Srednjem vijek u“, Екоnomski pregled, Zag reb, 68/2017, 577. Ђуро Бенић,
(редовни професор у трајном звању, Свеу чилиште у Дубровник у, Одјел за економију и по
словн у економију) Ибн Таимијино име алтернативно наводи и као Ибн Тајмија и Ибн Теј
мије. У наставк у рада користићемо опцију Ибн Таимија.
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правце делања.2 Међутим, прихватајући такву оцену исламског права, њега
не бисмо смели у потпуности изједначити са шеријатом. Шеријат је онај део
исламског правног система који је у чвршћој вези са божанском објавом, то
је право које проистиче из самог текста Курана. Са друге стране, постоји
део правног система ислама који је настао као последица деловања људског
разума и он се назива фикх. Он у себи сад ржи одређен у меру слободног
расуђивања и исправности понашања која настаје на основу таквог расуђи
вања. Фикх исп равност неке људске акције класифик ује кроз пет оцена,
односно критеријумима обавезности, препоручљивости, доп уштености,
осуђивања и забране.3
Ако бисмо се позабавили односом и утицајем исламског права на тако
световне феномене као што су то питања сакупљања пореза, или пореске и
економске политике у опште, можемо констатовати да је исламско пореско
право област којом се у већој мери бави фикх, а мање шеријат, осим када је
у питању закат. Текст Курана утврђује закат (зекат) као један од Пет стубо
ва ислама.4 Закат у суштини подразумева обавезу милодара, којим бога
тији припадници муслиманске заједнице дарују сиромашније. Колико год
природа заката деловала световно његова је објава божанска, јер је саставни
део куранског текста. Као такав, закат је у суштини божијим провиђењем
утврђен порез. Он се као порез сигурно може сврстати, у складу са фикхом,
под критеријум обавезности. На супрот закату, акцизе нпр. на алкохол, бу
дући да су фискална обавеза на промет робе чија је конзумација Кураном
недопустива, свакако јесу у категорији забрањеног. Порези би, дак ле, оце
њивани критеријумима фикха могли бити обавезни, неки други препоруч
љиви, неки просто допуштени тј. толерисани, примена појединих би била
за осуду, а неки би порези једноставно, у исламском контексту, били недо
пустиви и због тога забрањени. Поставља се питање да ли би фикх у потпу
ности могао да оцени моралну исправност и правну прихватљивост сваке
2 Мухамед Хаш им Камал и, „Закон и друш тво – Узајамн и однос објаве и независног
расуђивања у шеријат у“. Оксфордска историја ислама, поглавље 3, (ур Џон Л. Еспозито),
Клио, 2. српско издање, Беог рад 2016, 125.
3 Ibid., 126
4 У јавнос ти, ван муслиманског друш твеног круга, око значења порука Пет стубо
ва ислама има недоу мица, па и потп уно пог решних тумачења. Највећа се односи на Први
ступ ислама, а то је призивање и пот врда Бога и бож ијег послан ика Мухамеда. Наи ме,
верник молитвом и њеним речима потврђује да нема другог бога осим Алаха, кога је Му
хамед посланик. На арапском језику бог се зове алахом, без обзира на то да ли га у молитвом
призивају муслимански или хриш ћански верници. Први стуб ислама треба схватити као
исповедање вере у монотеизам. Дак ле, вере у једног бога. Молитва зап раво каже да нема
бога осим једнога Бога, кога је пророк Мухамед изасланик на зем љи. Други стуб ислама је
обавеза верника да се Бог у моли пет пута дневно. Трећи стуб је закат, Четврти је дневни
пост током целог светог месеца Рамазана. Пети стуб је обавеза верника да бар једном у
живот у, ако им материјалне прилике то доп уштају, оду на хаџил ук у Мек у.
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дажбине која је уобичајена у савременим пореским системима. Наиме, у
условима постојања државног поретка заснованог на исламском праву, може
се јавити проблем конципирања и примене других, а пре свега личних по
реза, тј. оних који превазилазе оквире заката. Споменимо, на пример, оправ
даност увођења пореза на укупан приход грађана, не само из угла фикха,
него и могућност постојања таквог пореза на основу слова Курана и његове
дефиниције заката.
Размат рање питања односа исламског права према феномену опорези
вања и пореској политици у опште, актуелизовано је 2016.г. координисаном
одл уком арапских монарх ија Персијског залива да од 2018.г. отпочн у са
применом пореза на додату вредност (ПДВ, односно VAT – Value Added Tax)
на одређене робе и услуге.5 Те земље, које обједињава чланство у Залив
ском савету за сарадњу – Gulf Cooperation Council (GCC)6, одлучиле су се
на промену пореске политике због буџетске неравнотеже изазване опадају
ћим приходима од продаје нафте и природног гаса и истовременог јачања
популационог притиска домаћег становништва и увезене радне снаге. Да ли
наредне акције у пореској реформи земаља GCC мог у доћи у колизију са
оквиром исламског права који представља легислативну основу и за њихову
пореску политику? Да ли у некој од ових земаља, а посебно у оној кључној,
Саудијској Арабији, реформа може бити лимитирана, пре свега када је у
питању лично опорезивања, услед утицаја владајућег вахабистичког, рели
гијско-идеолошког модела? Кроз преглед историјског развоја исламске правне
науке, овај рад указује на неке проблеме које вахабистички правно-поли
тички модел, као владајући у Краљевини Саудијској Арабији и делу Залива,
може да постави пред законодавце и пореске реформаторе. Рад, такође, ука
зује на чињеницу да иако културолошки блиске, земље GCC историјски не
баштине исте правне школе на својим територијама. У зависности од тога
колики значај поједине правне школе, традиционално присутне у тим зе
мљама, дају аналогијама и сагласностима мишљења својих вероу читеља,
њихови тако настали правни системи могли би бити мање или више флек
сибилни и у својим пореским политикама.
Рад се детаљније бави учењем неоханбалита Ибн Таимије и то из два
разлога. Први лежи у томе да је Ибн Таимија, међу традиционалним теоло
зима сунитског ислама, био можда и највећи посвећеник изу чавања јавних
финансија и у опш те феномена пореске пол ит ике исламске државе. Дру
ги и свакако не мање значајан разлог бављења Ибн Таимијиним учењем, је
5 Почевш и од јан уара 2018. ПДВ су почеле да примењују Сауд ијска Арабија, Ујед и
њени Арапски Емирати и Бахреин, док су власти преосталих заливских монархије изразиле
спремност да ПДВ увед у током године.
6 Чланце GCC су: Краљевина Сауд ијска Арабија, Султанат Оман, Краљевина Бахре
ин, Држава Кувајт, Држава Катар, Уједињени Арапски Емирати (УАЕ).
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чињеница да су његови радови у великој мери утицали на Мухамеда Абд
Ал-Вахаба, утемељивача вахабизма. Вахабизам је не само владајућа идео
логија Краљевине Саудијске Арабије, него је и фамилијарно наслеђе дина
стије Ал-Сауда. У том смислу, политика ове државе, па и она пореска, осим
по цену дубоког унут рашњег конфликта, не може бити у колизији са ваха
бизмом. Са друге стране вахабизам, по својој суштини, подразумева најдо
следније, чак и буквално читање и примену слова Курана. Такво читање све
те књиге свакако се односи и на оне делове текста који се баве опорезивањем.
С тога се порески реформатори у Краљевини суочавају са ризиком да модер
низацијом фискалног система изазову негативну реакцију политичке зајед
нице, која је утемељена на антииновативном друштвеном наслеђу вахабизма.
2. ИЗВОРИ ИСЛАМСКОГ ПРАВА
Исламско право, као што смо већ указали, темељи се на божанској об
јави и људском разуму. Онај део исламског права који је у чвршћој вези са
објавом назива се шеријат, а део права који је у главном производ људског
разума назива се фикх.7 Без обзира на то да ли размат рамо садржај шери
јата или фикха кључни извор исламског права је текст самог Курана. Међу
тим, док суштину шеријата чине јасне заповести садржане у Курану и суни,
односно сунетима,8 фикх представља познавање практичних одредби ше
ријата.9 Фикх је истовремено правна наука и систем помоћу кога је шарија
пренесена каснијим генерацијама.10
Филип Хити у свом класичном делу Историја Арапа објашњава да су
сунети дела, изреке и прећутна одобравања Пророкова.11 Сунети су у по
четку ислама преношени усменим путем. Међутим, током другог века по
Хиџри, сунети су у хадисима добили свој писани облик.12 Хадиси су, дак ле,
веродостојан запис неког Пророковог дела или његове изреке. Како даље Ф.
Хити објашњава, хадисима се у ширем смислу могу смат рати и веродостој
ни записи дела, или изрека, ма ког од Пророкових другова, или наследника.
Хити то илуструје речима: „У хадисима говори пророк Мухамед, а у Кура
ну сам Алах.“13 У трећем веку по Хиџри извршена је компилација разних
M. Х. Камали, 123.
Ibid., 124.
9 Ibid., 126.
10 Фил ип Хит и, Историја Арап а – Од најс таријих временадо данас, 2. Фот от ипско
издање, Веселин Маслеша, Сарајево 1983, 359.
11 Ibid., 357.
12 Хиџра, тј. пресељење Мухамеда и њег ових следбен ика из Меке у Мед ин у, дог од и
ла се 622. г.н.е.
13 Ф. Хит и, 357.
7
8
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збирки хадиса у шест књига које су потом постале стандардне и као такве
извор исламског права.14
Хити указује да су осим Курана и традиције, тј. суна и хадиса, извори
исламског права још и аналогна дедукција тј. аналогија и свеопшти приста
нак, односно сагласност мишљења (иџма) вероу читеља.15 Један од узрока
шизме између шиита и сунита је управо феномен аналогне дедукције у ту
мачењу Курана. Шиитско право, признаје лично расуђивање као извор за
кона и средство сазнавања шеријата, а зак ључивање по аналогији одбацује,
јер га поистовећује са нагађањем, о чем у је писао шести шиитски имам
Џафар ал Садик (699-765). Ипак, без обзира на међусобне разлике обе глав
не гране ислама, дак ле у целини и шиити и сунити, дају пресудан значај
тексту Курана, као извору исламског права. У том смислу може се рећи да
је исламско право неодвојиво од религије и да стоји у ближој вези са њом
него са науком. М. Х. Камали констатује да тврдња да исламско право по
тиче од Бога и да је саставни део вере, подразумева да је придржавање ње
гових одредби законска и религијска обавеза муслимана.16 Међутим, обим
Куранског текста, који се непосредно односи на правила којима се уређују
световна питања и проблеми, није велик. Од око шест хиљада стихова тј.
ајета колико их Куран има, свега њих двестотинак има експлицитно леги
слативни карактер и то у највећем делу у оквиру друге и четврте суре17 тј.
на самом почетку објаве Књиге, Мухамеду.
3. ПРАВНЕ ШКОЛЕ СУНИТСКОГ ИСЛАМА
У оквиру сунитског ислама развиле су се четири прихваћене правне
школе тумачења Курана и хадиса, све назване по именима својих оснивача.
Ове се школе разликују највише по томе да ли и колико прибегавају правном
теоретисању односно спек улацији у тумачењу проблема које Куран није
експлицитно, својим текстом, објаснио и обу хватио.
М. Х. Камали поделу ових школа види у диференцијацији верско-прав
них делатника на две основне групе, које имају и геог рафско исходиште.
Прву груп у чине традиционалисти, концент рисани у Мек и, Медини и у
опш те Хиџазу, тј. ономе што је данас Сауд ијска Арабија. Друг а група су
рационалисти, чија су геог рафска упоришта градови у Ираку, Куфа и Басра.
Традиционалисти су се углавном ослањали на текстове Курана и суна, одно
сно хадиса, и противили су се коришћењу личног расуђивања. Рационалисти
Ibid., 358.
Ibid., 360.
16 М. Х. Камал и, 146.
17 Ф. Хит и, 360.
14

15
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су били нак лоњени слободној примени личног мишљења, када свети тек
стови нису довољно јасно расветљавали постављени проблем.18
3.1. Ханафити
Ханафијска (ханефитска), најстарија, или како је још зову ирачка шко
ла, заснована је на принципу аналогне дедукције, односно верскоправног
тумачења по сличности (кијас).19 Анри Лауст (Hen ry Laoust), ову школ у
смат ра рационалистичком, јер личну процену уважава као један од извора
свог правног учења.20 Нау чна перцепција на Западу зато ханафијску школу
види као, условно речено, најлибералнију. Лауст је назива и школом слобод
ног мњења (рај/ra’y).21
Школа је названа по свом оснивачу Абу-Ханифи ел Нуман ибн Сабиту22
(699-767.г.н.е.), првом и како се сматра најутицајнијем правнику ислама. Како
истиче Винсент Џ. Корнел (Vincent J. Cornell)23, Абу Ханифа има резерве
према хадисима као изворима легислативе, па при формирању верско-прав
них мишљења већи значај даје тумачењу по аналогији правних стручњака.
Ово оспоравање важности хадиса не долази отуда што Абу Ханифа не ува
жава правоваљаност, или нужност хадиса самих по себи, него зато што у
великом броју случајева сумња у њихову аутентичност.24 Ова школа има
међу сунитима највећи број следбеника.
Ханефитска школа била је широко распрострањена на територијама
Отоманског царства. Из тог историјског разлога она је данас присутна у
нашим крајевима, као и Турској, Јордану и Либану. Ханефити су преовла
давајућа школа и у сунитским републикама бившег СССР, Авганистану и
Пакистану.25
3.2. Маликити
Малик итска школа, названа је по свом оснивач у Малик ибн Анасу
(715-795.г.н.е.). Иако и маликитска школа има одређени критички став према
неким хадисима, она, као извору права, хадисима придаје посебну важност
М. Х. Камали, 128.
Ibid., 130.
20 Hen ry Laoust, Rask oli u islamu, превод са франц уског Tar ik Haver ić, Naprijed, Zag reb
1989, 86.
21 Ibid., 85.
22 Абу-Хан ифино презиме Камал и дефин ише као Сабит, Хит и га ослов љава са Табит.
23 Винсент Џ. Корнел „Плод дрвета сазнања – Однос вере и праксе у исламу“, Оксфордска
историја ислама, поглавље 2 (ур Џон Л. Еспозито), Клио, 2. српско издање, Београд 2016, 112.
24 А. Лауст, 86.
25 М. Х. Камал и, 129 и Ф. Хит и, 361.
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и то нарочито онима који се односе на заједничку традицију Пророковог
града Медине, што наглашава В. Џ. Корнел.26 Зато се овај правац још нази
ва и мединска школа.
Маликитска школа смат ра се конзервативном у односу на ханафијску
школу, и, на линији поменуте Камалијеве поделе, убраја се у традициона
листичке школе. Ова школа посебан значај даје иџми, односно веродостојном
консензусу – усаглашености миш љења исламских правника у Медини.27
Уз хадисе, оснивач школе Малик се обилно користио и властитим судом,
како примећује Лауст.28
Маликитска школа историјски се развила у Хиџазу (Мека и Медина,
западни део данашње Саудијске Арабије), Египту и Басри (југ Ирака), као
и муслиманској Шпанији29. Данас ова школа има превласт у Мароку, Ал
жиру, Тунису, северном Египт у, Судан у, Бахреин у и Кувајт у30 и у нек им
емиратима који су у саставу УАЕ.
3.3. Шафити
Шафијска школа према Ф. Хитију покушава да нађе златн у средин у
између две претходно поменуте школе.31 Трасирање пута шафијске школе
између традиционалиста и рационалиста потврђује и Камали.32 Лауст оце
њује да је Ал-Шафија настојао да да подједнак удео светописној предаји и
појединачном расуђивању.33 По Лаусту је ова школа у сваком случају тра
диционалистичка и верна слову Курана и живе предаје (суни), а ненаклоњена
спекулативној теологији, али не и у потпуности опонентна таквом правном
теоретисању. Оснивач шафијског правца Мухамед ибн-Идрис ал-Шафија
(767-820. г.н.е), био је ученик Маликијев. Како указују В. Џ. Корнел и М. Х.
Камали, Ал-Шафија је успоставио хијерархијски модел, односно методоло
гију којом се утврђује редослед значаја извора исламског права. Тај модел
данас прихватају све школе сунитског ислама и то тако што је основни извор
права Куран, потом Пророкова суна, па онда тумачење по аналогији и оба
везујући консензус34. Није без значаја да је порек ло Ал-Шафије у племену
Курејш, дак ле истом оном из кога је потекао и сам Пророк, о чему податак
В. Џ. Корнел, 112.
М. Х. Камали, 129.
28 А. Лауст, 88.
29 Ibid., 89.
30 М. Х. Камал и, 129.
31 Ф. Хит и, 361.
32 М.Х. Камал и, 129.
33 А. Лауст, 90.
34 В. Џ. Корнел, 113.
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даје Ф. Хити.35 Ова је школа присутна у северном делу египатског приобаља
Црвеног мора, укључујући делове Синаја и Палестине, Сирије и Јордана,
затим на западној обали Саудијске Арабије и источној обали Африке, обал
ном делу Индије, као и Индонезији и Малезији.36
3.4. Ханбалити
Ел-Шафијев савременик, Ахмед ибн Ханбал (780-855.г.н.е.) основао је
четврту и најмлађу школу, која се назива ханбалитска. Ибн Ханбал је у мно
штву примљених предаја бирао учења, која су му се чинила најсличнија Ку
рану и Пророковом науку, али је у оквиру светописаних података био спреман
да употреби и лични суд (реј/ra’y).37 Ибн Ханбала, Лауст не доводи у везу ни
са једном од претходне три школе.38 Сматра да од ханaфита Ибн Ханбала уда
љује неповерење према појму слободне процене (истихсан). Маликијску шко
лу, Ханбал истина сматра достојном највећег поверења, али Лауст указује да
суштински та Ханбалова оцена представља опште место које маликијску
школу не издваја од других школа. Лауст, такође, указује да Ханбал супротно
неким мишљењима није следбеник Ал-Шафије, јер је чак забрањивао препи
сивање његових дела, полазећи од тога да вернику, коме је стало да следи
предају, препис било чијег дела није потребан, него да свој став треба да за
снује на објективној реалности садржаја Курана и хадиса. Лауст у том смислу
цитира изворни текст из Ибн Ханбалових дела: „Да се Бог описује онако како
се сам описао у Курану и како га је Пророк описао у живој предаји (суна)“.39
Међутим, В.Џ. Корнел оцењује да се Ханбалово учење ослања на поменути
Ал-Шафијев модел рангирања значаја извора права. Међутим, како Корнел
примећује, ханбалитска школа само изузетно прибегава тумачењу по анало
гијама.40 Камали истиче да је циљ ханбалитске школе да своје учење у што
већој мери заснива на преседанима наведеним у Курану и хадисима и да не
жели да се ослања на лично расуђивање.41 На исти приступ ханбалитске шко
ле, прецизно указује Ф. Хити. Он наглашава да се Ибн Ханбал бескомпроми
но држао слова хадиса,42 што је, мада у мањој мери, недостатак и маликијске
и шафијске школе на који указује и Корнел.
Анализирајући ове налазе осврнућемо се на аналогију и лично расуђи
вање као изворе исламског права. Иако блиски, јер аналогија подразумева
Ф. Хити, 361.
Ibid., 361 и М. Х. Камали, 130.
37 А. Лауст, 112.
38 Ibid.
39 Ibid., 113.
40 В. Џ. Корнел, 113.
41 М. Х. Камал и, 130.
42 Ф. Хит и, 361.
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лично расуђивање, односно одлуку да се на основу аналогије донесе лични
суд о неком новом феномену, чини се да у ханбалитском контексту постоји
јасна линија која раздваја ова два извора исламског права. Ханбалити при
хватају само аналогију, а и њу само изузетно тј. само онда када нема другог
начина да се кроз шаријат, или иџму, донесе суд. Било каква примисао скре
тања у лично расуђивање о тексту Курана, ван аналогијског контекста, је
апсолутно забрањена. Лауст указује на крајњу строгост Ахмада ибн Ханба
ла у осуди теолошких праваца који се криве за увођење новотарија у ислам.43
Осуда таквих идеолошких скретања појединаца, или група верника, чије се
владање или миш љење мог у учинити расколничк им, може да доведе до
такфира тј. протеривања таквих лица из заједнице верника. Међутим, како
Лауст указује, то је више теоријска поставка Ибн Ханбала, док би у пракси
неп равоверни муслиман, или група верника, пре могли бити системски
маргинализовани унутар заједнице, него буквално изопштени из ње.44
Управо по питањима изопштења (такфира) и новотарија (биде) постоји
директна веза између ханбализма и вахабизма. Веза је и геог рафска. Хан
балитска школа је историјски распрострањена управо на територијама на
којима је готово хиљад у година касније, користећ и учења ибн Ханбала,
проповедао Мухамед Абд ул Вахаб, тј. у континенталном дел у данашње
Краљевине Саудијске Арабије (КСА), укључујући и Ријад. У којој мери се
ханбализам може смат рати родоначелником вахабизма биће више речи ка
сније, али треба имати у виду мишљење Камалија да се број следбеника Ибн
Ханбала смањивао све до појаве вахабитског пуританског покрета на Ара
бијском полуострву, који је од 18. века ханбалитској школи дао нови под
стрек.45 Ханбалитска школа данас преовлађује осим у КСА још и у Катару
и неким другим Заливским емиратима, а по М. Х. Камалију и у Оману46 с
тим да Камали у свом раду није указао на чињеницу да су Оманци у већини
ибадити, тј. да нису сунити.
3.4.1. Шиити џафарити, или дуодецимални шиити
Корнел указује на могуће постојање везе у тумачењу значаја појединих
извора исламског права између ханбалитске школе и најбројније шиитске
структ уре, џафарита. Наи ме, по њем у, џафарит и, или тзв. дуодец ималн и
шиити у великој мери следе методологију ханбалитске школе исламског пра
ва, али у своју збирку хадиса укључују и предања дванаест шиитских имама.47
А. Лауст, стр 114.
Ibid.
45 М. Х. Камал и 130.
46 Ibid., 131.
47 В. Џ. Корнел, 113.
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Због анализирања претходне тврдње Корнела, треба имати у виду да шиит
ско право, како истиче М. Х. Камали,48 признаје лично расуђивање као извор
закона и средство сазнавања шеријата, али зак ључивање по аналогији од
бацује, јер га поистовећује са нагађањем, о чему је писао шести имам Џафар
ал Садик и што смо споменули раније у тексту.
Уколико се виђење Камалија и Корнела упореди, може се зак ључити
да су шиити-џафарити у недостатку решења заснованог на шаријату, дак ле
тексту Курана, сунама, хадисима и иџми, тј. консензусу вероучитеља, скло
нији личном расуђивању, а сунити-ханбалити аналогији. Овај осврт даје
илустрацију комплексности сунитско-шиитских односа. Треба имати у ви
ду чињеницу да данас између потомака ханбалита и џафарита постоји огро
ман политички јаз, који се јасно види кроз сукобљавање Саудијске Арабије
и Ирана, савремених држава које можемо сматрати политичким потомцима
те две школе исламског права.
О џафарити треба рећи и то да су они најбројнија шиитска заједница у
свету. Заступљени су као већинско становништво у Ирану и Ираку. Назив
дванаестници су добили на основу веровања да је после шестог имама Џа
фара Ал Садика (699-765) и још пет имама његових наследника, последњи
од њих Хасан ал-Аскари, који је умро 873. г. без деце, наводно ипак имао
мушког потомка. Шиити који су тврдили и објавили да последњи једанаести
имам Хасан ипак има сина, Мухамеда, али да је овај скривен, постали су
они које данас зовемо дуодецималнима, односно шиитима дванаестницима.
Ови шиити верују да ће се тај скривени дванаести имам Мухамед, појавити
као Махди (упућени, дуго очекивани) и да ће бити Господар времена (Сахиб
ал-заман). Ово веровање у будућу пресудну улог у Махдија присутно је и
код многих сунитских муслимана на Арабијском полуострву. Према томе
веровању Махди је будући велики исламски владар, који ће ујединити цео
свет и ослободити га од неправде и зла. Појава Махдија догодиће се у вре
мена непосредно пре Судњег дана. Тада ће Махди најавити и долазак, тј.
други силазак Исуса Христа на Земљу.49
3.5. Неоханбалити
Aнри Лауст, у поменутом делу Расколи у исламу, дефинише Ибн Таи
мију као родоначелника тзв. неоханбалитског учења. Треба имати у виду да
М. Х. Камали, 137.
Ову верзију предања о Махдију исп ричао ми је у Кувајт у, сун итски саговорн ик,
Мухамед Али Ал К. Интересантно је његово запажање да предање о Махдију, односно по
мен утој борби добра и зла и спасењу праведника, говори и о томе да ће на крају времена и
света сви верујућ и монотеисти, у ствари бити муслимани, јер су они једини у вери исп рав
ни и доследни обожаваоци једног и једиственог Бога.
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је Ибн Таимија на историјску позорницу ступио скоро пет стотина година
након Ибн Ханбала. Ибн Таимија се посебно бавио пореском политиком и
феноменом јавних финансија, постајући тако родоначелник идеје исламске
државе благостања. О његовом доприносу концепту исламског опорезивања
касније ће бити више речи у овом раду.
Мухамед Абд ал Вахаб, за пола миленијума млађи следбеник Ибн Та
имије, може такође бити смат ран неоханбалитом, истина уз резерве о који
ма ће више речи бити у следећем потпоглављу. Ханбалитској школи Ибн
Таимија и Абд ал Вахаб дали су и своје аутентичне доприносе. У сунитским
заједницама, друштвени утицај радова те двојице теолога постао је већ и
постхумно него што је био међу њиховим савременицима.
3.6. Вахабити
Вахабизам је производ обновитељског покретa у исламу50, насталог у
18. веку. Представља се као најаутентичније читање ислама51. Утемељивач
пок рета је Мухамед Абд ал-Вахаб (Абд улвахаб), рођен 1703.г у месту Ал
Ујајна52 (област Наџд, на истоку данашње Краљевине Саудијске Арабије).
Његов отац био је месни кадија, који је као правник припадао ханбалитској
школи (мадхабу). Учење ханбалитска школе било је широко распрострање
но у области Наџд.53 Током каснијег четворогодишњег боравка у Медини,
Абдулвахаб је проучавао радове Ибн Тајмије (1263-1328), поменуте значајне
фигуре сунитског ислама, теолога и тумача шарије, чији је утицај у ислам
ском свету постхумно постао много већи него за живота.54
Као и Тајмија пре њега, Абдулвахаб верује да историјски период у коме
пророк Мухамед борави у Медини, представља идеа лно доба ислама. Овај
период започиње половином 622. г.н.е., Хиџром – тј. изласком, односно, бе
гом Божјег посланика Мухамеда из Меке у Медину (тада оазу Јестриб), пред
прогонитељима, политеистима из Мухамедовог племена Курејш. Медински
период завршава се Пророковим победоносним повратком у Меку 630. г.н.е.
50 Tar ik Kulenov ić, Polit ick i-islam, 108: „ВАХ АБИЗАМ – пок рет за реформ у мусли
манских друштава с извориштем у данашњој Саудијској Арабији. Изворни вахабизам про
излази из савеза Мухаммеда абд ел ибн Вахаба и Мухамеда ибн Сауда, из којег је потек ла
и данаш ња Сауд ијска Арабија. Инт ернет сајт: http://www.skript a.info/wp- cont ent/uplo
ads/2016/03/Tar ik-Kulenovic-Politicki-islam.pdf. Преглед 10.01.2018.
51 Afshin Shah i, The Polit ics of Truth Management in Saudi Arabia, Routledge, Abingdon
UK 2013, 46.
52 Ал Ујајна је насеље које се налази педесетак километара североис точно од данашег
града Ријада.
53 Hamid Algar, Wahhabism: A Critical Essay, Islamic Publications International, Oneonta,
NY 2002, 6.
54 Ibid., 8.
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Треба имати у виду да управо мединске суре Курана55 тј. суре од II до IX,
дају низ инструкција верницима о правилима живота заједнице, организа
цији и односима у породици, као и понашању муслимана као појединаца.
Међутим, како Хамид Алгар (Hamid Algar)56 оцењује, Абдулвахабово
учење, односно вахабизам, покрет је без педиг реа, дошао ни из чега и то не
само у смислу да је изникао из пустињске пустоши Наџда него и зато што
му недостаје суштински претходник у историји ислама.57
3.6.1. Такфиризам
Вахабизам је настао као покрет теолошке реформе са циљем да позове
(позив/да’ва) вернике на обнову „правог“ значења монотеизма, односно ве
ровања у једног Бога (тавхид, тахид), чиме би се деконструисале „традици
оналистичке“ праксе, односно обичаји, који су у међувремен у заж ивеле
међу муслиманима.58 Те праксе по веровању вахабиста представљају од
ступања од праве вере. У том смислу Абдулвахаб и његови следбеници на
трагу су ранијег Тајмијиног виђења монотеизма.59 Такав „екст ремни“ моно
теизам, има између осталог за последицу и такфиризам. Такфиризам, одно
сно такфир, представља контроверзни теолошки концепт који на муслимане
који не следе вахабистичку докт рин у и њен у праксу гледа као на кафире
(невернике)60. Такфиризам се још назива и докт рином изопштења.61 Такфир
55 Текст Курана по веровању муслимана предс тав ља бук валн у Бож ију реч, објав ље
но Бож ијем посланик у Мухамед у.
56 Хам ид Алг ар је профес ор на департман у за Блискоис точне студ ије на Берк лију
(Hamid Algar, Professor of Persian and Islamic Studies. Department of Near Eastern Studies,
University of Califor nia, Berkeley)
57 H. Algar, 10: „Wahhabism is essent ially a movement without ped ig ree; it came out of
nowhere in the sense not only of emerging from the wastelands of Najd, but also its lack of sub
stantial precedent in Islamic history.“
58 Ahmad Mou ssalli, Wahhabism, Salaf ism and Islamism: Who Is The Enemy? Conf licts
For um: Beir ut – London – Washington 2009, 4.
59 Вах абит и се, као и Тајм ија ран ије, на суп ро т хриш ћанске бог ос луж бене пракс е
која глорификује обожавања светих места и догађаја, противе посећ ивању Пророковог гро
ба и слављењу његовог рођендана, смат рајући такве активности идолат ријом. У том смислу
вахабити осуђују муслимане који указују почаст покојницима, или подижу надгробне споме
нике, као и оне који празнују светковине посвеће свецима, или анђелима. Таква обожавања,
по учењу Абд улвахаба, угрожавају покорност Бог у, пошто стварају сентименте којима се
нарушава целовитост осећаја потп уне посвећености Свевишњем (односном једном и једи
ном Бог у тј. Алаху, како се монотеистичк и бог зове, без обзира на то да ли га призивају
муслимански или хриш ћански верници, чији је матерњи језик арапски).
60 Ibrah im A. Karawan, Takfīr. In John L. Esposito. The Oxford Encycloped ia of the Mo
dern Islamic World. Oxford: Oxford University Press. 1995.
61 Graeme Wood, Što ISIS stvarno želi? The Atlant ic 2015., prevod sa engleskog Mar ijan
Mart inov ić, текст на: http://www.theatlant ic.com/feat ures/archive/2015/02/what-isis-reallywants/384980/ pregled 20.10.2016.
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подразумева изопштење, односно протеривање лица која оступају од вере,
из заједнице верника. Међутим, могућа је и обратна одлука. Прави верник,
уколико живи у већинском неверничком (кафирском) друштву, одазива се
позиву и самог себе изопштава. Он тада напушта такво грешно окружење
и насељава се, пожељно са породицом, у изолованим заједницама, где ће се
борити против свих неверника, укључујући и лажне вернике, тј. оне који се
издају за муслимане, а то у ствари нису.
3.6.2. Салафисти
За Тајмију и потом Абдулвахаба, медински период, Мухамедовог жи
вота и рада, узор је по којем би сва исламска друштва трајно требало да се
организују. За поменуте богослове „медински модел“ је идеа лан друштвени
поредак коме треба тежити и кога треба следити. Ово виђење је и суштина
салафистичке докт рине (ал-салаф ал-салих – побожни преци у смислу пра
ведни, односно исправни)62, која се заснива на уверењу да потомци треба да
уче и да се труде да у свему прате и достигну претке, односно да изг раде
друштво што приближније оном првобитном, савршеном друштву Муха
медових следбеника у Медини. У том смислу, како Ахмед Мусали63 конста
тује, сви вахабити су по правилу салафисти, али нису сви салафисти ваха
бити.64 Иако вахабизам себе смат ра истинским салафистичким покретом,
Хамид Алгар истиче да све до 60-их година 20. века у јавности није било
ближих асоцијација салафиста са вахабизмом.65

62 „Салафизам је тренд који је у концепт у ал-салаф ал-сал их (the pious predecessors)
траж ио инструмент којим би се разу мела истинита интерп ретација и пракса Ислама и од
бацило кум улирано искуство муслиманске заједнице. Са једне стране концепт је коришћен
како би се муслимани најп ре „очистили“ од садашњих тумачења историје, теологије, прав
не нау ке и судске праксе, а потом упутили на рег ресивне верске, моралне и социјалне пу
тање – што је случај са вахабизмом, или се усмерили ка прог ресивним политичк им, дру
штвеним, религијским и моралним стазама – као у случају исламистичк их реформиста и
модерниста, Џ. Афганија, М. Игбала, М. Абд уа и М.Р. Риде.... Пос ледично томе, концепт
ал салаф, друштво, или појединца, може водити напред, или назад...Помен ути рефор
мисти, иако их зову очевима салафије (salaf iyya), зап раво за разлик у од салафиста/вахаби
ста нису зам рзнути у историји и идеа лима прве три генерације ислама“. Ahmad Moussalli,
Wahhabism, Salaf ism and Islamism: Who Is The Enemy?, Conf licts For um: Beir ut – London –
Washington, 2009, 11-12.
63 Profesor Ahmed Moussalli, Amer ican University Bei r ut, Lebanon
64 A. Moussalli, 3.
65 H. Algar, 47: “it was not unt il the 1960’s that a closer associat ion of salaf is with Wahha
bism came about.“
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4. ИБН ТАИМИЈИН И ВАХ АБИСТИЧКИ ПРИСТУП
ОПОРЕЗИВАЊУ
Ибн Таимијин приступ исламској пореској политици, дат у наставку
рада, ослоњен је на књигу Абдул Азим Ислахија Економски концепт Ибн
Таимије.66 Ово дело А. А. Ислахија користио је и Ђуро Бенић, у свом прет
ходно поменутом раду.
Ислахи је разасуте радове Ибн Таимије сабрао на једном месту, превео
са арапског на енглески језик и објавио као целовит приказ Таимијине еко
номске мисли. Бенић указује: „Већину разматрања из подручја економије
Ибн Таимија дао је у двије књиге: Al-Hisbah FI ’l-Islam (Јавне дужности у
исламу: институција хисбаха).67 i Al-Siyasah al-Shariyah FI Islah al-Rai wa’lRaiyah (Јавни и приватни закони у исламу)“.68 Бенић скреће паж њу да у
првој књизи Ибн Таимија расправља о деловању тржишта и разлозима за
директну интервенцију државе на тржишту, осврћући се при том и на спе
цифичну исламску административну институцију – хисбах. У другој књизи
Таимија се бави економиком јавног сектора, односно бави се питањима јавне
пот рошње, пореза, задуживања, улоге и функција новца, камате, смањења
вредности валуте, инфраструктуре, расподеле дохотка, сиромаштва и др.69
Ибн Таимијин (пуно име било му је Таки ад-Дин Ахмад ибн Таимија)
концепт изградње јавних финансија тежи равнотежи у задовољавању општег
и појединачних интереса, односно усаглашавању потреба исламске државе
и њених држављана – чланова муслиманске заједнице. Тај концепт илустру
ју ставови Ибн Таимије, које цитира А. А. Ислахи на основну изворног текста
Таимијиних дела: „Друштвом морају владати великодушност и доброчинства.
Људи би требало да потребе других ставе испред својих потреба. За сваку је
осуду похлепа за новцем и тврдичлук. Лукузан начин живота, са друге стра
не, треба избегавати. Најбоља је политика средњег пута.“70 На основу прет
ходних навода може се закључити да Ибн Таимија, стваралац из позног 13.
66 Abdul Azim Islah i Economic Concepts of Ibn Taimiyah, Leicester, The Islam ic Fou nd a
tion, 1988/1408 H. Reprinted 1996/1417 H. Абдул Азим Ислахи (р. 1950) професор на Исламском
економском инс тит ут у, Универзит ет Краља Абд улазиза, Џеда, Сауд ијска Арабија (The
Islamic Economics Instit ute, King Abdulaziz University, Jeddah, KSA). Докторирао 1981.г. на
Муслиманском Универзитет у Алигару, Утар Прадеш, Индија (Тhe Aligarh Muslim Univer
sity, India). Међународни ауторитет на пољу изу чавања историје исламске економске мисли.
67 Објавњена на енглеском као: Ibn Taymiya, Public Dut ies in Islam: The Institut ion of the
Hisbah, Islamic Fou ndation, Leicester 2007.
68 Đ. Ben ić, 578.
69 S. M. Ghazanfar, “Med ieval Islam ic Thought – Filling the Great Gap in European Eco
nomics”, Explorations in medieval Arab-Islamic economic thought: some aspects of Ibn Taimiyah
’seconomics, Taylor & Francis Group, London 2003, 58; Наведено према: Đ. Benić, 578.
70 lbn Tai m iyah, Аl-Siyiisah al-Shar’iyah, Dar al-Sha’b, Cai ro 1971, 153. Наведено према:
A. A. Islahi, 137.
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и раног 14. века (1263-1328), има врло јасан став о пот реби усаглашавања
јавне и приватне потрошње. Он осуђује прекомерну личну потрошњу, али и
исту такву штедљивост, дајући предност јавном интересу над појединачним
потребама чланова муслиманске заједнице. Заговарајући политику средњег
пута, Ибн Таимија, на неки начин, указује на модел државе благостања, као
државе која се стара да кроз своје деловање обезбеди добар животни стандард
и материјалну сигурност својих грађана. У том смислу, мерено данашњим
стандардима, Ибн Таимијина идеа лна држава и њена финансијска политика
представљају неку врсту кејнзијанског модела. Таква Таимијина држава на
лази се на супрот ономе што у савременом економском и друштвеном смислу
представља либерална држава, коју карактерише између осталог и млако
опорезивање имовине богатих. Са друге стране, Ибн Таимију не треба сма
трати заговорником некакве социјалистичке исламске државе, која би тежи
ла егалитарности. Он полази од становишта да су социјалне разлике произ
вод Божије одлуке. Циљ пореске политике, употребом личних пореза и њи
ховом применом на бољестојеће делове заједнице, налази се у уравнотежењу
општег друштвеног стандарда, а не у елиминацији социјалних разлика. Ибн
Таимија зато каже: „Када је Алах створио две врсте људи – богате и сирома
шне – начинио је закат обавезом за богате и правом за сиромашне.“71 Јасно
се из претходног цитата сагледава да порески концепт Ибн Таимије не жели
да елиминише социјалне разлике, али инсистирајући на личном опорезива
њу богатих кроз закат (милодар), он тежи ублажавању социјалне полариза
вије и елиминисању екстремног богатства и сиромаштава у друштву. При
мена Ибн Таимијиног пореског концепта би у некој идеа лној завршници
водила ка стварању својеврсне исламске државе благостања.
А. А. Ислах и у помен утом рад у указује на специфичан елеменат ком
плексности не само исламског опорезивања, него и исламске економске
пол ит ике у цел ин и. Ист иче да Ибн Таи м ијина размат рања о економским
пит ањима сад рже свуда прис ут ан став да су економ ија и рел иг ија
неодвојиви.72 Како оцењује Ислахи не ради се ту о идиосинкразији него је
такво јединство карактеристика самог ислама.73 Међутим, Ибн Таимија по
што се посебно бавио јавном пот рошњом, коју је разврстао у широке кате
Ibid., 138
При томе А.А. Ислах и скреће паж њу и да Ибн Таимијина економска размат рања
нису сажета у оквиру једног његовог рада него су разасута на различитим местима у Таи
мијиним делима.
73 A. A. Islahi, 177. Ислах и упот ребљава реч idiosincrasy у оригиналном тексту на енгле
ском језику. Ограђујући се од идиосинкразије, у суштини наглашава да је спој економије и
религије у исламу природан, односно није реч о некаквој ексцент ричности ислама. Наиме,
пошто је Куран директно божије слово, феномени којима се Куран бави, па тако и економија,
увек у себи имају бож ију промисао. Из Курана, дак ле, не проистиче само духовни аспект
вере него и световне акције верника, па тиме и њихова понашања у домен у привређивања.
71

72
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горије корисника, схвата да за пот ребе таквог обима пот рошње можда неће
бити довољно средстава из прихода који су предвиђени шаријом. Он засту
па становиште да је легитимно муслиманима уводити и друге финансијске
обавезе, осим оних утврђених закатом.74 Таимија жестоко критикује мисли
оце који су оспоравали право држави да уведе нове порезе муслиманским
поданицима.75 Таимија закат види као општу дажбину која се уводи на укуп
ну имовин у пореског обвезника. Обвезник је одрасли муслиман верник,
који има пословну способност. Пореска основица је имовина, чија је вредност
изнад шаријом прописаног миним ума. Ова врста пореза би у данашњем
смислу била порез на имовину, или wealth tax у акгло-саксонској термино
логији. Међутим, увођење пореске обавезе муслиману изнад висине заката,
проистиче, по Таимији, не из тога што постоји нека мера имовине, или бо
гатства изнад минимума, него зато што постоји нарастајућа пот реба у дру
штву. А. А. Ислахи, позивајући се на Таимијине радове, за ту нарастајућу
пот ребу узима као пример трошак, или другу помоћ која се даје рођацима
у случају ванредних несрећних околности. У таквим случајевима је имови
на предуслов за помоћ ближњима, а не основа за финансијску обавезу. Зато
је по Ибн Таимији јасно да постоје и друге пореске обавезе осим заката,
када нарасте друштвена пот реба, што је исправан одговор који шеријат на
глашава без обзира на то колико је појединачно богатство неког члана му
слиманске заједнице.76 Са друге стране, увођење заката остварује се на осно
ву чињенице да неко поседује богатство, односно имовину, на неком нивоу
изнад минималног, тако да је обавеза плаћања заката присутна чак и ако у
конкретном граду, или посмат раној муслиманској заједници, нема корисни
ка средства прикупљених закатом. Тада закат, односно средства њиме при
купљена, треба пот рошити у некој другој средини. А. А. Ислахи указује да
је пре Ибн Таимије још само Ибн Хазм77 снажно заговарао пот ребу за до
датним опорезивањем, изван оквира заката, речима да је у свакој зем љи
дужност богатих да помажу сиромашнима, а да је право владара да их на
то принуди, уколико закат и други јавни приходи нису довољни.78
Ibid., 219
Ibid, 220. “He strongly criticizes the thinkers who deny the right of the of the state to
impose new taxes.”
76 Ibid.
77 Abū Muḥammad ʿAlī ibn Aḥmad ibn Saʿīd ibn Ḥazm, познат и као Al-Andalusī aẓ-Ẓāhirī
(994 –1064.г), Андал узијски песник, историчар, теолог, филозоф и правник, рођен у Кордо
би. Иницијално следбеник малик ијске школе, прешао је у шафијску да би негде око триде
сет године постао следбеник зах иријске школе. Ова школа иако није једна од четири при
хвађене сунитске школе ослања се на литерарно, јасно и нескривено значење односно ту
мачење Курана (зах ирија). Na osnov u: “From Malikism to Shaf i’ismto Zahir ism: The Conver
sions of Ibn Hazm,” стране 73-87. Conversions islamiques. Identites religieuses en Islam medi
terraneen, ed. Mercedes Garcia-Arenal. Par is: 2001
78 A. A. Islah i, 220
74
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4.1. Бид’а (иновативност) у вахабитској доктрини и опорезивање
Имајућ и у вид у наведена стајалишта о везама економије и религије,
може се зак ључити да и Мухамед Абд Ал-Вахаб, као идеолошки настављач
Ибн Таимије, односно вахабити као њихови заједнички следбеници, несум
њиво полази од Курана као оквира унутар кога треба да буду уређена пита
ња привређивања и економске прерасподеле. У том смислу свети списи су
основа укупне економске политике исламске државе. Опорезивање тако
постаје инструмент верске докт рине помоћу кога се истовремено регулишу
односи унутар заједнице муслимана и изг рађује исламска држава, а на ше
ријату конципирано и у складу са њим спроведено опорезивање, учвршћу
је исламску заједницу, као и муслимана – појединца, у вери у једног бога и
Мухамеда као његовог посланика.
Са друге стране и за разлику од Ибн Таимије, чији приступ уважава
чињеницу да економска политика иако у основи уређена Кураном ипак јесте
део социјалне реа лности, те се са њом мора усклађивати, вахабити генерал
но имају нефлексибилан однос према свим друштвеним појавама, за које
оправдано или не, сматрају да нису у складу са словом Курана и понашањем
и праксом раног ислама.
Активности и обичаји које вахабити сматрају неисламским понашањем,
због кога муслиман, иако појавно верник, у суштини може бити смат ран
неверником,79 су ширк или политеизам, куфр – неверовање у Бога, ридда
– апостаза или отпадништво и бид’а – иновације.80
Бид’а, односно антииновативности вахабистичког учења („свака ино
вација је грешка“),81 могла би се појавити као ограничавајући фактор у кон
79 Х. Алгар, Wahhabism: A Crit ical Essay, на стран и 67. ист иче да је ствар заједн ичког
иск уства муслимана да вахабити и они под њиховим утицајем годинама врло лако опт уж у
ју друге вернике за многобоштво и неприхватљиве новотарије („First, it is a matter of common
Muslim exper ience that Wahhabis and those under their inf luence have been liberal with accusa
tions of shirk and bid’a for many years.”)
80 A. Moussalli, 4; http://seekershub.org /ans-blog/2011/03/31/the-concept-of-bida-in-the-isla
mic-shar ia-2/
81 www.islam laws.com › Islam ic Info
04.03.2011. – This Wahhabi ideology is also followed by the present-day Kingdom of Saudi
Arabia, where consequently the concept of bid_a in its negative sense plays a prominent part in reli
gious and social discourse. An interesting example of this is the off icial view on the celebration of the
birthday (mawlid) of the prophet Muhammad, an opinion that was voiced often by the Grand Mufti
of the Kingdom, _Abd al-_Aziz ibn Baz (1910–1999). This festival is strictly forbidden, because it is
regarded as a bid_a, “while every bid_a is an error.” Despite the enormous respect for the Prophet,
Wahhabis reject celebrating his mawlid because it is rightly understood as a later innovation. On the
whole, however, in present-day Islam only a minority adhere to this limited, negative interpretation
of the concept of bid_a, while the majority of Muslims approves of a flexible interpretation, which is
morecompatible with modern beliefs and practices Karawan, Ibrahim A. (1995). “Takfīr”. In John L.
Esposito. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. Oxford: Oxford University Press.
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ципирању пореских облика, који су у вези са личним опорезивањем, али
нису део система заката. Као прилог овој тврдњи илустративно је предава
ње шеика Нух Мим Келера (Nuh Ha Mim Keller) са Нотингем и Трент уни
верзитета (Nottingham and Trent University).82 Шеик Келер се осврће на хадис
у коме Пророк каже: „Пазите се ствари које су тек почеле, свака иновација
је странпутица“.83 Да би се овај хадис разумео Келер упућује на тумачења
класичног теолога ислама, шеика Мухамеда Јурданија84, који каже да се
треба чувати ствари које раније нису постојале, тј. ствари које постоје у
исламској пракси, а које су у колизији са Светим законом. То значи да се
поменути хадис односи на обичајне феномене који су се јавили током исто
ријског развоја арапског и исламског друштва, а који нису утврђени текстом
Курана. Зато све иновације (бид’а) Јурдани сврстава у пет одредница Светог
закона, позивајући се при томе на поделу бид’а у учењу класичног теолога,
правника и лидера шафијске школе из 13. века Из ал-Дин бин Абд ас-Сале
ма85. По ал-Салему, иновације могу бити обавезне, затим незаконите одно
сно забрањене, препоручљиве, оне које стварају нелагодност, и допуштене,
што је у потпуном складу са у раду већ приказаним критеријумима фикха.86
Ова подела на прихватљиве и неприхватљиве иновације је јасније дефини
сана у Критичком есеју о вахабизму Хамида Алгарa. Он се осврће на већ
поменутог Абд ас-Салема и његово одређење о добрим иновацијама (bid’a
hasana), које се може разумети као став којим се иновације сврставају у пет
група: обавезне, препоручљиве, дозвољене, оне чију примену треба обес
Предавање на веб страници www.masud.co.uk› Shaikh Nuh Ha Mim Keller The Co
cept og Bid’a in Ilsamic Sharia, Nottingham and Trent University on Wednesday 25th January
1995, прегледано 18.10.2017.
83 We are now able to ret urn to the had ith with which I began my talk ton ight, in which the
Prophet (Allah bless him and give him peace) said, “. . . Beware of matters newly beg un, for every
innovation is misg uidance”.
84 Египатски теолог, шафијске школе, умро почетком 20. века
85 Izz al-Din ‘Abd al-’Aziz ibn ‘Abd al-Salam ibn Abi ‘l-Qasim ibn al-Hasan al-Dimashqi,
Sultan al-’Ulama, Abu Muhammad al-Sulami, (р. 1181 Дамаск – у. 1262 Каи ро).
86 We are now able to ret urn to the had ith with which I began my talk ton ight, in which the
Prophet (Allah bless him and give him peace) said, “. . . Beware of matters newly beg un, for every
innovation is misg uidance”. And understand it as expou nded by a classic scholar of Islam, Sheikh
Muhammad Jurdani, who said: “Beware of matters newly begun”, distance yourselves and be wary
of matters newly innovated that did not previously exist”, i.e. things invented in Islam that cont ra
vene the Sacred Law, “for every innovation is misg uidance” meaning that every innovation is the
opposite of the truth, i.e. falsehood, a hadith that has been related elsewhere as: “for every newly
beg un matter is innovation, every innovation is misg uidance, and every misg uidance is in hell”
meaning that everyone who is misg uided, whether through himself or by following another, is in
hell, the hadith referr ing to matters that are not good innovations with a basis in Sacred Law. It
has been stated (by Izz ibn Abd al-Salam) that innovations (bida) fall under the five headings of
the Sacred Law (n: i.e. the obligatory, unlawf ul, recommended, offensive, and permissible):
82
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храбрити и оне забрањене.87 Келер преноси Јурданијеву класификацију би
д’а по којој у ту прву груп у, оних не само доп уштених, него и обавезних
иновација, спадају бид’а које се морају применити. То су иновације које се
односе на записе Курана и писане законе ислама, уколико постоји страх да
је нешто од оригиналних записа изгубљено, као и језичка проучавања који
ма би се арапски текст Курана и суна исправније разумео.88 Келер указује
да Јурдани у другу групу, или незаконите, односно недопуштене иновације,
експлицитно сврстава неис ламске порезе и намете, односно дажбине
које дају властни положај у Светом закону онима којима то не припа
да.89 Овај став треба разумети тако што је у тексту Курана законодавац сам
Алах, те слово закона може мењати једино Он, а не неко земаљско биће,
макар то био и владар. Иновације тако, самим тим што су по божијем зако
ну незаконите, обавезују верника да их не примењује. Јурданијево тумачење
бид’е у вези са порезима је посебно значајно, јер је он следбеник шафијске
школе која је историјска основа за каснију ханбалитску школу, на чијим је
традицијама доктрину засновао и Мухамед Абд ал Вахаб. Ал Вахаб се опре
делио да иновације тј. новотарије (не)прих вата хронолошки. Бид’а је, по
вахабитском учењу, свака иновација која се као верска пракса, или религиј
ски концепт, појавила после трећег века исламске ере.90 Од тог периода, по
вахабитима бид’а је увек негативан концепт, па у том смислу ниједна ино
вантивност није допуштена.91 Несумњиво да би у том контексту и бида, тј.
Rahmi Yaran, “Bid’at,” Tiirkiye Diyanet Vakf i Islam Ansik/opedisi, VI, 129; наведено
према: H. Algar, 35.
88 (1) The first category comprises innovat ions that are obligatory, such as record ing the
Qur’an and the laws of Islam in writing when it was feared that something might be lost from them;
the study of the disciplines of Arabic that are necessary to understand the Qur’an and sunna such
as grammar, word declension, and lexicog raphy; hadith classif ication to disting uish between ge
nuine and spur ious prophetic traditions; and the philosophical ref utations of arg uments advanced
by the Mu’tazilites and the like.
89 (2) The second category is that of unlawf ul innovat ions such as non- Islam ic taxes and
levies, giving positions of author ity in Sacred Law to those unf it for them, and devoting ones time
to learning the beliefs of heretical sects that cont ravene the tenets of faith of Ahl al-Sunna.
90 H. Algar, 35: “Muhammad b. ‘Abd alWahhab opted for an ent irely negat ive and chrono
logically def ined understanding of the concept: bid’a was whatever religious practice or concept
had come into being after the third cent ury of the Islamic era.”
91 Вахабис тичка дефин иц ија терм ина иновац ије, односно новот арије, као и пот врда
негативног одређења вахабита према бид у односно иновацијама може се наћ и http://www.
put vjernika.com /for ums/topic/da-li-u-islamu-postoji-lijepa-novot ar ija/page/2 стран ица поста
вљена 25.01.2013. у 15:16 ч. у оквиру расп раве на тем у:
ДА ЛИ У ИСЛАМ У ПОСТОЈ И ЛИЈ ЕП А НОВОТАРИЈА? Aнонимни аутор сајта Пут
вјерника објашњава језичка значења новотарија односно иновација: „ЈЕЗИЧКО ЗНАЧЕЊЕ
НОВОТАРИЈА: Неколико је термина који дефинишу новотарију у језичком значењу, од њих су:
• Почињање или оснивање нечега новог, односно нешто што није претходно било
• Иновација
87
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новотарија у вези са порезом који је већ утврђен Кураном, била недопусти
ва. Ако је закат, или неки други порез, прецизно обликован светим куран
ским текстом и сунама, дак ле Алаховим законоустројством, онда световни
законодавац нема мог ућности да такве дажбине иновира и намеће их као
пореску обавезу верницима.
5. ЗАК ЉУЧАК
Ригидно тумачење бид’a, односно став да је свака новотарија тј. инова
ција штетна појава, могао би бити ограничавајући фактор, који намеће ва
хабистичка доктрина у вези са несумњивом потребом за пореском реформом,
у арапским монархијама Залива. Овај проблем се посебно односи на питања
конципирања нових пореских облика који се тичу личног опорезивања, а
нису закат. Као један од пет стубова ислама, закат не може бити иновиран,
нити може бити унета „новотарија“ неког другог личног пореског облика,
а да се истовремено не уђе у колизију са вахабистичком докт рином непри
хватања бид’а. Да би се овај проблем превазишао и да би се проширењем
личних пореских облика санкционисала економски, крајње нерационална
материјална потрошња житеља арапских монархија Залива, тамошњи зако
Дак ле, новотарија у језик у означава иновирање вјере послије употп уњења, или оно
што је изу м љено послије Вјеровјесника, саллаллаху алејх и ве селлем, у вид у различитих
страсти и дјела. У основи новотарија (ар. бид’ат) означава чињење нечег новог без претход
нога примјера.
ШЕРИЈАТСКО ИЛИ ТЕРМИНОЛОШКО ЗНАЧЕЊЕ НОВОТАРИЈ Е:
Има више дефиниција новотарија у шеријатској терминологији, док свака претходн у
дефиницију употп уњују и додатно дефинише.
Шејхул-Ислам Ибн Тејмијје, рахмет уллахи алејхи (Аллах му се смиловао) каже: „Но
вотарија у вјери је оно што није прописао Аллах и Његов Посланик, саллаллаху алејх и ве
селлем, или оно што није наређено као обавеза или пох вално дјело.” А такођер рекао је:
„Двије су врсте новотарија: Прва врста се односи на изреке и увјерења, а друга на дјела и
ибадете. Друга врста подразумијева прву, као што прва позива у друг у.” Једна од основни
дефиниција новотарије (ар. Бид’а) јесте да је то: “Новоосмишљени (новооснован, изумљени)
пут којим се жели и циља приближавања и обожавање Аллаха, аззе ве џелле.”Дак ле, прет
ходно дефин иц ија новотарије означава да она није Шеријатски (вјерски) утем љена и да
нема нити једног валидног доказа из Кур’ана, нити Суннета, а нити је била позната у вре
мен у Аллахова Посланика, саллаллаху алејхи ве селлем, који би је оправдао или пак ставио
у круг ствари које су шеријатски дозвољене. Такођер, оно што се разумије из претходне
дефиниције новотарије јесте да у њу не улазе (не убрајају се) научно-технички проналаз
ци и нова открића – тј. дуњал учке ствари не потпадају под ову дефиницију.“
Отуда, за посмат рача ван исламског света, чудна и неразум љива склоност вахабита
у зем љама Залива ка материјалним новотаријама, као што су нпр. скупи аутомобили, или
мобилни телефони, уз истовремен у изразит у несклоност иновативности (новотаријама) у
стварима које се тич у друштвених односа.
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нодавци стоје пред изазовом уласка у теолошке расправе са вахабистичком
улемом, што може имат и полит ичке последице. Конципирање пореског
законодавства и политике у складу са виђењем Ибн Таимијиног исламског
опорезивања, могло би да помири савремене захтеве буџетске равнотеже и
традиционални приступ неприкосновести Курана, суна и хадиса као извора
права.
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Abstract: This paper “The Rightful Sunni Schools of Law and Overview of
the Ibn Taimiyahand Muhammad Abd al Wahhab Taxation Approach” gives an
overview on the main Sunni Islam law schools. It refers also on the duodecimal
Shi’ ism wing. It especially emphasize the tax concept of Ibn Taimiyah. Among the
medieval Islamic scholars, Ibn Taimiyah was the most devoted to the taxation
issues. The works of Ibn Taymiyah, as a neohanbalite scholar, had the great impact
on the foundation and development of the Mohamed Abd al Wahhab’s teaching.
His teaching and Wahhabi movement in general have always had a political aim.
Wahhabism is the ruling Islamic doctrine in the Kingdom of Saudi Arabia. It has
also a great inf luence on the religious, legislative, political, economical and social
issues in the other Gulf Cooperation Council (GCC) countries.
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