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 Тридесет савремених питања везаних 

за пост 

 

 1. Када се човек омрси, а затим отпутује 

авионом, те у зраку види сунце које још није 

зашло. 

 Ко се по завршетку дана омрси у једном 

подручју, а затим отпутује авионом или се омрси у 

авиону пре него што полети, а затим, након што 

полети, види Сунце, пост му је исправан и може 

наставити да једе и пије. Ово је став Абдурреззака 

Афифија1, Ибн База2 и Усејмина3. 

                                                           
1Абдул-реззак ибн Афифи, рођен 1902. године у Египту, 
проминентни усламски учењак исламског права, предавао је на 
Ал- Азхар универзитету у Каиру, а касније у Ријаду и, Таифу и 
Унејни у Саудијској Арабији. 
2 Абдул-Азиз ибн Абдиллах ибн Абдир-Рахман ибн Баз 
(новембар 21, 1910 – мај 13, 1999)  Родио се у Ријаду, главном 
граду данашње  Саудијске Арабије. Један је од водећих учењака 
исламског права. Многи га сматрају имамом муслимана у овом 
столећу. Био је декан мединског универзитета, а касније и 
главни Муфтија.  
3 Мухаммед ибн Салих Усејмин, (март 9, 1925 – јануар 10, 2001) 
Родио се у Унејзи, Саудијска Арабија, један од водећих учењака 
исламског права, савременик претходно наведеног Ибн База. 
Више од 35. година  је држао предавања у светој џамији у Меки. 
Био је професор на исламском универзитету у Касиму. Сматра се 
једним од највећих учењака свога времена. 
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 2. Да ли ће особа која је у авиону пратити 

залазак Сунца како би се омрсила или ће се 

ослањати на време када се пост прекида у 

најближој држави или оној која се граничи са 

њом? 

 Ко путује авионом и пости, а затим помоћу 

сата или другог средства сазна да је наступило време 

у држави из које путује или у држави која је близу 

њега, али због висине у којој се налази и даље види 

Сунце, неће се омрсити све док Сунце не зађе. Ово је 

мишљење Абдурреззака Афифија, Ибн База и 

Усејмина. 

 

 3. Време прекида поста у држави где је 

велика дужина дана 

 Обавеза је постачу да пости од појаве зоре до 

заласка Сунца где год да био, без обзира да ли дан 

био кратак или дуг, под условом да се дан и ноћ 

смењују у периоду од двадесет и четири сата. 

Међутим, ако пост постане тежак до те мере да се не 

може издржати и постоји бојазан од штете или 

болести, дозвољено је прекинути пост и напостити у 

данима када се за то буде имала могућност. Ово је 

став Ибн База, Усејмина и др. Такођер је ово став 

Колегија за исламски фикх. 
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 4. Начин одређивања почетка и краја поста 

у земљама где се ноћ и дан не смењују у периоду од 

двадесет и четири сата 

 Ко живи у држави где се ноћ и дан не смењују 

у периоду од двадесет четири сата, као нпр. да дан 

траје четрдесет осам сати или седмицу или месец или 

чак више од тога, онда ће дужину ноћи и дана 

одређивати на основу посматрања ноћи и дана у 

држави која му је најближа, а у којој они трају укупно 

двадесет и четири сата. Ово је мишљење Ибн База, 

Усејмина и др. Такођер је ово став Колегија за 

исламски фикх. 

 

5. Пропис онога ко изгуби разум и свест под 

утицајем анестезије 

 Пропис онога ко изгуби разум и свест под 

утицајем анестезије је као и пропис онога ко је имао 

несвестицу. 

 Ко запости, а затим падне у несвест обухвата 

га једна од две ситуације: 

 Прва: Да несвестица траје цели дан, тј. да 

падне у несвест пре појаве зоре и да то стање траје све 

док Сунце не зађе. Таквој особи пост није исправан и 
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мора тај дан напостити и ово је став већине учењака: 

маликијског4, шафијског5 и ханбелијског6 правца. 

 Друга: Да се освести један део дана, па макар 

и на трен. Тада му је пост исправан и није дужан да 

напости тај дан. То је став шафијских и ханбелијских 

учењака. Некада се уз анестезију дода и нека 

хранљива материја што квари пост, па макар стање 

несвести трајало и цели дан. 

 

 6. Пропис узимања таблета којима се 

спречава месечни циклус с циљем да се испости 

цели рамазан 

 Ако се потврди да су таблете којима се 

спречава трудноћа, и месечни циклус штетне по 

здравље жене, онда јој је обавеза да их не конзумира, 

без обзира да ли то било у рамазану с циљем поста 

целог месеца или у другим месецима. Ово је правна 

рецензија Сталне комисије за исламска питања у С. 

Арабији, сектора за правне рецензије у Кувајту, те 

правна рецензија Ибн База и Усејмина. 

                                                           
4 Маликијски мезхеб - један од четири школе исламског права 
или верског закона у исламу. 
5 Шафијски мезхеб - један од четири школе исламског права 
или верског закона у исламу. 
6 Ханбелијски мезхеб - један од четири школе исламског 
права или верског закона у исламу. 
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 7. Разлике у временским зонама 

 Исламски учењаци се разилазе да ли су дужни 

постити сви људи уколико само становници једне 

државе виде млађак или свака држава има своје 

посебно виђење млађака: 

 Први став: Сви су у тој ситуацији обавезни да 

посте и то је говор већине учењака, ханефија, шафија 

и ханбелија, Ибн Тејмије7, Ибн База, Албанија8, те 

Колегија за исламски фикх. 

 

 Други став: Није обавезно свима постити, јер 

се временске зоне разликују, него је обавеза само 

онима који виде млађак, што је став учењака 

шафијске правне школе, неколико учењака од наших 

                                                           
7 Ибн тејмије је рођен 1263 године у Харрану из познате 
фамилије теолога и умро је у Дамаску 1328. Међу највећим 
учењацима у историји ислама, залагао се враћању раној 
интерпретацији Курана и веродостојних предаја од посланика 
Мухаммеда, мир над њим. 
8 Мухаммед Насрудин Албани, рођен у граду Шкодра, Албанија, 
1914. године, у сиромашној породици. Његов отац хаџи Нух 
Наџмати Албани завршио је исламско право  у Истанбулу. Због 
утицаја атеистичког непријатеља породица сели у Дамаск у 
Сирији, где је учењак Албани завршио основну исламску 
едукацију из Кур'ана, исламског права и  арапског језика. 

http://sh.wikipedia.org/wiki/1328
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добрих претходника, а изабрали су га и имам Сан'ани 

и учењак Усејмин. 

 

 8. Ослањање на сателите приликом гледања 

у млађак 

 Није дозвољено ослањање на сателите 

приликом гледања у млађак и ово је став Ибн 

Усејмина. 

 

 9. Пропис астрономских опсерваторија при 

праћењу млађака 

 Дозвољено је користити астрономске 

опсерваторије, дурбине и сл., али није обавезно. Када 

би се млађак видео на такав начин, виђење би било 

поуздано. Ово је став Ибн База, Ибн Усјемина, Већа 

великих учењака и Колегија за исламски фикх. 

 

 10. Астрономски прорачуни 

 Није се дозвољено ослањати на астрономске 

прорачуне када је у питању наступање месеца 

рамазана и у вези овог питања постоји концензус 

исламских учењака којег преносе учењаци Ел-Џессас, 

Ибн Рушд, Куртуби, Ибн Темијје. 
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 11. Пост путника који путује превозним 

средствима приликом чега се не умара 

 Дозвољено је путнику да се омрси, па макар 

путовао и таквом врстом превозних средстава и 

путнику који има потешкоћа приликом путовања, а и 

ономе ко их нема. Једногласан став учењака по овом 

питању преноси Ибн Тејмијје. 

 

 12. Конзумирање дувана у току поста 

 По једногласном ставу исламских правника 

конзимирање дувана квари пост. 

 

 13. Пропис флеботомије и вађења крви за 

анализу 

 У вези флеботомије, вађења крви због анализе 

и донирања крви постоје два става исламских 

учењака: 

 Први став: Све ово не квари пост, а то се 

темељи на ставу већине улеме који каже да хиџама9 

не квари пост, иако је боље тако нешто одгодити 

након што тог дана заврши са постом. Ово је став Ибн 

База. 

                                                           
9 Хиџама је медицинска метода која спада у домен мале 
хирургије. Представља методу локалног пуштања крви. 
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 Други став: Квари пост, и то је један од 

ставова у ханбелијском мезхебу, став Ибн Тејмијје. 

Ибн Усејмин сматра да флеботомија и донирање крви 

квари пост, аналогно хиџами, док давање крви за 

анализу не квари. 

 

 14. Пропис клистирања 

 Тај поступак не квари пост и ово је став 

захирија, групе маликијских учењака, Кадија Хусејна, 

учењака шафијског мезхеба, Хасана б. Салиха, Ибн 

Тејмијје, Ибн Усејмина. Ако би се клистирање 

обавило ноћу било би боље, а већина учењака сматра 

да тај поступак квари пост. 

 

 15. Капи за нос 

 Кориштење капи за нос квари пост и ово је 

став већине учењака, ханефија, шафија, маликија и 

ханбелија. 

 

 16. Дијализа 

 Сваки облик дијализе квари пост, и ово је став 

Ибн База и Сталне комисије. 
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 17. Инхалатор 

 Инхалатор не квари пост по мишљењу Ибн 

База, Ибн Усејмина и др. На овом ставу је и већина 

учесника деветог симпозија исламског права и 

медицине при исламског организацији за медицинска 

питања у Кувајту, одржаног 1997. године. 

 

 18. Таблете које се стављају под језик 

 То су таблете које се стављају под језик ради 

лечења неких од срчаних болести, а које се 

непосредно након стављања топе и путем крви одлазе 

до срца, те на такав начин спречавају изненадне 

срчане ударе. Ништа од ових таблета не улази у 

трбух. Кориштење ових таблета не квари пост под 

условом да се ништа од тих таблета не прогута. 

Ово је став Ибн База и једногласан став Колегија за 

исламски фикх. 

 

 19. Давање кисика 

 Кориштење кисеоника за дисање не квари 

пост, и ово је став донесен на десетом заседању 

Колегија исламских правника при Организацији 

исламске конференције. 

 

 



 

12 

 20. Инекције које нису храњиве 

 Кориштење таквих инекција које нису храњиве 

не квари пост, без обзира давале се у мишић, вену или 

испод коже. Ово је став Ибн База, Ибн Усејмина, и 

других попут Колегија за исламско право, Сталне 

комисије и сектора за правне рецензије у Кувајту. 

 

 21. Узимање храњиве инфузије 

 Тај поступак квари пост и ово је став Ибн База, 

Ибн Усејмина, Колегија за исламски фикх (Ел-

Муџемме'-л-фикхи-л-исламијј), и Сталне комисије. 

 

 22. Чепићи 

 Кориштење чепића не квари пост и ово је оно 

што се разумије из захиријског мезхеба, групе 

маликијских учењака, став Ибн Усејмина, а на овом 

ставу је и већина учесника деветог симпозија 

исламског права и медицине при исламског 

организацији за медицинска питања у Кувајту. 

 

 23. Катетер, оптички преглед унутрашњости 

једњака, уношење лекова, отопине за прање 

мехура, медицинског прибора или средстава који 

се уноси у тело ради јаснијег прегледа 
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 Када постач у своју уретру унесе неку 

текућину или маст, то не квари пост и то је став 

већине учењака, ханефија, маликија и ханбелија. 

 Такође, ни катетер, ни оптички преглед 

унутрашњости једњака, уношење лекова, отопине за 

прање мехура, медицинског прибора или средстава 

који се уноси у тело ради јаснијег прегледа не квари 

пост и ово је правна рецензија Колегија за исламско 

право. 

 

 24. Капи које се капају у сполни орган жене, 

вагинални супозиторији, зрачење и сл. 

 Ништа од овог не квари пост по ставу Колегија 

за исламско право. Савремена медицина је доказала 

да нема отвора између репродуктивног и пробавног 

сустава. 

 

 25. Паста за зубе 

 Дозвољено је постачу користити пасту за зубе 

под условом да не дође до грла. Ово је став Ибн База, 

Ибн Усејмина, и Колегија за исламско право. 

 

 26. Капи за очи 

     Дозвољава се постачу да користи капи за очи и ово 

је став ханефија, шафија, Ибн База, Ибн Усејмина. 
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 27. Капи за уши 

 Дозвољава се постачу да користи капи за уши 

и то је став Ибн Хазма, Ибн Усејмина и Ибн База. 

 

 28. Лосион за уши 

 Већином ови лосиони садрже воду, па ако то 

доспе у грло и постач га прогута покварио је пост, као 

нпр. ако су бубњићи пукнути, вода допире до грла. 

Ако ништа до грла не долази, онда је пост исправан и 

то је став Колегија за исламско право. 

 

 29. Боје и масти 

 Боје и масти не кваре пост и ово је став Ибн 

Тејмијје, Ибн Усејмина, и Колегија за исламско 

право.  

 

 30. Пробање укуса хране када за тим има 

потребе 

 Постачу је дозвољено да проба укус хране, ако 

у томе постоји нека потреба или корист, попут тога да 

сазна квалитет хране, количину посољености, код 

куповине, а не код провере, под условом да након 
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тога испљуне или изапере уста, истрља језик, и ово је 

став већине учењака, ханефија10, шафија, и ханбелија. 

                                                           
10 Ханефијски мезхеб - један од четири школе исламског права 
или верског закона у исламу. 


