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Pisec uspešnic New York Timesa je spisal oseben, izzivalen in spo-
štljiv odgovor na številna vprašanja v zvezi z islamom, džihadom, 
vzponom Islamske države in islamskega terorizma.

Ali teroristična dejanja 
res odsevajo religijo islama? 

Knjiga Razumeti ISLAM in DŽIHAD pušča ob strani umovanja in 
nasprotujoče si glasove in nakazuje odgovore na vprašanja, ki si jih 
vsi zastavljamo. Kaj je džihad v resnici? Kdo so pravi muslimani? Je 
islam »religija miru«? In morda najpomembnejše vprašanje: Kako 
naprej?
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osebne islamske in krščanske izkušnje kot poglobljenega preučevan-
ja islama in krščanstva.
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Džihad in nova kupčija z muslimani
V tem poglavju vidimo torej, kako je neverjetno razsežen 
obseg vojskovanja postal nova norma za džihad.

V stihih 9,38-39 grozi Koran muslimanom, da bodo ka-
znovani, če se ne bodo vojskovali: »O vi, ki verujete, zakaj 
se tako težko odtrgate od tal, ko vam je rečeno: 'Pojdite v 
boj na Allahovi poti!' Mar imate raje ta svet kot onstran-
stvo? Toda užitek na tem svetu je prava malenkost v pri-
merjavi z onstranstvom. Če ne boste odšli, vas bo On bo-
leče kaznoval in vas zamenjal z drugim ljudstvom, vi Mu 
ne morete nič škodovati. Allah zmore vse.« Muslimanom 
je potemtakem dobesedno ukazano, da morajo bojevati 
džihad. »Pojdite naprej v boj, če ste slabo ali težko opre-
mljeni, in borite se s svojim imetjem in življenjem na Alla-
hovi poti! To je, če veste, bolje za vas« (9,41).

Koran se obrne na Mohameda in mu pravi, da se no-
ben pravi musliman ne bo izogibal džihadu. »Tisti, ki ve-
rujejo v Allaha in Poslednji dan, tebe ne prosijo za dovo-
ljenje, da se bojujejo s svojim imetjem in življenjem« (9,44). 
Stih 9,49 gre celo še dalje, ko pravi, da ljudi, ki se izogiba-
jo džihadu, že obdaja džehenem, pekel.

Tu je pomembno dojeti koranske besede. Muslimano-
va pripravljenost, da se poda v džihad, razkriva, ali člo-
vek zares verjame v islam ali ne. To je zato, ker so rezulta-
ti džihada samo dobri. Bodisi da človek pridobi vojni 
plen, kar je dobro, bodisi da ga doleti mučeništvo, kar za-
gotavlja večno srečo (9,52). Tisti, ki se ne podajo v džihad, 
se razkrinkajo kot hinavci. Koran pogosto razpravlja o 
hinavcih kot o posebni vrsti ljudi, ki navzven kažejo vero-
vanje v islam, a so v resnici lažnivci. To je pomembna vr-
sta ljudi in k njej se bom vrnil v 7. vprašanju.

Glede tistih, ki gredo v boj, je stih 9,111 samoumeven 
in bistven za razumevanje prihodnjih izpeljav džihada. 
»Allah je od vernikov odkupil njihove duše in imetje v za-
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meno za raj. Oni se borijo na Allahovi poti, ubijajo in so 
sami ubiti. [...] Kdo bolje drži svojo obljubo od Allaha? 
Zato se veselite kupčije, ki ste jo sklenili, kajti to je mogo-
čen uspeh.« Tisti, ki se vojskujejo in umrejo na Alahovi 
poti, so naredili dobro kupčijo. Če umrejo, so si zagotovi-
li raj. Po Koranu se mora pravi musliman tega veseliti.

To je odrešenjski dogovor, ki je pripravljal silovitost pr-
vih muslimanskih osvajanj. Na račun tega stiha bodo ka-
snejši muslimani govorili, da »meč izbriše grehe« (Ibn Mu-
barak, Kitab al Jihad / Knjiga o džihadu). Potemtakem ni 
presenetljivo, da so, kot je splošno znano, prvi musliman-
ski bojevniki govorili, da si bolj želijo smrti kakor pa nji-
hovi sovražniki življenja. Verjeli so namreč obljubi Kora-
na.

Deveta sura, to zadnje pomembno poglavje Korana je 
muslimane poganjalo v vojskovanje brez jasnega izida in 
podžigalo željo, da se borijo do smrti. V takšnem stanju 
duha so muslimani v 150 letih po nastanku islama v celo-
ti osvojili tretjino tedaj znanega sveta.

Napadalni džihad proti obrambnemu
Medtem ko mnogo muslimanov ve za bitke v Mohamedo-
vem življenju, hkrati pogosto verjamejo, da so bile vse te 
bitke obrambne narave. Kakor smo videli, to ni res in ne 
velja niti za čisto prvi bitki, ki so ju muslimani bojevali. Bit-
ki pri Nahl* in Bedru* sta bila napadalna podviga. Koran 
pričuje, da je Mohamed vodil muslimane v bitko pri Bedru, 
ker je pričakoval, da bo imel opraviti s slabo varovano ka-
ravano. Mohamed je imel možnost, da živi v miru, potem 
ko je pobegnil iz Meke, a je prav na njegov ukaz prišlo do 
prvega prelivanja krvi.

V stihu 9,29 ukazuje Koran muslimanom, naj se vojsku-
jejo proti judom in kristjanom zaradi njihovih verovanj, ne 
pa zato, ker bi jih kdo od njih napadel. To potrjuje dejstvo, 
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da je Mohamed poslal bojevnike proti Bizantincem v bitki 
pri Tabuku, čeprav niso bizantinski kristjani nikoli ogro-
žali muslimanov. 

Ko sem prvič odkril ta dejstva, sem se odzval tako, da 
sem poskušal in našel način, kako dopovedati, da so bile 
to, vsemu videzu navkljub, obrambne bitke. Roparske na-
pade sem zavračal kot zgodovinsko negotove, bitko pri Be-
dru kot poskus vzeti nazaj, kar so Mečani ukradli, bitko 
pri Tabuku kot preventivni napad, ker naj bi grozil rimski 
napad. Toda to so bili nagonski odgovori, s katerimi sem 
branil podedovano učenje, in so bili v najboljšem primeru 
neverodostojni. Takšnih razlag sploh ni mogoče braniti, ko 
imamo pred seboj celotno sliko.

Ni dvoma, da zgodnja muslimanska skupnost zagotovo 
ni nasprotovala ofenzivnim napadom, kar ne nazadnje do-
kazujejo njena osvajanja. Če nam zdrava pamet ne dovolju-
je, da bi verjeli, kako so vsa obsežna osvajanja zgodnjih 
muslimanov rezultat obrambnih vojaških pohodov, pa do-
kumenti podjarmljenih ljudstev odpravljajo sleherni dvom. 
Eden teh dokumentov, Kronika Janeza, škofa v mestu Niki-
uju, razkriva, kaj se je zgodilo med muslimanskim osvaja-
njem severnega Egipta leta 640 po Kristusu. Eden od Mo-
hamedovih tovarišev, Amr ibn al As, je prišel z vojsko do 
nezaščitenega mesta, ker so se njegovi branilci v strahu 
razbežali.

»Amr in muslimanska vojska […] so vkorakali v Nakius 
[Nikiu] in ga zavzeli. Ker niso našli vojakov, so s sabljo ob-
glavili vse, ki so jih našli na ulicah in v cerkvah, moške, 
ženske in otroke. Nikomur niso prizanesli. Potem ko so iz-
ropali to mesto, so odkorakali proti drugim krajem, jih iz-
ropali in vse, ki so jih našli, obglavili s sabljo. […] Naj se 
ustavimo, kajti ni mogoče popisati vseh podlosti, ki so jih 
storili muslimani, potem ko so zasedli otok Nakius.«

Tako torej zgodovina pripoveduje, kako je eden od Mo-
hamedovih tovarišev izvajal džihad. Tudi če je v dokumen-
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tu govora o pomoru civilistov, je vendarle videti skladnejši 
s poštenim branjem devete sure, kakor pa so z njo skladni 
pogledi o miroljubnem ali obrambnem džihadu.

Hadis in džihad
Nazadnje sem se prepričal, da je bil džihad v prvi vrsti nasi-
len in pogosto napadalen, ko sem začel sam brati zbirke ha-
disov. Tako npr. najdemo v Sahihu al Buhariju, zbirki hadi-
sov, ki jih imajo sunitski muslimani za najbolj verodostojne, 
celo knjigo, ki je posvečena Mohamedovemu učenju o dži-
hadu. Tam sem našel izročilo, v katerem Mohamed pravi: 
»Ukazano mi je bilo, naj se vojskujem proti ljudem, dokler 
ne bodo pričevali, da ni nihče upravičen do čaščenja razen 
Alaha in da je Mohamed Alahov poslanec. […] Samo v tem 
primeru bodo rešili svoja življenja in premoženje pred me-
noj« (Sahih al Buhari 1.2.25).

Prav tako najdemo knjigo o džihadu tudi v naslednji naj-
bolj verodostojni zbirki hadisov, Sahihu al Muslimu. V njej 
Mohamed pravi: »Z Arabskega polotoka bom izgnal vse jude 
in kristjane in nihče razen muslimanov ne bo ostal« (Sahih 
al Muslim 1767a).

Videti je, da gredo ta izročila v zbirkah hadisov, ki velja-
jo med muslimani za najpristnejše, še dalje od devete sure 
v Koranu. Predpostavljajo namreč, da judom in kristjanom 
ne bo dovoljeno živeti v Arabiji. Čeprav deveta sura musli-
manom tega ne zapoveduje, jim tega tudi ne prepoveduje.

Poglejmo še hadis, ki pravi, da je vojskovanje džihada 
boljše kakor nenehna molitev in postenje.

»K Alahovemu poslancu je prišel moški in rekel: 'Pouči 
me, ali obstajajo kakšna takšna dejanja, ki bi bila enako-
vredna džihadu [glede nagrade]?' Poslanec je odgovoril: 
'Ničesar takšnega ne najdem!' Potem pa še pripomnil: 'Ali 
moreš, medtem ko je muslimanski bojevnik na bojnem po-
lju, stopiti v svojo mošejo, da bi neprenehoma molil in se 
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postil tako, da posta ne bi nikoli prekinil?' Moški je rekel: 
'Za božjo voljo, kdo more storiti kaj takega?' Abu-Huraira 
je dodal: 'Mudžahid* [muslimanski bojevnik] je nagrajen 
celo za korake svojega konja, ko se na dolgi vrvi klati okrog 
priveza'« (Sahih al Buhari 4.52.44).

V prid našemu razumevanju 9. sure govori še drug hadis 
v isti knjigi, ki poudarja dobre sadove džihada in Alahovo 
kupčijo z muslimani.

»Slišal sem Alahovega poslanca reči: 'Mudžahid* v Ala-
hovi stvari […] je kakor človek, ki se posti in moli brez pre-
mora. Alah zagotavlja, da bo mudžahida v njegovi stvari, 
če bo ubit, sprejel v raj, v nasprotnem primeru ga bo poslal 
varno domov s plačilom in vojnim plenom« (Sahih al Buha-
ri 4.52.46).

Jedrnati hadis pravi muslimanom, da je džihad najbolj-
ša stvar na svetu.

»Prerok je rekel: 'En sam boj v Alahovi stvari dopoldan 
ali popoldan je boljši kakor svet in kar koli je v njem'« (Sa-
hih al Buhari 4.52.50).

To je samo pet od sto in sto hadisov v kanonskih zbir-
kah, ki pojasnjujejo naravo džihada v temeljih islama. Is-
lam stoji na Mohamedovih učenjih in ta so sestavni del ka-
nonskih izročil. Že samo branje knjige o džihadu, ki je v 
teh zbirkah, razjasni marsikaj. V Dodatku B je še mnogo 
več hadisov o džihadu iz islamske najzanesljivejše kanon-
ske zbirke Sahih al Buhari. Njihovo branje zelo priporo-
čam za poglobljeno preučevanje. 

Zaključek
Čeprav se povprečni ameriški muslimani strinjajo, da sta 
Koran in hadis glavni temelj njihovega verovanja, pa jih je 
le malo kritično bralo izročila. Tudi oni bi bili presenečeni, 
kakor sem bil sam, če bi odkrili, kako so temelji islama pre-
žeti z nasilnim, napadalnim džihadom. V koranskem razo-
detju se zrcali Mohamedov razvoj od miroljubnega delova-
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nja do nasilnega, ki doseže vrhunec v deveti suri Korana. 
Ta je, kot rečeno, časovno zadnje pomembnejše poglavje 
Korana in njegovo najobsežnejše učenje o nujnosti nasilja.

Deveta sura ukazuje po eni strani odstop od vseh spora-
zumov z mnogobožci po drugi pa podjarmljenje judov in 
kristjanov, da bo islam tako »prevladal nad vsemi religija-
mi«. Nasilje nima jasno določenih meja, zato si je pošteno 
zastaviti vprašanje, ali je pod tem ukazom sploh kak nemu-
sliman na svetu varen pred napadom, podjarmljenjem ali 
asimilacijo. Po tej zadnji suri Korana se morajo muslimani 
vojskovati in če se ne, je pod vprašajem njihova vera, sami 
pa so prišteti med hinavce. Če se vojskujejo, jim je oblju-
bljena ena od dveh nagrad: bodisi vojni plen bodisi nebesa 
zaradi mučeništva. Ubijati ali biti ubit v bitki, raj te priča-
kuje!

Povzetek tega poglavja ni panični napad na islam, niti 
nima namena kakor koli polemizirati. Gre preprosto za 
pregled islamskega utemeljitvenega učenja o džihadu s po-
udarkom na dokončnih ukazih. To učenje je pognalo ljudi 
v osvajanje velikega dela sveta, in to s hitrostjo in trajnim 
vplivom, ki prav verjetno nima para v človeški zgodovini, 
če odmislimo Aleksandra Vélikega. 

Kljub temu pa danes večina muslimanov ne opira življe-
nja na deveto poglavje Korana ali na knjige o džihadu v 
hadisu. In za to imajo dobre razloge! Zakaj je tako, bomo 
odkrili v odgovoru na naslednje vprašanje: »Kaj je šeriat?«
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5. VPRAŠANJE

Kaj je šeriat?
V 150. letih od nastanka islama so muslimani razprostrli 
imperij od Atlantskega oceana do Indije. Ker so med njimi 
samimi divjale številne vojne za oblast in so sedež kalifa-
ta* prenesli iz Medine v Sirijo (glej Dodatek C), so se v nji-
hovem vodenju in vladanju zgodile pomembne spremem-
be. V tem času so muslimani začeli zbirati Mohamedove 
izjave in zapisovati njegov življenjepis.

Zakaj se tega dela niso lotili prej, zakaj so čakali tako 
dolgo? Odgovor ni povsem jasen, toda morebiti je povezan 
s takratno novostjo pisanja daljših del v arabščini. Koran 
je bil prva kdaj koli zapisana arabska knjiga in arabska pi-
sava sedmega stoletja je bila preveč pomanjkljiva, da bi uje-
la vse bogastvo in zapletenost njegovega besedila. Želja 
muslimanov, da bi zapisali Koran, je spodbudila razvoj 
arabske pisave. To je prijazen odgovor na vprašanje, zakaj 
so bili Mohamedovo življenje in izjave zapisani šele dolgo 
po njegovi smrti, kajti med strokovnjaki se vse bolj uvelja-
vlja prepričanje, da so bila ta izročila izmišljena. Sam bom 
to razpravo pustil ob strani.

Kakršni koli že so bili razlogi za to zamujanje, so musli-
manski življenjepisci začeli opisovati Mohamedovo življe-
nje približno leta 770 po Kristusu. Asketski bojevnik Ab-
dalah ben al Mubarak je leta 797 sestavil besedilo, Knjiga 
o džihadu, in v njem posebej dokumentiral razvoj islam-
skega vojskovanja od Mohamedove dobe do svojega časa. 
Bil je predhodnik podobnih knjig, ki se bodo znašle v ka-
nonskih zbirkah hadisov.

Zbirke hadisov
Do sredine 9. stoletja se je nabralo več kakor 500.000 izročil 
o Mohamedovem življenju, ki so krožila v pisni in ustni obli-
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ki. Muslimanski učenjaki so se odločili, da jih bodo preseja-
li in odbrali najpristnejše med njimi. Ker je Mohamedovo 
učenje bistveno za islam, je bilo treba razločiti med pravimi 
in krivimi nauki.

Sunitski muslimani, teh je danes približno 80 odstotkov 
vseh muslimanov na svetu, imajo šest zbirk hadisov za vero-
dostojnejše od katerih koli drugih. Te zbirke so sestavili Bu-
hari, Muslim, Abu Daud, Ibn Madžah, Al Nasai in Al Tirmi-
di. Muslimanski učenjaki sicer ne uporabljajo samo teh 
zbirk, vendar veljajo te za najzanesljivejše, med temi pa še 
zlasti zbirki imama Buharija (810–870) in imama Muslima 
(821–875). Zaupanje v njuno pristnost se kaže že v njunem 
naslovu »Sahih«, kar pomeni »Pristen«.

Vsaka od teh zbirk vsebuje vsaj eno knjigo o džihadu, v 
kateri so zbrane Mohamedove izjave o konfliktih in vojsko-
vanju. Vendar to učenje ni podano sistematično v obliki raz-
prave, marveč kot zbirka posamičnih izjav ali pripovedi o 
Mohamedovih dejanjih. Sistematizacijo vsega tega gradiva 
so kasneje opravili véliki muslimanski pravniki, sad njihove-
ga dela pa je bila formalizacija šeriata*.

Kaj je šeriat?
Kakor sem že razložil v prejšnjem poglavju, je treba poznati 
koranski kontekst, da bi lahko razumeli njegovo učenje. Is-
lamsko pravoznanstvo si prizadeva sistematično razumeti 
Mohamedovo učenje, da bi muslimani vedeli, kako naj živi-
jo. Šeriat* je končni izdelek ali odkritje tega prizadevanja.

Povedano drugače, Alah je dal zakonik obnašanja in 
niz pravil, po katerih naj živijo vsi muslimani. Človek se 
namreč Alahu pokorava tako, da izpolnjuje ta pravila, s 
tem poskrbi za svoje zadovoljstvo in življenje skladno z 
ureditvijo, ki jo je ustvaril Alah. To je šeriat. 

Beseda šeriat pomeni dobesedno »pot« ali »pot k vodi«. 
To je zelo močna prispodoba, še posebej za puščavsko ljud-
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stvo. Kakor namreč ohranja voda žejnega pri življenju, 
tako ohranja vernika pri življenju izpolnjevanje šeriata.

Islamskega pravoznanstva ne more opravljati kdor koli 
in si v njem prizadevati (takšno delo se imenuje idžtihad* 
– prizadevanje). Zaradi tisoče koranskih stihov in stotine 
tisoče hadisov se pričakuje, da se lahko v določanje, kaj še-
riat uči, podajo samo usposobljeni muslimanski pravniki. 
Ti morajo dajati prednost Koranu, za njim preučujejo Mo-
hamedova dejanja (sunet*) in njegove izjave (hadise). Pre-
den podajo osebno sklepanje (kijas), morajo pregledati še 
soglasje islamskih učenjakov, ki se imenuje idžma*. Ko je 
muslimanski pravnik prehodil te štiri stopnje, lahko izda 
odločbo ali fetvo* o tem, kaj šeriat uči o določeni zadevi. 
Končni cilj tega prizadevanja je uporaba šeriatskega uče-
nja v muslimanovem življenju; to se imenuje fikh*.

Čeprav je postopek videti preprost, pa obstaja ogromno 
dejavnikov, ki ga zapletajo, zaradi česar so med muslimani 
velikanska nesoglasja. Eden takšnih pomembnih dejavni-
kov je preklic* (abrogacija).

Preklic
Ker se je Koran razodeval med Mohamedovim življenjem, 
ukinjajo nekatera koranska učenja in odlomki predhodna 
razodetja, uči islamsko izročilo. Tako je bila npr. večina 
klasičnih muslimanskih pravnikov prepričana, da so »stihi 
meča« (K 9,5)15 izbrisali miroljubne odlomke Korana, ka-
kor je npr. 109. poglavje.16 Ta postopek brisanja predhodne-
ga učenja se imenuje preklic. Klasični muslimanski učenja-
ki so menili, da obstajajo mnoge vrste preklica, ko je bilo 
ukinjeno bodisi besedilo bodisi uporaba koranskega stiha.

Morda so najbolj problematična vrsta preklica tiste ko-
ranske zapovedi, ki se še vedno uporabljajo za muslimane, 

15 Glej 4. vprašanje.
16 Glej opombo št. 13.
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čeprav je bilo besedilo samo preklicano. Z drugimi beseda-
mi, muslimani verjamejo, da Koran vsebuje nauke, ki jih ni 
mogoče več najti na njegovih straneh. Da bi človek našel te 
nauke, si mora znati pridobiti hadiška izročila. Razvpiti 
primer, ki ga ohranjajo hadiška izročila, je stih radžm, ka-
menjanje. Čeprav je videti, da je bičanje po Koranu ustre-
zna kazen za prešuštvo (24,2),17 pa hadis nakazuje, da je 
koransko besedilo preklicano in da se vendar izvaja kazen 
kamenjanja (Sahih al Buhari 8.82.816).

Ta vrsta preklica v Koranu, ki se po arabsko imenuje al 
nasih wal mansuh, povzroča ogromno zapletov v šeriatu. 
Kako naj človek ve, da je bila zapoved preklicana? Ali ob-
staja strinjanje o tem, kdaj je treba zapoved izpolnjevati, 
čeprav je bilo besedilo preklicano?

Idejne šole in povprečni musliman
Ker se v preteklosti pravniki v šeriatskih vprašanjih niso 
strinjali drug z drugim, so izrekali različne fetve*. Med šir-
jenjem islamskega imperija so skupine muslimanov sledile 
različnim idejnim šolam:18 hanefski, mališki, šafijski, han-
belski ali šiitski. Ta slednja je bila tako različna od drugih, 
da jo imajo sedaj za posebno vejo islama: šiizem; druge šti-
ri pa so glavne idejne šole v sunizmu.

V vsaki šoli so učenjaki izdelovali kompleksne pravne od-
ločitve in precedenčne primere, vse to pa se je stoletja kopi-
čilo drugo na drugem. Do 12. stoletja so bili muslimani po-
gosto v tej ali oni idejni šoli in so morali civilne ali kazenske 

17 »Prešuštnico in prešuštnika prebičajte, vsakega od njiju s sto udarci! In 
naj vas ne prevzame usmiljenje do njiju, ko gre za Allahove predpise, če 
zares verujete v Allaha in v Poslednji dan. In skupina vernikov naj bo pri-
ča njuni kazni« (K 24,2).
18 V sunizmu so se uveljavile in obdržale štiri idejno-pravne šole, ki se ime-
nujejo po svojih ustanoviteljih: hanifska (Abu Hanife, 699–767); mališka 
(Malik Ibn Enes, 712–796); šafijska (Abu Abdulah Mohamed Bin Idris Eš 
Šafi, 767–819); hanbelska (Ahmed Ibn Hanbel, 781–856). Vsaka šiitska 
skupina in druge manjše sekte imajo svojo idejno-pravno tradicijo.
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zadeve predložiti v presojo sodišču svoje šole. Tako je npr. o 
dovoljenju, da se žena loči od moža, odločal pravnik iz njene 
šole in različne šole so imele različna pravila.

Do zdaj je verjetno že jasno, da se od povprečnega musli-
mana ni nikoli pričakovalo, da bi bral Koran in sam/a 
odločal/a, kaj je in kaj ni pravilna islamska praksa. Zaradi 
kompleksnosti temeljev islam ni vera, ki bi zagovarjala, kako 
je dovolj že sama knjiga, ampak zahteva, da se glede pravilne 
prakse zares zaupa pravnikom in učenjakom.

Šeriat in uporaba devete sure
Šeriat ni knjiga in njegovi zakoni niso jasni, dokler ne pri-
demo do praga posamezne idejne šole. A tudi potem mora-
jo posebne odločitve redno vse do danes obrazložiti musli-
manski pravniki.

Potemtakem sprejemajo muslimani svojo religijo tradi-
cionalno od voditeljev in učenjakov. Predpostavka, da mo-
rajo muslimani živeti na določen način zato, ker tako zapo-
vedujeta Koran ali hadis, zgreši ključno postavko v 
islamskem svetovnem nazoru, in sicer da mora šeriat skozi 
rešeto muslimanskih oblasti. Če pravniki in imami pravijo, 
da 9. sura ne velja in se ne uporablja za muslimansko življe-
nje danes in da morajo muslimani živeti v miru z judovski-
mi, krščanskimi in mnogobožnimi sosedi, potem je za mu-
slimana povsem ustrezno, da uboga imama in živi 
miroljubno. Ali se je imam odločil pošteno in pravilno ali 
ne, je seveda drugo vprašanje.

Zaključek
Čeprav je nauk 9. sure Korana zelo jasen in je to tudi za-
dnji Mohamedov ukaz svojemu ljudstvu za vojaški premik 
in čeprav se zelo ujema s hadisi o džihadu, pa muslimanski 
voditelji v različnih idejnih šolah ne učijo pristašev, naj se 
danes ravnajo po učenju te sure. Muslimani ne določajo fi-
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kha (uporabe šeriata) po svoje sami zase, marveč jim ga do-
ločajo njihovi imami. To je tako zaradi množenja islamske-
ga temeljnega učenja in zaradi zapletenih dejavnikov, 
kakor je npr. preklic. Zato se muslimani morda ne motijo, 
če verjamejo, da je islam religija miru, še posebej če se niso 
nikoli srečali z nasilnimi stihi Korana in hadisa. Vendar pa 
upravičenost njihove osebne miroljubne prakse še ne po-
meni, da je islam sam po sebi religija miru. Spomniti se na-
mreč moramo, da islama ne definiramo kot prakse musli-
manov, marveč kot Mohamedovo učenje.

Zato obstaja napetost med resničnostjo nasilnega dži-
hada, ki prežema koranske vire, in miroljubnostjo mnogih 
muslimanov, ki so takšni zaradi šeriata. K temu se bom vr-
nil kasneje. V naslednjem poglavju obravnavam še eno od 
zelo običajnih vprašanj, ki mi jih zastavljajo: Ali se je islam 
širil z mečem?


