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V oblasti tolerancie a intolerancie máme nejakú predstavu, čo je vlastne tolerovať a čo je vlastne 

netolerovať v modernom svete západu a štátov, ktoré majú smerovanie na zapadnú kultúru a poznajú 

pluralitu názorov. Sme vychovávaní v určitých predstavách a aj vizuálne ovládame anomálie v našom 

prostredí s ktorými sme sa naučili žiť. Áno, je to multikulturalita sekundárno-primárny zdroj globali-

zácie, kde už nie je problém prestúpiť na akúkoľvek vieru a študovať veci potrebné na jej pochopenie.  

Spoločnosť sa naučila tolerovať iné náboženské vyznania, farby pleti, či politické príslušnosti hlá-

sajúce sa ku menšinovej (minoritnej) sociálnej skupine vytvárajúce si svoje prostredia s priamou po-

dobnosťou svojho „domova“. Talianska, grécka, čínska, albánska kuchyňa, či populárny kebab je 

udomácnený ako chápanie kultúry a náboženských presvedčení či politického programu, čo pokladá-

me za určitú formu prepojenia západu a globalizácie zároveň. Budhizmus, Hinduizmus, Judaizmus, 

Newageizmus má u nás svoje miesto a problém tolerovať ho nemáme, ale čo taký islam a samotná 

moslimská viera? Stále ju nechápeme, poznáme ju z médií, a to v spojení s teroristickými útokmi, 

ktoré boli nábožensky motivované a ten názor bagatelizujeme do podoby, ktorá nám je známa a nasa-

dzujeme si tým pádom okuliare s odsudzujúcim pohľadom na túto náboženskú skupinu bez pochope-

nia a nahliadnutia na prvotný problém, prečo to tak je s vedeckejším pohľadom a prioritne si moslim-

skú vieru spájame s terorizmom a nepriateľstvom voči západu.  

V nasledujúcich riadkoch sa budem venovať vysvetleniu základných pojmov a pohľadov na mos-

limskú vieru, budem sa zaoberať jej „horším bratom“ fundamentalizmom a snahou mladých mosli-

mov, ktorí sa chcú začleniť do prostredia, ktoré nám je veľmi známe a berieme ho za rutinu nášho 

života. Priblížim tento problém a upresním terajšie a minulé chápanie fundamentalizmu v spojení 

s terorizmom, upresním komparáciu ako to je a nie je v modernom moslimskom svete a ako na to 

nazerajú mladí ľudia a ako ich ovplyvňuje okolie na páchanie teroristických činov a silnej moslimizá-

cie svojho okolia, aké sú podobnosti moslimskej viery s naším moderným svetom a prečo tieto prvky 

nevnímame a stále u nás prevláda utkvelá predstava o silenej a nemennej viere a nemožnosti ku zlep-

šeniu, podľa nás, situácie na Blízkom východe. 

V prvom rade je potrebné si upresniť základné pojmy spojené s moslimkou vierou, fundamenta-

lizmom a islamizáciou ako aj nepresné definovanie džihádu a jeho správne pochopenie prečo to tak je, 

aby sme ho mohli tolerovať a chápať, nie kritizovať a napádať.  

 

1 Základy moslimskej viery sa datujú už v období pred rokom 663 n. l.  

Islam vo svojej podstate je vierou podriadenia sa, alebo odovzdanie sa Bohu, odvodeného od 

slovného základu silim, teda salám čo znamená mier. Z náboženského pohľadu ho je možné aj 

definovať ako úplné sa odovzdanie Bohu a podriadenie sa v celom svojom základe viere a činiť tak, 
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aby sa tieto pravidlá dodržiavali. Alah je božie pomenovanie, ktoré pomenúva univerzálneho Boha 

pre všetkých a jediného, pravého ktorého poznáme. (Hasna, 20. 2. 2015, 19:20) 

Na použitie základnej definície som sa inšpiroval a pomenoval som islam zo slovenskej stránky 

islamweb.sk, kde sa u nás moslimský veriaci snažia priblížiť základné piliere svojej viery pre širokú 

verejnosť, aby sme sa naučili a začali chápať jej podstatu a neodsudzovali sme ju hneď pri prvej 

príležitosti, a aby sme na ňu nazerali tak, ako je to potrebné na jej tolerovanie a aby sme nemali 

intolerančné tendecie s odsudzujúcimi prvkami, ktoré sme ľahko nadobudli z pohľadu médií a 

rôznych webových stránok, ktoré sú účelovo použité na jej kritiku a potlačenie jej podstaty a úmyslu 

ktorý sa šíri už niekoľko storočí.  

V tomto prípade je potrebné uviesť pár riadkov no najväčšom zakladateľovi a najuznávanejšieho 

autora mnohých odporných kníh zaoberajúcimi sa problematikou islamu a islamizmu. U nás je 

najväčším odborníkom JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty internetová stránka www.slovaklaw.sk „je to 

osobnosť, ktorá počas svojej praxe pracovala vo viacerých advokátskych kanceláriách. V rokoch 2003 

až do roku 2008 pôsobil ako súdny prekladateľ a tlmočník arabského jazyka. Vo svojej širokej praxi 

rezonoval aj ako riaditeľ, či dokonca majiteľ obchodných spoločností ako aj zastával mnohé funkcie 

v mimovládnych organizáciách. Z pozícii, ktoré zastával možno uviesť: 

1. Predseda výkonnej rady Združenia priateľov islamskej literatúry v rokoch 2001 až 2005 

2. Výkonný riaditeľ Inštitútu blízkovýchodných štúdii v rokoch 2006 až 2007 

3. Výkonný tajomník Arabsko-Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory so sídlom v Bratisla-

ve v roku 2011“ (http://www.slovaklaw.sk/sk/o-zakladatelovi). 

Jeho hlavnou úlohou je už od konca 90. rokov 20. storočia sa na základe svojich znalostí a odbor-

ných zručností snaha prehĺbiť dobré vzťahy medzi moslimskou menšinou a Slovenskom prostredníc-

tvom svojej tvorivej činnosti. Preto sa stal aj poprednou osobnosťou a najuznávanejším odborníkom 

u nás, kde sa snaží prostredníctvom svojej tvorivej odbornej činnosti nám priblížiť základné poznatky 

o Arabskom svete a viere islamu samotnej. Preto sa v nasledujúcom interpretovaní opieram o jeho 

poznatky o islame a kategorizácie a vysvetleniu základných pilierov Islamu. 

Al-Sbenata kategorizoval Islam ako náboženstvo do nasledujúcich bodov, ktoré na seba nadväzujú 

a samotne sa charakterizujú: 1. Jadro islamu tvorí viera v Boha. 2. Ďalší okruh tvorí viera v Božích 

anjelov, Knihy poslov a súdny deň. 3. Tretí dôležitý okruh tvoria základné náboženské úkony. 4. Tvo-

ria mravné zásady, na pochopenie ktorých Boh ľuďom okrem iného uvádza aj príbehy predošlých 

prorokov a ľudí, ku ktorým boli títo proroci poslaní. 5. Sú úpravy týkajúce sa života jednotlivca a 

islamskej spoločnosti. „Posledný okruh týkajúci sa života moslima i moslimskej spoločnosti je najroz-

šírenejší. Kým prvý a druhý okruh dáva človeku odpovede na mnohé otázky týkajúce sa vzniku ľud-

stva, odkiaľ človek pochádza a kam smeruje, kto človeka stvoril a ako, aké sú vlastnosti tohto Stvori-

teľa a iné, tretí a štvrtý okruh už začína budovať cnostné správania, mravné zásady, obľubu v konaní 

dobra a pomáhania ľuďom, a to od samotného začiatku, od narodenia človeka, alebo od okamihu, keď 

človek začne toto náboženstvo správne vnímať. Keď sa tieto štyri okruhy v človeku udomácnia, pri-

chádza faktické uvedenie všetkých týchto vlastností do praktického života. Piaty okruh zahŕňa spolo-

čenské i právne normy. V súlade so základnými zásadami islamského náboženstva obsiahnutými 

v prvých štyroch okruhoch sa začínajú upravovať zákony regulujúce všetky oblasti každodenného 

života moslimov. V súvislosti s tým možno povedať, že prvé štyri okruhy sú v náboženstve stále a 

nemenné. Viera v rámci islamu je len jedna a nepodlieha premenám, takisto základné náboženské 

úkony sú fixne stanovené a nemožno sa od nich odchýliť, z nich niečo vynechať alebo k ním pridávať. 

Aj príbehy predošlých prorokov, ktoré nám poskytujú určité ponaučenia, sú už len historické udalosti, 

ktoré sú zaznamenané a čas, v ktorom sa udiali, už dávno uplynul. Piaty okruh je však dynamický a 

rozvíja sa s rozvojom spoločenského, politického, kultúrneho, sociálneho a hospodárskeho života, ako 

aj s rozvojom vied aj celkového života ľudskej spoločnosti“ (Al-Sbenaty, 2002).  

Na základe týchto piatich bodov je možné predpokladať o základnom charaktere viery ako samot-

nej s pohľadom na fakt, že islam nie je len vierou hlásajúcou džihád, ale najmä vierou pokoja a mieru 

v nasledujúcom pohľade na islam sa charakterizuje viera samotná v medziach jej chápania v podobe 

jej základných článkov. Základný článok opisuje charakter viery v boha bez ktorého by viera neexis-

tovala. V nich Boh prikazuje vieru v Neho samého, v anjelov ktorých stvoril, v nebeské Knihy, ktoré 
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ľudom poslal v podobe poslov, prostredníctvom ktorých ich predstavili a prinášali pravú cestu viery a 

ako sa je potrebné správať pred príchodom súdneho dňa.  

Z pohľadu autora Al-Sbenatyho zaoberajúceho sa touto problematikou z pohľadu moslimského au-

tora opisuje, že Boh v Koráne opisuje človeku tieto zásady viery, v čo má veriť:  

„1. V Boha 2. v anjelov 3. v nebeské Knihy 4. v Božích poslov 5. v súdny deň.  

1.Viera v Boha : sa v islame formálne vyjadruje vyslovením „viery uznania“ ktorá znie „Niet Boha 

okrem Boha jedného jediného, ktorý nemá spoločníka.“ A preto je jediný hodný svojho uctievania. 

V tejto súvislosti je možné poznamenať, že slovo ALLAH znamená v arabskom jazyku ekvivalent 

slova Boh. Slovo ALLAH v arabskom jazyku pochádza od slova ILÁH, ktoré má niekoľko výz-

namov. Jeden z nich znamená „Hodný uctievania“, t. j. ten, koho veľkosť, všemohúcnosť a jedineč-

nosť sú hodné toho, aby Ho a len Jeho tvorstvo uctievalo. Ďalší význam slova ILÁH predstavuje To-

ho, kto „má obrovskú silu, konečné hranice ktorej si nedokáže predstaviť a ani vnímať ľudský ro-

zum.“ Boh je ako sa tu už viac krát opisovalo najvyššou Existenciou, ktorá má jedinečné vlastnosti, 

ktorým sa nemôže vyrovnať žiaden človek alebo stvorenie. K tejto pasáži sa hodí citát z Koránu : Boh 

neodpustí, ak sa k nemu pridružuje, niečo alebo niekto a odpustí okrem toho komu chce, čo chce. A 

kto pridružuje k Bohu niečo alebo niekoho, ten sa dopustí obrovského hriechu“ (Korán 4:48). Človek 

sa stáva veriacim, akonáhle uzná existenciu Boha jedného jediného v súlade s tým, ako Boh najvyšší 

Sám Seba ľudom v Koráne opísal. Uznanie existencie Boha stojí na celej hierarchie náboženských 

hodnôt v islame a bez toho uznania by sme ťažko mohli hovoriť o nejakej viere či náboženstve. 

Uznanie existencie Boha jediného, všemohúceho je tá pravá cesta k bohabojnosti, čiže k stavu, ke-

dy si človek uvedomuje, že Boh najvyšší vidí jeho konanie, odmení ho za dobré a potrestá ho za zlé, 

kedy sa má človek na koho obrátiť v ťažkých chvíľach s prosbou o pomoc. Vierou v božích anjelov 

v druhom článku sa neopisujú anjeli vo veľkom skôr s pohľadu ako stvorených Bohom a vykonávajú 

jeho priania. Anjeli sú Božími služobníkmi, ktorí sú očistení od hriechov. V tretej časti sa opisuje 

v islame viera v nebeské Knihy, ktoré Boh ľudom prostredníctvom svojich poslov zoslal. Nebeská 

Kniha je určitým druhom poznania, ktoré bolo ľuďom od Boha zoslané, obsahuje určitý súbor noriem 

a príbehov, ktoré boli prorokovi zoslané. Nebeské Knihy boli prorokom dané buď priamo v písomne 

podobe, alebo sprostredkované v iných podobách a písomne boli neskôr zaznamenané. Korán spomí-

na len päť mien nebeských kníh, a to: Ako Knihy zoslané prorokom : Abrahámovi Mojžišovi (Tóra), 

Dávidovi (Zebúr), Ježišovi (Evanjelium) a Mohamedovi (Korán). Predposledným bodom je Viera 

v Božích poslov kde si Boh vytypoval určitú skupinu ľudí za svojich poslov prostredníctvom posol-

stiev. Tieto posolstvá, ako Korán opisuje, začal Boh ľudom posielať vtedy, keď medzi ľuďmi začali 

vznikať spory ohľadom pôvodnej a skutočnej viery a náboženstva. „Dnes som vám ľudia dokončil 

vaše náboženstvo, dovŕšil som nad vami Svoje dobrodenie a súhlasil som, aby sa islam stal, už 

v konečnej podobe vaším náboženstvom“ (Korán 5:3). „Skutočnosť, že posolstvom proroka Moha-

meda Boh dovŕšil všetky predchádzajúce posolstvá a stanovil islam ako náboženstvo vhodné pre všet-

kých ľudí a pre všetky časy až do súdneho dňa, znamená i to, že ktokoľvek nasleduje posolstvo pro-

roka Mohameda, nasleduje i všetky posolstvá prorokov, ktoré boli pred ním.“ Vierou v súdny deň sa 

opisujú jednotlivé body ako: 1. V podobe prírodných živlov, kozmických kolízií, zemetrasení, 2. Ži-

vot na zemi zanikne a tým sa aj jeho pôsobenie zastaví, 3. Vzkriesi sa ľudstvo čo zaniklo a sa vzkriesi 

a bude zhromaždené na určitom mieste, 4. Nastolenie posledného súdu kde človeku bude predostreté 

čo zlého alebo dobrého počas života napáchal, 5. Klasická podoba Raja a Pekla, kde tí, čo konali dob-

ro alebo im Boh odpustil ich skutky idú do Raja a na druhej strane tí, čo konali zlo pôjdu do Pekla a tu 

je klasický prechod od dobrého k lepšiemu a od zlého k horšiemu. V Koráne sa súdny deň opisuje ako 

deň, keď bude uplatnená spravodlivosť a tento apokalyptický deň by mal pripomínať v každodennom 

živote aj správnu cestu životom aby človek docielil cestu do Raja“ (Al-Sbenaty, 2002).  

Klasifikácia a opis samotného Koránu a islamskej viery opisuje každodenný život ako aj históriu 

islamského obyvateľstva pre ktoré je islam ako viera a Korán pevným pilierom vykonávania viery 

v prospech dovŕšenia svojho pozemského života, cestou spravodlivosti a dodržiavania Božích zásad. 

Na základe tohto opisuje nám známa podstata Koránu a určite sa nám tu pripomenie jedná otázka: 

Nenachádzajú sa tieto podobenstvá aj v našom Písme svätom alebo nenachádzame tam podobné črty? 

O to by sme sa mali opierať pri priamej konfrontácií islamu a samotnej moslimskej viery, keď ju vo 

veľkej podstate odsudzujeme a napádame bez bližšieho chápania komparácií s podobnosťou.  
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2 Fundamentalizmus a jeho prepojenia na základné črty v modernom svete  

Fundamentalizmus chápeme ako: dogmatické nasledovanie božích zásad a presadzovanie tejto 

pravdy aj v podobe otvorenej konfrontácie voči jej odporcom. V moslimskom svete sa prikláňame ku 

tomuto tvrdeniu ale v skutočnosti je to masívna vlna islamizmu v prepojení s fundamentálnymi zása-

dami v prepojení na podobenstvá v samotnom Koráne, kde sa venuje len k určitej časti Koránu 

s mylnými zásadami Džihádu.  

Poďme si teda definovať, čo je to vlastne fundamentalizmus: Možno ho definovať aj ako „únik 

k radikalizmu“ často spájaný s násilím spolu s odmietaním vnímania reality, racionality a rozvíjania 

slobody, ako aj rozvoj slobody jednotlivca alebo skupiny. Nachádza sa v politických aktivitách ako 

nacionalizmus, xenofóbia, intolerancia. Fundamentalizmus možno chápať aj „ako určitú mentalitu, 

ktorá nachádza vyjadrenie rôznych doktrinálnych a ideologických formách“ (Marty, 1992).  

K vytvoreniu fundamentalizmu je potrebný aj militantný pohľad k okolitému svetu. Tak možno aj 

opísať cestu ku islamskému fundamentalizmu. Je ho možno charakterizovať ako smer, hlásajúci ná-

vrat k prvotnému islamu a jeho zdrojom. „Islamský fundamentalizmus je často automaticky zamieňa-

ný s extrémizmom, militantnosťou a terorizmom. Avšak treba rozlišovať intelektuálny fundamenta-

lizmus (usúlíja ´aklíja) od politického fundamentalizmu (usúlíja harakíja) a oba tieto smery, síce 

často pôsobiace v ilegalite, treba zásadne odlišovať od násilných aktov frustrovaných jedincov či sku-

pín, aj keď sú ovplyvnené ideológiou fundamentalizmu” (Kropáček, 1993). 

Z iného pohľadu je fundamentalizmus v islamskom svete chápaný ako chronické dodržiavanie Ko-

ránu z tohto pohľadu je tu jeden základ, že nemožno moslimov prinútiť k ich dodržiavaniu ako aj 

nútiť k viere samotnej. V tomto presnom vysvetlení je jasné, že nie je každý moslim fundamentalista 

ale veriaci ktorý sa pridržiava viery v podobách ako boli opísané v „skutočnosti“. 

Mladý moslimovia, ktorí sa nachádzajú v tomto geopolitickom priestore sa prikláňajú ku týmto 

podobenstvám a jeho naplnenie berú príliš vážne. Sú ochotní vstúpiť pre svoje presvedčenie vstúpiť 

do otvoreného boja s rizikom zranenia, či smrti, keď sa ich oponenti k zásadám nepriklonia a pridajú 

sa k „neveriacim psom“, ktorí narúšajú pokoj, za ktorý toľko bojujú v podobe dogmatického pridržia-

vania sa zásad, ktoré pokladajú za správne. Tu sme si upresnili podobnosti s našou vierou a aj zása-

dami fundamentálneho zmýšľania, ktorými sme čiastočne obklopený aj u nás. Spoločenská akceptácia 

je potrebná, aby sa tieto zásady nepraktizovali v podobe únosov a popráv. Preto taká prevýchova je 

vítaná a pochopiteľne aj žiadúca pre správne smerovanie v modernizácií zásad upravujúcich tieto 

podobnosti aj v našom svete.  

 

3 Mylné chápanie Džihádu ako najradikálnejšej formy prejavu svojej viery 

Určite pri vyslovení slova džihád sa u nás upriamuje pozornosť, na nejaký expanzívno- konfron-

tačný agresívny prejav, ktorého tendencie sa upriamujú na šírenie viery radikalizovanou formou pro-

stredníctvom meča. Medializovaný ako aj historický výklad džihádu je priamo interpretovaný ako 

otvorený bo, kde bojuje strana pravých veriacich proti strane inovercov a preto ich zámer je priamo-

čiary a správny, kde už od samotného začiatku táto snaha má pozitívny smer pre stranu moslimských 

veriacich. Preto je potrebné uviesť veci na pravú mieru prostredníctvom základných podôb džihádu a 

jeho spresnenie v procese tolerovania jej zásad a historického vývinu. 

 

3.1 Islamská kozmológia (ad-Dunjá wa al-Áchira) 

Základná myšlienka islamského pohľadu na svet sa opiera o otázky vojny a mieru a tým pádom 

nemusí slovo džihád nutne súvisieť s vojnou alebo násilným činom, ktorého hlavným zmyslom je 

upevňovať a šíriť vieru. V počiatkoch formovania islamského sveta sa jednalo o otázku silného pre-

svedčenia viery. Je dôležite opísať prečo sa islam priamo nezrieka násilného šírenia viery v procese 

kozmológie, a to v časoch tvorby a vývinu islamských kultúrnych pomerov, z ktorých islam vyrástol.  

Hlavnú úlohu v tomto formovaní zohráva Sunna, ktorej odrazom je Korán a súbor tradícií o Mo-

hamedovom živote. Základom je vysvetlenie okolitého sveta, ktorý sa nachádza v nejakom strete 

so židovskou a kresťanskou kultúrou, o ktorej sa v Koráne zmieňuje a vníma sa ako niečo nemenné 

a stále, a preto sa dáva za úlohu ako hlavnú výzvu ukázať pravú cestu viery a tú úlohu si berie na seba 

Mohamed. Je potrebné ešte opísať základné ustanovenia Surry a tým je interpretácia Starého zákona, 
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stvorenia sveta ako aj anjelov. Jeden z nich – Iblís, sa odmietol pokoriť božím zásadám a poklonil sa 

Adamovi. Tento anjel je potrestaný a stáva sa neveriacim a odsúdený k večnému konaniu zla 

a zvádzaniu ľudí ku konaniu, ktoré nie je v súlade so zásadami Božieho konania.  

Poukazuje sa aj na život Adama a jeho ženy, ktorým našepkáva Iblís klamstvá a oni potom zhrešia. 

A tak sa Korán už od počiatku zaoberá otázkami dobra a zla, pravdy a klamstiev, viery a hriechu, 

ľudskou sexualitou, ktorá nie je v islame odsudzovaná. Tu je potrebné pochopiť samotné zahaľovanie 

žien a nosenie burky, kde sa to stáva skôr ortodoxiou a nie priamo príkazom samotného Alaha, ktorý 

prostredníctvom prorokov tvrdí, že je potrebné sa zahaliť aby človek nebol obnažený a nie zahaliť 

svoje ženy aby ich nevidel nik iný okrem jej manžela samotného. 

Praotcom moslimov sa stáva Abrahám, o ktorom je zmienené vo veršoch 122 – 128 ako o prvom 

moslimovi, vodcovi ľudí, zakladateľovi Ka’by, prvej moslimskej modlitby. A tak praotec moslimov 

prichádza ku bohu s návrhom aby urobil zem bezpečnou pre tých, ktorí uverili bohu, aby mohli sa 

v pokoji zúčastniť na súdnom dni. A to je základom, kde sa opisuje ako „život v súlade so zvesťou, 

nezísť z priamej cesty, ostať moslimom – to si vyžaduje nesmierne a mnohotvárne úsilie, teda džihád. 

Touto interpretáciou, už pri prvom kontakte je pochopiteľné, že jeho hlavnou úlohou je podnecovať a 

udržiavať veriacich na svojej ceste pokoja, ktorí sa podieľajú na udržiavaní pravej viery a udržiavaní 

dobra a pokoja vo svojom živote. Celé ľudstvo sa podľa tejto interpretácie rodí ako moslim a túži 

v prvom rade po božom požehnanom stave Salámu, teda mieru. A to je filozofickým či ontologickým 

základom klasickej islamskej politickej a štátoprávnej teórie.  

Opiera sa aj o výrok „nebyť moslimom znamená spreneveriť sa Božej zvesti zo svojho života“. 

Nevyhnutnosťou stretu je daná povinnosť moslima konať dobro a aktívne sa podieľať na premáhaní 

zla, pričom obidve musia viesť k upevňovaniu šírenia viery. Ostatní sú tí, čo nežijú programovo 

v súlad  s islamom“ (Mendel, 1997a, s. 15 – 18). 

 

3.2 Právna kvalifikácia Džihádu (al-Hukm wa al-farída) 

Pojem džihád v najstaršom slova zmysle sa do právneho kódexu zaradil a bol podrobne rozpraco-

vaný ako Hukm. Teoreticky nikdy neprestal byť jedným zo základných právnych predpokladov preto, 

aby človek mohlo byť považovaný za plnohodnotného moslima. Stal sa jednou z nábožensko-

právnych povinností alebo kolektívnej povinnosti moslimskej obce. Jeho aktuálna právna podoba sa 

tvorila a menila v závislosti na exaktných výkladoch, ktoré zase boli odrazom toho, ako sa rozvíjala 

spoločenská a politická podmienka v islamskej ríši. 

V dlhodobom procese tvorby islamského zákonodarstva vznikol celý rad nových výkladov a Dži-

hád sa stal predmetom pokračujúcich diskusií medzi stúpencami rôznych právnych škôl. Pokus o vše-

obecne záväznú právnu kodifikáciu tohto pojmu začal už v poslednom desaťročí 7. storočia a jeho 

pokračovanie pretrvávalo v ôsmom storočí v spojení s plodnou diskusiou o právnych dimenziách is-

lamskej expanzie a povahe islamskej správy na čerstvo dobytom území. Tak teda našiel Džihád svoje 

miesto v islamskej legislatíve, pretože sa islamský kalifát neustále rozširoval v procese storočí. 

V tomto prípade je potrebné dať tomuto expanzívnemu konaniu hlbšie ideologické a duchovné zdô-

vodnenie. Z dôvodu obsadzovania nových území moslimovia museli postupne uviesť do života nové a 

miernejšie poňatie Džihádu, ktorý by sa nevymykal základným pilierom viery a bol pragmaticky od-

vodený v prospech nových spoločensko-hospodárskych pomerov. Džihád sa snaží hlavne o rozvoj 

viery, čo to vníma ako kolektívnu povinnosť. Ak nastal problém pri obsadzovaní nových území 

v podobe poškodených ciest, dovnútra znepriatelených miest príslušný kalif mohol túto výpravu odlo-

žiť.  

U najradikálnejšej vetvy moslimov, a to Šiítov, sa predstavuje podobná koncepcia vojnového Dži-

hádu ako u Sunnitov, ale s takým rozdielom, že ju podnecujú celkom zreteľnou prítomnosťou imáma 

– duchovného, hlavy šiítskeho islamu. Ich poprednými „osobnosťami“ sa stali potomok kalifa Alího a 

jeho ženy Fátimy. Preto šiítska koncepcia Džihádu neskôr stratila pôvodný náboj z dôvodu straty dva-

násteho imána Aliho, ktorý sa záhadne ukryl v roku 873. A tak podľa šiítskej doktríny sa prívrženci 

tejto vetvy nachádzajú v očakávaní z jeho návratu v spojení s vlastnými predstavami a uskutočnením 

vlastnej spravodlivosti a potrestaním tých, ktorí Aliho a jeho rodinu pripravili o legitímnu vládu nad 

Ummou. A tak pri tejto interpretácii sa nachádza aj vlastné vysvetlenie veršov, kde pri nejakej zmene 

Ummy majú možnosť si nastoliť vlastnú predstavu o vládnutí ako aj pri smrti Mohameda mu Boh 
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povedal, že moslimovia budú mať vojenskú prevahu, a tým pádom rušili predchádzajúce mierové 

tendencie moslimov šíriť prv mier prostredníctvom Džihádu a nie vojnou šíriť vieru a bojovať proti 

nemoslimom.  

Ale napriek týmto tvrdeniam sa nachádzame mnoho interpretácií a veršov priamo v Súre al –

hidžre, z prvého mekkánskeho obdobia, kde nasledujúci verš prezrádza to, že aj samotný Mohamed sa 

má viac upriamovať na neveriacich ako na svojich nasledovníkov, aby našli správnu cestu. „Ohlas 

teda to, čo ti bolo prikázané a odvráť sa od modliacich sa služobníkov“ (15:94). A tak teda bol Mo-

hamed nabádaný aby viedol radšej rozhovory s neveriacimi a snažil sa im poukázať na prítomnosť 

jediného a pravého Boha: „Vyzývaj k ceste Pána svojej múdrosti a kázaniu krásnych a veď s nimi 

slovné spory najlepšími! Pán tvoj vie najlepšie o tých, ktorí z cesty jeho zblúdili, a vie dobre aj o tých, 

ktorí sú správne vedení“ (16:125). Boj bol teda jedine povolený, len ako obrana proti útokom neveria-

cich. Tu je nasledovný verš, ktorý to popisuje: „A bojuj na strane božej proti tým, ktorí bojujú proti 

vám ale nečiňte bezprávie, lebo Boh nemiluje tých, ktorí sa bezprávia dopúšťajú“ (2:190).  

Nakoniec bol Bohom zoslaný bezpodmienečný rozkaz bojovať so všetkými neveriacimi, keď boli 

zoslané nasledujúce verše: „Bojuj proti tým, ktorí neveria v Boha a v posledný deň a nezakazuj to čo 

nezakázal Boh a jeho Posol, ktorí neuctievajú náboženské pravdy, tých ktorým sa dostalo Písma, do-

kedy nedali poplatok priamo vlastnou rukou, sú ponížení“ (9:29). Tu sa poukazuje na základné podo-

benstvo opisujúce to, že sa nepácha otvorený útok hneď proti inovercom, ale je tu snaha o preoriento-

vanie na správnu vieru a utvrdenie o pravdivosti pravej viery a pokiaľ sa nestretáva moslim 

s nepriazňou a útokom na jeho vieru, tak by nemal otvorene útočiť na iného veriaceho v podobe násil-

ného činu a automatického usmrtenia, lebo je to len podriadená osoba, ktorá nemá právo byť 

v prítomnosti pravého veriaceho a iná kultúra a názory sú nepravdivé a treba ich radikálne zmeniť.  

 

Záver 

Snahy o útoky a napádanie cudzích území mimo územia islamského sveta sú len pretransformova-

né a účelovo použité v prospech tých, ktorí sa snažia podriadiť svoje „stádo“ a upriamiť ich pozornosť 

len na jeden cieľ, a tým je západná kultúra a iné vetvy, ktoré s týmto presvedčením nesúvisia. Pozor-

nosť by sa mala upriamovať na pozitívne smerovanie a uplatnenie mierových snáh a nie apriórne sa 

stavať ku konfrontácii a bojovať len preto, lebo to je iné a nie je to v spojení so svetskými zásadami.  
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