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CSPI INtERNAtIONAL

Center for the Study of Political Islam, z.s., dále jen „CSPI“, je neziskové seku-
lární apolitické mezinárodní vzdělávací hnutí se sídlem v České republice. CSPI 
se zabývá vzděláváním široké veřejnosti v oblasti politického islámu. Politický 
islám je nenáboženská část základních tří svatých textů islámu (tzv. trilogie), 
která se zabývá vztahem islámu k nemuslimům tzv. káfirům, či jiným způso-
bem upravuje práva a vztahy muslimů a  těch, kteří muslimy nejsou. Veškerý 
text trilogie, tedy koránu, síry (životopisu proroka Mohameda) a hadíthů (tradic 
proroka Mohameda) byl vědecky prozkoumán, analyzován a kategorizován.

 

Použití vědeckých metod na základní texty islámu otevírá cestu k  faktům 
o politickém islámu kterémukoli zvídavému člověku a umožňuje snadné poro-
zumění skutečné podstatě politického islámu.

„Naším posláním je vzdělávat lidi na celém světě v tématech politického islá-
mu, jeho zakladatele Mohameda, jeho politické doktríny a jeho boha, Alláha.”

CSPI International

Množství textu věnovaného káfirům
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Právní prohlášení

CSPI se zabývá výhradně studiem politického islámu (51 % trilogie) jakožto 
významné světové politické ideologie s vlastním zákony, kulturou, historií a velmi 
silným vlivem na jiné politické ideologie. Náboženský islám (49 % trilogie) je sou-
kromou záležitostí každého muslima a není předmětem zájmu CSPI.

CSPI se striktně distancuje od využívání svých vzdělávacích materiálů či jaké-
hokoli jiného intelektuálního vlastnictví jakožto podkladu pro protiprávní a/nebo 
násilnou činnost založenou na jakékoli formě nesnášenlivosti, xenofobie, rasismu 
či potlačování svobody vyznání vůči jednotlivci či skupině osob.

CSPI se striktně distancuje od jakékoli podpory hnutí potlačujících práva na 
svobodné vyznání jedince. CSPI se zabývá výhradně studiem politického islámu. 
Víra každého člověka je CSPI hluboce respektována.
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O AUtOROVI

Dr. Bill Warner je celosvětově uznávaný od-
borník na politický islám. Získal doktorát v obo-
ru fyziky a matematiky v roce 1968 na North Ca-
rolina State University. Osm let působil jako pro-
fesor na Tennessee State University. Dr. Warner 
se celý život věnuje náboženství a zkoumá jeho 
vliv na utváření dějin. Původní zdroje hlavních 

náboženství studoval desítky let. Ještě před útokem na Světové obchodní cent-
rum předpovídal válku mezi islámem a Amerikou. Bezprostředně po 11. září se 
pak rozhodl zpřístupnit původní islámské texty běžnému člověku.

Jeho bohaté zkušenosti s  vědeckými teoriemi a  matematikou se projevují 
ve způsobu, jakým analyzuje islámskou doktrínu. Poté, co zjistil, že islámské 
texty jsou sestaveny tak, aby bylo obtížné je číst a pochopit, vytvořil vzdělávací 
program, jehož cílem je tyto texty vyjasnit a ukázat, že islám není postaven na 
stejných civilizačních principech jako zbytek světa. 

Dr. Warner založil a vede organizaci Center for the Study of Political Islam 
(CSPI, Centrum pro studium politického islámu) a  je autorem patnácti knih, 
které mimořádně srozumitelným způsobem vysvětlují problematiku politic-
kého islámu. Vytvořil také první samostudijní kurz politického islámu, včetně 
série audioknih, přednáší po celém světě, píše články a komentuje aktuální svě-
tové dění.
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ÚVOD
Kapitola první

ŠARÍA V DNEŠNÍ EVROPĚ

Při pohledu na islám v dnešní Evropě vidíte, jak bude vypadat Amerika za 20 let. 
Proč? Jednání muslimů v Evropě je založeno na právu šaría, stejném právu šaría, 
které se dnes začíná uplatňovat v Americe.

•	 V  určitých	 denních	 dobách	 se	 doprava	 v  londýnských	 ulicích	 zastaví,	
protože muslimové zaberou ulice k provádění modliteb. Politický akt za-
ložený na právu šaría.

•	 V Evropě	existují	celé	oblasti,	kam	nemuslimové	v podstatě	nemají	pří-
stup, včetně policie. Jedná se o uzavřené islámské enklávy, kde žijí jen 
muslimové. Jediné právo platící pro muslimy je založeno na právu šaría.

•	 Anglikánský	biskup	v Anglii	vyzývá,	aby	pro	muslimy	platilo	 islámské	
právo. Biskup dodržuje právo šaría.

•	 Ve	 školách	 se	mohou	používat	 jen	 texty	neodporující	 islámu	–	 toto	 je	
založeno na právu šaría.

•	 Křesťané	mají	zakázáno	promlouvat	k muslimům	o křesťanství,	nesmí	
jim ani dávat literaturu. Jedná se o politický důsledek založený na právu 
šaría, který je uplatňován britskými soudy.

•	 Znásilnění	spáchaná	muslimy	jsou	v některých	částech	Švédska	tak	čas-
tá, že švédská vláda zakázala policii při vyšetřování shromažďovat jaké-
koli údaje, které by poukazovaly na islám. Znásilnění je součástí islámské 
doktríny, uplatňované vůči nemuslimským ženám. 

•	 Hromadné	muslimské	demonstrace	 v Londýně	požadují	 zrušení	 britského	
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práva a nastolení práva šaría pro všechny lidi bez ohledu na jejich náboženství. 
Toto politické jednání je založené na právu šaría.

•	 V některých	anglických	nemocnicích	mohou	během	ramadánu	(islám-
ský náboženský svátek) nemuslimové jíst pouze na místech, kde je ne-
vidí muslimové. Podřízení nemuslimů zájmům islámu je založeno na 
právu šaría.

•	 V  britských	 nemocnicích	 jsou	muslimské	 ženy	 léčeny	 pouze	 způsoby,	
které dovoluje právo šaría.

ŠARÍA V DNEŠNÍ AMERICE

Zde jsou události, které jsou nebo byly způsobeny právem šaría:

•	 11. září	2001	džihádisté	zaútočili	na	Světové	obchodní	centrum	v New	
Yorku a zničili jej. Tento bezcitný čin byl ve shodě s doktrínou džihá-
du, která je součástí práva šaría. Útok představoval politické jednání, 
které bylo motivováno náboženským příkazem k vedení neomezené-
ho džihádu. 

•	 V Americe	musí	být	učebnice	schváleny	islámskou	radou.	To	je	v soula-
du s právem šaría.

•	 Po	zaměstnavatelích	a školách	v Americe	se	požaduje,	aby	poskytli	čas	
a prostor k provádění islámské modlitby. Tyto požadavky jsou založeny 
na právu šaría.

•	 Americký	bankovní	systém	se	v oblasti	finančního	práva	začíná	podřizo-
vat právu šaría, bez znalosti toho, co znamená šaría celkově.

•	 Po	univerzitách	se	požaduje,	aby	muslimským	ženám	poskytovaly	oddě-
lené plavecké bazény i další sportovní zařízení.

•	 Nemocnice	jsou	žalovány	za	to,	že	neprovádějí	léčbu,	která	je	v souladu	
s právem šaría.

•	 Žádný	vysokoškolský	předmět	nezkoumá	historii	a doktrínu	islámu	kri-
ticky. Dle šaríe nesmí být islám nijak kritizován. 
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•	 Muslimské	 nadace	 poskytují	 finanční	 prostředky	 džihádistům	 (islám-
ským teroristům) v souladu s právem šaría.

•	 Na	letištích	se	pro	muslimy	instalují	umyvadla	na	nohy,	což	je	placeno	
z amerických daní. To je v souladu s právem šaría. 

•	 Americké	věznice	jsou	hlavním	místem,	kde	islám získává	nové	stou-
pence.

•	 Pracoviště	se	stávají	islámskými	modlitebnami	tím,	že	poskytují	zvláštní	
místnosti a přestávky k modlitbě. To je v souladu s právem šaría. 

•	 Islámští	 uprchlíci	 si	 za	 lepším	 životem	 a  zdravotní	 péčí	 přivážejí	 do	
Ameriky všechny své ženy. Americké úřady s tím nic nedělají, ani když 
jsou jim poskytnuty důkazy. Polygamie je ryzí šaría. 

•	 Válčíme	v Iráku	a Afghánistánu,	abychom	zavedli	ústavy,	jejichž	prvním	
článkem bude nadvláda práva šaría. 

PROČ JE ZAPOtŘEBÍ, ABYCHOM ZNALI ŠARÍU?

ISLÁMŠTÍ UČENCI TVRDÍ: Islámské právo je dokonalé, univerzální a věčné. 
Právní normy Spojených států jsou dočasné, omezené a jednou skončí. Povin-
ností každého muslima je řídit se Alláhovými zákony, šaríou. Americké právo 
vytvořil člověk, zatímco právo šaría je posvátné a pochází od jediného, skuteč-
ného boha – Alláha.

ŠARÍA: Šaría je založena na principech, které lze najít v koránu a dalších is-
lámských náboženských a politických textech. Americké právo a šaría nesdílejí 
žádné společné principy.

V souladu s právem šaría:
•	 neexistuje	svoboda	vyznání,
•	 neexistuje	svoboda	slova,
•	 neexistuje	svoboda	myšlení,
•	 neexistuje	svoboda	uměleckého	projevu,
•	 neexistuje	svoboda	tisku,
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•	 neexistuje	rovnost	mezi	lidmi	–	nemuslim,	káfir, není nikdy roven mus-
limovi,

•	 neexistuje	jednotná	ochrana	pro	všechny	lidi	–	spravedlnost	je	dvojí,	jed-
ny zákony platí pro muslimské muže a jiné pak pro ženy a nemuslimy,

•	 neexistují	rovnocenná	práva	pro	ženy,
•	 ženy	mohou	být	fyzicky	trestány,
•	 nemuslimové	nemají	právo	nosit	zbraně,
•	 neexistuje	demokracie,	neboť	demokracie	znamená,	že	nemuslim	je	rov-

ný muslimovi,
•	 ústava	 státu	 je	 člověkem	 vytvořený	 dokument	 nevědomosti,	 džáhilíje, 

proto musí být podřízen právu šaría,
•	 židé	a křesťané	jsou	dhimmí – třetiřadí občané,
•	 všechny	vlády	musí	následovat	právo	šaría,
•	 na	rozdíl	od	obecného	práva,	šaría	není	výkladová,	ani	nesmí	být	měněna,
•	 neexistuje	zde	zlaté	pravidlo	chování	(tj.	čiň	ostatním,	co	chceš,	aby	oni	

činili tobě).

ŘEŠENÍ

Informace obsažené v této knize jsou založeny na faktech a analytickém, kri-
tickém myšlení. Když ji dočtete, budete vědět, čím je šaría. Co je ještě důležitější, 
budete znát základy šaríe. Budete rozumět tomu, jak „funguje“, a proč ji není 
možné změnit. Vše do sebe zapadne a vy poprvé pochopíte islám.

tŘI POHLEDY NA ISLÁM

Na islám je možné nahlížet třemi způsoby. Úhel pohledu závisí na tom, co si 
myslíte o Mohamedovi. Pokud věříte, že Mohamed je Alláhův prorok, pak jste 
věřící. Pokud tomu nevěříte, jste nevěřící. Třetí úhel pohledu se týká těch, kteří 
se islámu zastávají. Zastánci nevěří tomu, že Mohamed byl prorok, ale jsou vůči 
islámu vstřícní, aniž by o islámu něco skutečně věděli. 
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Zde je příklad těchto tří úhlů pohledu: 

V Medíně seděl Mohamed vedle své dvanáctileté manželky a celý den sledo-
vali,	jak	mečem	stínají	hlavy	osmi	stům	židů.	Byly	jim	sťaty	hlavy,	protože	řekli,	
že Mohamed není Alláhův prorok.1 Muslimové pokládají smrt židů za nezbyt-
nou, protože popírat Mohamedovo proroctví bylo – a zůstává – urážkou islámu. 
Židům	byly	sťaty	hlavy,	protože	takový	je	Alláhův	trest.	

Nevěřící se na tuto událost dívají jako na důkaz islámského násilí ve jménu 
džihádu a jako na špatný čin. 

Zastánci říkají, že se jednalo o historickou událost – že všechny kultury mají 
ve své minulosti násilí a nemělo by docházet k žádnému odsuzování. Ve skuteč-
nosti ještě nikdy nečetli žádný ze základních textů islámu, ale mluví o islámu 
věrohodně a rozhodně.

Podle různých úhlů pohledu bylo zabití osmi set židů:

•	 tragédií,
•	 dokonalým	svatým	činem,
•	 další	historickou	událostí,	přičemž	byly	spáchány	i horší.

Neexistuje „správný“ pohled na islám, protože tyto pohledy nelze uvést v soulad.

Tato kniha je napsána z  hlediska nevěřícího. Tato kniha pohlíží na islám 
na základě jeho vlivu na nemuslimy. To také znamená, že náboženství zde ne-
hraje velkou roli. Muslima sice zajímá islám jako náboženství, na všechny nevě-
řící však působí politická stanoviska islámu.

Tato kniha se zabývá islámem jako politickým systémem, nikoli muslimy 
nebo jejich náboženstvím. Muslimové jsou lidé a liší se jeden od druhého. Ná-
boženství je něco, co člověk následuje, aby mohl jít do ráje a vyhnul se peklu. 
Není užitečné ani nutné zabývat se islámem jako náboženstvím.

O islámu musíme mluvit v politickém kontextu, protože se jedná o mocný 
politický systém.

1 GUILLAUME, A. The Life of Muhammad, Oxford University Press, 1982, str. 464.
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CO JE ŠARÍA
Kapitola druhá

Právo šaría je islámské právo. Šaría je základem každého požadavku, který 
muslimové vůči naší společnosti činí.

•	 Když	požadují	po	školách,	aby	poskytly	místnost	k  islámské	modlitbě,	
žádají nás, abychom jednali podle práva šaría.

•	 Když	muslimská	žena	nosí	na	hlavě	šátek,	jedná	se	o uposlechnutí	práva	šaría.	
•	 Když	naše	noviny	neotiskly	dánské	karikatury	Mohameda,	podřídily	se	

požadavkům práva šaría.
•	 Když	žádají	po	našich	nemocnicích	zvláštní	způsob	ošetřování	muslimských	

žen, jedná se o šaríu.
•	 Když	 musí	 být	 učebnice	 schváleny	 muslimskými	 organizacemi	 předtím,	

než se začnou používat v našich školách, děje se tak v souladu s právem šaría.

Útok na Světové obchodní centrum byl spáchán přesně podle pravidel vál-
ky – džihádu, které najdeme v právu šaría. Právo šaría je základ pro náboženský, 
politický a kulturní život všech muslimů.

Právo šaría je v Americe uskutečňováno čím dál víc a zatím neexistuje žád-
né povědomí o tom, čím šaría ve skutečnosti je, protože veřejné, soukromé ani 
náboženské školy o ní neučí.

DOBRÉ ZPRÁVY

Nejjednodušší způsob, jak se něco dozvědět o  islámu, je prostřednictvím 
práva šaría. Tím, že se dozvíte něco o šaríi, jste uvedeni do problematiky koránu 
a Mohameda na praktické úrovni.
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Když znáte šaríu, islám dává smysl. Většina lidí je přesvědčena o tom, že islám 
je obtížné nebo dokonce nemožné pochopit, ale když rozumíte jeho principům, je 
islám ve skutečnosti velmi logický. Je založen na odlišných pohledech na lidstvo, 
logiku, vědomosti a etiku. Jakmile pochopíte tyto principy a logiku, budete nejen 
schopni vysvětlit, co a proč se děje, ale také předvídat, co bude následovat.

POCHOPENÍ ZDROJŮ

Než dokážete pochopit šaríu, je potřeba seznámit se se třemi knihami před-
stavující její základy.

Každé usnesení nebo zákon v šaríi se odkazuje na korán nebo sunnu – doko-
nalý příklad Mohameda (který můžeme najít ve dvou druzích textů – v hadíthech 
a síře). Každé právní nařízení v islámu musí mít svůj původ v koránu a sunně.

Sunnu známe proto, že známe detaily Mohamedova osobního života. Víme, 
jakým způsobem si čistil zuby a kterou botu si obouval první. Známe sunnu, 
protože máme k dispozici síru a hadíthy.

Pravděpodobně si myslíte, že korán je bible islámu. To není pravda. Biblí 
islámu jsou korán, síra a hadíthy – tyto tři texty můžeme nazvat „trilogií“.

Korán představuje nepatrnou část – pouze 14% z celkového počtu slov – dok-
tríny islámu. Texty věnující se sunně (síra a hadíthy) tvoří 86% z celkové psané 
doktríny islámu. Islám tvoří ze 14% slova Alláha a z 86% slova Mohameda.

Šaría není ničím jiným než zhuštěním a rozšířením koránu a sunny. Proto je 
nemožné pochopit šaríu bez znalosti toho, co se píše v koránu, hadíthech a síře. 
Na následujících stranách uvidíte, že mnoho odstavců má číselný ukazatel, který 
odkazuje na původní zdroj.

Kniha The Reliance of the Traveller2 je klasický právní text šaríe. Jedná se 
o  velmi věrohodné dílo, ověřené a  uznané pěti největšími islámskými učenci 
současnosti. Je to kniha napsaná ve 14. století, které se na dvanácti stech stra-

2 KELLER, N. The Reliance of the Traveller [Opora cestovatele], Amana Publications. Původním 
textem je al-Misrího Umdat al-Salik, který byl sepsán ve 14. století.
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nách věnuje tématům jako politická nadvláda nad nemuslimy, modlitba, dži-
hád, poslední vůle a pozůstalost, trestní právo, soudní řád nebo využití půdy. 
Obsahuje jak zákonná ustanovení, tak teologii.

Zde je typický odstavec:

o8.0 ZŘEKNUTÍ SE ISLÁMU
o8.1 Když se osoba, která dosáhla puberty a je duševně zdravá, dobrovolně 
zřekne islámu, zaslouží si smrt.

[Buchárí 9,83,17] Mohamed: „Muslim, který připustí, že ne-
existuje žádný jiný bůh než Alláh a že já jsem jeho prorokem, 
nesmí být zabit s výjimkou tří důvodů: jako trest za vraždu, 
cizoložství a zřeknutí se víry.“

Odkaz „o8.1“ je číselný ukazatel v psaném právu šaría The Reliance of the 
Traveller. Text je rozdělen na oddíly – a, b, c atd. Toto konkrétní tvrzení lze 
nalézt v oddílu o, sekci 8, podsekci 1. Pomocí číselného ukazatele „o8.1“ se mů-
žeme odkazovat přímo na uvedený zdroj v The Reliance of the Traveller.

Ve výše uvedeném případě máme nejen nařízení, že odpadlíci (lidé, kteří 
se zřekli islámu) mají být zabiti, ale máme také podpůrné tvrzení, které lze 
nalézt v hadíthu, svatém textu používaném společně s koránem. Hadíthy po-
pisují, co Mohamed udělal nebo řekl.

Tento konkrétní hadíth pochází ze Sahíh al-Buchárí, jedné ze šesti kano-
nických sbírek hadíthů v sunnitském islámu. Tyto prorocké tradice neboli 
hadíthy byly sesbírány muslimským učencem Muhammadem ibn Ismáílem 
al-Buchárím přibližně dvě stě let poté, co Mohamed zemřel. Jedná se o nej-
věrohodnější ze všech sbírek. Sahíh znamená „pravý“ nebo „správný“. 

Všimněte si číselného ukazatele „9,83,17“. Toto referenční číslo funguje 
jako odkaz na kapitolu a verš, takže si můžete najít a přečíst originál. Všech-
ny hadíthy, včetně Sahíh al-Buchárí, lze nalézt na internetových stránkách 
mnoha univerzit.
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Zde je právo šaría podpořeno koránem:

o9.0 DŽIHÁD
Džihád je válka proti káfirům za účelem nastolení práva šaría.

Korán 2:216 Je vám předepsán také boj, i když je vám nepří-
jemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás 
dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině 
Alláh to zná, zatímco vy to neznáte.

V tomto případě text šaríe definuje, co je džihád, a poskytuje základní od-
kaz ohledně daného nařízení. Znovu můžete ověřit obsahovou shodu mezi 
verši koránu a originálním zdrojem – o9.0 v The Reliance of the Traveller.

Existuje ještě poslední typ odkazu na doprovodný dokument:

ZACHÁZENÍ S NEPOSLUŠNOU ŽENOU
m10.12 Když si manžel povšimne náznaků neposlušnosti…

Ishák 969 …Muži mohou některé věci zakazovat, neboť ženy 
jsou zajatkyně mužů a nedokáží se ovládat.

Zde je obvyklé referenční číslo m10.12, které se odkazuje na původní zdroj 
The Reliance of the Traveller. Číselný ukazatel „969“ je poznámka na okraji, kte-
rá vám umožňuje nahlédnout do síry (Mohamedova životopisu) od ibn Isháka 
a ověřit si zdroj.

VĚROHODNÝ A SMĚRODAtNÝ ZDROJ

Všechno, co zde čtete, může být nezávisle ověřeno. Informace jsou založené 
na faktech, analýze a kritickém myšlení.

Jde o přístup, který se hodně liší od toho, kdy se ptáte muslima nebo „od-
borníka“ na islám nebo šaríu. Pokud muslim nebo odborník říká o  islámu 
něco, co se liší od koránu nebo sunny, tak se tato osoba mýlí. Pokud odbor-
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ník říká něco, co se s koránem nebo sunnou shoduje, má pravdu, ačkoli jaksi 
nadbytečně.

Jakmile znáte korán a sunnu, další rady již nejsou zapotřebí.

POLItICKÝ ISLÁM

Největší část trilogie nepojednává o tom, jak být dobrým muslimem. Místo 
toho se většina textu zaobírá bezvěrci. Korán věnuje 64% z celkového počtu slov 
nevěřícím a trilogie – jako celek – jim věnuje 51% svého obsahu.

Islám NENÍ jen náboženstvím. Jde o celou civilizaci s podrobným politickým 
systémem, náboženstvím a právním řádem – šaríou. Mohamed kázal náboženství 
islámu v Mekce po třináct let a podařilo se mu konvertovat na islám 150 Arabů. 
Odešel do Medíny a stal se politikem a válečníkem. Po dvou letech jeho pobytu 
v Medíně byli všichni židé zavražděni, zotročeni nebo vyhoštěni. V posledních 
devíti letech svého života se průměrně každých šest týdnů účastnil nějaké násilné 
události.3 Mohamed zemřel, aniž by nechal přežít jediného nepřítele.

Nešlo zde o náboženský, ale o politický proces. Džihád je politické jednání 
s náboženskou motivací. Politický islám je doktrína, která se zabývá nemuslimy.

Mohamed se svým náboženským programem neuspěl, ale jeho politický proces 
džihádu slavil vítězství. Právo šaría je kodexem islámské civilizace. 

Politická podstata islámu je to, co tvoří hlavní rozdíl mezi právem šaría a ži-
dovským náboženským právem – halachou. Židovské právo o nežidech vůbec 
nemluví a jasně říká, že právo dané země má přednost před halachou.

Šaría mluví hodně o káfirech a o tom, jak se k nim chovat, jak si je podrobit 
a vládnout jim. Šaría si přivlastňuje politickou nadřazenost nad ústavou.

V šaríi není pro nemuslimy nic dobrého. Proto má každý nevěřící důvod 
znát právo šaría, zvláště pokud jde o politické, vládní, regulační a právní záleži-
tosti. Právo šaría je o nevěřícím, stejně jako o muslimovi. Postoje a činy islámu 
ohledně nevěřících jsou politické, nikoli náboženské.

3 GUILLAUME, A. The Life of Muhammad, Oxford University Press, 1982, str 660.
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Přestože šaría porušuje veškeré ústavní principy, je dnes uplatňována, proto-
že neznáme její opravdový význam.

ŠARÍA A JEJÍ INtERPREtACE

Když jsou lidé konfrontováni s nepříjemnými verši z koránu, tak obvyk-
le tvrdí, že skutečný význam závisí na způsobu, jakým se text interpretuje. 
Po více než tisíc let je šaría oficiálním a předepsaným výkladem celého islámu. 
Šaría, to  je interpretace koránu a sunny těmi nejlepšími islámskými učenci. 
Není potřeba snažit se o nějakou další interpretaci – tato práce se dělá již po 
tisíc let. Nové otázky v islámu se musí ohodnotit a posoudit podle šaríe – ko-
nečného a univerzálního etického kodexu pro celé lidstvo až do konce jeho 
existence.

Šaría je založena na dokonalém, neměnném koránu a sunně. Velká většina 
islámských učenců prohlašuje, že šaría je Alláhova vůle v minulosti i  součas-
nosti. Měla by být ve své současné podobě používána všemi národy jako jediné 
posvátné právo.

Jakákoli její změna nebo reforma se musí opírat o Mohamedův korán a sun-
nu, přesně jako u klasického textu.

tECHNICKÉ DEtAILY

Pokud jste si v této knize něco přečetli a chcete se dozvědět více, tak další 
informace můžete vždy dohledat podle číselného ukazatele na začátku odstavce.

Příklady:

Korán 1:2 odkazuje na korán, kapitolu (súru) 1, verš 2.
Ishák 123 odkazuje na Ishákovu síru, poznámku na okraji 123.
[Buchárí 1,3,4] odkazuje Sahíh al-Buchárí, svazek 1, knihu 3, číslo 4.
[Muslim 012,1234] odkazuje na Sahíh Muslim, knihu 12, číslo 1234.


