
Charakter noriem islamského práva 

 

Súra 4, ája 135 – odporúčané a zavrhnutiahodné činy, priestor pre slobodné rozhodnutie 

jednotlivca a hrozba metafyzickej sankcie 

 

Krátka edícia – autentický text 

 

135. Vy, ktorí ste uverili, buďte ľuďmi uskutočňujúcimi spravodlivosť, svedčiacimi pre 

Božiu spokojnosť, aj keď sami proti sebe, alebo proti rodičom, alebo proti blízkym. 

Nech by šlo o bohatého alebo chudobného, Boh je oprávnenejší o oboch rozhodnúť. 

Preto nenasledujte túžby a neuprednostňujte ich pred tým, že by ste boli spravodliví. A 

ak prekrútite svedectvá alebo ich odmietnete, tak Boh o tom, čo konáte, dobre vie. 

 

Dlhá edícia – komentovaný text 

 

135. Vy, ktorí ste uverili, buďte ľuďmi uskutočňujúcimi spravodlivosť (riadiacimi sa ňou 

a neochvejnými pri jej dodržiavaní a nastolovaní), svedčiacimi pre Božiu spokojnosť, aj 

keď (by ste svedčili) sami proti sebe, alebo proti rodičom, alebo proti blízkym. (Keď 

svedčíte, svedčte spravodlivo a pravdivo, aj keby sa toto svedectvo týkalo vás, vašich rodičov, 

príbuzných alebo kohokoľvek blízkeho vášmu srdcu.) Nech by šlo (o osobu, v prospech 

ktorej by ste mali svedčiť) o bohatého (dôvod, prečo by ste sa ho obávali) alebo chudobného 

(dôvod, pre ktorý by vám ho bolo ľúto), Boh je oprávnenejší o oboch rozhodnúť (čo si 

zaslúžia, vy sa preto držte zásad spravodlivosti). (Nech by šlo o akéhokoľvek človeka 

vplyvného alebo chudáka, tak sa má dodržať spravodlivosť, ktorú Boh prikázal, aby sa 

dodržiavala v každom prípade. Veta „Boh je oprávnenejší o oboch rozhodnúť“ znamená, že 

Boh lepšie vie, čo je pre takéhoto bohatého alebo chudobného človeka dobré a Sám ustanovil, 

že dodržiavanie spravodlivosti je zárukou spokojnosti všetkých strán, ale predovšetkým Božej 

spokojnosti.) Preto nenasledujte (žiadne) túžby a neuprednostňujte ich pred tým, že by 

ste boli spravodliví. A ak prekrútite svedectvá alebo ich odmietnete, tak Boh o tom, čo 

konáte, dobre vie (ak by sudca alebo svedok prekrútil svedectvá alebo ak by svedok odmietol 

svedčiť alebo sudca jeho svedectvo odmietol v rozpore so zásadou spravodlivosti, tak nech 

vie, že Boh dobre vie o všetkom, čo sa deje). 

 

Súra 4, ája 13 – metafyzická odmena namiesto sankcie ako špecifický prvok noriem 

islamského práva 

 

Krátka edícia – autentický text 

 

13. To sú hranice Bohom určené. Kto poslúchne Boha a jeho posla, tomu dá vojsť do 

záhrad, pod ktorými tečú rieky, v ktorých bude naveky. A to je veru to víťazstvo 

obrovské. 

 

 

 



Dlhá edícia – komentovaný text 

 

13. To sú hranice Bohom určené (uvedené zásady a povinne stanovene podiely sú hranice, 

ktoré Boh ľuďom stanovil a pod ktoré by sa nemalo isť). Kto poslúchne Boha a jeho posla 

(Muhammada), tomu dá (Boh) vojsť (po súdnom dni) do záhrad, pod ktorými tečú rieky, v 

ktorých bude naveky. A to je veru to víťazstvo obrovské (spomínaná odmena predstavuje 

obrovsky zisk a výhru pre človeka). 

 

Charakter noriem obsiahnutých v Koráne 

 

Súra 2, ája 275 – všeobecne formulovaná norma (ámm) 

 

Krátka edícia – autentický text 

 

275. Tí, ktorí berú ribá, nevstanú inak, než ako ten, ktorého satan postihol šialenstvom. 

To preto, že povedali: „Veď predaj je podobný ribá“. Boh však predaj povolil, ale ribá 

zakázal. Ten, komu sa dostalo poučenie od jeho Pána a skoncoval s tým, tomu ostane, čo 

mal a rozhodnutie vo veci jeho Bohu náleží. Avšak, kto by sa k tomu vrátil, ten bude 

obyvateľom ohňa, bude v ňom naveky. 

 

Dlhá edícia – komentovaný text 

 

275. Tí, ktorí berú ribá (t.j. úroky v akejkoľvek inej forme, resp. plnenia ako protihodnota za 

pôžičku v najširšom zmysle), nevstanú (z mŕtvych) inak, než ako (vstáva) ten, ktorého 

satan postihol šialenstvom. To preto (budú títo ľudia vyzerať ako postihnutí šialenstvom), 

že povedali: „Veď predaj je podobný ribá“. Boh však predaj povolil, ale ribá zakázal. 

Ten, komu sa dostalo poučenie od jeho Pána (dopočul sa, že Boh ribá zakázal) a skoncoval 

s tým, tomu ostane, čo (predtým) mal (ponechá si majetok, ktorý pred dozvedením sa o 

zákaze mal) a rozhodnutie vo veci jeho Bohu náleží (Boh rozhodne, či mu odpustí a ako). 

Avšak, kto by sa k tomu vrátil (k obchodovaniu s ribá), ten (a jemu podobní) bude 

obyvateľom ohňa, bude v ňom naveky. 

 

Súra 24, ája 2 – špecificky formulovaná norma (cháss) 

 

Krátka edícia – autentický text 

 

2. Tú, ktorá sa dopustí mimomanželského pohlavného styku a toho, kto sa dopustí 

mimomanželského pohlavného styku, zbičujte, každého z nich sto údermi a nech sa vás 

nezmocní voči nim žiaden súcit, ktorý by vás viedol k poľaveniu v dodržiavaní 

náboženstva Bohom určeného, ak veríte v Boha a v Deň posledný. A nech dosvedčí 

uplatnenie trápenia voči nim skupina veriacich. 

 

 

 



Dlhá edícia – komentovaný text 

 

2. Tú (ženu), ktorá sa dopustí mimomanželského pohlavného styku a toho (muža), kto sa 

dopustí mimomanželského pohlavného styku, zbičujte, každého z nich sto údermi a nech 

sa vás nezmocní voči nim žiaden súcit, ktorý by vás viedol k poľaveniu v dodržiavaní 

náboženstva Bohom určeného (ktoré je Bohom zoslané a ktoré určuje tento trest), ak veríte 

v Boha a v Deň posledný (deň zmŕtvychvstania alebo súdny deň). A nech dosvedčí 

uplatnenie trápenia (určeného) voči nim skupina veriacich.  

 

Súra 6, ája 38 – univerzálnosť koránskych noriem, všeobecný návod na riešenie 

akéhokoľvek prípadu 

 

Krátka edícia – autentický text 

 

38. Všetko, čo chodí po zemi i vtáci, ktorí krídlami svojimi letia, sú spoločenstvá ako vy. 

Nezanedbali sme v Knihe nič. A potom k Pánovi svojmu budú zhromaždení. 

 

Dlhá edícia – komentovaný text 

 

38. Všetko, čo chodí po zemi (všetky stvorenia, ktoré po zemi chodia) i vtáci, ktorí krídlami 

svojimi letia, sú spoločenstvá ako vy. Nezanedbali sme v Knihe nič (všetko je v nej 

zaznamenané, evidované a určené). A potom (v deň zmŕtvychvstania) k Pánovi svojmu 

budú zhromaždení. 

 

Odvodenie autority sunny od Koránu 

 

Súra 62, ája 2 

 

Krátka edícia – autentický text 

 

2. On je ten, kto poslal k neznalým posla pochádzajúceho z nich, ktorý im prednáša Jeho 

znamenia a očisťuje ich a učí ich Knihu a múdrosť, i keď oni boli predtým v blude 

zjavnom. 

 

Dlhá edícia – komentovaný text 

 

2. On (Boh) je ten, kto poslal k neznalým (neznalými boli nazývaní Arabi, ktorým nebolo 

zoslané žiadne nebeské posolstvo ani poznanie až do príchodu posla a proroka Muhammada a 

jeho poverenia posolstvom islamu) posla (Muhammada) pochádzajúceho z nich (z radov 

týchto Arabov), ktorý im prednáša Jeho (Božie) znamenia a očisťuje ich a učí ich Knihu 

(Korán - poznatky v ňom obsiahnuté) a múdrosť, i keď oni boli predtým v blude zjavnom. 

(Od čias proroka a posla Abraháma a jeho syna Ismaila nebolo týmto Arabom zoslané žiadne 



posolstvo, v dôsledku čoho sa postupom času dostali do zjavného bludu. I napriek tomu k nim 

Boh posiela posla Muhammada s posolstvom pre nich, ale aj pre ostatných ľudí.) 

 

Súra 59, ája 7 

 

Krátka edícia – autentický text 

 

7. To, čo Boh dal ako korisť svojmu poslovi od ľudí dedín, to náleží Bohu a poslovi a 

príbuzným a sirotám a biednym a stiesneným pocestným, aby nekolovala len medzi 

bohatými z vás. Čo vám posol dal, to si vezmite a čo vám zakázal, toho sa zdržte. Bojte 

sa Boha, pretože Boh je prísny v trestaní. 

 

Dlhá edícia – komentovaný text 

 

7. To, čo Boh dal ako (vojnovú) korisť svojmu poslovi (a čo pochádza) od ľudí dedín 

(podľa výkladov to boli kmene, vrátane Bení Al Nadír, ktoré muslimovia bez väčšieho boja či 

námahy dobyli), to náleží Bohu a poslovi (Muhammadovi) a príbuzným a sirotám a 

biednym a stiesneným pocestným, aby nekolovala (vojnová korisť) len medzi (tými) 

bohatými z vás (muslimovia, ale aby sa dostala tým, ktorí ju potrebujú). Čo vám posol 

(Muhammad) dal (z koristi), to si vezmite a čo vám zakázal, toho sa zdržte. Bojte sa Boha, 

pretože Boh je prísny v trestaní. 

 

Súra 4, ája 59 

 

59. Vy, ktorí ste uverili, poslúchajte Boha a poslúchajte posla a tých z vás, ktorým náleží 

rozhodovanie o veciach. A ak by ste sa o niečom začali hádať, tak sa s tým  obráťte na 

Boha  a na posla, ak veríte v Boha a v Deň posledný. V tom spočíva dobro  a vedie to k 

lepšiemu výkladu. 

 

59. Vy, ktorí ste uverili, poslúchajte Boha a poslúchajte posla a tých z vás, ktorým náleží 

rozhodovanie o veciach (ktorí sú poverení rozhodovaným o veciach verejných). A ak by ste 

sa o niečom začali hádať (s týmito poverenými ľuďmi), tak sa s tým (so sporom) obráťte na 

Boha (na to, čo vám Boh zoslal v Koráne) a na posla (Muhammada počas jeho života), ak 

veríte v Boha a v Deň posledný (deň, ktorý bude posledným dňom v živote pozemskom, po 

ktorom príde deň zmŕtvychvstania a súdny deň). V tom spočíva dobro (pre vás) a vedie to k 

lepšiemu (a vhodnejšiemu) výkladu (toho, o čom sa hádate). 


