
Oprávnenosť použitia idžmá podľa Koránu 

 

Súra 4, ája 59 

 

Krátka edícia 

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. 

 

Dlhá edícia 

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). 

 

Súra 4, ája 115 – neomylnosť moslimskej komunity 

 

Krátka edícia 

115. A kto by sa postavil proti poslovi  po tom, ako sa mu ukázalo správne usmernenie  a 

nasledoval by inú cestu než cestu veriacich, toho necháme nasledovať to, čo nasledoval  a 

dáme mu horieť v pekle. A je to veru zlý koniec. 

 

Dlhá edícia 

115. A kto by sa postavil proti poslovi (Muhammadovi) po tom, ako sa mu (tomuto 

človeku) ukázalo správne usmernenie (potom, ako sa presvedčil, že posolstvo posla 

Muhammada od Boha skutočne pochádza) a nasledoval by inú cestu než cestu veriacich 

(bude sa správať inak, než ako to od neho jeho viera vyžaduje), toho necháme nasledovať 

to, čo nasledoval (nebudeme mu brániť v tom, aby nasledoval cestu, ktorú si sám zvolil, aj 

keď by bola nesprávna) a dáme mu horieť v pekle. (Keďže Boh takémuto človeku pomohol 

k správnemu usmerneniu a on ho aj napriek tomu nenasledoval a odklonil sa od neho, sám 

ponesie následky svojho správania a postihne ho sľúbené trápenie) A je to veru zlý koniec. 

 

Podporné verše, poukazujúce na spoločenstvo moslimov (ummu) ako na spoločenstvo 

určujúce čo je zlé a čo dobré 

 

Súra 3, ája 110 

 

Krátka edícia 

110. Stali ste sa (muslimovia) najlepším spoločenstvom, aké kedy bolo pre ľudí vytvorené 

(aké kedy medzi ľuďmi vzniklo); prikazujete chvályhodné veci a správania a zakazujete 



odsúdeniahodné veci a správania a veríte v Boha. A keby Ľudia Knihy uverili, bolo by to 

pre nich lepšie. Sú medzi nimi veriaci, avšak väčšina z nich je spurná. 

Dlhá edícia 

110. Stali ste sa (muslimovia) najlepším spoločenstvom, aké kedy bolo pre ľudí vytvorené 

(aké kedy medzi ľuďmi vzniklo); prikazujete chvályhodné veci a správania a zakazujete 

odsúdeniahodné veci a správania a veríte v Boha. A keby Ľudia Knihy uverili, bolo by to 

pre nich lepšie. Sú medzi nimi veriaci, avšak väčšina z nich je spurná. 

Súra 7, ája 181 – umma = národ vedený po správnej ceste a spravodlivo konajúci 

 

Krátka edícia 

181. V radoch tých, ktorých sme stvorili, je spoločenstvo, ktoré usmerňuje k pravde a 

podľa nej spravodlivosť zavádza. 

 

Dlhá edícia 

181. V radoch tých, ktorých sme stvorili, je spoločenstvo (veriacich), ktoré usmerňuje 

(ľudí) k pravde a podľa nej spravodlivosť zavádza (medzi stvoreniami, ktoré sme stvorili, 

existuje spoločenstvo, skupina ľudí, ktorá vždy ľudí k pravde vedie a ktorá sa touto pravdou 

aj riadi a dodržiava ju). 

 

Odôvodnenie zaradenie zvykov a obyčajového práva (urf) do prameňov šaríe 

 

Súra 22, ája 77 

 

Krátka edícia 

77. Vy, ktorí ste uverili, klaňajte sa v polohe rukúu a klaňajte sa v polohe sužúdu a 

uctievajte vášho Pána a konajte dobro. Azda tak prospejete. 

 

Dlhá edícia 

77. Vy, ktorí ste uverili, klaňajte sa v polohe rukúu (poklona typická pre modlenie, pri 

ktorej modliaci skloní trup dopredu o 90 stupňov, vystrie chrbát a so spustenými rukami sa 

oprie o kolená)a klaňajte sa v polohe sužúdu (poklona, v ktorej sa človek skloní, kľakne na 

kolená, nakloní trup a hlavu smerom k zemi a spojí čelo a nos so zemou) a uctievajte vášho 

Pána a konajte dobro. Azda tak (u Boha) prospejete. 

 


