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dzi islamom a Amerikou. Bezprostredne po 11. septembri sa rozhodol sprístupniť pô-
vodné islamské texty bežnému človeku.

Jeho bohaté skúsenosti s vedeckými teóriami a matematikou sa prejavili v spôsobe, 
akým analyzuje islamskú doktrínu. Potom, čo zistil, že islamské texty sú zostavené tak, 
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O AUTOROVI

Dr. Bill Warner	 je	 celosvětově	 uznaný	 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 1

ŠARÍA V DNEŠNEJ EURÓPE

V dnešnej Európe môžeme pozorovať nárast nadradenosti islamu, dožadovania sa 
šaríe a násilného zastrašovania. Viaceré európske krajiny schvaľujú zákony potláčajú-
ce slobodu prejavu, ktorú ďalej rôznymi uzneseniami obmedzujú niektoré univerzity 
a  iné organizácie. Úrady, zatiaľ čo sa snažia potláčať kritiku islamu, nie sú schopné 
zabrániť moslimským kazateľom v podnecovaní násilia voči ženám a židom a tolerujú 
verejné výzvy na zabíjanie tých, ktorí urážajú islam.

•	 EÚ	zvažuje	zákony	na	limitovanie	„netolerancie“	vrátane	„islamofóbie“
•	 Princípy	šaríe	sú	vynucované	skrze	„tribunály	šaríe“	a súdy,	alebo	skrze	násilné	

zastrašovanie
•	 Mizogýnny1 de facto paralelný systém sa stal bežným, násilie zo cti a homofó-

bia sa rozšírili a šikanovanie židov sa zintenzívnilo
•	 Vo	Veľkej	Británii	 tribunály	 šaríe	pod	vedením	 islamistov	otvorene	zastávajú	

„právo“	muža	na	používanie	násilia	voči	svojej	žene.	V Anglicku	a Dánsku	boli	
deklarované	„zóny	kontrolované	šaríou“	a v Nemecku	patrolujú	„šaría	hliadky“	
v snahe nastoliť normy šaríe, zameriavajúc sa hlavne na ženy a konzumentov 
alkoholu.

•	 Bol	spáchaný	atentát	na	francúzsky	časopis	za	vytlačenie	karikatúr	Mohameda,	
v Rakúsku podali žaloby za negatívny pohľad na islam a jeho proroka

•		 Holandský	režisér	bol	zavraždený	za	kritizovanie	islamského	zaobchádzania	so	
ženami a holandskému politikovi sa vyhrážajú smrťou. 

1 Nenávisť k ženám (pozn. prekladateľa)
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•		 V Holandsku	narastá	homofóbne	násilie	so	znepokojujúcim	trendom	u moslim-
skej mládeže.

•	 Rastúce	násilie	voči	ženám	a židom	donútilo	mnoho	židov	opustiť	Škandináviu

Odpoveďou štátnych orgánov je skôr väčší dôraz na prevenciu diskusie o  týchto 
skutočnostiach než na zaoberanie sa nimi.

ŠARÍA V DNEŠNEJ AMERIKE

Nasledujúce aktuálne a historické udalosti v Amerike sú alebo boli dôsledkom šaríe:

•	 11.	septembra	2001	džihádisti	zaútočili	na	Svetové	obchodné	centrum	v New	
Yorku a zničili ho. Táto ukrutnosť bola v súlade s doktrínou džihádu, ktorú šaría 
obsahuje. Útok bol politickým činom, motivovaným náboženským oprávnením 
na neobmedzený džihád.

•	 Učebnice	 v Amerike	musia	byť	 schválené	 islamskými	 radami.	To	 je	 v  súlade	
s právom šaría.

•	 Od	amerických	zamestnávateľov	a škôl	sa	požaduje,	aby	poskytli	čas	a priestor	
na islamské modlitby. Tieto požiadavky vychádzajú z pravidiel šaríe.

•	 Americký	bankový	systém	sa	islamizuje	a financuje	šaríu.	Náš	bankový	sys-
tém sa vo finančnom práve zosúlaďuje so šaríou, ale ignoruje totalitný charak-
ter šaríe.

•	 Od	univerzít	sa	žiada,	aby	poskytovali	oddelené	bazény	a iné	športové	zariade-
nia pre moslimské ženy

•	 Nemocnice	sú	žalované	kvôli	tomu,	že	neposkytujú	liečbu	podľa	šaríe
•	 Neexistuje	predmet	na	univerzitnej	úrovni,	ktorý	by	kriticky	hodnotil	históriu		

a doktrínu islamu. Podľa šaríe nemožno na islame nič kritizovať.
•	 Moslimské	charitatívne	organizácie	poskytujú	peniaze	džihádistom	(islamským	

teroristom) v súlade s právom šaría
•	 Na	letiskách	sa	inštalujú	moslimské	kúpele	na	nohy,	za	čo	sa	platí	dolármi		

amerických daňových poplatníkov. Je to v súlade s právom šaría.
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•	 Americké	väznice	sú	pevnosťami,	kde	sa	obracia	na	islam
•	 Pracoviská	sa	menia	na	miesta	 islamských	modlitieb,	zamestnávatelia	zavá-

dzajú zvláštne miestnosti a poskytujú voľný čas na modlitby. Je to v  súlade 
s právom šaría.

•	 Islamskí	utečenci	prinášajú	všetky	svoje	manželky	do	Ameriky	kvôli	blahobytu	
a lekárskej starostlivosti. Americké orgány nekonajú – aj keď sú im predložené 
dôkazy. Polygamia je čistá šaría.

•	 Bojujeme	vo	vojnách	v Iraku	a v Afganistane,	aby	sme	tam	zaviedli	ústavy,	kto-
rých prvým článkom je nadradenosť práva šaría.

PREČO POTREBUJEME POZNAŤ ŠARÍU?

ISLAMSKÍ UČENCI TVRDIA: Islamské právo je dokonalé, univerzálne a večné. 
Zákony USA sú dočasné, obmedzené a zaniknú. Každý moslim je povinný dodržiavať 
zákony Alaha, šaríu. Americké zákony vytvoril človek; právo šaría je však posvätné 
a pochádza od jediného pravého boha, Alaha.

ŠARÍA: Šaría vychádza z princípov v Koráne a v iných islamských náboženských/
politických textoch. Americké právo a šaría nemajú spoločné princípy.

Pod zákonom šaríe:

•	 neexistuje	sloboda	vierovyznania,
•	 neexistuje	sloboda	prejavu,
•	 neexistuje	sloboda	myslenia,
•	 neexistuje	sloboda	umeleckého	vyjadrenia,
•	 neexistuje	sloboda	tlače,
•	 neexistuje	 rovnoprávnosť	 ľudí	–	nemoslim,	 teda	neveriaci,	kafir,	nikdy	nie	 je	

rovný moslimovi,
•	 neexistuje	rovnosť	pred	zákonom;	spravodlivosť	je	dualistická,	s jedným	súbo-

rom zákonov pre moslimských mužov a inými zákonmi pre ženy a nemoslimov,
•	 neexistuje	rovnoprávnosť	žien,
•	 ženy	možno	biť,
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•	 nemoslim	nesmie	nosiť	zbraň,
•	 neexistuje	 demokracia,	 lebo	 demokracia	 by	 znamenala,	 že	 nemoslim	 by	 bol	

rovný moslimovi,
•	 naša	Ústava	je	človekom	vymyslený	dokument	nevedomosti,	džahílie,	ktorý	sa	

musí podriadiť šarii,
•	 nemoslimovia	sú	dhimmi,	treťotriedni	občania,
•	 všetky	vlády	sa	musia	riadiť	šaríou,
•	 na	rozdiel	od	zvykového	práva	šaría	nie	je	výkladová	a nemožno	ju	zmeniť,
•	 neexistuje	 zlaté	 pravidlo	 (poznámka	 prekladateľa:	 zlaté	 pravidlo	 v  pozitívnej	

forme	znie:	„Konaj	iným	tak,	ako	chceš,	aby	konali	oni	voči	tebe,“	v negatívnej	
forme:	„Nerob	iným	to,	čo	nechceš,	aby	oni	robili	tebe“).

RIEŠENIE

Táto kniha používa prístup založený na faktoch, na základe analytického a  kri-
tického myslenia. Keď ju dočítate, budete vedieť, čo znamená šaría. Dôležitejšie je, 
že spoznáte základ šaríe. Získate poznanie islamu, ktoré väčšina ľudí na Západe nemá. 
Začnete islamu rozumieť.

TRI POHĽADY NA ISLAM

Na islam existujú tri pohľady. Pohľad závisí od toho, čo si myslíte o Mohamedovi. 
Ak veríte, že Mohamed je Alahov prorok, ste veriaci. Ak neveríte, ste neveriaci. Tretí 
pohľad je pohľad tých, čo islam ospravedlňujú. Títo apologéti neveria, že Mohamed bol 
prorokom, ale sú k islamu tolerantní, pričom ho v skutočnosti nepoznajú.

Ukážme si tieto tri uhly pohľadu na príklade. 

Jedného dňa Mohamed aj so svojou 12-ročnou manželkou takmer celý deň sledo-
vali, ako moslimovia poodsekávali hlavy 800 židom v Medine2. O hlavy prišli preto, 
lebo vyhlásili, že Mohamed nie je Alahov prorok. Moslimovia ich smrť považujú za 
potrebnú, lebo popieranie skutočnosti, že Mohamed je prorok, vždy bolo a naďalej zo-
stáva urážkou islamu. Boli popravení, lebo Alah takéto niečo trestá.



13

Neveriaci túto udalosť vnímajú ako dôkaz džihádistického násilia islamu a ako 
čin zla.

Obhajcovia islamu zas tvrdia, že to bola historická udalosť; že všetky kultúry majú 
vo svojich dejinách násilie a  nie je namieste vynášať súdy. Nikdy nečítali žiaden zo 
základných textov islamu, ale o islame hovoria z pozície autority.
 Podľa rôznych uhlov pohľadu bolo teda zabitie 800 židov:

	 •	 tragédiou,
	 •	 dokonalým	svätým	činom,
	 •	 jednou	z mnohých	historických	udalostí;	my	sme	páchali	horšie.

Neexistuje	„správny“	pohľad	na	islam,	keďže	tieto	pohľady	nemožno	zosúladiť.

Táto kniha je napísaná z  pohľadu neverca. Všetko v  tejto knihe zobrazuje islam 
z pohľadu toho, ako sa islam týka nemoslimov. Zároveň to znamená, že náboženstvo tu 
má len veľmi malú dôležitosť. Na islamskom náboženstve záleží moslimom, ale islam-
skými politickými postojmi sú ovplyvnení všetci, aj neveriaci.

Táto kniha sa zaoberá islamom ako politickým systémom. Nezaoberá sa moslima-
mi ani ich náboženstvom. Moslimovia sú ľudia a každý z nich je iný. Náboženstvo je 
to, čo človek robí, aby šiel do raja a vyhol sa peklu. Zaoberať sa islamom ako nábožen-
stvom nie je ani užitočné, ani potrebné. 

O  islame musíme hovoriť v  politickom kontexte, pretože ide o  mocný politický 
systém.

2 Život Mohameda, A. Guillaume, Oxford University Press, 1982, s. 464. 
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ČO JE ŠARÍA?
KAPITOLA 2

Šaría je islamské právo. Šaría je základom každej požiadavky, ktorú moslimovia 
vznášajú na našu spoločnosť.

•	 Keď	žiadajú	od	škôl,	aby	poskytli	priestory	na	islamské	modlitby,	žiadajú	zaviesť	
právo šaría

•	 Keď	moslimská	žena	nosí	zakrytú	hlavu,	poslúcha	tým	právo	šaría
•	 Keď	naše	noviny	nezverejnili	dánske	karikatúry	s Mohamedom,	podriadili	sa	

tým požiadavkám šaríe
•	 Keď	žiadajú	naše	nemocnice,	aby	moslimské	ženy	liečili	špeciálnym	spôsobom,	

je to šaría
•	 Keď	naše	učebnice	musia	pred	ich	zavedením	do	škôl	preveriť	moslimské	orga-

nizácie, je to v súlade s právom šaría

Útok na Svetové obchodné centrum bol spáchaný v súlade s pravidlami vojny, dži-
hádu, ktoré sa nachádzajú v práve šaría. Právo šaría je základom náboženského, poli-
tického a kultúrneho života všetkých moslimov.

Právo šaría sa stále viac a viac zavádza v Amerike, pričom nevieme, čo vlastne šaría 
je, keďže verejné, súkromné ani náboženské školy šaríu neučia.
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DOBRÁ SPRÁVA

Najjednoduchší spôsob, ako sa učiť o  islame, vedie cez právo šaría. Cez štúdium 
šaríe sa možno praktickým spôsobom zoznámiť s Koránom a Mohamedom.

Keď poznáte šaríu, islam je zrozumiteľný. Väčšina ľudí si myslí, že islam je kom-
plikovaný alebo dokonca nepochopiteľný, no ak porozumiete jeho princípom, islam 
sa hneď stane jednoduchým a veľmi logickým. Islam je založený na inom pohľade na 
humanitu, logiku, vedomosti a  etiku. Keď pochopíte jeho princípy a  logiku, budete 
vedieť nielen vysvetliť, čo sa deje a prečo sa to deje, ale budete schopní aj predpovedať 
ďalšie kroky v procese.

AKO ROZUMIEŤ ČÍSLAM S ODKAZMI

Keď chcete porozumieť šarii, musíte poznať tri základné knihy, ktoré tvoria základ šaríe.
Každé nariadenie alebo zákon v šarii vychádza z odkazu na Korán alebo na Sunnu, 

dokonalý príklad Mohameda (ktorý obsahuje dva texty – Hadís a Síru). Každý zákon 
v islame musí pochádzať z Koránu a Sunny.

Sunnu poznáme cez znalosť podrobných informácií o živote Mohameda. Vieme, ako si 
čistil zuby a ktorú topánku si obúval ako prvú. Poznáme Sunnu, lebo máme Síru a Hadís.

Pravdepodobne si myslíte, že Korán je Bibliou islamu. Nie je to tak. Bibliou islamu 
je Korán, Síra a Hadís; tieto tri texty možno nazvať Trilógiou.

Korán tvorí len malú časť, len 14 % celkového počtu slov doktríny islamu. Text 
venovaný Sunne (Síra a  Hadís) tvorí 86 % celkovej textovej doktríny islamu. Inými 
slovami 14 % islamu je Alah, 86 % je Mohamed.

Šaría nie je nič viac ako zhrnutie a rozšírenie Koránu a Sunny. Preto nie je mož-
né porozumieť šarii bez určitého pochopenia doktríny, ktorá sa nachádza v Koráne, 
Hadíse a Síre. Pozrite sa na ktorúkoľvek stranu za touto kapitolou a zistíte, že väčšina 
odsekov obsahuje odkaz.

Klasickým textom šaríe je Opora pútnika3 . Text má vysokú autoritu, lebo zaň ručí 
a ako správny ho potvrdzuje päť z najväčších islamských učencov dneška. 

Je to 1200-stranová kniha, napísaná v štrnástom storočí, venovaná témam ako: poli-

3 KELLER, N.The Reliance of the Traveller, Amana Publications.Pôvodný text je al-Misrího Umdat al-Salik, ktorý bol spísaný v 14. storočí.
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tická kontrola nemoslimov, modlitba, džihád, závety a dedičstvo, trestanie, súdne pra-
vidlá či využívanie pôdy. Pokrýva právne otázky i teológiu.

 
Ako príklad si uveďme typický odsek:

 o8.0 ODPADLÍCTVO OD ISLAMU

 o8.1 Keď človek, ktorý dosiahol pubertu a je duševne zdravý, dobrovoľne   
odpadne od islamu, zaslúži si byť zabitý.

 [Buchárí 9, 83, 17] Mohamed: „Moslima, ktorý uznal, 
 že neexistuje boh okrem Alaha a že ja som Jeho prorok, 
 možno zabiť len z troch dôvodov: ako trest za vraždu,  
 za cudzoložstvo a za odpadlíctvo.“

Odkaz	„o8.1“	je	indexové	číslo	v zákonnom	texte	šaríe,	Opore pútnika. Text je roz-
delený do častí – a, b, c... Tento konkrétny zákon sa nachádza v časti o, oddiel 8, pod-
oddiel 1. Podľa čísla odkazu o8.1 sa môžete pozrieť priamo do zdroja, Opory pútnika.

V uvedenom príklade máme teda nielen zákon, že odpadlíkov (ľudí, ktorí opustia 
islam) treba zabiť, ale spomína sa aj jeho základná doktrína, ktorá ho podporuje. Tá sa 
nachádza v jednom hadíse, posvätnom texte, ktorý sa používa spolu s Koránom. Hadís 
uvádza, čo Mohamed urobil alebo povedal.

Tento konkrétny hadís je z knihy Sahíh al-Buchárí, jednej zo šiestich kánonických 
zbierok hadísov sunitského islamu. Tieto prorocké tradície, alebo hadísy, zozbieral 
a zosystematizoval moslimský učenec Mohamed ibn Ismaíl al-Buchárí asi 200 rokov 
po Mohamedovej smrti. Zo všetkých zbierok má práve táto najvyššiu autoritu. Sahíh 
znamená verný alebo presný. Všimnite si číslo odkazu – 9, 83, 17. Toto číslo je ako 
index kapitol a veršov, takže môžete nahliadnuť do originálu. Všetky hadísy, vrátane 
Buchárího, nájdete na mnohých univerzitných internetových stránkach.

Nasleduje zákon šaría vychádzajúci z Koránu:

 o9.0 DŽIHÁD
 Džihád znamená vojnu proti kafirom za účelom zavedenia islamu.
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 Korán 2:216 Bol vám predpísaný boj, i keď sa vám protiví.    
 Môže sa vám však protiviť niečo a pritom je v tom pre vás dobro. 
 Môže sa vám ale aj niečo zapáčiť, a pritom je v tom pre vás zlo. 
 A Alah vie, ale vy neviete.

Hore máme text šaríe, definujúci, čo je džihád, a po ňom nasleduje odkaz odvolá-
vajúci sa na autoritu. Opäť si tu môžeme overiť presnosť verša z Koránu a originálny 
odkaz o9.0 v Opore pútnika. Existuje ešte jeden, posledný druh odkazu na podporný 
dokument.

 NAKLADANIE S NEPOSLUŠNOU ŽENOU
 m10.12 Keď manžel zbadá znaky neposlušnosti...

 Ishák 969 ... Muži by mali trestať ženy mierne, lebo tie     
 sú väzňami mužov a nemajú kontrolu nad sebou.

Vyššie máme už známy odkaz na text šaríe m10.11, ktorý je z Opory pútnika ako 
originálneho zdroja. Referenčný odkaz Ishák s indexovým číslom 969 je poznámka na 
okraj, ktorá vám umožní hľadať v Síre od Ibn Isháka (v angličtine životopis Mohame-
da – Život Mohameda4, A. Guillaume) a overiť si odkaz samostatne.

SPOĽAHLIVÉ A S AUTORITOU

Toto sú znalosti založené na faktoch, na kritickom myslení a analýze. Všetko, čo tu 
vidíte, možno nezávisle overiť.

Je to úplne iný prístup ako pýtať sa na islam či šaríu nejakého moslima alebo „ex-
perta.“	Pretože	ak	moslim	alebo	akýkoľvek	expert	povie	o islame	niečo,	čo	nesúhlasí	
s Koránom alebo Sunnou, potom sa tento expert mýli. Ak však expert povie niečo, čo je 
v súlade s Koránom alebo Sunnou, potom má expert pravdu, hoci je pre nás zbytočný, 
keďže informáciu len opakuje. Keď spoznáte Korán a Sunnu, k poznaniu islamu a šaríe 
nebudete potrebovať viac.

4 The Life of Mohammed, A. Guillaume, Oxford University press, 1955, strana 660.
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POLITICKÝ ISLAM

Najväčšia časť Trilógie sa nevenuje tomu, ako byť dobrým moslimom. Namiesto 
toho sa väčšina textu zameriava na neveriacich. Korán venuje neveriacim 64 % celko-
vého počtu slov a Trilógia ako celok venuje neveriacim 51 % textu.

Islam NIE JE len náboženstvo. Je to kompletná civilizácia s podrobným politickým 
systémom, náboženstvom a právnym poriadkom – šaríou. Za celých 13 rokov, čo Mo-
hamed kázal islamské náboženstvo v Mekke, presvedčil ku konverzii na islam 150 Ara-
bov. Potom sa presunul do Mediny a stal sa politikom a vojvodcom. Po dvoch rokoch 
v Medine boli všetci tamojší židia vyvraždení, zotročení alebo vyhostení. Za posledných 
deväť rokov svojho života sa Mohamed angažoval v nejakom násilnom čine v priemere 
každých šesť týždňov. Keď zomrel, žiadny z jeho nepriateľov už nebol nažive.

A to už nebol náboženský, ale politický proces. Džihád je politické konanie s nábo-
ženským motívom. Politický islam je doktrína, ktorá sa zaoberá nemoslimami.

Mohamed nedosiahol úspech so svojím programom náboženstva, ale politickým 
procesom džihádu. Právo šaría je politickou realizáciou islamskej civilizácie.

Práve politická povaha islamu vytvára hlavný rozdiel medzi šaríou a  židovským 
náboženským právom, halachou. Židovské právo nehovorí nič o nežidoch a výslovne 
vraví, že právo krajiny má prednosť pred halachou.

Naopak šaría hovorí veľa o  nemoslimoch a  o  tom, ako s  nimi zaobchádzať, ako 
si ich podriadiť a ako im vládnuť. Šaría si nárokuje politickú nadradenosť nad našou 
ústavou.

V šarii nie je pre nemoslimov nič dobré. Preto má každý neveriaci dôvod poznať 
šaríu, najmä tie jej ustanovenia, ktoré sa týkajú politiky, správy, regulácie a právnych 
otázok. Šaría je o neveriacich i o moslimoch. Postoje a činy islamu voči neveriacim sú 
politické, nie náboženské.

Hoci šaría porušuje všetky princípy našej ústavy, dnes sa v USA zavádza, lebo Ame-
ričania nepoznajú šaríu ani jej význam.
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ŠARÍA A VÝKLAD

Pri čítaní nepríjemných veršov z Koránu sa bežne hovorí, že skutočný význam zá-
visí od toho, ako sa text interpretuje. Už vyše tisíc rokov je šaría oficiálnym a záväz-
ným výkladom celého islamu. Šaría je Korán a Sunna vo výklade najlepších islamských 
učencov. Tú správnu interpretáciu islamu nie je potrebné ďalej hľadať; táto práca už je 
hotová vyše tisíc rokov. Nové otázky v islame sa musia posúdiť a rozhodnúť podľa šaríe, 
konečného a záväzného morálneho kódexu pre celé ľudstvo do konca vekov.

Šaría je založená na dokonalom a nemennom Koráne a Sunne. Veľká väčšina islam-
ských učencov súhlasí s tým, že šaría predstavuje Alahovu vôľu v minulosti i súčasnos-
ti. Všetky národy by ju v jej súčasnej forme mali zavádzať ako jediné posvätné právo.

Všetky zmeny a reformy šaríe musia byť založené na Koráne a Mohamedovej Sunne.

TECHNICKÉ PODROBNOSTI

Ak si v tejto knihe niečo prečítate a budete chcieť vedieť viac, väčšina odsekov má 
číslo odkazu. Môžete si ho vyhľadať.

Korán 1:2 je odkaz na Korán, kapitolu (súru) 1, verš 2.
Ishák 123 je odkaz na Ibn Ishákovu Síru, značka na okraji číslo 123.
[Buchárí 1,3,4] je odkaz na Sahíh Buchárí, zväzok 1, knihu 3, číslo 4.
[Muslim 012, 1234] je odkaz na Sahíh Muslim, knihu 12, číslo 1234.


