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50 VPRAŠANJ IN ODGOVOROV O ISLAMSKEM 
MONOTEIZMU 

1. Kdo je tvoj Rabb? (Gospodar, Stvarnik ipd.) 

o Moj Gospodar je Allah, moj Stvarnik in 
Stvarnik vsega obstoječega. Je tisti, ki svoja 
bitja obskrbuje in nagrajuje s Svojimi 
dobrinami.  

2. Kaj je tvoja religija? 

o Moja religija je islam, pokorna in poslušna 
Allahovemu Zakonu1 in Sunnetu2 božjega 

                                                 
1 Pri omembi Allahovega Zakona mislimo na Kur'an in je 
zaradi tega tudi beseda Zakon poudarjena z veliko 
začetnico. 
2 Tradicija, običaji in praksa Božjega Poslanca 
Muhammeda je na grobo opis besede Sunnet (ali sunna). 
Sunnet ima ključno vlogo v življenju muslimanov, saj jih 
uči o življenju Muhammeda in jim služi kot ogledalo ali 
vodnik. Poleg napotkov o tem, kako postopati v vseh 
aspektih življenja, nam izreki (Hadis ali hadisi) Poslanca 
služijo kot zavezujoča pravila znana kot šerijat (islamski 
zakon). Kot tak nakazuje še večjo pomembnost, saj je za 
Kur'anom drugi in edini vir zakona. 
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Poslanca Muhammeda, predana z 
ljubeznijo, upanjem in 
strahospoštovanjem. 

3. Kako poznamo Allaha? 

o Poznamo Ga po Njegovih znakih in 
stvaritvah, kot so noč in dan; sonce in 
mesec; nebo in zemlja; in vsem, kar je 
vmes. 

4. Kje je Allah? 

o Allah je nad nami, povzdignjen nad 
prestolom in ločen od svojih stvaritev.3 

                                                 
3 To je zelo pomemben koncept v islamu. Muslimani 
verujejo, da je Allah iznad svojih stvaritev, ločen od 
materialnega sveta. Mnoge religije učijo, da je Bog 
vsepovsod, kar je z islamske perspektive nesprejemljivo in 
oblika nevere, saj bi to pomenilo, da je Bog tudi na 
umazanih mestih. Iz takega verovanja so kasneje nastale 
najbolj razširjene oblike idolatrije, kot so čaščenja kipcev s 
trditvijo, da se Bog nahaja v njih v času čaščenja. Kljub 
temu da je Stvarnik nebes in Zemlje ločen od Svojih 
stvaritev, to ne pomeni, da nima oblasti nad njimi. 
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5. Ali je Allah z nami? 

o Allah se nahaja nad Svojim mogočnim 
prestolom (kraljestvom), vendar je z nami s 
Svojim znanjem, sluhom, vidom in ostalimi 
lastnostmi. O tem nam govori Allah v 
Kur'anu z besedami: »Ne bojte se!- je rekel 
On, Jaz sem z vami, Jaz vse slišim in vse 
vidim!« (Kur'an, 20:46)4 

6. Kdo so Allahovi prijatelji? 

o Allahovi prijatelji so tisti ljudje, ki so 
pobožni in pravični, ki se zaradi Njegovega 
strahu  zadržijo (izogibajo) vseh grehov in 
storijo veliko dobrega, in tisti, ki se 
pridržujejo zapovedi Kur'ana in Sunneta. 

7. Kako častimo Allaha? 

o Allaha častimo tako, da svojo pokornost 
posvečamo samo Njemu ter mu ne 
pripisujemo nikogar za enakega. 

                                                 
4 Bog je s stvaritvami s Svojim znanjem, ne pa z bitjem. 
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8. Zakaj je Allah pošiljal Poslance? 

o Allah je pošiljal Poslance z namenom  
pozivati ljudi k priznavanju in čaščenju le 
Njega in Mu ne pripisovati družabnika 
(Njemu enakega), ter da ne bi imeli 
izgovora o nevednosti  o obstoju Allaha.   

9. Kaj pomeni beseda islam? 

o Islam pomeni verovati v Allaha in 
pokornost Allahu. 

10. Kateri so temelji islama? 

o 1. Iskrena izpoved verovanja z besedami: Ni 
drugega resničnega boga razen Allaha in 
Muhammed je Božji poslanec; 

o 2. Salat (molitev)5; 

o 3. Dajanje Zekata6; 

                                                 
5 Pet dnevnih molitev. Uporablja se tudi beseda »namaz«, 
ki je sicer perzijskega porekla. 
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o 4. Post (postiti se) v mesecu Ramadanu; 

o 5. Hadž - romanje v sveto mesto Meko, če 
si za to finančno zmožen. 

11. Kaj je iman? 

o Iman (vera) pomeni verjeti s srcem, 
izpovedovati z jezikom (govorom) in 
izvrševati z dejanji. 

12. Ali je lahko kakšno odstopanje v imanu 
(verovanju)? 

o Z nekaterimi besedami in dejanji nam lahko 
iman narašča ali obratno. 

13. Kaj to pomeni, da iman narašča ali upada? 

o Iman nam narašča s pokornostjo Allahu, 
katere izkazujemo z dobrimi dejanji, 

                                                                                  
6 Zekat je obvezno letno plačilo, katerega musliman daje 
revnim muslimanom oz. tistemu, ki je pomoči potreben. 
Zekat znaša 2,5% od vsega premoženja in je obvezen, 
seveda za tiste, ki so finančno priskrbljeni.  
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medtem ko nam z grehi in zlonamernimi 
dejanji iman upada. 

14. Kateri so temelji (stebri) imana? 

o Temeljev imana je šest, s katerimi 
izpovedujemo, da verjamemo v: 

1. Allaha; 

2. Njegove Angele; 

3. Njegove Poslance; 

4. Njegove Knjige (objave); 

5. Poslednji dan (Sodni dan); 

6. Božjo odredbo (vse kar se dogaja, biva z 
Božjo voljo in odredbo). 

15. Kaj pomeni vera v Allaha? 

o Vera v Allaha je verovanje, da je Allah edini 
Stvarnik, Vzdrževalec in Oskrbovalec in 
Tisti, ki ima oblast na vsem. Vse je odvisno 
od Njega, a On ni odvisen od nikogar. On je 
edini, ki zasluži biti čaščen. On ima 
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(poseduje) najlepša imena in najboljše 
lastnosti (atribute). 

16. Kdo so angeli? 

o Angeli so bitja svetlobe. So Allahovi predani 
služabniki, ki delajo tako kot jim je 
zapovedano in niso zmožni biti nepokorni. 

17. Kaj pomeni verovanje v Knjige in Poslance? 

o Allah je poslal Poslance kot so Mojzes, 
Jezus, Abraham, Noe in objavil knjige kot so 
Tora, Evangelij, Zebur (Psalmi)7 itd; da bi 
pozval ljudi k čaščenju le Allaha in ne 
pripisovati nekoga ali nekaj Njemu 
enakega. Poslanstvo je zapečatil s 
Poslancem Muhammedom ter nadgradil 
oz. izpopolnil vse prejšnje knjige s 
Kur'anom in Sunnetom Muhammeda . 

                                                 
7 Kljub temu da uporabljamo tukaj besede 'Tora', 
'Evangelij', 'Psalmi' to ne pomeni, da govorimo o Bibliji ali 
delih Biblije. Muslimani verujemo, kar je tudi zgodovina 
dokazala, da so originali teh Božjih razodetij izgubljeni. 
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18. Kaj pomeni verovanje v Sodni dan? 

o Verovanje v Sodni dan pomeni verjeti, da je 
Allah določil čas za vse, med drugim tudi 
poslednji dan za ta svet. On bo na ta dan 
oživel mrtve in vsak bo odgovarjal za svoja 
dejanja na tem svetu. Na ta dan bodo 
dodeljene nagrade in kazni. Vsak bo 
pravično nagrajen ali nasprotno pravično 
kaznovan za svoja dejanja. 

19. Kaj je mišljeno z verovanje v Odredbo 
(Kadr)? 

o Verovanje v Kadr pomeni verjeti, da se vse, 
dobro ali slabo, zgodi zato, ker je Allah tako 
odredil. On je vse ustvaril v pravem 
ravnovesju. 

20. Kaj je pomen izpovedi '' Ni drugega boga 
razen Allaha'' (La ilahe illallah)? 

o Pomeni, da ni drugega božanstva kot edino 
Allaha, negirati vse lažne bogove in 
potrditi, da je Allah resnično edini Bog. 
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21. Kaj pomeni ''Muhammed je Allahov  
Poslanec'' (Muhammedur-Rasulullah)? 

o Pomeni v celoti oz. popolnoma slediti 
zapovedim, ki nam jih je pustil, se po njih 
ravnati, izogibati se tistemu, kar nam je 
odsvetoval oz. prepovedal in verjeti v vse 
stvari, o katerih nas je obvestil. 

22. Kateri so pogoji za izpovedovanje vere? 

o Teh pogojev je sedem: 

1. znanje, ki negira nevednost; 

2. gotovost, ki negira dvom; 

3. iskrenost in čistost v namenu, ki negira 
Širk8; 

4. iskrenost, ki negira dvoličnost; 

                                                 
8 Širk je razdeljen na več vrst, najbližji termin za to besedo 
pa se navezuje na politeizem, kar je omenjeno v 
nadaljevanju. 
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5. ljubezen in predanost, ki negira 
zanikanje Allahove religije; 

6. pokornost, ki negira nepokornost; 

7. sprejemanje, ki negira neposlušnost. 

23. Katera je najpomembnejša stvar, ki jo je 
Allah ukazal? 

o Najpomembnejša stvar, ki jo je Allah 
ukazal, je Tewhid (monoteizem). 

24. Kaj je Tewhid (islamski monoteizem)? 

o Tewhid pomeni izjavljati (priznavati), da je 
Allah edini Bog vreden čaščenja in 
priznavati vse lastnosti (atribute), s 
katerimi se je poimenoval, ali so Njemu 
pripisane od Njegovega Poslanca. 

25. Kako se deli Tewhid deli? 

o Deli se na tri vidike: 

1. Tewhidur-rububijje; 

2. Tewhidul uluhije; 
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3. Tewhidul-esmai ve sifat. 

26. Kaj pomeni Tewhidur-rububijje? 

o Priznavati Allaha kot Enega in Edinega 
Boga, Tistega, ki ustvarja, vzdržuje, daje 
življenje in ga tudi vzame… 

27. Kaj pomeni Tewhidul-uluhijje? 

o Priznavati Allaha kot Edinega Boga, 
kateremu pripadajo vse oblike čaščenja, 
kot so salat, Zekat, post, ponižnost, 
zaobljuba… 

28. Kaj pomeni Tewhidul-esmai ve sifat? 

o Je priznavanje ali potrditev vseh božanskih 
imen in lastnosti Allaha na tak način, kot je 
to zapovedano v Kur'anu in Sunnetu. 

29. Kako bi opisali Ibadet9? 

o Je zelo obsežen pojem, ki zajema dejanja in 
besede, ki so Allahu drage in je z njimi 

                                                 
9 Ibadet (ali ibada, ibadah) se pogosto prevaja kot 'čaščenje'. 
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zadovoljen, ne glede na to ali so storjena 
javno ali tajno.10 

30. Kateri so pogoji Ibadeta? 

o Za Ibadet sta potrebna dva pogoja: 

- iskrenost do Allaha in11 

- pokornost Allahovemu Poslancu 
Muhammedu oziroma se ravnati po 
njegovemu Sunnetu.12 

31. Napiši nekaj vrst Ibadeta. 

o Molitev, Zekat, post, romanje v Meko, 
strahospoštovanje do Allaha, upanje v 
Njegovo milost, iskanje Njegove pomoči in 

                                                 
10 Iz definicije je razvidno, da je za muslimane čaščenje bolj 
obširen pojem, kot v drugih religijah. 
11 Tj. da je določen ibadet namenjen le Allahu in opravljen 
samo zaradi Allaha. 
12 To pomeni, da mora biti določen ibadet v skladu s prakso 
Allahovega Poslanca. Muslimanom ni dovoljeno častiti 
Allaha na svoj lasten način, ampak morajo častiti Allaha le 
tako, kot je to delal Allahov Poslanec. 
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druge vrste čaščenja, ki jih je Allah 
zapovedal in mu pripadajo. 

32. Kaj je Allah strogo prepovedal? 

o Allah je strogo prepovedal Širk 
(politeizem). 

33. Kaj je politeizem? 

o Politeizem pomeni verjeti, da obstaja še 
nekdo poleg Allaha, ki je Njemu enak.13 

34. Katere vrste politeizma poznamo? 

o Poznamo tri vrste politeizma: 

1. največja oblika politeizma (Širk ekber); 

2. manjša oblika politeizem (Širk Asgar); 

3. skrita oblika politeizem (Širk hafi). 

                                                 
13 Avtor knjižice je izbral le eno od mnogih definicij. V 
Politeizem spada tudi čaščenje nekoga drugega poleg 
Allaha ali pa dajanje Allahovih lastnosti Njegovim 
stvaritvam (npr. da rečemo za nekoga, da je Gospodar vseh 
svetov). 
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35. Kaj je največja oblika politeizma? 

o Največja oblika politeizma je čaščenje 
nekoga drugega mimo Allaha. Allah ne bo 
nikdar odpustil tistemu, ki umre v takem 
prepričanju, niti bo sprejel njegovih dobrih 
dejanj in kot tak ne more biti musliman.14 

36. Katere so vrste velikega širka? 

o Poznamo štiri vrste velikega širka: 

1. v zaklinjanju oz. prošnji: to je prositi ali 
moliti k nekomu drugemu kot Allahu; 

2. politeizem v namenu: to je vzrok in 
namen storiti nekaj zaradi nekoga 
drugega in ne Allaha; 

3. politeizem v poslušnosti: to je posvečati 
poslušnost nekomu drugemu ali nečem 
drugem in ne Allahovim zapovedim; 

                                                 
14 To pomeni, da tisti, ki stori največjo obliko politeizma, ni 
več musliman, ampak je odpadnik. 



Islamski monoteizem 

17 
 

4. politeizem v predanosti: ljubezni, to je 
izkazovati ljubezen, ki je namenjena 
Allahu, nekomu drugemu mimo Njega. 

37. Kaj je manjša oblika politeizma? 

o Manjša oblika je Er-Rija, kar pomeni početi 
nekaj, da bi pridobili slavo ali hvalo, 
namesto da bi pridobili zadovoljstvo Allaha. 
Vseeno tisti, ki stori tako vrsto politeizma, 
ni izgnan iz vere. 

38. Kaj je skriti politeizem? 

o Skriti politeizem namiguje na 
nezadovoljstvo Allahovih zapovedi 
(Zakona). 

39. Kaj je dokaz za skriti politeizem? 

o Dokaz za ta širk so besede Poslanca: ''Skriti 
politeizem je bolj skrit med ljudmi kot sled 
črne mravlje na črnem kamnu v temni 
noči.'' (Musned Ahmed) 



Islamski monoteizem 

18 
 

40. Katere vrste kufra15 obstajajo? 

o Obstajata dve vrsti kufra: 

- veliki kufr, ki človeka izvede iz vere 
(Islama); 

- mali kufr, ki človeka ne izvede iz vere. 
Na primer kufr nehvaležnosti. 

41. Katere so vrste velikega kufra? 

o Teh je pet, in sicer: 

1. kufr zanikanja;16 

2. kufr arogance (kljub poznavanju 
resnice); 

3. kufr dvoma;17 

4. kufr neupoštevanja ali prezira; 

                                                 
15 Kufr ali neverovanje. 
16 Npr. da nekdo ne verjame v poslanca Jezusa, potrjuje pa 
poslanstvo ostalih Božjih poslancev. Taka oseba ne more 
biti musliman, dokler ne prizna Jezusa za Božjega poslanca. 
17 Npr. dvom v obstoj Boga ipd. 
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5. kufr dvoličnost (hinavščine).18 

42. Katere so kategorije dvoličnosti? 

o Imamo dve kategoriji: 

- dvoličnost v verovanju19 in 

- dvoličnost v dejanjih20. 

43. Kaj je dvoličnost v verovanju? 

o Dvoličnost v verovanju je razdeljena na šest 
vrst: 

1. zanikanje Odoslanca21; 

2. zanikanje objave, s katero je Odoslanec 
prišel; 

                                                 
18 Osebam, ki navzven potrjujejo in prakticirajo islam v 
svojih srcih pa ne verjamejo vanj, rečemo, da so dvoličneži. 
Taki ljudje bodo na samem dnu Pekla. 
19 Ta oblika dvoličnosti je še posebej nevarna, saj je storilec 
avtomatsko odpadnik od islama. 
20 Dvoličnost v delih je veliki greh, ni pa oblika nevere. 
21 Poslanec pišemo z veliko začetnico, ker želimo nakazati, 
da govorimo o poslancu Muhammedu 
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3. sovraštvo do Odoslanca; 

4. sovraštvo do stvari, naukov, s katerimi 
je Poslanec prišel; 

5. uživati v žalitvi islama22; 

6. neodobravanje prevlade islama. 

44. Kaj pomeni dvoličnost v dejanjih? 

o Poznamo pet vrst dvoličnosti: 

1. ko govori, laže; 

2. ko obljubi, obljube ne izpolni; 

3. ko se mu zaupa, zaupanje izda 
(izneveri); 

4. ko se prepira, to počne nemoralno; 

5. ko sklepa dogovore, so le-ti izdajalski. 

                                                 
22 Sem spada tudi radost, ko izgublja Allahova vera. 
Govorimo o radosti, ki jo človek čuti v svojem srcu, ne pa o 
radosti, ki jo navzven izkazuje. 
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45. Ali so dobra dela v politeizmu sprejeta (od 
Allaha)? 

o Nikoli! Niti eno dobro delo ni sprejeto, ko 
je povezano s politeizmom. 

Allah pravi: ''Če pa bi oni imeli druge za 
Gospodarju enake, bi bila vsa njihova 
dejanja zaman.'' (Kur'an, 6:88) 

''Allah gotovo ne bo odpustil, da imate 
koga za Njemu enakega, druge grehe pa 
bo odpustil, komur bo sam hotel.'' (Kur'an, 
4:116) 

46. Kaj izniči vero v islamu?23 

o Izniči jo deset stvari: 

1. politeizem v čaščenju; 

2. tisti, ki ne misli (verjame), da so 
politeisti neverniki in dvomi v njihovo 

                                                 
23 V kolikor bi nek musliman storil neko od omenjenih 
stvari, bi bil odpadnik po islamskem prepričanju. 
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nevero ter priznava njihovo vero kot 
pravo; 

3. tisti, ki med seboj in Allahom postavlja 
posrednike, je njim predan in od njih 
išče odpuščenje in pomoč; 

4. tisti, ki verjame, da je napotitev drugih 
boljša od Poslančeve; 

5. tisti, ki sovraži katerokoli stvar, s katero 
je bil poslan Poslanec;24 

6. tisti, ki zanika vero Poslanca 
Muhammeda in se posmehuje njenim 
nagradam in kaznim;25 

7. čarovništvo;26 

                                                 
24 Četudi bi jo počel. 
25 Npr. nekdo, ki bi se posmehoval peklenski kazni ali 
nagradam v Raju, ki jih Allah omenja v Kur'anu ali Njegov 
Poslanec v hadisih. 
26 Sem spada tudi prerokovanje in vedeževanje. 
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8. podpiranje politeistov v boju proti 
muslimanom;27 

9. tisti, ki verjamejo, da so nekateri ljudje 
izvzeti (oproščeni) od izpolnjevanja 
predpisov Šerijata28;  

10. zapuščanje ali odtujitev od Allahove 
vere z izogibanjem izučevanja in 
sledenja le-te. 

47. Kateri so trije temelji, ki se jih mora naučiti 
vsak musliman? 

o Trije temelji so: 

1. poznati svojega Gospodarja; 

2. poznati svojo religijo (islam); 

3. poznati svojega Poslanca Muhammeda. 

                                                 
27 Npr. vojno ali idejno. 
28Šeriat je islamski zakon. Sem spadajo ljudje, ki verjamejo, 
da nekaterim ljudem ni potrebno opravljati obveznih 
islamskih dolžnosti, ker so na 'stopnji angelov'. 
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48. Kaj je tagut? 

o Vse, kar se časti, čemur se sledi in kar se 
priznava mimo Allaha. 

49. Koliko je tagutov in kdo so vodje le-tega? 

o Tagutov je veliko, vodilnih pa je pet. 

50. Kateri so vodilni akterji taguta? 

1. Satan29, naj bo Allahovo prekletstvo nad 
njim; 

2. vsakdo, ki je čaščen in to odobrava oz. 
je s tem zadovoljen; 

3. oseba, ki poziva ljudi, da se časti njega, 
in ne Allaha; 

4. oseba, ki trdi, da ima znanje o Gajbu 
(nevidnem svetu, npr. prihodnosti); 

5. vodje, ki vladajo po zakonih, ki niso bili 
poslani od Allaha. 

                                                 
29 Hudič, v islamu znan pod imenom Iblis 
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Če se vam je zdela knjižica dobra in koristna, jo 
razmnožujte in razdelite. 

Več informacij o islamu na spletnih straneh: 

www.resnica-haq.com 

www.oddaja-islam.com 

www.koran.si 

Če imate vprašanje o islamu, nam pišite na: 

resnicahak@gmail.com 

Telefonska številka: 

0038640-820-521 


