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Streszczenie
Celem artyku u jest próba wyja nienia kontrowersji i nieporozumie naros ych
wokó muzu ma skiej koncepcji wi tej wojny – d ihadu. Idea d ihadu zosta a ukazana
w kontek cie innych obowi zków na o onych na muzu manów. Autor dokonuje historycznego przegl du wybranych stanowisk i analizy leksykalnej badanego zagadnienia.
Omawiaj c d ihad z dwóch punktów widzenia: jako agresywn wojn z niewiernymi
z jednej strony i walk , jak tocz wyznawcy Allaha z w asnymi s abo ciami, aby sta
si lepszymi muzu manami z drugiej strony, autor stara si wykaza metodologiczn
s uszno obu stanowisk. Jednak w jego ocenie wielu wspó czesnych muzu manów
odwo uj c si do terminu „d ihad”, nie nadaje mu znaczenia duchowego czy pacy stycznego, a raczej podkre la agresywno dzia a i ich militarny charakter. Zarówno
na p aszczy nie socjologicznej, jak i historycznej w odwo aniu do Koranu poj cie
d ihadu jest jednoznaczne i mówi o wojnie muzu manów prowadzonej w imi Boga
w obronie lub w celu rozpowszechniania islamu i w taki sposób by rozumiany przez
wielkich muzu ma skich jurystów.
W konkluzji autor próbuje dowie , e d ihad pojmowany jako wi ta wojna
z niewiernymi i b d cy jego konsekwencj d ihadyzm s jednymi z najbardziej niebezpiecznych wyzwa przed jakimi stoi wspó czesny wiat. Celem walki, któr tocz
d ihady ci, nie jest zmuszenie wszystkich niewiernych do przyj cia islamu, ale d enie
do wprowadzenia islamskiego prawa – szariatu – na ca ej ziemi. Z tych powodów d ihadyzm jest problemem globalnym i nie dotyczy tylko Zachodu.
W ocenie autora d ihadyzm jest nowym kierunkiem w islamskiej my li politycznej, zapocz tkowanym przez Hassana al-Ban i Sayyida Qutba, jako bunt przeciwko
Zachodowi w celu ustanowienia islamskiego porz dku na ca ym globie przy wykorzystaniu wszelkich mo liwych rodków. W przekonaniu d ihadystów rz dy islamu, pokój
i powszechny dobrobyt uda si zaprowadzi jedynie przy pomocy d ihadu – wi tej
wojny z niewiernymi.
Przedstawione przez autora wywody w pe ni uprawniaj do postawienia tezy, e
chocia dzisiaj dla d ihadystów g ównym wrogiem jest Zachód, to zgodnie z ich celem
ostatecznym po pokonaniu dhimmi na Zachodzie przyjdzie czas na ba wochwalców na
Wschodzie.

