
Número 90, gener de 2015 

Reportatge

              L' islam i el gihadisme

 Musulmans orant a La Meca

Els darrers fets ocorreguts a París han obligat a
posar de manifest  que les actuacions fetes pels
terroristes gihadistes en nom d'Al·là no tenen res
a veure amb els preceptes de l'Islam. 

Els col·lectius musulmans molt sensibilitzats pels
últims esdeveniments han manifestat que la seva
religió és un instrument de pau en contra dels
actes  que  realitzen  els  gihadistes.  També
manifesten  la  seva  preocupació  perquè  creuen
que ells poden rebre les conseqüències d'aquest
cruel  terrorisme  gihadista  per  part  de   grups
intolerants.  Per  clarificar  termes  i  idees  us
parlarem de l'Islam.

L'Islam és una religió monoteista, és a dir que creu
en  un  sol  déu,  -que  en  àrab  s'anomena  Al·là-  i
abrahàmica,  perquè té  al  profeta  Abraham –  en
àrab  Ibrahim,  com a element comú.   Es basa en
l'Alcorà,  el  llibre  sagrat  que  Al·là  va  dicta  al
profeta Mahoma, el qual estableix com a premissa
fonamental per als seus creients que «No hi ha més
Déu  que  i  que  Mahoma,  el  profeta,  és  l'últim
missatger  d'Al·là».  El  contingut  fonamental
d'aquesta revelació és que Déu és un i que tot és
obra de Déu, la finalitat de la vida és sotmetre's a
aquesta voluntat divina amb la finalitat de viure-hi
en acord i obtenir la Salvació. 
          

            L'Alcorà, el llibre sagrat dels musulmans

Les  pràctiques  bàsiques  de  l'islam  consisteixen  a
respectar  els  anomenats  pilars  de la  religió,  que
són cinc actes de devoció obligatoris o pregàries, si
es vol obtenir la salvació, i  la creença en els sis
articles de fe.

La llei islàmica o xaria regeix tots els aspectes de
la vida humana, sense que es contempli cap divisió
entre  vida  religiosa,  personal,  social  o  política,
pretén  codificar  el  comportament  dels  homes
partint  del  que  està  explicat  en  les  fonts
documentals. 

Actualment,  els  musulmans  es  divideixen
bàsicament  entre  sunnites  i  xiïtes.  Els  primers,
anomenats  també  ortodoxos,  constitueixen  una
majoria aclaparadora (al voltant del 90%), mentre
que els  segons,  situats  principalment a  l'Iran  i  a
l'Iraq, formen un 10% del conjunt de fidels. 

El gihad o jihad és un terme que ve de l'àrab jihād
i significa “esforç”, ”lluita”  o resistència... és un
terme islàmic que fa referència a un deure religiós
de tots els musulmans.  Una persona dedicada al
gihad  és  un  mujahidí. El  mot  gihad apareix
freqüentment  a  l'Alcorà,  sovint  en  la  frase  feta
“esforçar-se  en  el  camí  de  Déu”.  No  tots  els
musulmans  i  erudits  estan  d'acord  en  la  seva
definició.  Dins  del  context  de  la  llei  islàmica
clàssica, es refereix a la lluita contra aquells que
no  creuen  en  el  déu  de  l'islam  (Al·là)  i  no
reconèixer  la  submissió  als  musulmans,i  això  es
tradueix  sovint  com a  “guerra  santa”  contra  els
infidels.

Al gihadisme també se l'anomena islamisme radical,
estat islàmic o terrorisme islàmic... la terminologia
genera  confusió entre l'Islam i gihadisme.
                                                                          


