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STROKOVNA ANALIZA PRIMERA 26. AJE V 2. SURI 

Mohsen Alhady in Margit P. Alhady 

 

Islamska skupnost v Sloveniji v spletnem sporočilu za javnost kot edini konkretni primer 

nestrokovnosti prevajalcev navaja naslednje: … II Sura, stavek 26: »Za Allaha ni ponižujoče, če za 

primer navede mušico ali karkoli večjega od nje …« V tem primeru se vidi, da prevajalca nista 

poznala intence Kur’ana. Pravilen prevod bi bil, da se namesto »ali karkoli večjega od nje …« zamenja 

z »ali karkoli manjšega od nje …«. Prevajalca sta vložila ogromen napor in sta podala določene 

rešitve, ki so zelo dobre, vendar nista bila dovolj usposobljena za takšno delo … 

 

Prevajalca odgovarjava s strokovno analizo primera. V njej dokazujeva, da je najin prevod te 

aje narejen strokovno in pravilno. Pri odločanju za najprimernejšo prevodno rešitev v tej aji sva 

upoštevala vse vidike in postopke pravovernega prevajanja: jezikovni vidik, trditve priznanih 

jezikoslovcev kot sta Al-Fara in Kurtuba, razlage hermenevtikov kot so Kurtubi, Ibn Kasir, Al-

Sujuti, Zamahšeri in Šarbina, trditve muhadisov kot je Ibn Džarir, druge koranske aje ter Al-

Sujutijeve navedbe v islamski verski knjigi z naslovom Lubab an-nukul fi asbab an-nuzul, ki 

govori o vzrokih, razlogih in okoliščinah razodetja določenih koranskih aj. 

 

Obenem pa nazorno pokaževa tudi na problem večpomenskosti v Koranu ter odpirava vpogled 

v izjemno zahtevno prevajalsko delo, ki sva ga opravila strokovno in vestno. Prevajalca nisva 

naredila nobenih napak, ki bi preprečevale uporabo prevoda v verske namene, verski obredi pa 

potekajo izključno v arabskem jeziku in zato zanje noben prevod ni primeren. Prevajala sva v skladu s 

prevodnim projektom iz arabskega izvirnika v slovenski jezik, ki se slovnično in pravopisno razlikuje 

od bosanščine in njenih jezikovnih rešitev po zgledu turško-osmanske tradicije. 

 

V aji 2:26 gre torej za tipični primer večpomenskosti, ki potrjuje multiinterpretatibilnost 

izvirnika. To pomeni, da je ajo mogoče razlagati na več načinov, zato je tudi možnih več 

ustreznih, enakovrednih rešitev, ki so potrjene in obrazložene v različnih tafsirjih priznanih 

islamskih verskih učenjakov, pa tudi v slovarjih, hadisih in drugih islamskih verskih knjigah. 

Prevajalec se mora seveda odločiti le za eno od teh možnost in jo mora razumeti in znati ustrezno 

zagovarjati. Prav zaradi te in take izbire govorimo o interpretacijah pri prevodih pomena Korana. 

Najpogostejše možne in ustrezne prevodne rešitve v različnih jezikih v konkretnem primeru:  

 

»… mušico ali karkoli večjega od nje …«: Alhady, Qaribullah & Darwish, Piccardo, Zaidan, 

Kračkovski, Тeofanov, Kulijev.  

»… mušico/komarja in vse, kar je nad njo/njim  …«: Mlivo,  Arberry, Shakir, Bubenheim &Elyas, 

Khoury, Hamidullah, Öztürk, Ateş. 
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»… mušico ali karkoli manjšega od nje …«: Korkut, Khan, Karić, Wahiduddin Khan. 

»… mušico ali karkoli večjega (ali manjšega) od nje …«: Hilali&Khan, El-Hayek. 

»… mušico ali karkoli manjšega ali večjega od nje …«: Yusuf Ali.  

 »… mušico ali karkoli plemenitejšega od nje …«: Porohova. 

»….mušico/komarja ali karkoli višjega od nje/njega …« Abu Rida, Ali Bulac. 

»….mušico/komarja ali karkoli neznatnejšega od nje/njega ...« Asad, Bernström, Grigore. 

»….mušico/komarja ali karkoli znatnejšega od nje/njega ...« Bielawski. 

Prevajalca v dokaz na koncu strokovne analize navajava 28 prevodov te aje v 14 jezikih.  

 

Jezikovna analiza večpomenskega arabskega izraza fama faukaha  فما فَْوقَها v koranski aji 2:26 

 

Večpomenskost v aji 2:26 odpira arabski izraz fama faukah. Ta izraz dobesedno pomeni in kar je 

nad njo, zato bi se dobesedni prevod glasil: »… mušico in kar je nad njo …«.  

 

a) Besedilo v arabskem izvirniku: 

 

 

 

b) Transkripcija po slovenskem pravopisu z izjemo Allaha: 

Ina Allaha la jastahji an jazriba masalan ma bauzatan fama faukaha, fa ama alazina amanu 

fajalamuna anahu alhaku min rabihim, va ama alazina kafaru fajakuluna maza arada Allahu bihaza 

masala. Juzilu bihi kasiran va jahdi bihi kasira/kasiran, va ma juzilu bihi ila alfasikin (2:26). 

 

c) Slovenski in bošnjaški prevodi tega dela aje: 

Za Allaha ni ponižujoče, če za primer navede mušico ali karkoli večjega od nje. (2:26 Alhady) 

Allah se ne ustručava da za primjer navede mušicu ili nešto sićušnije od nje; (2:26 Korkut) 

Allah se zbilja ne stidi da kao primjer komarca navede, ili nešto od njega sićušnije! (2:26 Karić)  

Allah se ne stidi da navede primjer (kao) što je komarac, te ono što je iznad njega. (2:26 Mlivo) 

 

Arabska beseda faukaha فوقها je sestavljena iz dveh delov:  

 iz prislova fauka    َفَـْوق , ki pomeni nad, več, kar je razvidno iz arabsko-angleškega  slovarja 

(Rohi Baalbaki: Al-Mawrid, Bejrut 1995) 
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in iz arabsko-srbohrvaškega slovarja (Teufik Muftić: Arapsko-srpskohrvatski rječnik, 

Sarajevo, 1984) 

 

 ter iz zaimka ha  هـا , ki pomeni njo, jo. 

 

Z združitvijo prislova fauka in zaimka ha dobimo arabsko besedo faukaha, ki pomeni nad njo ali 

večje od nje. 

 

Arabska beseda fama فما pa pomeni in kar je. 

 

Tako izraz fama faukaha فما فوقها dobesedno pomeni in kar je nad njo (torej več/večje od nje), kar 

potrjuje tudi arabsko–srbohrvaški slovar (Teufik Muftić: Arapsko-srpskohrvatski rječnik, Sarajevo, 

1984): 

 

 

Na podlagi vsega zgoraj navedenega lahko sklenemo, da z jezikovnega stališča  arabski izraz fama 

faukaha فما فوقها v aji 2:26 nedvoumno podpira najino prevodno rešitev »in kar je večje od nje«. 

 

Dokazi iz slovarjev klasičnega knjižnega arabskega jezika: 

 

a) iz slovarja klasičnega knjižnega arabskega jezika Lisan al-arab (Arabski jezik, 13. stoletje): 
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Prevod:  

Fauka: nad, antonim besede pod, lahko je prislov ali samostalnik, se ne sklanja, če pa se tej besedi 

pripne (zaimek), se sklanja … Allah pravi: Za Allaha ni ponižujoče, če za primer navede mušico ali 

karkoli nad njo. Abu Ubejda je rekel: to pomeni, kar je manjše od nje, na primer, če slišimo/pravimo, 

da je nekdo majhen, in dodamo besedo več/še bolj, pri tem mislimo, da je nekdo/nekaj še 

manjši/manjše. Al Fara pa je rekel: in kar je nad njo pomeni, kar je »večje od nje«, kot so na 

primer muhe in pajki. 

 

b) iz slovarja klasičnega knjižnega arabskega jezika Al-Kamus al-muhit (Vseobsegajoči slovar, 

15. stoletje): 

 

 

Prevod:  

Fauka: nad, antonim besede pod, lahko je prislov ali samostalnik, se ne sklanja, če pa se tej besedi 

pripne (zaimek), se sklanja. In (mušico ali karkoli nad njo) v Bakari 26 pomeni v majhnosti, 

nekateri pa pravijo v velikosti … 

c) iz specializiranega slovarja Al-Mudžam al-mufasal fi al-azdad (Obsežni slovar dvoumnih besed, 

2003): 

 

 

 

Prevod: 

Kurtub pa pravi: »Fauka (nad, več) lahko pomeni pod ali manj, če ji sledi pridevnik, kot na 

primer: To je majhno, in to je več kot majhno, torej manjše. Nikakor pa ne more pomeniti 
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manj, če ji sledi samostalnik, kot na primer: To je mravlja, in to je večje od mravlje. To je osel, 

in to je večje od osla. V teh primerih beseda fauka ne more pomeniti manj, ker besedi za njo 

nista pridevnika, temveč samostalnika; mravlja in osel.« Jezikoslovec Kurtub zavrača mnenja 

hermenevtikov, ki trdijo, da fauka (nad) pomeni v tej aji manj. 

 

Opisane razlage v omenjenih slovarjih potrjujejo tudi vsi specializirani slovarji koranskega teksta.  

 

Strokovni dokazi za najino pravilno prevodno rešitev v aji 2:26 

 

1. V aji 2:26 arabska beseda faukaha  s čisto jezikovnega vidika, torej dobesedno, pomeni  فوقها

»nad njo« in se jo primarno razume kot »večje od nje«.   

 

2. Jezikoslovci pa se med seboj razhajajo predvsem o prenesenem pomenu te besede. Tako je Abu 

Ubejda (umrl 824) trdil, da se ta pomen lahko nanaša na neznatnost in majhnost mušice in da je ta del 

aje mogoče prebrati takole: Allahu ni ponižujoče za primer navesti mušice (česa tako neznatnega kot 

je mušica) ali česa še bolj (neznatnega) od nje, torej manjšega od nje. Do pomena »manjše od nje« 

pridemo tako le z interpretacijo, ki sloni na predpostavki, da mušica v tej aji simbolizira neznatnost. 

Specializirani arabski in koranski slovarji navajajo trditev jezikoslovca Al-Fare (761-822) iz 

Kufe in jezikoslovca Kurtuba (umrl 821) iz Basre, da arabske besede faukaha فوقها ni mogoče 

interpretirati v obratnem smislu, zato lahko »nad njo« pomeni samo »večje od nje«. 

 

3. Hermenevtiki Korana večinoma navajajo kot ustrezni obe različici, »večji od nje« in »manjši od 

nje«, skupaj z argumenti jezikoslovcev. Priznani hermenevtik Ibn Kasir z argumenti navaja obe 

možnosti kot ustrezni in pravilni. Tudi hermenevtika Zamahšari in Šarbini ju pojasnjujeta kot 

enakovredni možni razlagi. Hermenevtik Kurtubi pa trdi, da »nad njo« pomeni »večje od nje«, 

kot sta muha in pajek, ki se pojavita v drugih ajah v Koranu. Hermenevtik Al-Sujuti ter 

muhadisi (prenašalci hadisov in ustnih izročil), kot je Ibn Džarir,  pa navajajo več hadisov, ki 

potrjujejo, da »nad njo« pomeni »večje od nje«.  

 

4. Prevajalca sva svojo prevodno rešitev oprla tudi na druge koranske aje in na okoliščine, v katerih je 

bila razodeta ta aja. Arabski učenjak Al-Sujuti v svoji knjigi z naslovom Lubab an-nukul fi asbab 

an-nuzul govori o vzrokih, razlogih in okoliščinah razodetja določenih koranskih aj, tudi aje 

2:26. V njej navaja naslednje ustno izročilo po učenjaku Katadi: »Ko je Allah omenil v Koranu pajka 

in muho, so neverniki rekli: Zakaj se v Koranu omenjata pajek in muha? Zato (kot odgovor) je Allah 

objavil to ajo (2:26).« Druge koranske aje omenjajo namreč živali, ki so vse večje od mušice (na 

primer mravlja, muha, pajek, ptica, opica, ovca, koza, konj, slon, kit). 
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Naj zaključiva, da pomen »nad njo« lahko razumemo le kot stopnjevanje intenzitete neke lastnosti: če 

gre za velikost, potem pomeni »večje od nje«, in če gre za majhnost ali neznatnost, potem pomeni 

»manjše od nje«.  

 

K razlagi te aje lahko kot zanimivost dodava še arabsko besedo bauza oz. bauzatan (v tožilniku), ki 

je v zgodnjih stoletjih islama pomenila majhne leteče žuželke, leteči mrčes, manjši od muhe, zato je v 

prevodu zanjo tudi najustreznejša beseda mušica. Šele čez stoletja se je ta arabska beseda pomensko 

skrčila na komarja, kot ga poznamo danes, zato nekateri sodobni prevajalci prevajajo to arabsko 

besedo v Koranu kot komar in ne kot mušico. Pri tem se razlikujejo tudi prevodi Besima Korkuta 

(mušica), Enesa Karića (komarac) in Mliva (komarac). 

 

Islamska skupnost v Sloveniji s primerom, ki si ga je sama izbrala, izpričuje le lastno 

nepoznavanje in nerazumevanje tafsirjev, lastno pomanjkljivo teološko izobrazbo ter lastno 

nepoznavanje in nerazumevanje klasičnega arabskega jezika in koranskih aj, ki ji onemogočajo 

pravilno in poglobljeno razumevanje koranskega besedila. S svojim edinim konkretnim 

primerom prevajalcema in javnosti ne kaže svoje kompetence in usposobljenosti strokovno 

govoriti in razpravljati o jezikoslovnih, hermenevtskih in prevodnih posebnostih Korana, kaj 

šele merodajno soditi o prvem slovenskem prevodu Korana iz arabskega izvirnika in na splošno 

izrekati o njem negativno mnenje ter navajati domnevno »številne napake«, ki po zgledu tega 

primera nimajo prave teže.  

 

Ko bi Islamska skupnost v Sloveniji vse naštete in pomensko ustrezne prevajalske rešitve pri tej aji 

dejansko poznala in razumela in/ali jih vsaj preverila v strokovni islamski literaturi, si prevajalcema 

česa takega verjetno ne bi upala javno očitati. Njihova trditev o edinem »pravilnem prevodu« pa je 

napačna, zavajajoča in temelji na njihovem omejenem poznavanju in priznavanju ene same prevodne 

rešitve v edinem uradno potrjenem bošnjaškem prevodu Besima Korkuta: »Allah se ne ustručava da za 

primjer navede mušicu ili nešto sićušnije od nje.« Nespametno je na podlagi lastne nerazgledanosti in 

neznanja v javnosti razglašati, da prevajalca »nista poznala intence Korana«. Prevajalca tudi v tem 

primeru zelo dobro poznava vse različne pomene in možne prevodne rešitve, potrjene v različnih 

priznanih tafsirjih, slovarjih, hadisih in drugih knjigah koranskih ved, in sva se za svojo prevodno 

rešitev odločila pravilno in premišljeno. Ko bi IS v Sloveniji zares temeljito poznala in razumela 

koranske aje, bi najino odločitev/prevodno rešitev v sklopu multiinterpretatibilnosti znala tudi pravilno 

oceniti ter jo ustrezno vzročno povezati z drugimi predhodno objavljenimi koranskimi ajami, ki 

navajajo različne prispodobe, kot je na primer tista o pajku (29. sura Pajek, 41:29). Kajti obračanje k 

drugim koranskim ajam sodi k postopku verodostojnega prevajanja Korana iz izvirnika. 
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Prevajalca na tem primeru predstavljava neizogibno dejstvo, da je pri prevajanju pomena Korana 

mestoma možnih več enakovrednih ustreznih rešitev in da gre pri vsakem prevodu pomena Korana za 

interpretacijo koranske objave prav zaradi izbrane ene same rešitve od več možnih. Vse možne 

ustrezne različice v pravovernih prevodih so obrazložene v glavnih tafsirjih priznanih islamskih 

verskih učenjakov, zato jih je prav in tudi strokovno pošteno širokodušno sprejeti kot možne 

interpretacije in ustrezne rešitve v vseh prevodih pomena Korana. Prav s tem in šele s tem se potrjuje 

pluralnost mnenj v islamu, s katero se načelno zavračata ozkoglednost in duhovna omejenost, ki se v 

tem primeru kažeta z odklanjanjem enako ustreznih, a različnih prevodnih rešitev in z neutemeljenim, 

zavajajočim uveljavljanjem ene same in edine možne prevodne rešitve. 

 

Strokovno analizo arabskega izraza fama faukaha فما فوقها nazadnje dopolnjujeva še z 28 prevodi v 14 

jezikih (slovenski, bosanski, angleški, nemški, turški, ruski, francoski, italijanski, španski, švedski, 

romunski, bolgarski, poljski, in portugalski jezik), ki kažejo prevodne različice v spornem delu te aje: 

 

2:26 Alhady, slovenski prevod 

Za Allaha ni ponižujoče, če za primer navede mušico ali karkoli večjega od nje. 

 

2:26 Korkut, bosanski prevod 

Allah se ne ustručava da za primjer navede mušicu ili nešto sićušnije od nje; 

 

2:26 Mlivo, bosanski prevod 

Uistinu! Allah se ne stidi da navede primjer (kao) što je komarac, te ono što je iznad njega.  

 

2:26 Karić, bosanski prevod 

Allah se zbilja ne stidi da kao primjer komarca navede, ili nešto od njega  sićušnije! 

 

2:26 Hilali &Khan, angleški prevod 

Verily, Allah is not ashamed to set forth a parable even of a mosquito or so much more when it is bigger (or 

less when it is smaller) than it. 

 

2:26 Qaribullah & Darwish, angleški prevod 

Allah is not shy to strike a parable whatsoever a gnat or larger.  

 

2:26 Wahiduddin Khan, angleški prevod 

God does not disdain to give a parable about a gnat or a smaller creature.  

 

2:26 Arberry, angleški prevod 

God is not ashamed to strike a similitude even of a gnat, or aught above it.  

 

2:26 Yusuf Ali, angleški prevod 

Allah disdains not to use the similitude of things, lowest as well as highest. 

 

2:26 Shakir, angleški prevod 

Surely Allah is not ashamed to set forth any parable-- (that of) a gnat or any thing above that; 

 

2:26 Bubenheim &Elyas, nemški prevod 

Allah schämt Sich nicht, ein Gleichnis auch nur mit einer Mücke oder mit etwas darüber (hinaus) zu prägen.  

 

2.26 Khoury, nemški prevod 

Gott schämt sich nicht, als Gleichnis eine Mücke oder das, was darüber hinausgeht, zu nehmen. 
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2:26 Abu Rida, nemški prevod 

Wahrlich, Allah schämt sich nicht, irgendein Gleichnis zu prägen von einer Mücke oder von etwas Höherem. 

 

2:26 Zaidan, nemški prevod 

Gewiß, ALLAH findet nichts Beschämendes dabei, daß ER ein Gleichnis einer Mücke oder dessen, was 

größer ist, prägt.  

 

2:26 Öztürk, turški prevod 

Şu bir gerçek ki Allah, bir sivrisineği hatta onun da üstündeki bir varlığı örnek göstermekten sıkılmaz. 

 

2:26 Süleyman Ateş, turški prevod 

Allah, bir sivrisineği hatta onun da üstünde olan(ondan daha zayıf bir varlığ)ı misal vermekten utanmaz. 

 

2:26 Alİ Bulaç, turški prevod 

Şüphesiz Allah, bir sivrisineği de, ondan üstün olanı da, (herhangi bir şeyi) örnek vermekten çekinmez.  

 

2:26 Hamidullah, francoski prevod 

Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi: un moustique ou quoi que ce soit au-dessus;  

 

2:26 Piccardo, italijanski prevod 

In verità, Allah non esita a prendere ad esempio un moscerino o qualsiasi altra cosa superiore. 

 

2:26 Asad, španski prevod 

Ciertamente, Dios no desdeña proponer como parábola a un mosquito, o [aún] algo más insignificante. 

 

2:26 El-Hayek, portugalski prevod 

Deus não Se furta em exemplificar com um insignificante mosquito ou com algo maior ou menor do que ele 

 

2:26 Grigore, romunski prevod  

Dumnezeu nu se ruşinează să dea drept pildă un ţânţar ori ceva la fel de bicisnic. 

 

2:26 Bielawski, poljski prevod 

Zaprawdę, Bóg się nie wstydzi przytoczyć jako podobieństwo komara lub czegoś znaczniejszego. 

 

2:26 Тoefanov, bolgarski prevod 

Аллах не се свени да дава пример всякакъв - и колкото комар, и по-голям от него. 

 

2:26 Bernström, švedski prevod 

Gud tvekar inte att framställa en liknelse om en mygga eller något ännu oansenligare. 

 

2:26 Porohova, ruski prevod 

Бог не смущается дать в притчу - Будь то ничтожнейший комар Иль благороднейшее из Его творений. 

 

2:26 Kračkovski, ruski prevod 

Поистине, Аллах не смущается приводить некоей притчей комара и то, что больше этого. 

 

2:26 Kulijev, ruski prevod 

 

  
 

 


