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Úvod 
 
‘Akída, neboli věrouka, je základem Islámu.  ���������	
א�����א����������������������������� !"�#���$��%&��'!��(
)��!����� 
A kdokoliv zavrhne víru, toho skutky budou marné a v životě budoucím bude 
mezi těmi, kdož ztrátu utrpí.  (Máida:5) *�א�+���,���-!.���,��� ��/!"�#�������������	
א�����*���0��)�1�����-������*���2��!3�.���4
5��!6�/!��7���-��!��8!�������9  

A bylo již vnuknuto tobě i těm, kdož před tebou byli: „Věru, budeš-li 
přidružovat, marné budou skutky tvé a budeš zajisté mezi těmi, kdož ztrátu 
utrpí. (Zumer:56) 
 

Základy ‘akídy 
��1>���א�;�*��.�*:� �)
��א��=�)�>?��
א�������א��@!��.
��א���*�����'����A!���*����
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Zbožný je ten, kdo uvěřil v Boha, v den soudný, v anděly, Písmo a proroky 
(Bekara:177) ���B����*�����'����9��A;��א��A;��א*�א���C*���/�����*�����'!��(
)��!������D!��8!����E�F!0�/G�9*���1>�א��)
��א���������B+�����E*�F�0G�9*���1>�א��)
��א������
'�H".�IאJ?�K*�D�K!"�#��א������@!��.
��א��������B�������1�5�����1�)�>?���� 
Vy, kteří věříte! Věřte v Boha i Jeho posla, v Písmo, které seslal poslu Svému, i v 
Písmo, které seslal již předtím. A kdo nevěří v Boha a Jeho anděly a Jeho Písma 
a Jeho posly a v den soudný, ten zbloudil zblouděním dalekým. [4:136] 
 
O1: Proč nás Alláh vytvořil? 
 
Alláh nás vytvořil, abychom mu sloužili a nepřiřazovali k němu žádné společníky.  
 
Korán říká:  �$��"��!I�.��J�,�L!0&א��*���M
�4א�
#��������� 
Džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali, (Záríjját:56) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Je to Boží právo nad lidmi, aby Mu sloužili a neměli by 
přiřazovat žádné společníky k němu.“1 

                                                 
1 Zaznamenali Buchárí a Muslim. 



 
 
 
O1: Jak Alláh vypadá? 
 �N�O��
א��P.��*�Q�א������RS!��6����!T���5�L!.�� 
A není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý. (Šúrá:11) !I����*�א��*�$�,�E��T!�Uא��*����V�W!��'��א?���$�����!I�WJ!X�1!0�/���X��  

Nečiňte tedy srovnání žádná o Bohu, vždyť Bůh zajisté dobře zná, zatímco z vás 
nikdo nic neví! (Nahl:74) 
 
O2: Co je ‘ibáda (uctívání)? 
 
‘Ibáda, neboli služba Alláhu, je srozumitelný termín pro všechny činy, skutky nebo 
slova, která Alláh nařídil.  
Například: du‘á (prosebná modlitba), rituální obětování a jiné skutky nebo činy.  
 
Korán říká: �:������I
א�*�<�B��*������W��������G��.!3������)�Q�0����W?�Y*�$�,!D�8 
Rci: „V ěru modlitba má, obřady mé, život můj i smrt má náleží Bohu, Pánu 
lidstva veškerého, (An’ám:162) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl, že všemocný Alláh řekl: „Můj služebník se nikdy 
nedostane blíže ke Mně tím, činěním lepšího, nežli to, jsem pro něj učinil 
povinným.“2 
 
O3: Jak bychom měli uctívat Alláha? 
 
Alláha bychom měli uctívat tak, jak nám nařídil a tak jak nás Posel ��� و ���� 	ا ��� 
učil. 
 
Korán říká: !X�)�����!��/�W�!����2אJ���E���*���א���I.�Zא/����*����I.�Zאא��/����9��A;��א*�א���C*���/��� 
Vy, kteří věříte! Poslouchejte Boha a poslouchejte posla jeho a nečiňte nicotným 
konání své! [47:33] 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Kdokoliv udělal něco, co jsme neschválili, bude to 
odmítnuto.“3 
 
O4: Měli bychom uctívat Alláha se strachem a nadějí? 
 
Ano, měli bychom uctívat Alláha se strachem a naději. Měli bychom se bát Jeho 
hněvu a nespokojenosti a Jeho trestu, tak abychom zanechali všeho, co On nemá rád. 
Rovněž bychom Ho měli uctívat s láskou, nadějí a odvahou, ukázat Mu naší vděčnost 
a obdržet Jeho odměny a milost na obou světech. 
 
Korán říká: 

                                                 
2 Zaznamenal Buchárí. Tj. nejlepší cestou k Alláhu je vykonávat to, co On předepsal. 
3 Zaznamenal Muslim. 
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Boky jejich se lůžkům vyhýbají, neboť oni Pána svého z bázně i z touhy vzývají, 
a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají. (Sedžda:16) 
Posel 	ا �و ����� ����  řekl: „Žádám Alláha o ráj a hledám útočiště od ohně 
pekelného.“ 4  
 
O5: Co je Ihsán? 
 
Ihsán znamená dokonalé uctívání s vhodným chováním a s vědomím Alláhova 
neustálého dohledu.  
 
Korán říká:  �א����-��*���#�W���@��#�W�:� �̂ ����אG�9*��Q*�[�"����א�  

Který t ě vidí, když k modlitbě se zvedáš a jak mezi klanícími se chováš.  
(Šu‘ará:218-219)  
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Ihsán znamená, abys uctíval Alláha, tak jako bys ho 
viděli před sebou. Ač ho nemůžeš vidět, tak jistě On vidí tebe.“ 5 
 
O6: Proč Alláh poslal Posly?  
 
Alláh poslal posly, aby vyzval lidi k uctívání Jeho Samého a očistil je od všech druhů 
širku (přidružování společníků k Alláhu). 
 
Korán říká: א��א[!�1;����א��*�א�!��"��אא���$�/J����B_=*���/*�D�5�����;!T�I�'!"�#�����̀ ��a�*�2�  

A vyslali jsme již k národu každému posla, aby hlásal: „Boha uctívejte a 
Tághútovi se vyhýbejte! (Nahl:36) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Všichni poslové byli bratři a jejich náboženství je 
totožné.“6  
 
O7: Jaké je definice Tewhídu rubúbíjja? 
 
Tewhíd Rabubiahu znamená, že věřící by měl věřit v absolutní jednotu Alláha jako 
pána a udržovatele vesmíru v záležitostech stvoření, plánování a kontrolování 
vesmíru.  
 
Korán říká: �:������I
א�*�<�B��*�����"!��3
 א�
Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého. (Fátiha:2) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl v prosbě: „Ty jsi pánem a udržovatelem vesmíru.“7  
 
O8: Co je Tewhídu l-‘ibáda? 
 

                                                 
4 Zaznamenal Abú Dawúd. 
5 Zaznamenal Muslim. 
6 Zaznamenali Buchárí a Muslim. 
7 Zaznamenali Buchárí a Muslim. 



Tewhídu l-‘ibáda znamená absolutní a pochopitelnou jednotu Alláha stejně tak, jako 
to, že Alláh je hoden uctívání a zacílit všechny skutky a činy, které představují 
některý aspekt uctívání, jako prosba, obětování a přísaha ve jménu Jeho Samotného.  
 
Korán říká: �X.� *���אא���* !��������J�,�����,JR"� א��R����,!X�)�C���,�� 
Váš Bůh je Bůh jediný a není božstva kromě Něho, milosrdného, slitovného. 
(Bekara:163) 
 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl Mu‘ázovi � První věc, ke které bys je měl„ :ر�� ا	 �
přizvat je svědectví, že není žádné božstvo hodné uctívání, kromě Alláha.“8 
 
O9: Co je Tewhídu l-Asmá´i we s-Sife´át? 
 
Tewhídu l-Asmá´i we s-Sife´át znamená věřit v absolutní a pochopitelnou jednotu a 
jedinečnost Alláha, v Jeho přívlastcích, vlastnostech a jménech, tak jak byli zmíněny 
Alláhem v Koránu a Jeho Poslem ��� و ���� 	ا ��� v autentických hadísech, bez 
překrucování jejich významu, připodobňování a bez popírání kterýchkoliv z těchto 
vlastností hodných Jeho Svatosti, Moci a Dokonalosti.  
 
Korán říká: �N�O��
א��P.��*�Q�א������RS!��6����!T���5�L!.�� 
A není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý. (Šúrá:11) 
 
O10: Co je Tághút  
 
Tághút je satan (šejtán), který zve lidi, aby uctívali jiné než Alláha. 
 
Korán říká: RP.������*���א����C���@��O�(!0אJ+�#!b��
א�����!��I
���'�-�Q!��1!א��"�#����*�����'!���!c�����̀ ��a�*�2���'!��(
)��RX.����  

Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež 
nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí. (Bekara:256) 
 
O11: Kde je Alláh? 
 
Alláh je na Svém trůně nad nebesy.  
 
Korán říká: d���1!א��e!��I
א�+���� א���* !����
Milosrdný - On na trůnu svém vznešeně sedí. (TáHá:5) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Vskutku Alláh sepsal knihu9 a ta je s ním nad 
trůnem.“10 
 
O12: Je Alláh s námi? 

                                                 
8 Zaznamenali Buchárí a Muslim. 
9 Lewhu l-Mehfúz, kniha popisující děje a osudy všech věcí a osob. 
10 Zaznamenali Buchárí a Muslim. 



 
Alláh je s námi ve smyslu, že poslouchá všechno, co říkáme, kdekoliv se nacházíme. 
Alláh vidí všechno, co my vidíme, a ví všechno o nás.  
 
Korán říká: �;*�0�,��;*�'�BJ��8+�f!	��!��/��*�5�9�1����*���I���H;*�.��J!��8����J��#��+�g�Z��*�0�,�$!���!���+���,�����!hא�E��8+�g
2��!$�/!��/��;!.�����i��
(��!$�/�j��	�0�

��!��/����)�I����;*�0�,�����	�WJd�B�/���P  

A k Faraonovi, jenž vzpurně si počíná, oba se vydejte a řečí mírnou k němu 
promluvte, snad vzpamatuje se či zalekne. I řekli oba: “Pane náš. Obáváme se, 
že míru vůči nám překročí či tyranem se ukáže.“ Pravil bůh: „ Nebojte se, vždyť 
Já s vámi jsem a slyším i vidím. (TáHá:43-46)   
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Vskutku, oslovuješ svého Pána všeslyšícího, který je 
blízko tebe a s tebou (Svou znalostí a vlastnostmi).“ 11  
 
O13: Jaký je prospěch z Tewhídu? 
 
Prospěch z Tewhídu je spása z Alláhova trestu v životě poté, správné provázení v 
tomto světě a očištění od hříchů.  
 
Korán říká: RX.����RX.�)� �-*�'�B*�$�,�S��f�0!���_̀ ��]�B�k�P��!��0����!��8+�����X.א����!'�,�����;!.�WA��;�1*�M� �-
��W�� 
A toto jsou důkazy Naše, jež dali jsme Abrahamovi proti lidu jeho. My pak 
povyšujeme na stupních, koho chceme, a Pán tvůj je věru moudrý, vševědoucí. 
(An‘ám:83) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Je to právo lidí u Alláha, že On nikdy nepotrestá osobu, 
která se nedopustila širku.“12 
 
 
O14: Jaké jsou předpoklady, aby byl dobrý skutek přijat?  
 
Existují tři předpoklady, aby byl dobrý skutek přijat: 
 

1) Víra v Alláha, jakožto Jedno a Jediné božstvo. 
 

Korán říká: J�F�0�l!��k!��(
̀�א� �*�;�]!X�C��!4�0��5�̀ ��3���*�O�א�������א������9��A;��א*�א�*�$�, 
Však věru ti, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, ti budou mít zahrady 
rajské obydlím. (Kehf:107) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Řekni, věřím v Alláha a buď utvrzený v tom.“13  

 
2) Čistota a upřímnost toho skutku. To znamená, že dobrý skutek by měl být 

udělán pro potěchu Alláha, bez jakéhokoliv jiného úmyslu, jako potěšit lidi, 
chtít vypadat důstojně v jejich očích, nebo chtít slávu.   

 

                                                 
11 Zaznamenal Muslim. 
12 Zaznamenali Buchárí a Muslim. Myslí se, že věřícího v Tewhíd nepotrestá věčným zatracením. 
13 Zaznamenal Muslim. 



Korán říká:  ��5*�F�א������W!cא��?*�O�א����#�.���א�S��(�;� א�"�*��������:�O��!	����*���.�I!��"��אא��J�,/������א������=��*�.�#
א�����k�-���h����  

A přitom jim bylo pouze poručeno, aby uctívali Boha, zasvěcujíce mu 
upřímně svou víru jako hanífové, aby dodržovali modlitbu a dávali 
almužnu - a toto je náboženství neměnné. (Bejjina:5) 

 
3) Skutek by měl být učiněn dle učení Alláhova Posla ��� و ���� 	ا ���  
 

Korán říká: �5��Q��
��א�+����1�.
��א�+�'!��#
א�G�9�����E���*���������*������d���#
א��D!��/!�����������B+������*�א���S����/����D.��*�Q�א��א'!���:
����!X�)!;���S��.�;
aUא��!.�'\=����k�$��)��J!��5*�$�,��*�����C�1!0א��א�W*#��אא�����!;��!X�5��C�0������m��9�	���E���*���א�X�5��WA�

�<��#�I
�6"��"�א���*� א��
To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se 
zdržujte! A bojte se Boha, neboť Bůh je věru strašný v trestání Svém. 
[Hašr:7] 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Kdokoliv dělá skutek, který není námi schválen, 
bude to odmítnuto.“14  

 
O15: Jaký je největší hřích u Alláha?  
 
Největší hřích je dopustit se širku u Alláha. Širk znamená připsat Alláhu kterýkoliv 
druh podobnosti se stvořením, nebo společníka ze stvořeného, či ustavení jakýchkoli 
jiných božstev vedle (nebo mimo) Alláha.  
 
Korán říká: RX.�n��RX
��n���̂ !�*�f�א*�$�,��*�����'
̂ ��!f�WJ*���;�'������n�I�����������;!'J�$���
#���E��8!h�,�� 
Pravil Luqmán synu svému napomínaje jej: „Synáčku, nepřidružuj nic k Bohu, 
vždyť přidružování je věru k řivda nesmírná.“ (Lukmán:13) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� byl tázán, jaký je největší hřích a řekl: „Největší hřích je, že 
připisujete božstva vedle Alláha, navzdory tomu že vás vytvořil.“ 15 
 
O16: Jaký je nejzávažnější širk (Širku l-Akbar)?  
 
Širku l-Akbar, neboli nejzávažnější širk, jsou všechny činy a skutky uctívání, konané 
pro někoho jiného než pro Alláha, žádání pomoci od těch, kteří zemřeli, nebo od 
živých, kteří nejsou blízko nás.  
 
Korán říká: �H7!.�6���'f�W!����5אJ����*� ��א�!��"��אא��
Ctěte Boha a nepřidružujte k N ěmu nic! (Nisá´:36) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Největší a nejzávažnější hřích je dopustit se 
přidružování k Alláhu.“16  
 

                                                 
14 Zaznamenal Muslim. 
15 Zaznamenali Buchárí a Muslim. 
16 Zaznamenali Buchárí. 



O17: Existuje Širk v součastné muslimské Ummah (společenství)? 
 
Ano, existuje i mezi těmi, kteří se připisují k muslimům. A Alláh nás před tímto 
varoval v Koránu: 
 �$��5��!f��!X����J�,��*�����'!X�����T
5�/����!c������� 
Mnozí z nich v Boha nevěří, aniž by k Němu zároveň jiné nepřidružovali. 
(Júsuf:106) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Tato Hodina nepřijde, dokud kmeny mé ummy se 
nespojí s modloslužebníky (arab. mušrikín) a dokud modly nebudou uctívány.“17  
 
O18: Jaké je v Islámu stanovisko ohledně žádání o pomoc mrtvé a ty, kteří 
nejsou blízko nás? (např. modlit se k osobě, která je stále naživu a žádat ji o 
pomoc) 
Volat, nebo žádat o pomoc zemřelé, nebo ty, kteří nejsou poblíž o spirituální nebo 
materiální pomoc a podporu je skutek spadající v širk.  
 
Korán říká: �o!"�WJ���:�����*�n�א����,�Hhא�-*�0�p���4
��I��!$�p���̂ *���V��J���-�I�(!;��J�����*�א���$��k!���  

A nevzývej místo Boha to, co ani užitek, ani škodu způsobit nemůže! Jestliže tak 
učiníš, budeš patřit mezi nespravedlivé. (Júnus:106) 
Posel ��� 	ا �و ����� �  řekl: „Kdokoliv zemře ve stavu, kdy žádá jiná božstva než 
Alláha, vstoupí do ohně pekelného.“ 18 
 
O19: Je prosebná modlitba (arab. du‘á) skutek spadající v uctvání (arab. 
‘ibáda)? 
 
Ano, du‘á je skutek spadající v ‘ibáda.  
 
Korán říká: �)*�'�B�E���kא���������8�X*�;�C�]�$�����!"�.����W�k�����!����$�����
)�1!Q������9*�א�*�$�,!X�)��!q�M�1!��/��0���!kא�X  

I pravil Pán váš: „Vzývejte Mne a Já vás vyslyším! Ti, kdo se pyšně povyšují nad 
uctívání, ti věru vejdou do pekla, kde budou poníženi. (Gháfir:60) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Du‘á je skutek spadající v ‘ibáda.“ 19 
 
O20: Slyší lidé, kteří zemřeli, ty kteří je žádají o pomoc?  
 
Ne, zemřelí neslyší volání a žádání od živých.  
 
Korán říká:  א*�X*�O�א�P��!Q�WJ��+�W!���
א��P��!Q�WJ�-*�0�,������'!"���*�!א���,��hא�S���*�"�  

Ty věru nedokážeš, aby mrtví slyšeli či hluší tuto výzvu zaslechli, když zády se 
odvracejí. (Naml:80) �#
א����!���rP��!Q���'�4!0�/������S��f��!����P��!Q����*�א��*�$�,�̀ א�U!��אJ���S��.! UאG���1!Q��������B���  

                                                 
17 Zaznamenal Tirmízí. 
18 Zaznamenal Buchárí. 
19 Zaznamenali Ahmed a Tirmízí. 



A nelze srovnávat živé a mrtvé.Bůh dává slyšet, komu chce, ale ty nedokážeš, aby 
slyšeli ti, kdo jsou v hrobech (Fátir:22) 
 
O21: Máme dovoleno hledat pomoc od někoho nebo něčeho jiného než od 
Alláha? 
 
Ne, to není dovoleno. 
 
Korán říká: ��!I�0�̂ �*���,�:�I�1!Q�0�̂ �*���,���"  

Jen Tebe uctíváme a jen Tebe o pomoc žádáme. (Fátiha:5) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Kdykoliv žádáš o cokoliv, žádej Alláha, a kdykoliv 
potřebuješ pomoc, hledej pomoc od Alláha.“20  
 
O22: Můžeme hledat pomoc u těch, kteří žijí okolo nás? 
 
Ano, můžeme je požádat o pomoc a asistenci, v čemkoliv můžou pomoci. 
 
Korán říká: �"�6��*�א��*�$�,��*���א�
�I"!��א$���א�W*#��אא���X!b&א+������0����I�WאJ��d��
��א��1*#*����
א�+������>�����0����I�Wא#�I
א��"�  

Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a 
nenávisti. Buďte bohabojní, vždyť Bůh je přísný v trestání svém. (Má´ida:2) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Alláh podporuje a je ku pomoci člověku tak dlouho, 
dokud  pomáhá a je ku pomoci i ostatním lidem.“21  
 
O23: Je dovoleno se zaslíbit někomu jinému než Alláhu? 
 
Ne, není dovoleno se zaslíbit někomu jinému než Alláhu.  
 
Korán říká: !0�/�-*�0�,�*�;��!D*���#�1����HB*���3א��;
2�'�������-���̀ !B�9�0�*�0�,*�<�B���!��א$�����4א�!��/����8!h�,�X.���I
א��P.��*�Q�א�4  

Pane můj, zaslibuji Ti, co je v lůně mém, aby se zasvětilo Tobě. Přijmi to ode 
mne, vždyť Tys slyšící, vševědoucí! (Álu ‘Imrán:35) 
 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Kdokoliv slíbil, že poslechne Alláha, měl by splnit jeho 
slib a kdokoliv slíbil, že neposlechne Alláha, neměl by Alláha neposlechnout, 
splněním jeho slibu.“22 
 
 
O24: Je dovoleno obětovat zvíře komukoli jinému, nežli Alláhu? 
 
Ne, není dovoleno obětovat zvíře komukoli jinému než Alláhu, nebo jej porazit ve 
jménu kohokoli jiného než Alláha.  
 
Korán říká: 

                                                 
20 Zaznamenal Tirmízí. 
21 Zaznamenal Buchárí. 
22 Zaznamenal Buchárí. 



��א0!��3!�-*�'����*�D�O�� 
Modli se proto k svému Pánu a přinášej mu obětinu! (Kewser:2) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Alláh proklel osobu, která porazila zvíře pro někoho 
jiného nežli pro Alláha.“23 
 
O25: Je dovoleno obcházet (tj. dělat tawwáf) okolo hrobu (např. se rituálně 
přibližovat k pohřbené osobě)? 
 
Ne, není dovoleno rituálně obcházet (tj. dělat tawwáf) okolo jakékoliv hrobu, budovy 
nebo místa, s jedinou výjimkou Ka‘by. 
 
Korán říká: �.
���!X�C�T�(�W
��Vא#�.
�*�X�b�s.�1�I
�4א�!.��
���'2�*��*���א�.
���!X���B��9�0����א  

 „Potom nechť skončí se zanedbáváním svým, vyplní přesně sliby své a vykonají 
obcházení okolo Chrámu starobylého.“ (Hadždž:29) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Ten, který udělá sedm krát obejde okolo Domu 
Alláhova a nabídne dvě rek‘át, je jako ten, který osvobodil otroka.“24  
 
 
O26: Je v Islámu dovoleno praktikovat magii? 
 
Praktikovat magii je čin spadající v nevíru, muslim by magii neměl nikdy praktikovat.  
 
Korán říká: �����$���!.�������(�5�������!3*�Q�א�l�*�;�א�$���*���I������א(�5�:�Z��.*�f�א*���)  

Šalomoun nebyl nevěřící, avšak satani jimi byli, učíce lidi kouzelnictví. 
(Bekara:102) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Vyvaruj se sedmi smrtelných hříchů: přidružování k 
Alláhu, praktikování magie….“ 25 
 
 
O27: Můžeme věřit kartá řům a těm, kteří předvídají budoucnost, že mají 
přesnou znalost o budoucnosti?  
 Nemůžeme věřit tomu, co říkají, protože nikdo nemůže mít znalost o Ghaib (tom co 
nevidíme) kromě nejmocnějšího Alláha. 
 
Korán říká: !I��J!D�8�$��T�I!����$�*���/�$����I!f���������*�א��J�,�q!.�g
א��t!BUא���̀ א��Q*�����א���!����X��  

Rci: „Nikdo z t ěch, kdož jsou na nebesích i na zemi, nezná nepoznatelné kromě 
Boha. A nevěřící nemají ani tušení, kdy budou vzkříšeni!“ (Naml:65) 
Posel ��� ��� و ���� 	ا  řekl: „Kdokoliv jde ke kartáři, a poté věří v to, co mu řekl 
(kartář), vskutku odmítá a nevěří v cokoliv bylo odhaleno Muhammedovi  ���� ا� ��	

  26“.و ��

                                                 
23 Zaznamenal Muslim. 
24 Zaznamenal Ibn Mádža. 
25 Zaznamenal Muslim. 
26 Zaznamenal Ahmed. 



 
O28: Může být kdokoliv obdarován znalostí nepoznatelného? 
 
Nikdo nemůže mít znalost o tom, co nevidíme kromě toho, kterému to Alláh chce 
odhalit mezi Posly. A žádní další poslové již nebudou.  
 
Korán říká: ��!��"����!.�'!����-��!Q����*�0�p��rE����B!���+�V�W!Bא����J�,� �"Hא/����!.�a+�������C
n��?���q!.�g
א��X�����!�����H"�Y�Bא���(
���  

On jediný zná nepoznatelné a nikoho do svých tajemství nezasvěcuje, kromě těch 
jež oblíbil si ze svých poslů (Džinn:26-27) 
 
O29:  Můžeme nosit náramek nebo přívěšek okolo krku, zápěstí nebo jiné části 
těla s vírou, že nás to může ochránit od spirituálních, mentálních nebo fyzických 
nemocí nebo zranění?   
 
Ne, nikdy bychom neměli nosit podobné věci a doprovázet je těmito druhy víry, 
protože nic nás nemůže ochránit před ranami osudu, kromě Alláha.  
 
Korán říká: �V�'��*�א���-!Q�Q!���!$�,��R���"�8_S!��6*�D�5+�������C��r�!.�	�'�-!Q�Q!���!$�,������J�,�����u�6��5?��*r�  

Jestliže se tě Bůh dotkne nějakým neštěstím, pak tě ho nikdo nezbaví kromě 
Něho. (An‘ám:17) 
 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Podobné věci jen zvýší slabost víry. Odstraň je od sebe. 
Vskutku, jestli zemřeš, v době kdy je nosíš, nikdy neuspěješ.“27 
 
 
O30: Můžeme nosit perly, mušle, amulet nebo jakoukoliv jinou kovovou věc s 
vírou, že nás ochrání od uřknutí nebo neviditelných zlých sil? 
 
Ne, neměli bychom nosit tyto předměty s touto vírou, protože oslabují imán (víru) a 
nemůžou nás ochránit od zranění proti vůli Alláha.  
 
Korán říká: R���"�8_S!��6*�D�5+�������C��r�!.�	�'�-!Q�Q!���!$�,������J�,�����u�6��5?��*r��V�'��*�א���-!Q�Q!���!$�,�� 
Jestliže se tě Bůh dotkne nějakým neštěstím, pak tě ho nikdo nezbaví kromě 
Něho. (An‘ám:17) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Kdokoliv si pověsí, nebo nosí amulet, dopustil se 
širku.“28  
 
O31: Jaký je názor na zavádění neislámských zákonů a souzení podle nich?  
 
Pokud někdo zavádí neislámské zákony věříce, že jsou více efektivní a užitečné pro 
prospěch lidského společenství, pak je to jasný znak nevěrectví.  
 
Korán říká: 
                                                 
27 Zaznamenal Hákim. 
28 Zaznamenal Ahmed. 



�$�������)
א��X���-�7����v����*�א���E�F!0�/����'!X�)!3��!X��!����� 
Ti pak, kdož nesoudí podle toho, co seslal Bůh, jsou nevěřící. (Má´ida:44) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Pokud vůdcové muslimů nesoudí podle knihy Boží a 
toho co Alláh odhalil, Alláh je potrestá tím, že budou bojovat mezi sebou.“29  
 
O32: Jak můžeme odmítnout zlomyslné otázky inspirované Satanem (arab. 
šejtán), jako třeba, kdo vytvořil Alláha?  
 
Kdykoliv tyto druhy zlovolných a zlých otázek přichází někomu na mysl, ta osoba 
musí znovu vyhlásit svou víru v Alláha a hledat útočiště u Alláha od Šejtána 
odvrženého.  
 
Korán říká: �*���,��RX.����RP.������*�0�,��*�����'!9�I�1!����Rw!F�0�$��2!.*�f�א�����-*�;�a�F!;��  

A kdykoliv t ě bude znepokojovat návod satanův, hledej útočiště u Boha, vždyť 
On slyšící je i vševědoucí. (A‘ráf:200). 
 
O33: Jaké jsou škodlivé efekty Širku l-Akbar? 
 
Širku l-Akbar je nejzávažnější a neomluvitelný hřích, který zapříčiní, že osoba 
zůstane v ohni pekelném navždy, pokud zemře bez pokání a aniž žádá o odpuštění.  
 
Korán říká: �B�*�;�א�mא��
v�����=*�;�M
א���!.������*�א���@*��� !"�#����*�����'
̂ ��!f��!���rB��O!0�/!����:�����*�n��������  

Kdo bude přidružovat k Bohu, tomu Bůh zakáže vstup do ráje a bude mu 
příbytkem oheň pekelný; a nespravedliví nebudou mít pomocníky. (Máida:72) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Kdokoliv se potká s Alláhem a dopoustil se zrovna 
širku, vstoupí do ohně pekelného.“ 30  
 
O34: Může prospět dobrý skutek osobě, která se dopouští Širku?  
 
Ne, dobrý skutek udělaný osobou, která se dopouští Širku, nepřinese té osobě žádný 
prospěch a nebude to přijato Alláhem.  
 
Korán říká: !������$�����!I��5����0א���!X�C!;�������3���6!����5א/  

Však kdyby byli přidružovali, marné by bylo to, co konali. (An‘ám:88) 
 
O35: Co je Širku l-Asghar?  
 
Širku l-Asghar je ar-Rijá´, což znamená, že osoba, která koná čin uctívání nebo dobrý 
skutek, nemá naprosto čistý a upřímný záměr a úmysl. Tj. dobrý skutek této osoby 
není čistě pro Alláha, dotyčný má v úmyslu získat jiný prospěch.  
 
Korán říká: 

                                                 
29 Zaznamenal Ibn Mádža. 
30 Zaznamenal Muslim. 



� �"Hא/��*�'�B���k����I�'
̂ ��!f��J���H3����Y?����!D��!I�.
�����*�'�B�S��#����]!����$��5!����� 
A kdo doufá v setkání s Pánem svým, ať zbožné skutky koná a nechť v uctívání 
nepřidružuje nikoho k Pánu svému! (Kehf:110) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Největší strach o vás mám vtom, že se dopustíte malého 
přidružování, tedy zviditelňování se.“31  
 
 
O36: Je dovoleno přísahat ve jménu jiném než Božím? 
 
Ne, není dovoleno přísahat ve jménu někoho nebo něčeho jiného než ve jménu 
Alláha.  
 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Kdokoliv chce přísahat, měl by přísahat ve jménu 
Alláha, nebo zůstat zticha.“32  
Posel 	ا �و ����� ����  řekl: „Kdokoliv přísahá ve jménu jiném než Alláhově, 
dopouští se Širku.“33 
 
O37: Jaký druh tewessul či wesíla (horlivé prosby) můžeme použít, když o něco 
Alláha prosíme? 
 
Tewessul nebo Wesíla znamená horlivá prosba. Lidé obvykle používají postavení, 
důstojnost, čest nebo slávu některých lidí, aby jiné žádali pro svůj vlastní prospěch. 
Podobně, někteří muslimové se slabou vírou žádají Alláha o své potřeby a o Jeho 
laskavost skrze důstojnost, postavení a čest Muhammeda ��� و ���� 	ا ��� a jiných 
dobrých a ctnostných lidi z muslimské ummy.   
Ve světle Koránu a Sunny existují dva druhy tewessulu 

1) Povolený tewessul 
2) Nepovolený tewessul. 

 
 
O38: Co je dovolený tewessul (nebo wesíla)?  
 
Alláha můžeme žádat skrz povolený tewessul, to znamená Jej horlivě žádat, skrze 
jeho velkolepé přívlastky a jeho krásné vlastnosti, Jeho milost a laskavost.  
 
Korán říká: ��C�'�m���!k���+�;!Q�3
א��S���!�Uא��*������ 
Bohu náleží jména nejkrásnější; vzývejte Jej tedy jimi. (A‘ráf:180) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Ó Alláhu! Žádám tě každým tvým krásným 
přívlastkem.“ Zaznamenal Ahmed. 
 
Alláha můžeme rovněž žádat zmiňováním našich dobrých skutků.  
(�W!X�)*���I������.���������[����"��א�=��.����
א���!.���,��א'!��g�1א��*�����9��A;��אא�W*#��אא��*�א���C*���/����$��3��  

Vy, kteří věříte! Bojte se Boha a hledejte způsob, jímž byste se k Němu přiblížili! 
A usilujte na Jeho cestě - snad budete blažení! (Máida:35) 

                                                 
31 Zaznamenal Muslim. 
32 Zaznamenali Buchárí a Muslim. 
33 Zaznamenal Ahmed. 



 
Význam “přibližování se“ zmíněného ve výše uvedeném verši spočívá v tom, že 
bychom se měli přibližovat k Alláhu dobrými skutky, protože Alláh zmínil „usilovat 
na cestě Boží”, což je džihád a džihád je dobrý skutek i příčina přiblížení se k Alláhu.  
 
Posel ��� و ���� 	ا ��� poradil svému společníkovi, který si přál být s Poslem ráji: 
„Pomoc mi být s tebou v ráji tím, že učiníš mnoho dobrovolných modliteb.“34 
 
Poznámka: Zde jako způsob, jak se přiblížit vytouženému přání, bylo doporučeno 
množství nepovinných modliteb, které jsou znova samy o sobě dobrým skutkem.  
 
Posel Alláha ��� و ���� 	ا ��� nám vyprávěl o třech lidech, kteří uvízli v jeskyni .Když 
zmínili své dobré skutky a horlivě žádali Alláha, Alláh přijal jejich požadavky a 
připravil pro ně cestu ven z jeskyně.35 
 
O39: Co znamená zakázaná wesíla či tewessul? 
 
Zakázaná wesíla je: 

1) Chodit k hrobům dobrých lidí a žádat je o naplnění svých potřeb nebo tužeb.  
2) Použít jejich charakteristik k žádání Alláha o naše potřeby.  
3) Vzávat lidi, kteří zemřeli, s vírou, že mohou slyšet naše prosby a pomoci nám. 

 
Tento druh wesíla je považován za širku l-Akbar. 
 
 
Korán říká: �:�����*�n�א����,�Hhא�-*�0�p���4
��I��!$�p���̂ *���V��J���-�I�(!;��J�����*�א���$��k!����o!"�WJ�� 
A nevzývej místo Boha to, co ani užitek, ani škodu způsobit nemůže! Jestliže tak 
učiníš, budeš patřit mezi nespravedlivé. (Júnus:106) 
 
O40: Co je inovace v náboženství?  
 
Bid’a – inovace, je něco, co je dodáno do náboženství a věří se, že je to hodno 
odměny.  
 
Korán říká: ��*�א�����'!$�h
v��!X�����א�"�*�������!X�C�����6���א�S��5���6!X�C��!@�/ 
Což mají nevěřící společníky, kteří jim jako náboženství uzákonili to, co Bůh 
nedovolil? (Šúra:21) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Kdokoliv vymyslí nebo představí do našeho náboženství, 
co není jeho částí, bude to odmítnuto.“36  
 
O41: Je dovoleno žádat Alláha postavením a důstojností Posla ��� و ���� 	ا ���? 
Například osoba říkající: Ó pane! Uctivě tě žádám postavením a důstojností 
Posla Muhammeda ��� و ���� 	ا ���, prosím udělej mě lepším.  

                                                 
34 Zaznamenal Muslim. 
35 Zaznamenáno v Rijádu s-sálihín. 
36 Zaznamenali Buchárí a Muslim. 



 
Tento druh wesíly je bid‘a.  
 
Alláh nezmínil žádný příklad posla nebo dobré osoby v Koránu, která použila tento 
druh wesíly. Navíc není žádný důkaz, že by kterýkoliv ze společníků použil tento 
druh wesíly.  
 
 
O42: Je dovoleno žádat Alláha postavením a důstojností dobrých a ušlechtilých 
lidí, kteří zemřeli nebo jsou stále naživu? 
 
Tento druh wesíly nebo tewessulu je bid‘a. 
 
Alláh nezmínil žádný příklad posla nebo dobré osoby, která použila tento druh wesíly. 
Navíc není žádný důkaz od společníků, že by použili tento druh wesíly.   
 
 
O43: Potřebuje du‘á (prosebná modlitba) žádost dobré osoby, aby byla přijata? 
 
Ne, du‘á nepotřebuje žádost dobré osoby, aby byla Alláhem přijata, protože Alláh je 
blízko každé osobě a je vše Slyšící.  ��;��!c�.
������
.��M�1!Q.���א����$����k,��hא�o"�*א�א����!��k�q.�]�/Rq����8�*�0�p���*�;��G�k������-���v�����!�6"��$�א'���,��hא!X�C*���I���  

Když se tě zeptají služebníci Moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na 
prosbu prosícího, když mne poprosí. (Bekara:186) 
 
O44: Může někdo požádat jinou osobu, která je naživu, aby se pomodlila pro 
něho? 
Ano! Každý muslim může požádat jinou osobu, aby udělala pro něho du‘á. Společníci 
a stejně tak i Posel ��� و ���� 	ا ��� žádali sebe navzájem o du‘á.  
 
Korán říká:  R��)���-�W?�Y*�$�,!X�C!.����*�D�Y����C�'!X�C.*�5�F�W��!X����*�C�2�W\=�8�"�Y!X�C��א��!��/!���!9��RX.����RP.������*���א��!X�C��  

Ber ze jmění jejich almužnu, kterou je očišťuješ a ospravedlňuješ! Modli se za 
ně, neboť modlitba tvá bude pro ně uklidn ěním a Bůh je slyšící, vševědoucí. 
(9:103) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Modlitba bratra muslima pro jiného bratra muslima 
v jeho nepřítomnosti je jistě přijata.“37  
 
 
O45: Jak můžeme být mezi těmi, pro které se bude posel ��� و ���� 	ا ��� 
přimlouvat o Soudném dni?  
 
Můžeme doufat o přímluvu Posla ��� و ���� 	ا ��� ) posloucháním Alláha a jeho posla 
celý náš život, aby nám poskytnul přímluva posla ��� و ���� 	ا ��� ). Ačkoliv, nikdo se 
nemůže přimluvit bez Alláhova svolení.  
 
Korán říká: 

                                                 
37 Zaznamenal Muslim. 



!D�8�$����#!I��J���H7!.�6�$��)��!���J5����0א!������/!D�8�S��I�(�6��*�א���$��k!���א�W*	���9א�@�/�-
��������HI.���]�=����(*�f�א��*����
�$��I�]!��W��!.���,*�X�b�t!BUא���̀  א��Q*�����א

Což si nevěřící vskutku vezmou za přímluvce jiné vedle Boha? Rci: „A což když 
tito ni čím nevládnou a ani rozumně neuvažují?“ Rci: “ Jedině bohu přísluší 
přímluva veškerá a Jemu náleží království nebes a země a k Němu posléze 
budete navráceni.“ (Zumer:43-44) 
 
 
O46: Jaká je podstata Poslovy ��� و ���� 	ا ��� přímluvy (arab. šefá’a) 
 
Přímluva neboli šefá’a Posla ��� و ���� 	ا ��� v Soudný Den bude ve formě speciální 
prosby, kterou mu Alláh dovolí učinit.  
 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Mám speciální schovanou modlitbu pro každého z mojí 
Ummah, kdo zemře bez dopouštění se Širku u Alláha, abych se u Něho přimluvil.“38 
 
O47: Můžeme chválit posla výstředně a přehnaně?  
 
Ne! To není dovoleno. Jeho postavení, čest, důstojnost, kvality, vlastnosti a 
nadřazenost jsou unikátně zmíněné v Koránu a v Hadíse. Muslim by se měl přichýlit 
k tomu, jakým způsobem je mu prokazována čest a respekt v těchto dvou zdrojích. Je 
zmíněn jako muž s nejlepšími kvalitami v celém lidstvu, ale přehánění v jeho chvále a 
nedodržování rovnováhy mezi jeho službou Alláhu a nadřazeností mezi lidem vytvoří 
jen zmatek ve víře a bude špatně ovlivňovat lidi se slabou vírou.  
 
Korán říká: �0�/���*�0�,!D�8?����!D��!I�.
�����*�'�B�S��#����]!����$��5!�����R"� א��R����,!X�)�C���,���*�0�/*�����,+� ���!X�)��!T��R��f�'�J���H3����Y

� �"Hא/��*�'�B���k����I�'
̂ ��!f�� 
Rci: „Já pouze smrtelník jsem jako vy a bylo mi vnuknuto, že božstvem vaším je 
Bůh jediný. A kdo doufá v setkání s Pánem svým, ať zbožné skutky koná a nechť 
v uctívání nepřidružuje nikoho k Pánu svému!“ (Kehf:110) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Nepřehánějte s mou chválou, tak jako křesťané chválili 
Ježíše, mír s ním. Vskutku, jsem služebník a otrok. Zmiňujte mne jako služebníka 
Alláhova a posla Alláhova.“ 39 
 
O48: Kdo je to welí? 
 
Welí, neboli Alláhu blízký, je věrný věřící, který se neustále bojí Alláha, splňuje jeho 
povinnosti k Alláhu a Jeho Poslu ��� و ���� 	ا ��� a všem Jeho stvořením, podle toho 
co bylo odhaleno poslu Muhammedovi ��� و ���� 	ا ��� . 
 
Korán říká: ��
א��X�C���$��#*�1��5����0א������9��A;��א*��$��0א��F!3��!X��J��!X�C!.����Rj!���J��*�א���S��.��!��/*�$�,J�/������3.����א�"�*0!.��
א����d��!f

א�
�X.�n�Iא��[!��(
א������-���h��*�̀�א�� ������)���D��"!��WJ������  

                                                 
38 Zaznamenal Muslim. 
39 Zaznamenal Buchárí. 



Nikoliv, přátelé Boží věru nemusí mít strach žádný, a nebudou zarmouceni. Ti 
kdož uvěřili a byly bohabojní. Pro takové platí zvěst radostná v životě 
pozemském i budoucím. (Júnus:62-64) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Můj přítel a ochránce je Alláh a všichni ušlechtilí a 
dobří věřící.“ 40 
 
O50: Podle čeho by měli muslimové vládnout a soudit? 
 
Všichni muslimové by měli vládnout a soudit podle Koránu a autentické Sunny.  
 
Korán říká: ! ���*�s�3
א������̂ �S��]�*����!X���Sא��!��/!P��*�1�WJ����*�א���E�F!0�/����'!X�C�;!.�'!X�)  

A rozsuzuj mezi nimi podle toho, co seslal Bůh, a nenásleduj jejich učení scestná, 
vzdaluje se tak od toho, čeho se ti z pravdy dostalo. (Máida:48) 
Posel  ������ و ���� 	ا  řekl: „Ó Alláhu! Ty máš znalost toho, co nevidíme a Ty jsi 
opravdový Soudce mezi Tvými služebníky.“41  
 
 
O51: Za jakým účelem byl Korán Alláhem zjeven? 
 
Alláh zjevil Korán, aby ho mohli věřící číst, rozumět, praktikovat a ustanovit jako 
zákon.  
 
Korán říká: �$���*�5�9�W���?.���8�S��.��!��/���0��k!���*�1�W����IאJ��!X�)*�'�B!���!X�)!.���,�E�F!0�/��� א*�W����Iא
Následujte to, co bylo vám sesláno od Pána vašeho, a nenásledujte jiných pánů 
vedle Něho! Jak málo si to připomínáte! (A‘ráf:3) 
 
 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Čti Korán a ustanov jeho učení v praxi a neučiň si z něj 
zdroj příjmu.42“ 
 
O52: Jaké je přikázání o autentické Sunně? 
 
Je povinnost každého muslima věřit v cokoli, co je zmíněno v autentické Sunně a 
ustanovit to v praxi.  
 
Korán říká: �5��Q��
��א�+����1�.
��א�+�'!��#
א�G�9�����E���*���������*������d���#
א��D!��/!�����������B+������*�א���S����/����D.��*�Q�א��א'!���:

�m��9�	���E���*���א�X�5��WA�����!X�)!;���S��.�;
aUא��!.�'\=����k�$��)��J!��5*�$�,��*�����C�1!0א��א�W*#��אא�����!;��!X�5��C�0�����
�<��#�I
�6"��"�א���*� א��

To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se zdržujte! 
A bojte se Boha, neboť Bůh je věru strašný v trestání Svém. (Hašr:7) 

                                                 
40 Zaznamenal Ahmed. 
41 Zaznamenal Muslim. 
42 Zaznamenal Ahmed. 
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Kdokoliv je poslušen posla, je poslušen i Boha, a kdokoliv se obrátí zády… 
(Nisá´:80) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Držte se mé Sunny a sunny pravověrných chalífů po 
mně. A držte se jí pevně…“43  
 
O53: Je dostatečné věřit jen v Korán, jakožto jedinou autorita, bez víry 
v Sunnu?        
 
Ne! Nemůžeme praktikovat Korán bez víry a přijetí autentických hadísů. Cokoliv 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl a učinil a bylo to autenticky zaznamenáno, je součástí 
zejvení.  
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Hle! Věru dán mi je Korán a něco podobného němu.“44 
 
 
O54: Můžeme upřednostit názor dobrého a ušlechtilého muslimského učence z 
muslimské ummy nad rozhodnutím Alláha a slovy Jeho Posla ��� و ���� 	ا ���? 
 
Ne! Není možno přijmout a upřednostnit slova, nebo názor kohokoli nad slovy a 
příkazy Alláha a Jeho Posla ��� و ���� 	ا ���. 
 
Korán říká: ����RP.������*�א��*�$�,��*���א�W*#��אא����������B����*�א���G�"����!.�'�"�*���א#�WJ����9��A;��א*�א���C*���/���RX.  

Vy, kteří věříte! Nesnažte se předejít Boha a posla jeho! Buďte bohabojní, vždyť 
Bůh věru je slyšící, vševědoucí! (Hudžurát:1) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Není poslušnost stvořenému v neposlušnosti 
Stvořiteli.“45 
 
O55: Jak by měli muslimové vyřešit své rozpory? 
 
Pokud se muslimové mezi sebou v něčem rozcházejí, měli by hledat řešení v Knize 
Alláha a v autentické Sunně. 
 
Korán říká: �6���!X�1!��[��;�W!$�p��!X�)!;����!�Uא�����/���E���*���א���I.�Zא/����*����I.�Zאא��/����9��A;��א*�א���C*���/���_S!���*�א��+���,�m�*�k����

?���
v�W���Q! �/��R�!.���-���hא������@!��.
��א���*�����'�$��;��!c�W!X�1!;�5!$�,�E���*���א�� 
A jste-li ve sporu o nějakou věc, předejte její rozhodnutí Bohu a poslu - jestliže 
věříte v Boha a v den soudný! A to bude nejlepší a povede k nejkrásnějšímu 
výsledku. (Nisá´:59) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Držte se mé Sunny a Sunny pravověrných chalífů po 
mě…“46  
 
O56: Jak můžeme prokázat lásku k Alláhu a Jeho Poslu ��� و ���� 	ا ��� ? 

                                                 
43 Zaznamenal Ahmed. 
44 Zaznamenal Abú Dawúd. 
45 Zaznamenal Taberání. 
46 Zaznamenal Ahmed. 



 
Můžeme prokázat lásku k Alláhu a Jeho Poslu ��� و ���� 	ا ��� uposlechnutím a 
vykonáním jejich příkazu.  
 
Korán říká: � �BRB��(�a��*���א��!X�)�'��0�h!X�)��!��(!g������*�א���X�)!���!3����0��I��*�W�����*�*�$�א�����3�W!X�1!;�5!$�,!D�8RX.  

Rci: „Milujete-li Boha, pak mne následujte a Bůh vás za to bude milovat a 
odpustí vám viny vaše, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.“  (Álu ‘Imrán:31) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Nikdo z vás nemůže být dokonalí věřící, pokud se já 
nestanu pro něho dražším než jeho otec, jeho děti a všichni lidé.“ Zaznamenali 
Buchárí a Muslim. 
 
O57: Jaké je stanovisko o tzv. dobré inovaci v náboženství (arab. bid‘atun 
hasenetun) v Islámu? 
 
Dobrá inovace v Islámu neexistuje. Všechny inovace ve víře jsou nově vymyšlené 
věci, dodané do víry, a jako takové nejsou přijaty.  
 
Korán říká: �H;��kא&�!?@��X�)���4.�K�B����1��!I�0!X�)!.�����4!���!W�/��!X�)�;��k!X�)���4
���
5�/�@!��.
 א�
Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své 
dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství. (Máida:3) 
Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá 
zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.“47  
 
O58: Co je to áchira? 
 
Áchira je onen svět. 
 
Korán říká: ��א������@!��.
��א���*�����'����A!���*����
��1>���א�;�*��.�*:�א��)
��א��=�)�>?��
א�  

zbožný je ten, kdo uvěřil v Boha, v den soudný, v anděly, Písmo a proroky 
(Bekara:177) �$��;�8���!X�����������'�� 
A pevně jsou o životě budoucím přesvědčeni. (Bekara:4) *�$�,�$��;�8���!X�����������'!X�����$��C��!I��!X�C��!X�C�����!��/!X�C���*�;*���[���������'�$��;��!c��J����9*�א�  

A jsou pevně přesvědčeni o životě budoucím. Těm však, kdož v onen svět nevěří, 
jsme zkrášlili jejich konání, takže jen slepě tápají. [Neml:3-4] 

Mělo by to být zřejmé, že termín áchira je v Koránu použit ve dvou významech:  
1) poslední den  
2) život poté.  

                                                 
47 Zaznamenal Ahmed. 



Poslední Den znamená poslední den života tohoto světa. Pro lidstvo je to “temný 
den,” kdy přijde mnoho zkázy na planetu a nadejde i zkáza planety samotné. Po tomto 
temném dni nebude již více života na planetě Zemi.  
 
O59: Co je Poslední Den? 
 
Korán říká: 
 ��C������$��Q!0&א�E��8����C����#!b�/�t!BUא�4�]��!��/����C�
�Fא���[�t!BUא�4���F
��[ ,��hא
Až se země bude otřásat svým zemětřesením, až země svá břemena vyvrhne 
člověk se zeptá: „Co se s ní děje?“  (Zelzela:1-3) 
א��$��)�W���x��T!���
א��eא���(
���5�l�*�;�א�$��)���@!����=���B��#
א�����̂ ��B!kא/������=���B��#
א�����=���B��#
א�
��;!)���eא���!C�I
���5�E����M  

Roztříštění! Co je to roztříštění? Víš ty vůbec, co je to roztříštěni? V ten den 
budou lidé jak můry rozptýlené a hory podobat se budou rozcupované vlně. 
(Kári‘a:1-5) 

���M
�4א�*�Q�'���*H]�B�t!BUא�4*�]�B,��hאy=�Iא���By=�V�����y=�'�h��5��C�1�I
8�����L!.���=�I�8א��
�4א��I�8��'��h�,*HQא�E��*HT��!;��HS�����!4�0��)���  

Až dopadne událost nezvratná - a nemůže popřít její dopadnutí duše žádná. 
Poníží, povýší. Až země zatřese se záchvěvy a hory na padrť budou rozdrceny a 
jako prach rozptýleny… (56:1-6) 

 
O60: Co je život poté?  
 
Život poté přichází ve třech fázích:  
(a) Den vstávání a vzkříšení, arab. Jewmu l-Kijáma.  
(b) Soudný den (Jewmu l-fesl). Tento den má i jiná jména, jako Den Setkání (arab. 
Jewmu l-džem‘) a Den Shromáždění (Jewmu l-hašr).  
(c) Ráj nebo peklo. 
 

(a) Den vstávání neboli den shromáždění  ��.���q!��BJ�=����.�#
א��@!���+���,!X�)*�;�I��!M�.�� 
On shromáždí vás v den zmrtvýchvstání, o němž pochyby není. (An‘ám:12) *�א�������z�"!Y�/!�������.���q!��BJ�=����.�#
א��@!���+���,!X�)*�;�I��!M�.������J�,�����,J��*� �"���HTא����  

Bůh - a není božstva kromě Něho - vás vskutku shromáždí pro den 
zmrtvýchvstání, o němž pochyby není. A kdo pravdivější je než Bůh ve svém 
vyprávění? (Nisá´:87) 
 

(b) Soudný den nebo den rozhodnutí  !����-���h�P!��M
א��@!��.��!X�)�I��!M���@!������'��g*�1�א�@  

Den, kdy vás shromáždi pro den shromáždění, bude dnem vzájemného klamání. 
(Teghábun:9) �H]א��
��/�$��W
v�1���B�*�O�א����{�(!;���@!����HW��#.���$��5�D!O�(
א��@!���*�$�, 



Den rozhodnutí věru přijde v čase určeném; v ten den na pozoun bude 
zatroubeno a v zástupech dostavíte se. (Nabá´:17-18) 
 

(c) Život v ráji nebo pekle �<��3!Y�/����=���v!f��
��3>�א�!Y�/���=�;��!.��
��3>�א�!Y�/����=�;��!.��
��3>�א�!Y�v��\=�b?�b�H]א��![�/!X�1!;�5���$��#�'�*�Q�א�$��#�'�*�Q�א���=���v!f��
א�
��/�X.�I*�;�א�̀ �*�;�]����$��'*���#��
א��-�7��  

Rozdělíte se na tři skupiny: na skupinu lidí po pravici – a co bude s lidmi po 
pravici? a na skupinu lidí po levici - a co bude s lidmi po levici? A na předáky. 
Předáci, to jsou ti, kdož (k Bohu) jsou přiblíženi, v zahradách slastí usídleni. 
(Wáki‘a:7-12) ��_<��)!Q��_S�����_k��"!���*rD�|��_k��V!;��r}
��Z��_k��V!	��rB!"������:���.
��3>�א�!Y�/����:���.
��3>�א�!Y�/��_��N�T�5_=�C�5���
_=�����!���re������_=����;!���J��_=����2
#��J 

A lidé po pravici - co bude s lidmi po pravici? Ti budou mezi lotosovými stromy 
bezostnými a mimózami plody ověšenými, pod stínem protaženým u vody 
tekoucí, s ovocem hojnosti nevyčerpatelným, nezakázaným, na kobercích 
zdvižených. (Wáki‘a:27-34) 

 
Džábir zaznamenal, že Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Dvě věci se musí stát.“ Přítomný 
se zeptal: „Ó posle Alláha! Jaké jsou to dvě jisté věci?“ On odpověděl: „ Kdokoliv 
zemře připisujíce k Alláhu cokoliv, vstoupí do pekla. A kdokoliv zemře, aniž si začne 
spor s Alláhem, vstoupí do ráje.“48  
 
‘Alí vyprávěl, že Posel ��� و ���� 	ا ��� řekl: „Služebník pevně věří ve čtvero: 
Dosvědčuje, že není žádného božstva krom Alláha, že já jsem poslem Božím, 
seslaným Bohem s pravdou, věří ve smrt a vzkříšení po smrti a věří v předurčení.“49  

                                                 
48 Zaznamenal Muslim. Hadís znamená, že „kdokoli zemře, aniž by porušil Boží právo, vstoupí do 
ráje.“ 
49 Zaznamenali Tirmízí a Ibn Mádža. 


