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O autorovi 
 
Šejch Abdul‘azíz ibn Abdulláh ibn Báz, celým jménem Abdul‘azíz ibn Abdulláh ibn 
Abdurrahmán ibn Muhammed ibn Abdulláh ibnu l-Báz  byl dlouholetým předním učencem ahl 
sunna we l-džemá’a a po řadu let vůdčí osobností islámských věd v Království Saúdské Arábie.  
 
Šejch Abdul‘azíz  ibn Abdulláh ibn Báz se narodil roku 1910 křesťanské éry v městě Rijád na 
území dnešní Saudské Arábie a zemřel roku 1999. Ve věku tři let mu zemřel otec a jeho výchově 
se věnovala jeho matka, která v něm podporovala zájem o vzdělání v islámských naukách. Když 
mu bylo třináct let, začal společně s bratrem prodávat oděvy na tržišti v Rijádu, aby finančně 
pomohl své rodině. I přes své zaměstnání se dále věnoval vzdělávání v otázkách islámských 
nauk. Ve věku 20 let v důsledku noční infekce zcela oslepl.  
 
Mezi jeho učitele patřili soudci Muhammed ibn Zejd, Sa‘d ibn Hammád ibn ‘Atík a Sálih ibn 
Abdul‘azíz ibn Abdurrahmán ibn Hasan ibn šejch Muhammed ibn Abdulwehháb, učenci Sa‘d 
Wakkás al-Buchárí, Muhammad ibn Ibráhím ibn Abdullatíf aš-Šejch a mnoho dalších.   
 
I přes ztrátu zraku šejch Abdul‘azíz bin Abdalláh bin Báz vystřídal během svého života mnoho 
funkcí v různých islámsko-naučných radách, komisích a učitelských pozicích. Roku 1992 byl 
jmenován hlavním náboženských duchovním Saúdskoarabského království a ve funkci byl až do 
své smrti.  
 
Šejch Abdul‘azíz  bin Abdalláh bin Báz se kromě psaní knih a funkci duchovního věnoval i 
charitativní činnosti a patřil k předním kritikům radikalizmu, extremizmu a terorismu.  
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Úvod 
 

Všechna chvála náleží Alláhu, a Alláhův pokoj a požehnání ať padne na jeho posledního Posla, 
jeho čistou rodinu, jeho ctnostné Společníky a všechny ty, kteří je následují v počestnosti až do 
Dne posledního soudu.  
 
A dále: 
Z hlediska faktu, že pravá ‘akída, neboli krédo, či věrouka je základem islámu, rozhodl jsem se 
nazvat svou současnou stať Autentická věrouka a popíratelé islámu. Z textu Svatého Koránu a 
Sunny je zjevné, že lidská slova a skutky nebudou přijaty, nevychází-li z pravé věrouky, pravého 
kréda. Pokud toto krédo není autentické, všechny slova a skutky z něho vycházející jsou 
odsouzeny k odmítnutí. Korán praví: 
�َ��ِ�ِ��َ
�َ� َ�َ�ُ�ُ� َوُهَ� ِ�� ا�ِ�َ�ِة َِ� اِْ�َ � َوَْ� َ�ْ$ُ#ْ� ِ"�!�َ��ِن َ�َ�ْ
"A kdokoliv zavrhne víru, toho skutky budou marné a v životě budoucím bude mezi těmi, 
kdož ztrátu utrpí. "  (Máida:5) 

��َ
َ� اِْ َّ�&َ�$ُ'َ
�َ(�َّ َ�َ�ُ�َ) َوََ*ْ+َ

0ِْ� َأْ.َ�ْآَ, ََ (َ�ِ�ْ1َ �ِْ �َ�2َِّ
� ُأوِ�َ� ِإَ
ْ+َ) َوِإَ
3 اْ�َ
ِ�ِ��َ�َوَ  
"A bylo již vnuknuto tob ě i těm, kdož před tebou byli: „V ěru, budeš-li přidružovat, marné 
budou skutky tvé a budeš zajisté mezi těmi, kdož ztrátu utrpí." (Zumar:65) 
Verše o tomto vztahu činu a víry jsou nesčetné. 
Korán a Sunna jasně stanovují, že pravá víra, pravá věrouka je věřit v Alláha, Jeho anděly, Jeho 
knihy, Jeho posly, Poslední den a Al-Kader (Božské předurčení), v tom dobrém i v tom zlém. 
Těchto šest článků tvoří základnu pravé věrouky, které Alláh seslal ve Své Knize a se kterými 

poslal Svého Posla Muhammeda y.  

Tyto články také zahrnují všechny aspekty Al-Ghajb1, neboli v co by měl muslim věřit. Taky 
obsahují všechno o čem nás Alláh a Jeho Posel informovali. Důkaz pro tyto odstavce přichází z 
mnoha veršů Koránu stejně jako ze Sunny. Následující jsou pouze několika příklady. Alláh praví:  

��َّ َأْن ُ:َ�
ُّ�ا ُو�9َُه8ْ$ُ 1َِ�7َ اْ
6ْ�َِ�ِقِ
�+ِّ+َ� َو>َ:3 َ
ْ+َ; اَِّْ=

�َِّ� َواْ
َ+ْ�ِم ا�ِ�ِ� َواْ
A�َِ@َ$ِ? َواْ
ِ$َ'�ِب َوا�"ِ �ََ< �َْ َّ��ِ
اْ
َ��َل  َواْ
Cْ�َِ�ِب َوَ
ِ$�َّ اْ
�+7ِ َوا
Eَّ�ِ@ِ�+َ� َوِ�� ا
��1َِِّب َوَأ�1ََِّE
3 َواْ
�Eَ�َِآ+َ� َواْ"َ� اَ�'َ+َ
�ِِّ� َذِوي اْ
ُ�ْ�َ"3 َواْ��ِه8ْ ِإَذا 3�َ�َ ُِHْIَ"ِ ُ��ُ��َن
َم ا
AَّKَة َو>َ:3 ا
Jََّآ�َة َواْ

�ُ
��1ُا َوُأوَ
0َِ) ُه8ُ اَْLَ �َ�2َِّ
�Nِْس ُأوَ
0َِ) اَ
�Nَْ��ِء َوا
Pَّ�َّاِء َوِ�+َ� اَْ
'َُّ��َنَ��َهُ�وا َوا
Kَّ�ِ"ِ��َ� ِ�� اْ  
"Zbožnost nespočívá v tom, že obracíte tváře své směrem k východu či západu, nýbrž 
zbožný je ten, kdo uvěřil v Boha, v den soudný, v anděly, Písmo a proroky." (Bekara:177) 
Také pravil: 


�َِّ� َوَAِ@َ$ِ'ِ� َوُآُ'ِ�ِ� َوُرُ��"ِ �َُ=�َن ُآ7ٌّ >َِSْ�ُ
ْ� َر"ِِّ� َواِْ �ِ+ْ
َ� ا
�َُّ��ُل ِ"َ�� ُأْ&Jَِل ِإََ<�ِ�ِ  �=َIْ�ِ�َ ا�
ْ� ُرُ�ِ�ِ� َو�1َُِ �ٍ�U ُ&َ#�ُِّق َ"ْ+َ� َأَ
�ُ+Kِ�َ
 َوَأVُ �=َIْWَْ#َ�اَ&َ) َر"ََّ=� َوِإَ
ْ+َ) اْ
"Uv ěřil posel v to, co od Pána jeho bylo mu sesláno, a uvěřili všichni věřící v Boha, anděly 
Jeho i Písma Jeho i posly Jeho – a My neděláme rozdíl mezi posly Jeho – a řekli: „Slyšeli 
jsme a uposlechli jsme; o odpuštění Tvé prosíme Pane náš, a u Tebe je konečný cíl náš!“ 
(Bekara:285) 
Dále pravil: 

                                                 
1 Neviděný, nepoznatelný svět. 



ُ=�ا >ُِ=�ا ِ"�
�َِّ� َوَرُ��ِ
ِ� َواْ
ِ$َ'�ِب ا
2َِّي َ&Jََّل 3�َ�َ َرَ< �َ�2َِّ

�َِّ� َوَAِ@َ$ِ'ِ� َوُآُ'ِ�ِ� َ�� َأ��Hَُّ ا�"ِ �ْ#ُ$ْ�َ �ْ�7ُ َوَْ1َ �ْ
ِ� َواْ
ِ$َ'�ِب ا
2َِّي َأْ&Jََل ِِ��ُ
�اً+Iِ"َ UAYَ َّ7Yَ � َوُرُ�ِ�ِ� َواْ
َ+ْ�ِم ا�ِ�ِ� َ�َ�ْ
"Vy, kte ří 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."  (Nisá´:136) 

�َ�َ (َ
� ِ�� ا
Eََّ��ِء َوا]ْرِض ِإنَّ َذِ
َ) ِ�� ِآَ'�ٍب ِإنَّ َذَِ 8ُ�َIْ�َ �ََّ�
3 ا
�َِّ� Eِ�َ+ٌ�َأَ
8ْ�َIْ:َ 8ْ َأنَّ ا  
"Což nevíš, že Bůh zná vše, co na nebi je i na zemi? A vše to je věru v Knize zapsáno, a to je 
pro Boha vskutku velmi snadné." (Hadž:70) 
Autentická Sunna jasně stanovující tyto články jsou také nesčetné. Citujeme následující tradici 
jako příklad.  
Muslim zaznamenal ve svém Sahíhu na autoritu Omara bin Al-Chattába, že když se Džibríl 

(Gabriel) ptal Proroka y na víru, on řekl:   

"Imán neboli víra, to je věřit v Alláha, Jeho anděly, Jeho knihy, Jeho posly, Poslední den a 
věřit v Osud, v tom dobrém i v tom špatném." 
Tento hadís byl také zaznamenán Al-Buchárím na autority Abú Hurejry. Z těchto článků vyplývá, 
že muslim by měl věřit s ohledem na Alláhovy Nároky, Den posledního soudu a všechny 
záležitosti patřící do neviděného světa.  
 

 
Víra v Alláha 

 
Víra v Alláha znamená, že Alláh je pravý bůh, který jediný si zaslouží být uctíván, jelikož je 
Stvořitelem a Živitelem všech lidí. Také to znamená, že si je plně vědom jejich tajemství a 
otevřených slov a skutků a je schopen odměnit ctnostné a potrestat neposlušné. Popravdě, Alláh 
stvořil lidstvo a džiny z jediného důvodu, aby Jeho jediného uctívali. Jak Korán praví:  

�وِنُ�ُIْ+َ
ِ Uَوا!ْ&َ; ِإ َّ�\ِ
ْ� ِرْزٍق َوَ� ُأِر�ُ� َأْن ُ�ْ(Iُِ��ِن َوَ� َ�َ�ْ�ُ, اِْ 8ْHُ=ِْ �ا
�َّزَّاُق ُذو اْ
ُ��َِّة اْ
َ�ِ'+ُ� ِإنَّ ا
�ََّ� ُهَ� َ� ُأِر�ُ  
"A džiny a lidi jsem jedin ě proto stvořil, aby Mne uctívali, a nechci od nich žádný příděl 
obživy a netoužím po tom, aby Mne živili, vždyť Bůh sám je živitel, vládce síly a 
nezviklatelný!"  (Záriját: 56-58) 
A On pravil:¨ 


�Iََُّ$8ْ َ:'َُّ��َنَ 8ْ$ُ�ِ�ْ1َ �ِْ �َ�2َِّ
�وا َر"َُّ$8ُ ا
2َِّي َ�َ�َ�ُ$8ْ َواُ�
ُ$8ُ ا]ْرَض ِ�َ�اً.� َوا
Eََّ��َء ِ"َ=�ًء َوَأْ&Jََل َِ� ا
Eََّ��ِء  َ�� َأ��Hَُّ ا
=َّ�ُس اْ�َُ 7َIَ9َ 2َِّي
ا
8ْ$ُ
Iَ\ْ:َ A�َُ��ا ِ
�َِّ� َأْ&َ�اًدا َوَأْ&ُ'Iْ:َ 8َْ�ُ��َن َ�ًء Nَ�َْ�َ�َج ِ"ِ� َِ� ا
_ََّ�َ�اِت ِرْز�1ً َ  

" Lidé uctívejte Pána svého, jenž stvořil vás i ty, kdož před vámi byli - snad budete se bát 
Boha, jenž pro vás učinil zemi lůžkem a nebesa kupolí a jenž seslal z nebe vodu a dal 
pomocí ní vyrůst plodům pro vaši obživu. Nedávejte Bohu rovných, vždyť dobře to víte!" 
(Bekara:21-22) 

Alláh vyslal Posla y, seslal dolů Knihy, aby objasnil tuto pravdu, zval k ní a varoval přede vším, 

co jí odporuje. Korán praví:  
U��َُر ?ٍَّ� َ"Iَْ_َ=� ِ�� ُآ7ِّ ُأْ�َ

ُ?َوََAَّP
��َّْ, َ�َ�ْ+ِ� اَ �َْ 8ْHُ=ْْ� َهَ�ى ا
�َُّ� َوَِ 8ْHُ=ْ�ِ�َ َت�Vُ�َّ)
�وا ا
�ََّ� َوا9َْ'ِ=ُ��ا اُ�Eِ�َ+ُ�وا ِ��   َأِن اْ�ُ

�َ+"ِِّ2$َ�ُ
 ا]ْرِض َ��ْ&dُُ�وا َآْ+cَ َآ�َن 1ِ��ََ�ُ? اْ
"A vyslali jsme již k národu každému posla, aby hlásal: „Boha uctívejte a Tághútovi2 se 
vyhýbejte!“  (Nahl:36) 

                                                 
2 Cokoli, co je uctíváno, zbožňováno mimo Alláha. 



�وِنُ��� ِإَ
ْ+ِ� َأ&َُّ� U ِإَ
َ� ِإU َأَ&� َ��ْ�ُِ�&ُ Uَرُ��ٍل ِإ �ِْ (َ�ِ�ْ1َ �ْ َوَ� َأْرَ�ْ�َ=� ِ
"A nevyslali jsme před tebou žádného posla, abychom mu nebyli vnukli: „Lá iláhe ille Aná 
(Není božstva kromě Mne);“ uctívejte Mne tedy!“  (Anbijá´:25) 

�ٍ+�ِ�َ 8ٍ+$ِ��ْن َُ
َ �ِْ ,ْ�َِّK�ُ َّ8eُ �ُ:ُ��َ< ,ْ�َ$ِ�ْ=ُ� َ&�2ٌِ� َوَ"6ِ+ٌ� ِآَ'�ٌب ُأِْ 8ْ$ُ
�وا ِإU ا
�ََّ� ِإ&َِّ=� َُ�ُIْ:َ Uَأ  
" Toto je Písmo, jehož verše byly potvrzeny a potom srozumitelnými učiněny od Moudrého, 
Vševědoucího, abyste neuctívali kromě Boha nikoho jiného a já věru jsem od Něho pro vás 
varovatelem i hlasatelem zvěsti radostné." (Húd:1-2) 
Realita 'uctívání' zmíněného v předchozích verších je zaměřit všechny svoje skutky k Alláhu 
Samotnému. Toto zahrnuje, mimo jiné, prosby, strach a naději, modlitby, půst, obětování a braní 
slibů. To by mělo být činěno v naprostém podřízení Jeho vůli, obavách z Jeho trestu a doufání v 
Jeho Milost a vyjadřování lásky k Němu. Mnoho veršů Koránu jasně uvádí tento islámský pilíř. 
Korán praví:  

�َ�ِّ�

ُ� اَ �Kً�ِ�ُْ �ََّ�
� اِ�ُ�ْ��َ ِّf*َ

َ=� ِإَ
ْ+َ) اْ
ِ$َ'�َب ِ"�ْْJَ&ِْإ&َّ� َأ  �َِّ�
ِ Uَأ�"ُِّ��َ+ُ
ِ Uُه8ْ ِإ�ُ�ُIْ&َ �
gُ َوا
�2ََِّ� ا:2ُ�ََّوا ِْ� ُدوِ&ِ� َأْوِ
َ+�َء َِ��َ
�ِّ�ُ� اْ
َ&� ا
�ي َْ� ُهَ� َآِHْ�َ U �ََّ�
� ُه8ْ ِ�+ِ� َ�ْ�َ'ِ�ُ#�َن ِإنَّ اَ ��ِ 8ْHُ=َ+ْ"َ 8ُ$ُ*ْ�َ �ََّ�
�ِذٌب َآ#َّ�ٌرِإَ
3 ا
�َِّ� ُزْ
َ#3 ِإنَّ ا  

"V ěru jsme ti seslali Písmo v pravdě, uctívej tedy Boha a zasvěcuj Mu svou víru upřímnou! 
Což Bohu víra upřímná nepatří?"  (Zumer:2-3) 
hُ�َِّإ� Uوا ِإ�ُ�ُIْ:َ U3 َر"َُّ) َأPَ1ََو 
"Pán tvůj rozhodl, abyste nikoho kromě Něho neuctívali." (Isrá´:23) 
�ِّ�َ� َوَ
ْ� َآhَ�ِ اْ
َ$�ِ�ُ�وَن

ُ� اَ �َ+Kِ�ِ�ُْ �ََّ�
 َ��ْدُ��ا ا
Modlete se tedy k Bohu, jen Jemu zasvěcujíce víru upřímnou, i když se to nevěřícím nelíbí.” 
(Gháfir:14) 

Al-Buchárí a Muslim také zaznamenali na autoritu Mu’áze, který pravil, že Prorok y řekl: 

"Alláhovo právo nad Jeho otroky je, že by měli uctívat pouze Jeho a nepřidávat k Němu 
partnery k uctívání."  
Víra v Alláha také nezbytně vyžaduje víru ve všechny zjevné povinnosti včetně pěti pilířů islámu, 

jmenovitě doložení, že není božstva kromě Alláha a že Muhammed je Jeho Posel y, konání 

modlitby, placení zekátu, půst během měsíce ramadánu a konání pouti ke Kábě v Mekce, může-li 
si to člověk dovolit.  
Nejdůžitějším z těchto pilířů je doložení víry, že nikdo nemá právo na uctívání, pouze Alláh. 
Toto prohlášení vyžaduje nabídnutí upřímné oddanosti Alláhu Samotnému. Kdokoli je uctíván 
vedle Alláha není nic než marný klam, jak praví Korán:  
$َ
��7ُWِ َوَأنَّ ا
�ََّ� ُهَ� اْ
Iَِ��ُّ اَْ
�ُ��َن ِْ� ُدوِ&ِ� ُهَ� اْْ�َ ��+ُ�َذِ
َ) ِ"Nَنَّ ا
�ََّ� ُهَ� اْ
َ*fُّ َوَأنَّ َِ  

" A je to proto, že Bůh je pravda a že to, co je místo Něho vzýváno, je nicotné a Bůh věru je 
vznešený, veliký." (Hadž:62) 
Prve jsme zmínili, že Alláh stvořil džiny a lidi, aby Jeho samotného uctívali a že seslal Svá Písma 
a poslal Své proroky, aby jim tyto pilíře vysvětlil.  
Mnoho muslimů dnes zanedbává tento pilíř a upadli do ignorance uctívaje, vědomě nebo 
bezděčně, jiné vedle Alláha, porušujíc tak právo na uctívání, jež je Jeho prvořadé.  
Tato víra také činí nezbytným víru, že Alláh je Původce a Stvořitel stvoření a On Samotný je 
Ručitelem jejich záležitostí se Svou absolutní Vůlí a absolutní Znalostí. On je také Pánem 
přítomného světa a onoho světa a Pánem světů. Není stvořitele nebo pána kromě Něho. Poslal 
Své posly a seslal svá písma, aby je zval k tomu, co jim prospěje v tomto světě i na onom světě. 
Korán praví: 


fُ ُآ7ِّ َ.ْ�ٍء َوُهِ��َ �َُّ�
َ� 3�َ�َ ُآ7ِّ َ.ْ�ٍء َوِآ+7ٌا  
"B ůh stvořitelem je věcí všech a On ručitelem je též všeho..." (Zumar: 62) 




�ِ_+ً_� َوا
6َّْ�َ; َواْ
َ�َ�َ� �َّْ+7َ ا
=�Hَََّر َ�ْ(ُ�ُ�ِإنَّ َر"َُّ$8ُ ا
�َُّ� ا
2َِّي fَ�َ�َ ا
Eََّ��َواِت َوا]ْرَض ِ�� ِ�'َِّ? َأ�َّ�ٍم 8eَُّ اْ�َ'َ�ى 3�َ�َ اْ
Iَْ�ِش �6ِCْ�ُ اَ �ُ
�َ+�ِ
َ�Iَ
��َرَك ا
�َُّ� َربُّ اَْ:َ �ُ
ُ� اْ
fُ�ْ�َ َوا]َْ Uَأ hِ�ِْNَ"ِ ََّ�اٍت�Eَ َوا
=ُُّ\�َم ُ
"Pánem vaším je vskutku Bůh, jenž stvořil nebesa i zemi v šesti dnech a potom se usadil na 
trůně Svém. On pokrývá nocí den, který se bez přestání žene za ní, zatímco slunce, měsíc a 
hvězdy jsou rozkazu Jeho podrobeny. Což Jemu nenáleží stvoření a rozkazování? Požehnán 
buď Bůh, Pán lidstva veškerého! " (A‘ráf:54) 
Víra v Alláha také zahrnuje víru v Jeho krásná jména a ušlechtilé atributy, jak je jasně uvedeno v 

Koránu a autentických rčeních Proroka Muhammeda y. Měli bychom věřit ve všechny Jeho 

atributy, aniž bychom je měnili, zcela je ignorovali, převraceli jejich význam nebo tvrdili, že 
připomínají lidské atributy. Naopak, měli bychom věřit v tyto atributy a opisovat Alláha 
způsobem, který sluší jeho Majestátu a Velikosti, protože žádné z Jeho stvoření Jej nijakým 
způsobem nepřipomíná. Korán praví:  

ْ� َأْ&ُ#Eُِ$8ْ َأْزَواِ 8ْ$ُ
َ 7َIَ9َ ََّ��َواِت َوا]ْرِضE
�Wِ��َ�ُ+Kُِ� اَ
�9ً َوَِ� ا]ْ&�Iَِم َأْزَوا�9ً 2ْ�ََرُؤُآ8ْ ِ�+ِ� َ
ْ+َ; َآِ�ْ_ِ�ِ� َ.ْ�ٌء َوُهَ� ا
kُ+�َِّE اْ  
"A není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý."  (Šúra:11) 

:َ U 8ْ'ُ&ْ8ُ�َ َوَأIْ�َ �ََّ�
Iَْ�ُ��َنPْ:َ A�َِ�ُ"�ا ِ
�َِّ� ا]َْ_�َل ِإنَّ ا  
"Nečiňte tedy srovnání žádná o Bohu, vždyť Bůh zajisté dobře zná, zatímco z vás nikdo nic 
neví!"  (Nahl:74) 

Takové je vyznání víry Ahlu s-Sunnah we l-Džema'a3, Společníků Proroka y a všech, kdož 

kráčí v jejich stopách. Imám Abú l-Hasan al-Aš'arí uvedl toto vyznání ve své knize A1-Makálat 
'an Ashábi l-Hadísi we Ahli s-Sunna.' 
Další vedoucí učenci také zmínili toto pravé krédo ve svých pracích.  
Imám al-Awzá‘í pravil: 
"Az-Zuhrí a Makhúl byli tázáni na ony verše, kde se mluví o Alláhových atributech a oni 
odpověděli: „ Nechte je, jak jsou.“ Tj. nevykládejte je.  
Al-Welíd bin Muslim pravil: 
„Málik, a1-Awzá‘í, al-Lejs ibn Sa‘d a Sufján as-Sawrí, kéž se Alláh nad nimi smiluje, byli tázáni 
na vypravování týkající se Alláhových atributů a oni řekl, aby se v ně všechny věřilo bez 
vysvětlování jejich významu." 
Al-Awza'í pravil: 
„Říkali jsme v přítomnosti at-Tabi'ún4, potomků Prorokových Společníků, že Alláh je na Svém 
trůnu a věřili jsme ve všechny Prorocké tradice týkající se Alláhových atributů." 
Když by Rabí'a bin Abú  Abdurrahmán, učitel imáma Málika, dotazován na verš 
 ِإنَّ َر"َُّ$8ُ ا
�َُّ� ا
2َِّي fَ�َ�َ ا
Eََّ��َواِت َوا]ْرَض ِ�� ِ�'َِّ? َأ�َّ�ٍم 8eَُّ اْ�َ'َ�ى 3�َ�َ اْ
Iَْ�ِش
"V ěru Pán váš je Bůh, který stvořil sedm nebes a zemi v šesti dnech a pak se usadil na 
trůně Svém." (A‘ráf:54), odpověděl: 
"Alláhovo usazení se na trůně nesmí být popíráno, představit si způsob, jakým se to událo je 
nemožné, Poselství je od Alláha, Prorok předal toto Poselství a my v to musíme věřit jak to je." 
Když byl sám imám Málik dotazován na způsob, jakým se Alláh usadil na trůně, odpověděl: 
"Alláhův čin usazení se na trůnu je znám, způsob, jak se to událo je neznámý, víra v tuto 
záležitost je povinná a dotazování se na ten způsob je inovace v náboženství neboli bid'a5." 

                                                 
3 Lidé Sunny a Společenství, skupina těch, kteří zůstali na Pravdě a budou zachráněni. 
4 Druhá generace muslimů, tedy ti, kteří zažili Prorokovy přímé společníky, od kterých přijali stejnou víru, jako byla 
ta jejich a v této stejné víře také zemřeli. 
5 Nově nastalá věc nebo otázka, či přesvědčení, nebo dogma v náboženství, které bylo v době prvních muslimů 
neznámé. Proto je odmítáno jako blud. Bid’a je hovorem o víře bez znalosti a jedním z nejtěžších hříchů. 



Pak se obrátil na tazatele takto: "Ale ty jsi zlá osoba." Nato požádal lidi kolem, aby ho poslali 
pryč.  
O Umm Selemě, Prorokově y ženě, se traduje, že učinila stejné stanovisko.  

Imám Abú Abdurrahmán 'Abdulláh bin Al-Mubárak řekl v této souvislosti:  
"Víme, že náš Pán, jak slavný je, je na Svém trůnu, na Svých nebesích, vzdálen od Svého 
stvoření." 
Náboženští učenci napsali tak mnoho k tomuto tématu, že je nemožné je v tomto pojednání 
všechny vypočítávat. Kdokoli se zajímá o více informací o této problematice se může obrátit na 
práce napsané učenci sunny. Mezi ně patří mimo jiné: As-Sunna od 'Abdulláha bin imám 
Ahmeda, At-Tawhíd od Muhammeda bin Chuzajmy, a As-Sunnah od Abú l-Kásima at-Tabarího. 
Mohu vás také odkázat na odpověď Ibn Tejmíjji lidem z Hamá v Sýrii, ve které narýsoval víru 
Ahlu s-Sunnah v této otázce. Také sem zahrnul stanovisko Ahlu s-Sunnah, stejně jako logické a 
textové důkazy z Koránu a Sunny podporující jejich pozici a odhalující názory jejich oponentů. S 
tímto tématem se také vypořádal ve své stati známé jako as ar-Risáletu t-Tadmiríja ve které uvádí 
víru spolu s logickými a textovými důkazy z Koránu a Sunny, nenechávaje objektivním 
hledačům pravdy žádný prostor pro argumentaci.   
Kdokoli zaujme jiné stanovisko, než je stanovisko  Ahlu s-Sunna v záležitosti Alláhových jmen a 
atributů, určitě překročí silné logické a textové důkazy z Koránu a Sunny. 
Ahlu s-Sunnah potvrdili, že všechna Alláhova jména a atributy byly potvrzeny Jím samotným 

buď v Koránu, nebo skrze autentické tradice Proroka y, aniž by je měnili, zcela je ignorovali, 

převraceli jejich význam nebo připodobňovali těm Jeho stvoření. Vzali v úvahu všechny možné 
důkazy a vyvarovali se tak upadnutí ve zjevné odporování. Je to Alláhův záměr učinit argument 
těch objektivních a upřímných hledačů Pravdy nadřazeným:  
�َّ� َ:Kُِ#�َنِ 7ُ�ْ�َ
mِ�َ �ُCَُذا ُهَ� َزاِهfٌ َوَ
ُ$8ُ اَْ�ْ+َ�َ 7ِWِ��َ
 َ"7ْ َ&ْ�2ُِف ِ"�ْ
َ*fِّ 3�َ�َ اْ
"Naopak My pravdu proti falši mrštíme, a rozt říští ji, a hle, ona se rozplyne; však běda 
vám za to, co lživě Bohu připisujete!"  (Anbijá´:18) 
 َوNْ�َ Uُ:�َ&َ) ِ"َ�َ_7ٍ ِإU 0ْ9َِ=�َك ِ"�ْ
َ*fِّ َوَأْ�Eِ#ْ:َ �َEَ+ً�ا
"A neuvedou ti nevěřící podobenství žádné, aniž bychom ti k němu přinesli odpověď 
pravdivou a výklad nejlepší." (Furkán:33) 
Komentujíce verš: 

َّ�
ُ� ا
2َِّي fَ�َ�َ ا
Eََّ��َواِت َوا]ْرَض ِ�� ِ�'َِّ? َأ�َّ�ٍم 8eَُّ اْ�َ'َ�ى 3�َ�َ اْ
Iَْ�ِشِإنَّ َر"َُّ$8ُ ا  
"Pánem vaším je vskutku Bůh, jenž stvořil nebesa i zemi v šesti dnech a potom se usadil na 
trůně Svém." (A‘ráf:54) 
známý vykladač Koránu neboli mufassir, Al-Háfiz Ibn Kasír pravil: 
"Lidé k tomuto hledisku zaujímají příliš mnoho rozdílných názorů, které zde není možno uvádět. 
Avšak mi k tomuto hledisku přijímáme stanovisko as-selefu s-sálih (ctnostných předchůdců), 
minulých a současných jako Málik, al-Awzá'í, as-Sawri, al-Lejs bin Sa'd, aš-Šáfi'í, Ahmed a Ishák 
bin Rahawejh. Ti všichni věří v Alláhovy atributy aniž by je měnili, zcela je ignorovali, převraceli 
jejich význam nebo je připodobňovali Jeho stvořením." 
A jakýkoli obraz Alláha vstoupí do naší mysli musí být odmítnut, protože 
�ُ+Kِ�َ

ْ+َ; َآِ�ْ_ِ�ِ� َ.ْ�ٌء َوُهَ� ا
kُ+�َِّE اَْ 
"není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý."  (Šúra:11) 
Nu'ajm al-Chuzá'í, učitel imáma Buchárího, pravil:   
„Kdokoli připodobňuje Alláha Jeho stvořením je nevěřící a kdokoli popírá atributy, které si Alláh 
připsal je nevěřící. Je nemožno připodobňovat Alláha kterémukoli z Jeho stvořeních. Vedeni jsou 
ti, kdo potvrzují Alláhovy atributy, způsobem slušícím Jeho majestátu, zmíněným v jasných 



koranických verších a autentických Prorokových y hadísech a odmítá jakoukoli poskvrnu 

Alláhových atributů." 
 
 

Víra v anděly 
 

Muslim by měl věřit v Alláhovy anděly, které stvořil, aby Jej uctívali a které popisuje jako: 
�َنُ�َ$ْ��ٌد َُ�ِ 
„ to služebníci jsou jen Jeho ctihodní,“ (Anbijá´:26) a takto: 
6ِْ#ُ��َنُ �ِ'ِ+َ6ْ�َ �ْ
َ�ِ� اْرَ:3Pَ َوُه8ْ ِِ Uَن ِإ�Iُ#َ6ْ�َ U8ْ َوHُ#َ�ْ�َ �� َ"ْ+َ� َأْ�ِ��8ْHِ َوََ 8ُ�َIْ�َ 
"A On zná dobře, co je před nimi a co je za nimi, a oni se přimlouvat nesmějí, leč za toho, v 
němž On nalezne zalíbení; a oni se před Ním třesou bázní." (Anbijá´:28) 
Andělé spadají do různých kategorií a jsou jim připsány rozličné povinnosti. Jsou, mimo jiné, 
těmi, kdo nesou Alláhův trůn: 
 ا
�2ََِّ� َ�ْ*ِ�ُ��َن اْ
Iَْ�َش
 „Ti and ělé, kteří trůn nesou“ (Gháfir:7), těmi, kdo hlídají Ráj a Peklo a těmi, kdo 
zaznamenávají skutky služebníků, abychom zmínili alespoň pár. 
Muslim by měl věřit v ty, jenž Alláh jmenuje, jako jsou Džibríl (Gabriel), Mikáil, Málik, strážce 
pekelného ohně a Isráfil, který je odpovědný za zatroubení na Pozoun.  

'Áiša oznamovala, že Prorok y pravil, "Andělé byli stvořeni ze světla, džinové z plamene ohně, 
který nekouří a Adam z toho, co vám bylo popsáno."  Zaznamenal Muslim. 
 

 

Víra v písmo 
 

Muslim by měl věřit, že Alláh seslal svým Prorokům Knihy, aby objasnil Svoje právo a zval k 
tomu, jak praví Korán: 
�ِEْ�ِ
8ُHُIَ اْ
ِ$َ'�َب َواْ
ِ�+Jَاَن ِ
َ+ُ��َم ا
=َّ�ُس ِ"�َْ �=َ
ْJَ&ِْت َوَأ�=َِّ+�َ
� َأْرَ�ْ�َ=� ُرُ�َ�َ=� ِ"�ْْ�َ
َ 
"A vyslali jsme již posly s důkazy jasnými a seslali jsme s nimi Písmo a váhu, aby lidé 
jednali poctivě."  (Hadíd:25) 

�6ِِّ��َ� َوُْ=2ِِر�َ� َوَأْ&Jََل َ8ُHُIَ اْ
ِ$َ'�َب ِ"�َُ �َ+ِّ+�َِّ=
�ًة َ�َ�oَIَ ا
�َُّ� اَ�
َ+ْ*ُ$8َ َ"ْ+َ� ا
=َّ�ِس ِ�+َ�� اْ�َ'َ�ُ#�ا ِ�+ِ�َآ�َن ا
=َّ�ُس ُأًَّ? َواِِ ِّf*َ
ْ  
"Lidé byli národem jediným a poslal Bůh proroky jako hlasatele i jako varovatele a seslal s 
nimi Písmo s pravdou, aby rozsoudil mezi lidmi to, v čem se rozcházeli." (Bakara:213) 
Muslim by měl také věřit ve zjevená písma, která Alláh jmenuje, jako je tóra, evangelium, žalmy 
a Korán. Svatý Korán je konečné a nejlepší z těchto písem. Potvrzuje písma, která přišla před ním 
a je nad nimi svědkem, dosvědčujíce pravdu a vyvracejíce lež v nich6. Všichni muslimové by 
měli následovat jeho příkazy, vyhýbat se zakázanému a obracet se na jeho pravidla k usazení 

svých rozdílností. Také by měli následovat autentickou Prorokovu y Sunnu, protože Alláh 

poslal Muhammeda y k džinům i lidem a seslal Svatý Korán, aby mezi nimi rozsoudil. Také jej 

                                                 
6 Lež vzniklou jak záměrem, tak i chybami lidí za léta existence těchto písem. Muslimové věří v dokonalý Božský 
původ těchto písem, tato ovšem byla časově ohraničená příchodem písma dalšího, až po poslední proroctví, Korán  



učinil lékem na choroby, jako jsou pokrytectví, ignorance a pochyby, v objasnění všeho a ve 
vedení a milosrdenství pro ty, kteří věří. Korán praví: 
�ُ��َنَ�ْ:ُ 8ْ$َُّ�Iَ
��َرٌك َ��:َِّ�hُ�Iُ َوا:َُّ��ا ََُ hُ�=َ
ْJَ&َْوَه2َا ِآَ'�ٌب َأ 
"A také toto Písmo, jež seslali jsme nyní, je požehnané; následujte je a buďte bohabojní - 
snad dosáhnete milosti!" (An‘ám: 155) 

USُا 3�َ�َ َه�ً+Hِ.َ (َ"ِ �=َ0ْ9ِ8ْ َوHِEِ#ُ&َْأ �ِْ 8ْHِ+ْ�َ�َ ا�ً+Hِ.َ ?ٍَّ
ُ$7ِّ َ.ْ�ٍء َوُهً�ى َوَرْ�َ�ً? َوَ�ْ�َم َ&ْ�oُIَ ِ�� ُآ7ِّ ُأِ �&ً�+َ�
َ=� َ�َ�ْ+َ) اْ
ِ$َ'�َب ِ:َّْْJ&َِء َو
�َ+�ِ�ِEْ�ُ�ْ
 َوُ"6َْ�ى ِ
"A seslali jsme ti Písmo, jež objasněním je všeho, vedením, milosrdenstvím i zvěstí 
radostnou pro ty, kdož do vůle Boží se odevzdali." (Nahl:89) 

�َّ=
ْ�ُ) ا
Eََّ��َواِت َوا]ْرِض U ِإَ
َ� ِإU ُهَ� ُ�ْ*ِ+� َوُ�ِ�+7ْ1ُ َ�� َأ��Hَُّ اُ �ُ
ُ=�ا ِ"�
�َِّ� َوَرُ��ِ
ِ� ُس ِإ&ِّ� َرُ��ُل ا
�َِّ� ِإَ
ْ+�Iً+�ِ9َ 8ْ$ُ ا
2َِّي َِp�َ ,ُ
�ُ'َHْ:َ 8ْ$َُّ�Iَ
َ hُ�Iُ�
�َِّ� َوَآِ�َ��ِ:ِ� َوا:َِّ�"ِ �ُِSْ�ُ 2َِّي
��ِّ ا]ِّ�ِّ اَِّ=
وَنا  

"Rci (Muhammede): „Lidé, já v ěru jsem poslem Božím k vám všem vyslaným od toho, 
jemuž náleží království na nebesích i na zemi. Není božstva kromě Něho a On je ten, jenž 
život i smrt dává. Věřte tedy v Boha a posla Jeho, proroka neučeného,jenž věří v Boha a 
Jeho slova, a následujte jej - snad se octnete na cestě správné!“ (A‘ráf:158) 
Koránských veršů k tomuto tématu existuje mnoho.  
 

 
Víra v posly 

 
Muslim by měl věřit v Alláhovy posly bez výjimek. Musí věřit, že Alláh posílá lidstvu posly z 
jejich řad jako varovatele, nositele šťastných zpráv a zvoucí k pravdě. Kdokoli je následuje určitě 
obdrží blaženost a štěstí, a kdokoli je neposlouchá bude zatracen a zhanoben. Muhammed y byl 

nejlepším z těchto poslů. Alláh praví: 
�� َ"Iَْ_َ=� ِ�� ُآ7ِّ ُأٍَّ? َرU��ُ َأِن اْ�ُْ�َ
�وا ا
�ََّ� َوا9َْ'ِ=ُ��ا ا
(�Vُ�ََّتَوَُ  

"A vyslali jsme již k národu každému posla, aby hlásal: „Boha uctívejte a Tághútovi se 
vyhýbejte!“  (Nahl:36) 
7ِ�ُُّ�
� اَIْ"َ ?ٌَّ\�ُ �َِّ�
�6ِِّ��َ� َوُْ=2ِِر�َ� ِ
A0َ َ�ُ$�َن ِ
�=َّ�ِس 3�َ�َ اَُ A�ُُر 
"Posly, hlasatele zvěsti radostné i varovatele, aby lidé po jejich příchodu neměli výmluvy 
právoplatné proti Bohu."  (Nisá´:165) 

.َ ِّ7$ُ"ِ �َُّ�
�+ِّ+َ� َوَآ�َن اَِّ=
ْ� ِر�9َِ
ُ$8ْ َوَ
ِ$ْ� َرُ��َل ا
�َِّ� َوَ��َ:8َ اِ �ٍ�� َأَ"� َأٌََّ�*َْ�ٍء َ�ِ�+ً��َ� َآ�َن ُ  
"A Muhammed není otcem žádného muže z vás, ale je poslem Božím a pečetí proroků. A 
Bůh je vševědoucí o věci každé." (Ahzáb:40) 
Muslim by měl také věřit v ty proroky a posly, o nichž je autenticky známo, že je Alláh a Jeho 

Posel y jmenovali, jako jsou Noe, Húd, Sálih a Ibráhím  – alejhimu s-selám. 

 

 
Víra v poslední den 

 



Víra v poslední den zahrnuje víru ve všechno, co se stane po smrti a o čem nás Alláh a Jeho Posel 
informovali. To zahrnuje trest v hrobě7, zdejší utrpení nebo požehnání. Také se to týká víry ve 
všechno, čeho bude svědkem Soudný den, jak Most skrz pekelný oheň, Váhy, Počítání, Odměnu 
a Trest, předkládání záznamů, které budou úspěšní věřící předkládat pravou rukou zatímco 
ztroskotaní nevěřící budou schovávat levou ruku za záda.  

Toto také zahrnuje víru v napajedlo8, která bude dána Proroku Muhammedovi y, víru v Ráj a 

Oheň pekelný, víru, že věřící pohlédnou na svého Pána a promluví s Ním9. Muslim by měl věřit 
ve všechna tato fakta a další, která jsou jasně uvedena v Koránu a autentických slovech, která 

vyslovil Prorok Muhammed y. 

 

 
Víra v Božské předurčení 

 
Víra v Kader (Božské předurčení) se skládá ze čtyř věcí: 
První je víra, že Alláh zná, co bylo a co bude; je si vědom všeho týkajícího se jeho služebníků, 
zná jejich podíl a výživu, čas jejich narození i smrti, jejich skutky a všechno ostatní k nim se 
vztahující. Nic před Ním není skryto. Korán praví:  


�ََّ� ِ"ُ$7ِّ َ.ْ�ٍء َ�ِ�+8ٌِإنَّ ا  
"B ůh o každé věci je vševědoucí…"  (Mudžádala:7) 

� َأْ1َ �ََّ�
��َط ِ"ُ$7ِّ َ.ْ�ٍء ِ�ْ�ً��َأنَّ ا
�ََّ� 3�َ�َ ُآ7ِّ َ.ْ�ٍء 1َِ��ٌ� َوَأنَّ اَ  

                                                 
7 Víra v trest v hrobě je jednomyslně potvrzená  konsenzem Lidu Sunny a Společenství (idžmá‘ ahlu s-sunna we l-
džemá’a), potvrdil to i Abú l-Hasan al-Aš‘arí v díle Risála  ilá ahl as-saghr, str.279.  Odporují tomu pouze skupiny 
chawáridž a někteří z mu‘tezilitů.  
Bůh Nejvelebnější hovoří: „Ohněm, jemuž budou vystaveni za jitra i za večera. A v den, kdy udeří Hodina, 
bude zvoláno: Uveďte rod Faraónův do trestu nejpřísnějšího!“ (Gháfir:46)  
Toto přesvědčení podpírá také mnoho hadíthů. Al-Bejhekí jich v práci na toto téma s názvem Isbát ‘azábi  l-
kabr,  jich zaznamenává na 240. 
Ibn  Abbás pravil: „Posel Boží y  procházel po straně dvou hrobů v Mekce nebo Medíně a řekl: „ Opravdu oni jsou 
trestáni, ale nejsou trestáni za nic velkého.“ Poté řekl: „ Jeden z nich nedbal na to, aby se nepošpinil svou močí, a 
druhý zase chodil mezi lidmi a vykládal báchorky (aby působil mezi lidmi nenávist) …“ Zaznamenává al-Buchárí, 
ang. překl. 1/141/č.215;  Ahmad a sestavitelé čtyř sbírek Sunen).  
Imám aš-Šáfí`í řekl: „Trest v hrobě je pravdou, dotazovaní zemřelých (anděly) je pravdou, zmrtvýchvstání je 
pravdou, den soudu je pravdou, ráj a oheň jsou pravdou. Cokoliv se nachází v sunně a je vzpomenuto učenci a jejich 
žáky v zemích muslimů, je pravdou.“ Zaznamenal al-Bejhekí  v Menákibu š-Šáfí`í, 1/415. 
8 Komentátor díla al-‘Akídatu t-Taháwíjja řekl: „Hadísy týkající se napajedla dosáhly bodu mutewátir,  vyprávělo je 
více než 40 sahábů.“Anas ibn Málik řekl: Posel Boží y řekl: „Velikost mého napajedla je taková, jako oblast mezi 
Jeruzalémem a San‘á v Jemenu, a menších je jako hvězd na nebi.“ Zaznamenal al-Buchárí, ang. překl. 
8/380/č.582. Sámura řekl: Posel y pravil: „Každý posel bude mít napajedlo. Soupeří o to, kolik lidí k nim přijde. 
Doufám, že mne Bůh obdaří velkým počtem lidí.“ Zaznamenal at-Tirmidhí, šejch  al-Albání uznal za sahíh v  as-
Sahíha, č. 1589. Jedinou výjimkou je Prorok Sálih, který obdržel hawd již na tom to světě, ve vemeni své 
velbloudice. 
9 Šu‘ajb vyprávěl, že Posel Boží y řekl: „Když lidé ráje budou vcházet do ráje, Bůh Blahoslavený a Vyvýšený 
řekne: „Což toužíte ještě po něčem dodatečném, čímž mohu vás obdařit?“ Odpoví: „Což nerozjasnil jsi naše tváře? 
Což jsi nás neuvedl do ráje a nezachránil od ohně? Tehdy (Bůh) odsune záclonu, a nebude jim dáno nic, co by 
jim bylo více milé, než pohled na svého Pána, Vznešeného Blahoslaveného.“ Zaznamenal Muslim, ang. překl. 
1/114/č. 347 a další. 



"B ůh je nad každou věcí všemocný, a že Bůh objímá věděním Svým věci všechny." 
(Talák:12) 
Druhá je víra, že uchovává všechny úradky v Deskách přísně střežených, neboli al-Lewh al-
Mehfúz, jak praví Korán:  
rٌ+#ِ� َوِ�ْ=َ�َ&� ِآَ'�ٌب َ
"Máme knihu, jež záznamy střeží." (Káf:4) 

�ا َو>�eََرُه8ْ َوُآ7ََُّّ�1َ �َ sُ'ُ$ْ&َ3 َو:َ�ْ�َ
�+ٍ� ِإ&َّ� َ&ْ*ُ� ُ&ْ*ِ+� اَِْ.ْ�ٍء أْ�hُ�=َ+ْKَ ِ�� ِإَ�ٍم ُ  
"A každou věc jsme spočítali v hlavní Knize zjevné." (Jásín:12) 
Dále praví:  
+Eِ�َ �َِّ�
� ِ�� ا
Eََّ��ِء َوا]ْرِض ِإنَّ َذِ
َ) ِ�� ِآَ'�ٍب ِإنَّ َذِ
َ) 3�َ�َ اَ 8ُ�َIْ�َ �ََّ�
ٌ�َأَ
8ْ�َIْ:َ 8ْ َأنَّ ا  

"Což nevíš, že Bůh zná vše, co na nebi je i na zemi? A vše to je věru v Deskách přísně 
střežených (arab. al-Lewhu l-Mahfúz) zapsáno, a to je pro Boha vskutku velmi snadné." 
(Hadž:70) 
Třetí je víra, že Jeho vůle absolutní a mocná a cokoli rozkáže, bude a co nerozkáže, se nikdy 
nestane.  

�ََّ�
� �6َ�َُء ِإنَّ اَ 7ُIَ#ْ�َ  
"A B ůh věru učiní vše, co chce." (Hadž:18) 

َ�� َأْhُ�ُ ِإَذا َأَراَد َ.ْ+�0ً َأْن َ�ُ��َل َ
ُ� ُآْ� َ�َ+ُ$�ُنِإ&َّ  
"A když n ěčeho si přeje, je rozkaz Jeho pouze: „Staniž se!“ a stane se."  (Jásín:82) 


ِ�+َ�َوَ�Iَ
� َ:�6َُءوَن ِإU َأْن �6َ�ََء ا
�َُّ� َربُّ اَْ  
"Však přát si toho nebudete, pokud Bůh, Pán lidstva veškerého, nebude chtíti!" (Tekwír:29) 
Čtvrtá je víra v Něj jako samotného Stvořitele, jak praví Korán:  

fُ ُآ7ِّ َ.ْ�ٍء َوُهَ� 3�َ�َ ُآ7ِّ َ.ْ�ٍء َوِآ+7ٌِ��َ �َُّ�
 ا
"B ůh stvořitelem je věcí všech a On ručitelem je též všeho." (Zumer:62) 


Vَ fٍْ+ُ� ا
�َِّ� َ�ْ�ُز8ْ$ُ1ُ َِ� ا
Eََّ��ِء َواِ��َ �ْ]ْرِض U ِإَ
َ� ِإU ُهَ� Sْ:ُ 3َّ&Nَ�ََ�ُ$�َنَ�� َأ��Hَُّ ا
=َّ�ُس اْذُآُ�وا ِ&Iَْ�َ? ا
�َِّ� َ�َ�ْ+ُ$8ْ َه7ْ ِ  
"Lidé, pomn ěte dobrodiní Božího vůči vám! Je snad nějaký stvořitel kromě Boha, který 
uštědřuje vám obživu z nebes i ze země? A není božstva kromě Něho - jak mohli jste se tak 
odvrátit?"  (Fátir:3) 
Víra v Božské předurčení proto zahrnuje všechny tyto čtyři kategorie. To je stanovisko Ahlu s-
Sunna we l-Džamá'a. Pouze ti, co vnášejí inovace do náboženství, popírají některé z těchto 
kategorií. 
 
 

O stanoviscích Ahlu s-Sunna we l-Džama’a  

  
     Víra v Alláha také zahrnuje přesvědčení, že víra (arab. ímán), je tvořena jak slovy, tak skutky, 
že tato víra narůstá s činy poslušnosti a klesá jako výsledek páchání skutků z neposlušnosti, nebo 
že není možné obvinit muslima z nevíry (arab. kufr), jako výsledek neposlušného jednání a 
páchání velkých hříchů jako jsou cizoložství, krádež, lichva, pití alkoholu a neposlušnost rodičů 
tak dlouho, dokud on nebo ona nepovažuje tyto hříchy za povolené. Korán praví:  

َّ7Yَ �ْ�َ�َ �َِّ�

َ�ْ� �6َ�َُء َوَْ� 6ْ�ُِ�ْك ِ"�ِ (َ
� ُدوَن َذَِ �ُ#ِCْ�ََأْن 6ْ�َُ�َك ِ"ِ� َو �ُ#ِCْ�َ U �ََّ�
�اِإنَّ اً+Iِ"َ UAYَ  
"B ůh neodpustí, je-li k němu něco přidružováno, ale odpustí vše, co je mimo toto, tomu, 
komu chce." (Nisá´:116) 

Autentický Prorokův y hadís také stanovuje, že Alláh nakonec vyvede z pekelného ohně 
každého, kdo má v srdci víry alespoň za váhu zrnka.  



Víra v Alláha také vyžaduje lásku pro Jeho slávu, nenávist pro Jeho slávu a souručenství a zříkání 
se pro Jeho slávu. Pravý věřící miluje věřící a bere si je za přátele a odporuje vůči nevěřícím a 

zříká se jich. Nejlepší z věřících, které může věřící milovat, jsou Společníci Proroka y. Ahlu s-

Sunna we l-Džama'a je milují a věří, že jsou to ti nejlepší z lidstva, jak Prorok y pravil ve velmi 

dobře známém hadísu: "Nejlepší z generací je má generace, pak ti, kdo je následují a pak ti, kdo 
po nich následují."   Také věří, že nejlepší z nich jsou v následujícím pořadí: Abú Bakr, potom 
Omar bin Al-Chattáb, pak Osmán bin ‘Affán, pak 'Alí bin Abí Tálib. Pak ti ze Společníků, kteří 
obdrželi dobrou zprávu o vstupu do Ráje a pak ostatní Společníci. Drží kontrolu nad spory, které 
mezi nimi vyvstaly a věří, že se snažili ze všech sil dělat pouze to, o čem věřili, že je správné. 
Kdokoli měl pravdu v tomto posouzení dostane dvojnásobnou odměnu a kdokoli se mýlil ve 

svém soudu, dostane jednu odměnu. Také milují věřící členy Prorokovy y rodiny a jeho 

manželky, Matky věřících.  
     Osvobodili se od stanoviska, které v tomto bodě zaujímá sekta šíitů. Tito nenávidí Prorokovy 

Společníky, haní je a umísťují členy Prorokovy y rodiny na vyšší postavení, než pro ně Alláh 

určil. Také se distancují od stanoviska zaujímaného sektou an-newásib, kteří uráží členy 

Prorokovy y rodiny slovy i skutky.  

To, co jsme uvedli v tomto krátkém pojednání o pravém vyznání víry, se kterým Alláh poslal 

svého Posla y, představuje víru Zachráněné skupiny, tj. Ahlu s-Sunna we l-Džama 'a, o které 

Prorok  y pravil:  

"Skupině mých následovníků bude nadále dáno vítězství zatímco se budou držet Pravdy, 
nebude jim ublíženo těmi, kdo se jich zřekli, dokud se nevyplní Rozkaz Alláha."  
Také řekl: 
"Židé a křesťané se rozdělili do 72 frakcí. A moje umma se rozdělí do 73 frakcí. Všechny 
budou potrestány peklem, kromě jedné." Společníci se otázali: "A která to je? "To jsou ti, jenž 
budou dodržovat to, co společníci dnes (tj. víru i zákony)." 
 
     Vskutku, toto je autentická věrouka, kterou by měl člověk následovat. Ti, kteří odporují nebo 
se odchylují od této víry, spadají do mnoha kategorií. Zahrnují, mimo jiné, ty co uctívají modly, 
anděly, svaté, džiny, stromy a kameny. Tito lidé nenásledují volání Alláhových Poslů; naopak 
tvrdohlavě jejich volání odmítají. To je přesně to, co Kurajšovci a další Arabské kmeny dělaly při 
příchodu Proroka Muhammeda y s Pravdou od jeho Pána. Doprošovali se svých falešných 

bohů, aby naplnili jejich potřeby, uzdravili jejich nemocné a dopřáli jim vítězství nad nepřáteli. 
Také jim obětovali a přísahali jejich jménem. Když Prorok nesouhlasil s jejich hloupými 
přesvědčeními a zval je k uctívání Alláha Jediného a aby Mu nepřidružovali společníky v 
uctívání, odpověděli:¨ 
� اْ
َ�Hَّ�ُرُ�ْ� ِإَ
ٍ� ِإU ا
�َُّ� اْ
َ�اِِ � 7ْ1ُ ِإ&ََّ�� َأَ&� ُْ=2ٌِر َوَ
"Což neučinil z více božstev Boha jediného? To věru je věc podivná!"  (Sád:5) 
Prorok neupadl v zoufalství. Pokračoval ve výzvě k uctívání Alláha Jediného, varoval je před 
přidružováním v Jeho uctívání a vysvětloval jim skutečnost islámu. Jeho úsilí se později 
vyplatilo, když hromadně přestupovali v Alláhovo náboženství. Islám posléze svrchovaně 
panoval a převážil nad všemi ostatními náboženstvími díky úsilí Proroka y, jeho Společníků a 

těch, kdož je následovali ve zbožnosti. Situace se znovu změnila poté, co zavládla ignorance a 



převážná většina lidí se obrátila ke svým hloupým, ignorantským praktikám, včetně podílení se 
na všech formách přidružování k Alláhu (tj. širku). Tento úkaz se vzestupně šíří naší současnou 
společností kvůli ignoranci. Argumenty, které tito lidé předkládají, se nijak neliší od argumentů 
jejich předchůdců, konkrétně: 
�َِّ�
 ُ.َ#�Iَُؤَ&� ِ�ْ=َ� ا
"Toto jsou přímluvci naši u Boha!" (Júnus:18) 
A: 
3#َ

ُ+َ��ُِّ"�َ&� ِإَ
3 ا
�َِّ� ُزِْ Uُه8ْ ِإ�ُ�ُIْ&َ �َ 
"My je uctíváme jen proto, aby nás co nejvíce k Bohu přiblížili." (Zumer:3) 
Alláh vyvrátil toto falešné tvrzení a vyjasnil jim, že uctívání jiné osoby nebo věci kromě Alláha 
je nehorázný širk a nevíra. Korán praví:  

� �Pُ�َ Uُُّه8ْ َو8ْHُIُ#َ=ْ�َ U َوَ �َِّ�
�وَن ِْ� ُدوِن اُ�ُIْ�ََِّ�َو�

�َن َهUSُِء ُ.َ#�Iَُؤَ&� ِ�ْ=َ� اُ��ُ�َ  
"Oni uctívají místo Boha něco, co jim nemůže ani škodit, ani prospívat; a říkají: „Toto jsou 
přímluvci naši u Boha!“ (Júnus:18) 
Alláh vyvrátil toto tvrzení ve stejném verši takto: 


3 َ��َّ� 6ْ�ُِ�ُآ�َن َ�Iَ:ََو �ُ&َ�*َ�7ْ1ُ َأُ:َ=��0َُِّن ا
�ََّ� ِ"َ�� 8ُ�َIْ�َ U ِ�� ا
Eََّ��َواِت َوU ِ�� ا]ْرِض ُ�ْ  
"Rci: „Chcete poučovat Boha o něčem, co by neznal na nebesích a na zemi? Sláva Mu, oč 
vznešenější je On než to, co k Němu přidružujete!“ 
(Júnus:18) 
Tyto verše jasně ukazují, že uctívání proroků, světců a dalších vedle Něho je největší formou 
Širku, což je neodpustitelný hřích. Pouze ti, co ho páchají vynalezli toto jméno. Korán praví:  
3#َ

ُ+َ��ُِّ"�َ&� ِإَ
3 ا
�َِّ� ُزِْ Uُه8ْ ِإ�ُ�ُIْ&َ �َ 
"My je uctíváme jen proto, aby nás co nejvíce k Bohu přiblížili."  (Zumar:3) 
Alláh vyvrátil toto tvrzení takto: 

� ُه8ْ ِ�+ِ� َ�ْ�َ'َ ��ِ 8ْHُ=َ+ْ"َ 8ُ$ُ*ْ�َ �ََّ�
�ي َْ� ُهَ� َآ�ِذٌب َآ#َّ�ٌرِإنَّ اِHْ�َ U �ََّ�
ِ�ُ#�َن ِإنَّ ا  
"B ůh věru pak mezi nimi rozsoudí to, o čem ve sporu byli. A Bůh zajisté nepovede správně 
ty, kdož lháři jsou a nevěřící zarputilí."  (Zumar:3) 
V tomto verši tedy Alláh činí kříšťálově průzračným, že uctívání, které nabízejí jiným mimo Něj, 
ať formou invokace, naděje, strachu nebo jinak, je nehorázná nevíra. Také je nazývá lháři, když 
tvrdí, že falešní bohové je přibližují Alláhu.  
 
    Existuje množství ideologií a filosofií v naší současné době, které odporují této pravé víře v 
každém detailu. Následovníci těchto ideologií a filosofií vynalezených Leninem, Marxem a 
dalšími, kteří zvou k ateismu a nevíře, dávají svým vírám odlišná jména, jako socialismus, 
komunismus a ba´sismus10. Tito lidé jsou v zásadě nevěřící, protože nevěří v Soudný den, Ráj a 
Peklo. Také odmítají všechna náboženství, protože tvrdí, že Bůh neexistuje a život je pouhá 
hmota. Ti, jenž, následují tyto ideologie a filosofie určitě ponesou nejhorší z následků tohoto i 
onoho života. 
    Další víry, které odporují pravé víře, včetně al-bátiníja a súfismu, jejichž následovníci věří, že 
jejich takzvaní světci jsou Alláhovými společníky v Jeho vládě a řízení světových událostí. 
Dávají jim jména jako Aktab, Awtad, a Aghwes. Vskutku, toto je nejhorší forma širku ve vztahu 
                                                 
10 Ideologie arabské nacionalistické, socialistické a sekulární strany ba‘s (v překladu „obroda“). Strana byla založena 
r. 1946 v Damašku křesťanem Michelem Aflaqem jako reakce na západní výzvy. Strana našla úrodnou půdu i 
v sousedním Iráku, ale později se irácká (kawmí – panarabisté) a syrská (kutrí - regionalisté) větev rozešla a začalo 
vzájemné nepřátelství. Sýrie podporovala za irácko-íránské války perský Írán proti arabskému Iráku. Strana je 
ispirována francouzskou revolucí a odkazem pozitivistické filozofie jakobínů. Mezi nejvýznamnější představitele 
iráckého křídla strany patřil Saddám Husajn.  



k Alláhovu vůdcovství; to je dokonce ještě horší, než forma širk, která převládala v předislámské 
Arábii, poněvadž Arabové přidružovali Alláhu partnery pouze v uctívání, nikoli v Jeho 
vůdcovství. Jak praví Korán:   


��ِّ ِإَذا ُه8ْ 6ْ�ُِ�ُآ�َنmِ�ََذا َرِآُ��ا ِ�� اَْ
�ِّ�َ� َ�َ��َّ� َ&\َّ�ُه8ْ ِإَ
3 اْ

ُ� اَ �َ+Kِ�ِ�ُْ �ََّ�
ُ#ْ�ِ) َدَ�ُ�ا ا  
"A když plují na lodi, vzývají Boha a upřímně mu zasvěcují svou víru, když však je potom 
na souši zachrání, hle, modloslužebníky se stávají.”  (Ankebút:65) 
�َُّ�

�َّ اُ��ُ+َ
َ 8ْHُ�َ�َ�َ �َْ 8ْHُ'َ
ْNَ�َ �ْ0ِ
 َوَ
"Zeptáš-li se jich, kdo je stvořil, věru odvětí: „B ůh!“  (Zuchruf:87) 

�َ
َ� اِْ َّ�*َ
ْ� َ�ْ�ُز8ْ$ُ1ُ َِ� ا
Eََّ��ِء َوا]ْرِض َأْم َْ� َ�ْ�ِ�ُ) ا
kَ�َّْE َوا]ْ"�Kََر َوَْ� ُ�ْ�ِ�ُج اَْ 7ْ1ُ �ُِّ"�َ�ُ �َْ� اْ
َ*�ِّ َوَِ ,َِّ+�َ
+ِِّ, َوُ�ْ�ِ�ُج اْ

�َن ا
�َُّ� َ�ُ�7ْ َأA�َ َ:'َُّ��َنا]ُ��ُ+َEَ�َ �َْ  

"Rci: „Kdo ušt ědřuje vám obživu z nebes a země? Kdo vládcem je sluchu a zraku? Kdo 
dává vzejít živému z mrtvého a mrtvému ze živého a kdo řídí rozkazy všechny?“ I odvětí: 
„B ůh!“ Rci jim tedy: „Pro č tedy nechcete být bohabojní?“ (Júnus:31) 
Ti, kdo páchají širk v dnešních dnech jsou horší, než jejich předchůdci, protože jednak někteří z 
nich přidružují Alláhu společníky v Jeho vůdcovství a taky v tom, že páchají širk v časech 
snadných i obtížných. To je dost zjevné z jejich praktik ve svatyních al-Husejna, al-Badáwí a 
jiných v Egyptě, ve svatyni al-Ajdarús v Adenu, svatyni al-Hádí v Jemenu, svatyni Ibn 'Arabí v 
Sýrii, svatyni 'Abdulkádir al-Džejlání v Iráku a dalších dobře známých svatyních po celém 
muslimském světě. Aby byly věci horší, najde se jen málo lidí, kteří na sebe vezmou to utrpení 

připomínat těmto ignorantům pravý Tewhíd, se kterým Alláh poslal svého Posla y. Modlíme se 

k Alláhu Všemohoucímu, aby je přivedl k Pravdě a pomohl muslimským vůdcům bojovat s tímto 
úkazem a vykořenit jej.  
 
     Z věr, které odporují pravé víře s ohledem na Alláhova jména a atributy je to přesvědčení 
zaujímané sektami džehmíja, mu'tezila a jim podobnými. Tyto sekty zcela ignorují Alláhovy 
vznešené a dokonalé atributy, jelikož si snad myslí, že On je neexistující nebo neživá bytost! Jak 
dalece je On vzdálen od toho, co o Něm hovoří!  
Ašá'ira je jiná sekta, která popírá některé z atributů, zatímco potvrzuje ostatní, odporujíce tak 

jasnému logickému stejně jako textovému důkazu z Koránu a autentických Prorokových y 

hadísů.  
Ta správná a pravá víra je víra Ahlu s-Sunna we l-Džemá'a, kteří potvrdili všechna jména a 

atributy, které si Alláh přisoudil v Koránu nebo skrze Svého Proroka y. Staví Jej daleko od Jeho 

stvoření, není nikoho, kdo by nesl nějakou podobnost s Ním. Odkazují na všechny důkazy v 
Koránu a Sunně aniž by v nejmenším převraceli jejich význam. Touto cestou se vyvarují zmatku, 
v nějž upadli jiní. Tato víra je cestou ke spáse a požehnání v tomto životě i na onom světě. Je to 
Přímá stezka, která byla následována ctnostnými předchůdci a jejich vůdci. Podmínky dnešních 
muslimů nebudou napraveny jinak, vyjma následováním stejné cesty předchůdců, jež se pevně 
drželi Alláhovy Knihy a Sunny Jeho Posla y a stranili se všeho, co jim odporuje.  

 
 
 
 
 
 



Rušitelé islámu 
 
Měl bys vědět, drahý muslimský bratře, že Alláh uvalil povinnost na všechny své služebníky 
přijmout islám a přidržovat se ho a varoval je před následováním čehokoli jiného nežli islámu. 

Také vyslal Svého Proroka Muhammeda y, aby k tomu zval lidstvo. Alláh nás obeznámil v 

Koránu, že vedeni jsou ti, kteří následují učení islámu a svedení jsou ti, co je odmítají. Varoval 
nás v mnoha verších před odpadlictvím, všemi formami širku a před nevírou. Náboženští učenci 
uvedli, že existuje mnoho rušitelů islámu, které způsobují vyvádění člověka z lůna islámu. Kvůli 
dosažení spásy na onom světě stručně uvádím na následujících stranách s určitým vysvětlením 
nejkritičtější z těchto popíratelů, abyste se jim mohli vyhnout a varovat před nimi ostatní: 
 
1. Přidružovat v uctívání jiné k Alláhu. Korán praví: 

\َ
��ََّم ا
�َُّ� َ�َ�ْ+ِ� اَْ �ْ�َ�َ �َِّ�
ْ� َأْ&�Kٍَرِإ&َُّ� َْ� 6ْ�ُِ�ْك ِ"�ِ �َ+�ِ
ِ�َّd�
ِ �=ََّ? َوَNَْواhُ ا
=َّ�ُر َوَ  
Kdo bude přidružovat k Bohu, tomu Bůh zakáže vstup do ráje a bude mu příbytkem oheň 
pekelný; a nespravedliví nebudou mít pomocníky.“ (Máida:72)  
To jsou formy uctívání zahrnující vyvolávání zesnulých, žádosti o pomoc, nabízení jim obětí a 
přísahání jejich jménem.  
 
2. Ustanovovat prostředníky mezi člověkem a Alláhem, obracet se na jejich zprostředkování a 

dávat jim absolutní důvěru. Ti, kdo tak činí, jsou jednomyslně považováni za nevěřící.  
 

3. Neobviňovat modloslužebníky nebo ty, kteří se dopustili širku nebo nevíry a dostat se tak do 
pochybností zda jsou nevěřící, nebo souhlasit se jejich vírou.  

 

4. Věřit, že Prorokovo y zjevení není kompletní nebo dokonalé a že lidská pravidla nebo 

úsudek jsou lepší než toto. Ti, kteří preferují vládu falešných božstev, jsou nehorázní.  
 

5. Ti, kteří nenávidí něco, s čím Prorok y přišel jsou také nevěřící, dokonce i když podle toho 

jednají. Korán praví: 
8ْHُ
�َ� َأْ�َ��ََ�ْNَ�َ �َُّ�
 َذِ
َ) ِ"8ْHَُّ&Nَ َآِ�ُه�ا َ� َأْ&Jََل ا
"A to proto, že nenáviděli to, co seslal Bůh, a marné bude jejich konání." (Muhammed:9) 
 
6. Ti, kteří se vysmívají čemukoli, s čím islám přišel, jako je odměna a trest na věčnosti, jsou 
nevěřící. Korán praví: 

�ِ

�َّ ِإ&ََّ�� ُآ=َّ� َ&ُ��ُض َوَ&sُIَ�ْ 7ْ1ُ َأِ"�
�َِّ� َو>َ��ِ:ِ� َوَرُ��ُِ��ُ+َ
َ 8ْHُ'َ
ْNَ�َ �ْ0ِ
� ِإ�َ��ِ&ُ$8ْ ِإْن َ&Iْ:َ U �ْ�َ cُIَْ'2ُِروا 1َْ� َآَ#ْ�ُ:8ْ َ" ُآْ=ُ'JِHْ'َEْ:َ 8ُْ@�َن َوََIْ
�َ+ِ�ِ\ْْ=2Iَ&ُ 8ْ$ُِّْب 8ْHَُّ&Nَ"ِ ?ً#َ@ِ�Wَ َآ�ُ&�ا ُِ ?ٍ#َ@ِ�Wَ 
"Rci: „Jak jste se mohli posmívat Bohu, Jeho znamením a Jeho poslu?“ Nevymlouvejte se! 
Stali jste se nevěřícími poté, co dostalo se vám víry pravé." (Tewba:65-66) 
 
7. Magie ve všech jejích formách, včetně odvracení něčeho od toho co on nebo ona milovali nebo 
způsobení, aby někdo miloval někoho nebo něco, co normálně nemá rád. Kdokoli praktikuje 
magii nebo s ní souhlasí je nevěřící, jak dokazuje koránský verš, který praví: 

�ٍ��'ُ�َ 3َّ��U ِإ&ََّ�� َ&ْ*ُ� ِ�ْ'َ=ٌ? A�َ َ:ْ$ُ#ْ� َوَ� �Iَ�َُِّ��ِن ِْ� َأََ  
"Ti dva nezačali nikoho učit, aniž řekli: “My jsme toliko pokušitelé, nebuď tedy nevěřící!”  
(Bekara:102) 



8. Brát si nevěřící za záštitníky, spojence a poskytovat jim podporu a spolupráci proti muslimům 
je skutkem nevíry. Korán praví:  
�َ+�ِ
ِ�َّd
�ي اْ
َ�ْ�َم اِHْ�َ U �ََّ�
ْ=8ْHُ ِإنَّ اِ �َُّ&mِ�َ 8ْ$ُ=ِْ 8ْHَُّ
�َ'َ�َ �ْ َوَ
"Kdokoliv z vás se s nimi spolčí, ten stane se jedním z nich a Bůh věru nepovede lid 
nespravedlivý." (Máida:51) 
 
9. Ti, kdož věří, že je v jejich moci nebo autoritě opustit zákon islámu jsou nevěřící. Korán praví:  
�َ��ِ�ِ��َ
ْ=ُ� َوُهَ� ِ�� ا�ِ�َ�ِة َِ� اِْ 7َ��َ'Vَ tِْ+َ� ا!A�ِْم ِد�ً=� َ�َ�ْ� ُ�ْ�َْ�َ �ْ َوَ
"Kdo touží po jiném náboženství než po Islámu, nebude to od něho přijato a v životě 
budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí."  (Álu Imrán:85) 
 
10. Odvracet se od islámu a tvrdohlavě odmítat učit se jeho učení a jednat podle něj. Korán praví:  

�َّْ� ُذآَِّ� ِ"pَ��ِت َر"ِِّ� 8eَُّ َأْ�َ�َض َ�ِ 8ُ�َuَْأ �ْْ=َ'ِ�ُ��َنَوَُ �َ+ِ�ِ\ْ�ُ
ْ=�Hَ ِإ&َّ� َِ� اْ  
"Kdo je nespravedlivější než ten, jenž - když připomínána jsou mu znamení Pána jeho - od 
nich se odvrátí? My věru se provinilým pomstíme.." (Sedžda:22) 
 
Mezi všemi těmito odvolateli není rozdílu mezi tím, kdo je činí z legrace, vážně, v obavě, mimo 
toho, kdo byl donucen proti své vůli. Všechny tyto záležitosti patří mezi nejnebezpečnější a 
všechny se vyskytují (i mezi muslimy). Proto je nezbytné pro muslimy, aby se jich vyvarovali a 
báli se do nich upadnout.  
 
     Čtvrtý výše uvedený bod také zahrnuje ty, kteří věří, že lidmi vytvořené zákony jsou lepší, než 
islámský zákon, že islámský zákon není vhodný, aby byl aplikován v tomto století, že díky 
islámu muslimové zaostávají v některých sférách života nebo že se nedá aplikovat v jiných 
sférách než ve vztahu jedince s jeho Pánem. Tento bod se také týká těch, kdo si myslí, že 
useknutí ruky zloděje je zaostalý zákon, který by neměl být aplikován v dnešní společnosti. Dále 
to zahrnuje ty, kteří se domnívají, že se lze vymanit z islámského zákona v otázkách 
společenského života a z hraničních omezení, co je zákonné a co nezákonné, dokonce i když 
nevěří, že jiné zákony jsou lepší, než islámský zákon. Protože to znamená, že učinili zákonným, 
co Alláh prohlásil nezákonným. Kdokoli legalizuje, co Alláh učinil ilegálním, věci, jež jsou 
nezbytně známy v náboženství, jako cizoložství, pití alkoholu, půjčování na úrok nebo řízení 
podle jiného než Alláhova zákona, je nevěřící jednotným odsouhlasením všech muslimských 
učenců.   
 
U Alláha hledáme útočiště před Jeho bolestným trestem stejně jako přede všemi věcmi, které 

vyvolávají Jeho hněv. Alláhův pokoj a požehnání Jeho Poslu y, jeho čisté rodině a ctnostným 

Společníkům.  
 


