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Životopis Ibn Tejmíjji
Tekíjuddín Abú l-‘Abbás Ahmed ibn ‘Abdulhalím ibn ‘Abdusselám ibn Tejmíjja al-Harrání
al-Hanbelí se narodil v pondělí 10. rabi’u l-awwel 661 hidžry, tj. 22. ledna 1263 křesťanské
éry v Harránu. Jeho otec v roce 667 h./1268 kř. éry utekl se svou rodinou z Harránu do
Damašku v obavě před Tatary (Mongoly), kteří přepadli zemi islámu a byli již velmi blízko.
V Damašku, centru islámských studií té doby, Ahmed Ibn Tejmíjja následoval šlépěje svého
otce, který byl taktéž učencem islámských věd. Studoval u velkých učenců své doby, mezi
nimi i u ženy jménem Zejneb bint Mekkí, která ho učila hadís.
Dokončil svá studia ještě jako chlapec a ve věku 19 let se stal profesorem islámských studií.
Zběhlý v koránských studiích, hadísu, fikhu, teologii, arabské gramatice, scholastické teologii
a dalších oborech začal vydávat fetwy o náboženských a nábožensko-právních záležitostech,
aniž by následoval některou ze vžitých právních škol (mezhebů) – hanefíjskou, málikíjskou,
šáfi’íjskou či hanbelíjskou. Bránil platné prorocké tradice argumenty, které, ačkoliv byly
převzaty z Koránu a Sunny, byly až dosud lidem jeho doby neznámé. Otevřenost jeho
polemik mu nadělala mnoho nepřátel mezi učenci tradicionalisty, kteří ho falešně obvinili ze
všech druhů heretických názorů. Mezi nimi byl proslulý středověký muslimský cestovatel Ibn
Battúta, který navštívil Damašek, když byl Ibn Tejmíjja zrovna ve vězení. To Ibn Battútovi
nezabránilo ve své knize prohlašovat, že „byl svědkem toho, jak Ibn Tejmíjja na kazatelně
říkal: ‚každou noc Bůh sestupuje do nižšího nebe, jako je můj sestup‘, a sestoupil z kazatelny
krok dolů“.1 Ze čtení této věrouky se dozvíme, že Ibn Tejmíjja přijímal vlastnosti Alláha bez
ptaní po jejich podstatě a vysvětlení (bilá kejfe, tzn. dosl. „ bez „jak“ “).2
Bojoval proti heretickým novotám v náboženství, které byly v jeho době široce rozšířeny
všude po muslimském světě, zejména určitým činům a přesvědčením některých súfijských
řádů, jako uctívání svatých a navštěvování hrobů svatých a vrhání se do ohně. Jeho útok na
súfíje mu způsobil mnoho problémů s úřady, jejichž vůdci byli pod vlivem některých
súfistických vůdců.
Ibn Tejmíjjův boj nebyl omezen na súfíje a lidi, kteří následovali heretické novotáře; navíc
bojoval proti Tatarům, kteří napadli muslimský svět a téměř dosáhli Damašku. Lid Sýrie ho
vyslal do Egypta, aby po mamlúckém sultánovi, sultánovi Egypta a Sýrie požadoval, aby vedl
své vojsko do Sýrie a tím ji zachránil před Tatary, kteří do ní vpadli. Když zjistil, že sultán
váhá učinit, oč byl požádán, pohrozil sultánovi: „Jestliže se k Sýrii otočíš zády, dosadíme do
ní sultána, který ji může bránit a těšit se z ní v dobách míru.“ Účastnil se proti Tatarům bitvy
u Šekhabu nedaleko Damašku, která se konala během postního měsíce ramadánu. Vydal
armádě fetwu, že může přerušit svůj půst, aby jim pomohl proti nepříteli, stejně jako učinil
Prorok Muhammed y během osvojení Mekky. Muslimové vyhráli bitvu proti Tatarům a
1

Ibn Battúta – Rihíja, sv. 1, str. 110, pozn. 1.
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Viz níže.

vyhnali je z Damašku i z celé Sýrie. Ibn Tejmíjjova odvaha se projevila, když šel s delegací
‘ulemá mluvit s Kazanem, chánem Tatarů, aby zastavil svůj útok na muslimy. Žádný z ‘ulemá
si netroufnul mu cokoliv říct, kromě Ibn Tejmíjje, který řekl: „Prohlašujete, že jste
muslimové, máte s sebou muezíny, soudce, imáma a šejcha, ale přepadli jste nás a dosáhli
naší země, proč? Ačkoli vaši otcové a dědečci, Hülegü, byli nevěřící, nenapadli zemi islámu,
naopak slíbili neútočit a svůj slib dodrželi. Ale ty jsi slíbil a svůj slib jsi porušil.“3
Avšak veškerý tento džihád proti nepřátelům islámu nepomohl Ibn Tejmíjjovi s ‘ulemá.
Úřady ho mnohokrát uvrhly do vězení, dokud ve vězení nezemřel, kvůli jeho troufalosti a
pokrokovým názorům na mnoho právních a společenských otázek, které rozčilovaly jeho
oponenty, tradicionalisty.
Když však měl Ibn Tejmíjja možnost potrestat své oponenty mezi ‘ulemá, kteří mu způsobili
všechny druhy potíží a mnohokrát ho uvrhli do vězení, ukázal krajní velkomyslnost a odpustil
jim, když mu sultán an-Násir Kalewún dal příležitost takto učinit. Řekl: „Jestli je zabiješ,
nikdy nenajdeš ‘ulemá jako jsou oni.“ Sultán řekl: „Mnohokrát ti uškodili a chtěli tě i zabít!“
Ibn Tejmíjja odvětil: „Kdokoliv mi uškodil, je zproštěn viny, a kdo uškodil věci Boží a Jeho
Poslu y, toho Bůh potrestá.“4
Muslimští historici, jako az-Zehebí, Ibn Kesír, Ibnu l-‘Imád al-Hanbelí a mnoho dalších
chválili Ibn Tejmíjju a považovali ho za jednoho z největších učenců islámu všech dob.
Ibn Tejmíjja zemřel ve vězení v Damašku v noci ze soboty na neděli 20. zú l-ka’da 728 h., tj.
26.-27. září 1328 kř. éry.
Lid Damašku, který ho choval ve velké úctě, mu vystrojil nádherný pohřeb, jehož se
zúčastnilo přibližně 200 000 mužů a 15 000 žen. Byl pohřben na místním súfíjském hřbitově,
kde byla předtím pohřbena i jeho matka.5
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Ibn Kesír, al-Bidája we n-Nihája, sv. 7, část 14, str. 91-92.
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Ibn Kesír, al-Bidája we n-Nihája, sv. 7, část 14, str. 56.
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Pro popis Ibn Tejmíjjova pohřbu viz Ibn Kesír, str. 141-145.

Ibn Tejmíjjova bibliografie
Navzdory všemu neklidu ve svém životě, jak bylo diskutováno dříve, byl Ibn Tejmíjja
schopen napsat mnoho knih a pojednání o všech odvětvích islámského vědění. Jeho žák Ibn
Kajjím al-Džewzíja sestavil seznam jeho prací, který obsahuje 350 položek. Zde jsou některé
z nich:
A: Koránská studia a tefsír (výklad Koránu)
1. at-tebján fí nuzúlu l-Kur’án
2. Tefsíru s-súreti n-Núr
3. Tefsíru l-Mu‘áwizetejn (súra 113 a 114)
4. Tefsír Súretu l-Ichlás (súra 112)
5. Mukaddimetu fí Usúli t-tefsír
B: Fikh (Islámská právní věda)
1. Medžmú’atu l-Fetawá al-Kubrá. 5 svazků
2. Medžmú’ Fetawá Ibn Tejmíjja, 37 svazků
3. al-Kawá’idu n-Núráníjatu l-Fikhíja
4. Kitábu Menásiki l-Hadždž
5. Risálatu fí l-‘Ukúdi l-Muharrema
6. Kitábu l-Ferku l-Mubín bejne t-talák we l-jemín
7. Kitábu fí Usúli l-Fikh
8. Risálatu fí Raf‘u l-Hanefí jedejhi fí s-salá
9. Risálatu fí Sudžúdi s-sahw
10. Mes´elatu l-Half bi t-talák
C: Tasawwuf (Súfismus)
1. al-Furkán bejne Awlijá’i r-rahmáni we Awlijá’i š-Šejtán
2. Amrádu l-kulúb we š-Šifá’uhá
3. At-tuhfatu l-‘Irákíja fí A´meli l-kulúb
4. al-‘Ubúdíja

5. Ar-risálatu t-tedmúríja
6. Deredžátu l-Jekín
7. Bughjetu l-Murted (as-sab’íníja)
8. Ibtálu Wahdeti l-Wudžúd
9. at-Tewessul we l-Wásila
10. Risálatu fi s-semá‘i We r-raks
11. al-‘Ibádatu š-Šar’íja
D: Usúlu d-Dín a ‘Ilmu l-Kelám:
1. Risáletu fi Usúli d-Dín
2. Risáletu fí l-Ihtidžádž bi l-Kader
3. Džewábu Ahlu l-‘Ilm we l-Ímán
4. al-Iklíl fí l-Mutešábih we t-ta’wíl
5. ar-Risáletu l-Medeníja
6. Minhádžu s-sunneti n-nebewíja fí Nakdi Kelámi š-ší’ati l-Kaderíja
7. al-Muntaka min Achbári l-Mustafá
8. Šerhu l-‘Akídati l-Asfaháníja
9. Me’áridžu l-Wusúl ilá Me’árifáti anna Usúla d-Dín we Futú’ahu kadd bejjenehá ar-resúl
10. Akwámu má kíla fí l-Meshi’ti we l-Hikíneti we l-Kadá’i we l-Kaderi we t-te’líli we
Butláni l-džebrí we t-te’tíl.
11. Risáletu fí l-Kadá’i we l-Kader
12. Kitábu l-Imán
13. al-Furkán bejne l-Hakkí we l-Bátil
14. al-Wasíjatu l-Kubrá
15. Nakdu Te’sísi t-tekdís
16. ar-Radd ‘alá n-nusajríja
E: ar-Radd ‘alá Ashábu l-Milal (Odpověď stoupencům jiných náboženství):
1. al-Džewábu s-sahíh li men beddale Dína l-Mesíh

2. ar-Radd ‘alá n-nasára
3. Techdžílu Ahli l-Indžíl
4. ar-Risáletu l-Kubrúsíja
5. Iktidá´u s-siráti l-Mustakím fí Muchálefati Ashábi l-Džahím
F: Al-Mantik we l-Falsafa (Logika a filosofie):
1. ar-Radd ‘alá l-Mantíkíjín
2. ar-Risáletu s-sefedíja
3. Nakdu l-Mantik
4. ar-Risáletu l-‘Aršíja
G: al-Achlák we s-sijása we l-Idžtimá’ (Chování, správa a sociologie):
1. al-Hasana we s-sejji´a
2. al-Wasíjetu l-Džámi’a li Chajri d-Dunjá we l-Áchira
3. Šerhu l-Hadísi „Innemá l-A’málu bi n-Níjja“
4. as-Sijásatu š-šar’íja fí Islá´i r-ra’j we r-ra’íja
5. al-Hisba fí l-Islám
6. al-Mazálimu l-Mušteraka
7. aš-Šetrandž
H: Hadís:
1. Ahádís l-Kussas

Důvod, proč bylo napsána tato věrouka
Ibn Tejmíjja řekl:
„Šáfi’íjský soudce z Wásitu6 (v Iráku), jehož jméno je Radíuddín al-Wásití, mě navštívil na
své cestě na hadž. Tento šejch byl muž dobroty a víry. Stěžoval si mi na situaci lidí v té zemi
(tj. v Iráku) pod tatarskou (mongolskou) nadvládou nevědomosti, nespravedlnosti a ztráty víry
a vědění.

6

Město v Iráku.

Požádal mne, abych mu jako odkaz jemu a jeho rodině napsal ‘akídu (věrouku). Ale já jsem
odmítl se slovy: „Bylo napsáno mnoho věrouk. Obrať se na učence sunny.“ Avšak on vytrval
ve své žádosti a říkal: „Nechci žádnou jinou věrouku než tuto, co napíšeš ty.“ Tak jsem pro
něj napsal tohle, když jsem seděl jednoho odpoledne.
Mnoho kopií tohoto je rozšířeno v Egyptě, Iráku a dalších provinciích.7
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Úvod
Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného (1)8; Chvála Bohu (2); Jenž vyslal Svého Posla (3);
s vedením a náboženstvím pravdy (tj. islámem) a učinil ho završením nade všemi
náboženstvími. Bůh je nejlepším ze svědků (4) a dosvědčuji, že není božstva kromě Boha,
On nemá žádné společníky (5); doznávám a věřím v jedinnost Boží. A dosvědčuji, že
Muhammed je Jeho služebník a posel (6); Nechť Bůh štědře žehná jemu, jeho rodině a jeho
společníkům.
Toto je víra zachráněné skupiny (7), vítězných až do Soudného dne, lidu Sunny a Džemá‘a (8)
(tj. víra v Boha, Jeho anděly, Jeho knihy, Jeho posly, vzkříšení po smrti, víra v Božské
předurčení (kadar), ať je dobré nebo špatné) (9)
Částí víry v Boha je i víra v to, jak popsal Sám Sebe ve Své Knize (Koránu), a v to, jak Ho
popsal Jeho posel Muhammed (mír s ním). Věřit v to bez překroucení nebo popírání a bez
otázek a zpodobňování, naopak věřit v Alláha Vznešeného:
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"A není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý. " (Šúrá:11)
Nepopírejte Ho, jak Se Sám popsal; neměňte slova z jejich souvislostí; nemějte nevíru v Boží
jména a Jeho Znamení; nedokládejte Jeho Vlastnosti příkladem vlastností Jeho stvoření,
protože Alláh Vznešený nemá žádnou podobu: není nikdo s Ním srovnatelný; není nikdo

7
8

Medžmú’ Fetawá´i Ibn Tejmíjja, VIII, str. 164.
Viz Poznámky na konci knihy.

Jemu rovný; Vznešený, Nejvyšší není měřen Svými stvořeními; věru, On nejlépe zná Sebe i
jiné; On je Pravdivý; a Jeho řeč má převahu nad řečí Jeho stvoření.
Navíc, Jeho poslové jsou pravdiví, a tedy mluví pravdu. Toto je protiklad k těm, kdo o Něm
mluví, co sami neznají. O tom Vznešený, Nejvyšší řekl:
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"Oč slavnější je Pán tvůj, Pán moci veškeré, než to, co mu lživě připisují! Mír budiž
všem vyslancům Božím a chvála Bohu, Pánu lidstva!" (Stojící v řadách 37/180-182)
Oslavil Sám Sebe tím, co o Něm řekli odpůrci poslů; a zdravil posly, protože co řekli, bylo
prosto nedostatků.
On (Jemu náleží sláva) spojil, co On Sám popsal mezi cestou popřením a potvrzení (10).
Proto se lid Sunny a Džemá´a nesmí odchylovat od toho, s čím přišli poslové; opravdu, je to
správná cesta, cesta těch, jimž Bůh poskytnul Svou milost, cesta proroků, svatých, mučedníků
a spravedlivých lidí.

Jména a vlastnosti Alláha v Koránu
Následující je zahrnuto v této myšlence, ve shodě s tím Bůh popisuje Sám Sebe v súře alIchlás9, která je rovna třetině Koránu (11), kde říká:
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"Rci: On Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není
nikoho, kdo je mu roven."
A popsal Sebe v největším verši ve Své Knize (tj. ájetu l-Kursí):
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"Bůh - není božstva kromě Něho, živého, trvalého! Nepadá naň ani dřímota, ani spánek,
Jemu náleží vše, co na nebesích je i na zemi! Kdo může se u Něho přimluvit jinak, než s
dovolením Jeho? On zná, co je před rukama jejich i co je za zády jejich, zatímco oni
neobejmou z vědění Jeho nic leda to, co On chce. Trůn Jeho obepíná nebesa i zemi a
střežení jich mu potíží nečiní - On vznešený je a mohutný!" (Bekara:255)
9

Upřímnost víry, kapitola 112

Bůh proto chrání každého, kdo čte tento ájet v noci, a žádné zlo se mu do rána nemůže
přiblížit. Bůh také říká:
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Spolehni se na Živého, jenž neumírá, a oslavuj chválu Jeho; On dostatečným je znalcem
hříchů služebníků Svých. (Furkán:58)
A On, Oslavovaný říká:
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On počátkem je i koncem, zjevný i skrytý; On o každé věci je vševědoucí. (Hadíd:3)
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Vědění Boží:

" On zná, co vniká do země a co z ní vychází a co sestupuje z nebe a co na ně vystupuje On slitovný je i odpouštějící." (Sabá':2)
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" On klíče má k nepoznatelnému a zná je toliko On; On nejlépe ví, co na souši je i na
moři, a nespadne list žádný, aniž by On o něm nevěděl, a není zrnka v temnotách země
ani stébla zeleného či uschlého, jež zaznamenáno by nebylo v Knize zjevné." (An’ám:59)
Říká:

 (# <=> d
 D < 0H7- 9
 I 4  D I

"A nechodí samice žádná s útěžkem ani neslehne, aniž by o tom On věděl" (Fátir:11)
A říká:
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"...abyste zvěděli, že Bůh je nad každou věcí všemocný a že Bůh objímá věděním Svým
věci všechny." (Rozvod 65/12)
Síla Boží:
A říká:
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" vždyť Bůh sám je živitel, vládce síly a nezviklatelný!" (Záriját:58)
Boží Sluch, Zrak:
A On říká:
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" A není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý." (Šúra:11)
A říká:
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" Vždyť Bůh - a jak krásné je to, k čemu vás napomíná - vždyť Bůh slyšící je i
jasnozřivý." (Nisá´:58)
Boží Vůle:
A On říká:
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" Kéž bys byl, když do zahrady své jsi vstoupil, pronesl: Nechť stane se, co Bůh chce, a
není moci kromě u Boha!" (Kehf:39)
A říká:
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" A kdyby byl Bůh chtěl, pak by se nebyli navzájem zabíjeli ti, kdož po nich přišli poté,
co dostalo se jim jasných znamení. Avšak dostali se do rozporů a byli mezi nimi ti, kdož
uvěřili, a byli mezi nimi i ti, kdož byli nevěřící. A kdyby byl Bůh chtěl, nebyli by se
vzájemně zabíjeli, avšak Bůh věru činí, co chce." (Bekara:253)
A On říká:
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" Jsou vám dovolena zvířata ze stád s výjimkou těch, o nichž vám bylo přednášeno; a
není vám dovolena lovná zvěř po dobu, kdy jste ve stavu poutního zasvěcení. A Bůh
zajisté rozhoduje, o čem chce." (Máida:1)
A říká:
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" Koho Bůh chce vést cestou správnou, tomu otevře hruď pro islám; tomu, komu chce
dát zbloudit, tomu zúží a uzavře hruď, jako by měl stoupat k nebi." (ِAn’ám:125)
Boží Láska:
On říká:
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" Konejte dobré skutky, neboť Bůh miluje ty, kdož dobré skutky konají." (Bekara:195)
A říká:
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"...buďte nestranní, neboť Bůh věru miluje ty, kdož jsou nestranní!" (Hudžurát:9)
A říká:
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"Pokud budou přímí v jednání s vámi, buďte i vy vůči nim přímí, neboť Bůh miluje
bohabojné!" (Tewba:7)
A říká:
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"A Bůh věru miluje ty, kdož se kají, a miluje ty, kdož se očišťují!“ (Bekara: 222)
A On říká:
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"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)

A On říká:
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"Bůh přivede lidi, které bude milovat a kteří budou milovat Jeho.." (Máida:54)
A říká:
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"avšak Bůh věru miluje ty, kdož bojují na cestě Jeho v sevřeném šiku, jako by byli
stavbou olovem spojenou." (Saff:4)
A On říká:
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"On odpouštějící je, láskyplný." (Burúdž:14)
Boží Milosrdenství:
A Jeho výrok:
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"Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného."
On říká:
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„Pane náš, Ty objímáš v milosrdenství i vědění Svém věc každou." (Gháfir:7)
A On říká:
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"On slitovný je vůči věřícím." (Ahzáb:43)
A říká:
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"Milosrdenství Mé objímá všechny věci." (A’ráf:156)
A říká:
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"Pán váš Sobě milosrdenství jako povinnost předepsal." (An’ám: 54)
A říká:
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"On odpouštějící je i slitovný." (Júnus:107)
A On říká:
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"Však Bůh nejlepší je z ochránců a nejslitovnější ze slitovníků!" (Júsuf: 64)
Potěšení a hněv Boží:
On říká:

G)
 אq$  8 QG)
   א
 q$ ;

"A Bůh v nich nalezne zalíbení a oni naleznou zalíbení v Něm." (Máida:119)
A říká:
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"Kdokoliv zabije úmyslně věřícího, bude jeho odměnou peklo a bude v něm nesmrtelný.
A Bůh se naň rozhněvá a prokleje ho." (Nisá´:93)
A říká:
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"A to proto, že následovali to, co hněvá Boha, a nenáviděli to, co se Mu líbí."
(Muhammed:28)
A říká:
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"A když Nás rozhněvali, pomstili jsme se jim." (Zuchruf:55)
A On říká:
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"Však Bohu se zhnusilo, aby vytáhli, a dal jim zlenivěti." (Tewba:46)
A říká:
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"Bůh velice nenávidí, že říkáte něco, co neděláte." (Saff:3)
Příchod Boží:
On říká:
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"Což mohou čekat něco jiného, než že k nim přijde Bůh a andělé v temnotě mračen? Pak
bude věc rozhodnuta." (Bekara: 210)
A říká:
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"Což očekávají, že k nim přijdou andělé nebo že snad přijde sám Pán tvůj či že přijdou
nějaká znamení Pána tvého! V ten den objeví se určitá znamení Pána tvého."
(An’ám:158)
A říká:
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"Však pozor! Až země bude rozdrcena ranou za ranou a přijde Pán tvůj i andělé, řada
za řadou." (Fedžr:21-22)
A říká:
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"V den, kdy rozpoltí se nebe i s mračny a andělé sesláním budou sesláni." (Furkán: 25)
Tvář a ruka Boží:
On říká:
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"A zůstane jen tvář Pána tvého, majestátnosti a velkomyslnosti plného. " (Rahmán: 27)

A říká:
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"A zahyne všechno kromě tváře Jeho." (Kissas:88)
A říká:
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"Iblísi, co ti bránilo, abys padl před tím, co rukama vlastníma stvořil jsem?" (Sád:74)
A On říká:
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"A říkají židé: „Boží ruka je spoutána okovy!“ Nechť jsou jejich ruce spoutány okovy a
nechť jsou prokleti za to, co říkají! Nikoliv, obě Jeho ruce jsou rozevřeny a On
uštědřuje, jak chce." (Máida:64)
Boží Oči:
On říká:
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"Ty však neochvějně na rozsudek svého Pána čekej, vždyť věru jsi Nám na očích!"
(Túr:48)
A říká:
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"A naložili jsme Noeho na loď postavenou z prken a palmových vláken, aby plula pod
naším zrakem v odměnu tomu, jenž byl tak odvržen." (Kamar:13-14)
A říká:
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"A já jsem na tebe Svou lásku vrhl, abys před Mýma očima vyrostl." (Tá Há:39)
Sluch:
On říká:
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"Bůh již slyšel řeč oné, která se s tebou hádala ohledně manžela svého a stěžovala si u
Boha. Bůh slyšel váš rozhovor, vždyť Bůh je věru slyšící, jasnozřivý." (Mudžádila:1)
A říká:
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"Bůh věru slyšel řeči těch, kdož hovořili: „Bůh je chudý, zatímco my jsme bohatí!“" (Álu
‘Imrán:181)
A říká:
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"Či se domnívají, že neslyšíme tajemství jejich i skryté rozhovory? Věru že ano a
vyslanci Naši to u nich zapisují!" (Zuchruf:80)
Zrak a sluch:
On říká:
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"Pravil Bůh: „Nebojte se, vždyť Já s vámi jsem a slyším i vidím." (Tá Há:46)
A říká:
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"Což neví, že Bůh (jej) vskutku pozoruje?" (‘Alak:14)
A říká:
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"Který tě vidí, když k modlitbě se zvedáš a jak mezi klanícími se chováš, vždyť On
slyšící je i vševědoucí." (Šu’ará´:218-220)
A říká:
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"Rci: „Jednejte, a Bůh uvidí činy vaše stejně jako Jeho posel a věřící!" (Tewba:105)
Moc plánovat:
On říká:
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"...o Bohu, jenž mocný je v prudkosti Své." (Ra’d:13)
A říká:

9
 /=3

  א3B   א  א3 :I  א3:I 

"I strojili mu úklady, avšak i Bůh strojil lest a Bůh nejlépe umí strojit lest." (Álu ´Imrán:
3/54)
A říká:

"A strojili úklady, ale také my jsme lest připravili, aniž o tom měli tušení." (Neml:50)
A říká:
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"Tito lidé věru strojí úklad, však já rovněž chystám lest!" (Tárik:15-16)
Odpuštění:
On říká:
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"Ať již ukazujete či skrýváte dobro anebo odpouštíte zlé Bůh zajisté je odpouštějící a
všemohoucí." (Nisá´:149)
A říká:
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"Nechť raději odpouštějí a promíjejí. Což byste nebyli rádi, aby vám Bůh odpustil - a
Bůh je odpouštějící, slitovný." (Núr:22)

Boží Moc:
On říká:
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"Avšak moc náleží Bohu a poslu Jeho a věřícím, leč pokrytci to nevědí." (Munáfikún/8)
A říká o Iblísovi (ďáblu):
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"Pravil Iblís: „Při moci Tvé, já všechny je uvedu v bloudění." (Sád:82)
A říká:
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"Požehnáno budiž jméno Pána tvého, majestátnosti a velkomyslnosti plného!"
(Rahmán:78)
Boží Jedinnost:
On říká:
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"Uctívej Jej tedy a buď vytrvalý v uctívání Jeho. A znáš někoho se jménem stejným?"
(Merjem: 65)
A říká:
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"A není nikoho, kdo je mu roven." (Ichlás:4)
A říká:
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"Nedávejte Bohu rovných, vždyť dobře to víte!" (Bekara:22)
A říká:
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"Jsou mezi lidmi někteří, kdož berou si vedle Boha jiné, jemu na úroveň postavené, a
které milují, jako milují Boha. Avšak ti, kdož uvěřili, ti v lásce své k Bohu jsou silnější."
(Bekara:165)
A říká:
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"Rci: „Chvála Bohu, jenž nevzal si pro sebe dítě žádné, jenž nemá společníka ve vládě a
nepotřebuje před ponížením ochránce!“ A oslavuj velikost Jeho!" (Bekara:111)
A říká:
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"Jemu náleží království a Jemu náleží chvála a On mocný je nade věcmi všemi!"
(Tegábun:1)
A říká:
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"Požehnán budiž ten, jenž seslal spásné zjevení služebníku Svému, aby lidstvu
varovatelem byl, ten, jehož je království na nebesích i na zemi a jenž si nevzal pro sebe
dítě žádné a společníka žádného ve vládě nemá; a On všechny věci stvořil a každé její
osud určil." (Furkán:1-2)
A říká:
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"Bůh nevzal si žádné dítě a není vedle Něho božstva jiného, jinak by každé božstvo
odneslo to, co stvořilo, a některé z nich by se nad druhé povýšilo. Oč je Bůh slavnější než
to, co mu lživě připisují, On, jenž zná nepoznatelné i všeobecně známé. Oč je On
vznešenější než to, co k Němu přidružují!" (Mu´minún:91-92)
A říká:
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"Nečiňte tedy srovnání žádná o Bohu, vždyť Bůh zajisté dobře zná, zatímco z vás nikdo
nic neví!" (Včely 16/74)
A říká:
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"Rci: Pán můj věru zakázal jen necudnosti veřejné i tajné, hřích a bezprávnou svévoli; a
dále, abyste přidružovali k Bohu to, k čemu On neseslal oprávnění, a mluvili o Bohu to,
o čem nemáte ponětí." (A’ráf:33)
Usazení se na trůně (al-istiwá' ‘alá l-arš):
On říká:
"Milosrdný - On na trůnu Svém (al-arš) vznešeně sedí" a "Potom se na trůnu Svém
usadil."
Bůh toto v Koránu opakuje šestkrát.
On říká:
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"Pánem vaším je vskutku Bůh, jenž stvořil nebesa i zemi v šesti dnech a potom se usadil
na trůně Svém." (A’ráf:54)

A říká:
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"Pánem vaším je věru Bůh, jenž stvořil nebesa a zemi v šesti dnech a potom se na trůnu
usadil." (Júnus:3)
A říká:
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"Milosrdný se vznešeně usadil na trůnu Svém." (TáHá:5)
A říká:
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"A pak na trůnu se pevně usadil - to je Milosrdný!" (Furkán:59)
A říká:
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"On je ten, jenž stvořil nebesa i zemi v šesti dnech a potom se na trůnu Svém usadil."
(Hadíd:4)
Vznešenost Boží:
A On říká:
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"A hle, pravil Bůh: „Ježíši, nyní tě odvolám a povznesu tě k Sobě." (Álu ‘Imrán:55)
A říká:
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"Naopak Bůh jej k sobě pozdvihl, neboť Bůh je mocný, moudrý." (Nisá´:158)
A říká:
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"K Němu stoupají slova dobrá a On skutek zbožný k sobě pozvedá." (Fátir:10)
A říká:

Ga
- L H=> 0!I => 0=>  Z
 C J א
  א%
 !
 7,%!
 L א-#7 (  ;63 m
  =9# אI /  )
 3  X 5
S%D  <=>   )
 3  1

I =4
 = א9)
 1 m  )
 !   )
 3 . 9
 /g "A 

 ;#M

"„Hámáne, postav pro mne věž, snad dosáhnu provazů, provazů nebeských, a
vystoupím až k božstvu Mojžíšovu, neboť jej za lháře považují.“" (Gháfir:36-37)
A říká:
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"Jste si jisti tím, že ten, kdo na nebi dlí, vás nedá pohltit zemí? Hle, ona se již chví! Jste si
jisti tím, že ten, kdo na nebi dlí, na vás nepošle vichřici plnou kamení? Pak poznáte, co
znamená Mé varování!" (Mulk:16-17)
A říká:
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"On je ten, jenž stvořil nebesa i zemi v šesti dnech a potom se na trůnu Svém usadil. On
zná, co vniká do země a co z ní vychází, co sestupuje z nebe a co na ně vystupuje, a ať
jste kdekoliv, On s vámi je a vše, co děláte, zří." (Hadíd:4)

Všudypřítomnost:
A On říká:
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"A není rozmluvy tajné ve třech, aby tam nebyl čtvrtý, a v pěti, aby tam nebyl šestý,
nebo v menším či větším počtu, aby On nebyl s nimi, ať již jsou kdekoliv. A Bůh jim pak
v den zmrtvýchvstání oznámí, co vlastně dělali, neboť Bůh o každé věci je vševědoucí."
(Mudžádila:7)
A On říká Abú Bakrovi v jeskyni během hidžry:
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"Nermuť se, vždyť Bůh je s námi!" (Tewba:40)
A říká:
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"Nebojte se, vždyť Já s vámi jsem a slyším i vidím." (Tá Há: 46)
A říká:
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"vždyť Bůh je věru s těmi, kdož jsou bohabojní, i s těmi, kdož dobré konají." (Nehl:128)
A říká:
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"Buďte trpěliví, neboť Bůh stojí na straně trpělivých!" (Anfál:46)
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"Kolikrát již nepočetné oddíly zvítězily nad početnějšími z dovolení Božího, vždyť Bůh
je věru na straně trpělivých!" (Bekara:249)
Řeč:
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"A kdo pravdivější je než Bůh ve svém vyprávění?" (Nisá´:87)
A říká:
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"A kdo je pravdivější ve slovu svém než Bůh?" (Nisá´:122)
A říká:
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"A hle, pravil Bůh: „Ježíši, synu Mariin." (Máida:116)
A říká:
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"Nechť tedy dovrší se slova Pána tvého jako pravda a spravedlnost!" (An’ám:115)
A říká:
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"Bůh věru hovořil s Mojžíšem řečí jasnou." (Nisá´:164)
A říká:
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"A jsou mezi nimi někteří, s nimiž Bůh hovořil." (Bekara:253)
A říká:
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"A když přišel Mojžíš na schůzku Námi stanovenou a když s ním promluvil Pán jeho."
(A’ráf:143)
A On říká o Mojžíšovi:

;oH @G#3 5 =9 /L= א$R
- _ אHi 9
 I @G/T H

"A zavolali jsme naň na pravém úbočí hory Sinaje a učinili jsme jej blízkým
důvěrníkem." (Merjem:52)
A říká:
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"A hle, Pán tvůj Mojžíše zavolal: „Jdi k lidu, jenž křivdu činí." (Šu’ará´:10)
A říká:
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"A zavolal na ně Pán jejich: „Což jsem vám dvěma nezakázal tento strom a neřekl vám,
že satan je vaším nepřítelem zjevným?“ (ِA’ráf:22)
A říká:
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"V ten den Bůh je zavolá a řekne: „Kde jsou ti, o nichž jste tvrdili, že jsou společníky
Mými?" (Kassas:62)
A říká:
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"V ten den Bůh je zavolá a řekne: „Co jste poslům Mým odpovídali?“" (Kassas:65)
A říká:
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"Požádá-li tě některý z modloslužebníků o ochranu,mu ji poskytni - aby mohl slyšet
slovo Boží." (Tewba:6)
A říká:
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"Z nichž část poté, co uslyšela slovo Boží, vědomě je překroutila, když mu porozuměla."
(Bekara:75)
A říká:
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"Rádi by takto změnili slovo Boží! Rci: „Nebudete nás následovat“ - tak to již dříve
rozhodl Bůh!" (Feth:15)
A říká:
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"Sděluj tedy to, co ti bylo vnuknuto z Knihy Pána tvého; a není nikoho, kdo mohl by
změnit slovo Jeho." (Kehf:27)
A říká:
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"A Korán tento vypráví dítkám Izraele většinu z toho, o čem se rozcházejí míněním."
(Neml:76)
A říká:
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"A toto je Písmo požehnané, jež seslali jsme." (An’ám:92)
A říká:
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"Kdybychom byli seslali tento Korán na horu, byl bys ji viděl pokornou a pukající ze
strachu před Bohem." (Hašr:21)
A říká:
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"A když zaměníme jeden verš veršem jiným - a Bůh nejlépe zná to, co sesílá - říkají: „Ty
si to vymýšlíš!“ Však většina z nich nic neví! Odpověz: „Duch svatý je přinesl dolů od
Pána tvého s pravdou, aby utvrdilo ve víře ty, kdož uvěřili, a aby bylo vedením i zvěstí
radostnou pro ty, kdož odevzdali se do vůle Boží.“ Víme dobře, že nevěřící hovoří:
„Vždyť jej to učí smrtelník nějaký!“ Však jazyk toho, na nějž narážku činí, je cizí,
zatímco tento Korán je v jasném jazyce arabském." (Nehl:101-103)
Spatření Boha:
On říká:
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"V ten den budou jedny tváře zářící a ke svému Pánu hledící." (Kijáma:22-23)
A říká:
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"A na pohovkách ležíce se rozhlížejí." (Muteffifín:35) - tj. dívají se na svého Pána
A říká:
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"Těm, kdo dobré konali, bude patřit odměna nejkrásnější a ještě jim bude přidáno."
(Júnus:26)
Podle nělterých výkladů: "Uvidí Boží tvář."
A říká:
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"A čehokoliv se jim tam zachce, budou mít, a u Nás je ještě přídavek v hojnosti!"
(Káf:35)
A Korán je plný veršů, které se zabývají títmo tématem; pro kohokoliv, kdo pozorně studuje
Korán a hledá v něm vedení, bude pravá cesta jasná.

Alláhova Jména a Vlastnosti v Sunně
Sunna (16) Posla Božího (mír s ním) vykládá Korán a objasňuje jej. Vede k němu a vyjadřuje
jeho smysl. Musíme přijmout a věřit v přijaté hadísy, ve kterých Posel (mír s ním) popsal
svého Pána, Všemohoucího, Vznešeného (17), jako je hadís:
„Náš Pán sestupuje během poslední třetiny každé noci do nižšího nebe a říká: ‚Je tu někdo,
kdo Mne volá, ať mu mohu odpovědět? Je tu někdo, kdo Mne žádá, ať mu mohu dát? Je tu
někdo, kdo žádá Mé odpuštění, ať mu mohu odpustit?‘“ (Shodli se na tom al-Buchárí a
Muslim)
A hadís:
„Vskutku, Alláh je více potěšen pokáním Svého služebníka, než je kdokoliv z vás nalezením
svého ztraceného velblouda.“ (Shodli se na tom al-Buchárí a Muslim)
A hadís:
„Alláh se usmívá kvůli dvěma mužům, kteří zabijí jeden druhého, ale oba vstoupí do ráje.“
(18) (Shodli se na tom al-Buchárí a Muslim)
A hadís:
„Alláh se diví beznaději Svých služebníků, když změna jejich situace ze špatné v dobrou je
velmi blízko, On se na vás dívá a vy jste velmi zoufalí, takže se stále usmívá, protože ví, že
vaše úleva je velmi blízko.“ (Jeho řetězec je dobrý; uveden Ahmedem Ibn Hanbal a dalšími)
A hadís:
„Když bude skupina nevěřících vržena do Pekla, Peklo bude žádat více, dokud (nad ně) Pán
Všemocný nepoloží Své chodidlo; potom se zavine a řekne: Dost, dost.“ (Shodli se na tom alBuchárí a Muslim)
A hadís:
„Alláh Vznešený řekne: ‚Adame!‘ A Adam odpoví: ‚Tady jsem, k Tvým službám!‘ Potom
hlas zavolá: ‚Věru! Alláh nařizuje, abys poslal vyslance ze svých potomků do
Pekla‘.“(Shodli se na tom al-Buchárí a Muslim)
A hadís:
„Alláh bude mluvit s každým člověkem přímo bez prostředníka mezi nimi.“ (Shodli se na
tom al-Buchárí a Muslim)
A výrok Proroka (mír s ním) o léčení nemocného:
„Náš Pane, Alláhu, Jenž jsi v nebesích, nechť je Tvé jméno posvěceno, Tvůj zákon je
v nebesích a na zemi; protože je Tvé milosrdenství v nebesích, učiň Své milosrdenství na
zemi. Odusť nám naše chyby a naše hříchy. Jsi Pán dobrých lidí, sešli něco ze Svého

milosrdenství a něco ze Svého léku na tuto bolest, ať nemocný může být uzdraven.“ (Tento
hadís má dobrý řetězec, uveden Abu Dawúdem a dalšími)
A hadís:
„Vy mi nevěříte, zatímco já mám důvěru Toho, jenž je na nebesích?“ (Sahíh hadís; uveden
al-Buchárím a Muslimem)
A hadís:
„Trůn je nad vodou a Alláh je na trůnu; On ví, co chcete udělat.“ (Dobrý hadís, uveden Abú
Dawúdem a dalšími)
A co řekl Prorok (mír s ním) služebné:
„Kde je Alláh?“ A ona odpověděla: „V nebi.“ A on řekl: „Kdo jsem já?“ A ona řekla: „Jsi
Posel Alláha.“ A on řekl: „Propusťte ji, je věřící.“ (Muslim)
A hadís:
„Když se kdokoli z vás postaví k modlitbě, nesmíte plivat před sebe ani po své pravici,
protože Bůh je před vámi; ale můžete plivat po své levici, nebo pod nohy.“ (Shodli se na něm
al-Buchárí a Muslim)
A hadís:
„Můj Pane! Pane sedmi nebes a Pane mohutného trůnu, náš Pane a Pane všeho, Stvořiteli
rostlin a stromů, Zjeviteli Tóry a Koránu: utíkám se k Tobě před zlem sebe sama a před
zlem všech stvoření; jsi První; není nic před Tebou. Jsi Poslední; není nic po Tobě. Jsi
Zjevný; není nic nad Tebou. Jsi Skrytý; není nic uvnitř Tebe. Pomoz mi splatit můj dluh a
ušetři mne chudoby.“ (Muslim)
A výrok (Proroka, mír s ním), když jeho společníci pozvedli své hlasy v připomínání Boha
(zikr):
„Ó lidé, buďte zdrženliví. Věru, nevoláte toho, kdo je hluchý nebo nepřítomen; naopak
voláte Slyšícího, Toho, Jenž je velmi blízko; Ten, Koho voláte, je každému z vás bližší,
dokonce bližší než krk vašeho jízdního zvířete.“ (Shodli se na tom al-Buchárí a Muslim)
A výrok (Proroka, mír s ním):
„Uvidíte svého Pána, jako vidíte úplněk; nic nenaruší váš pohled na Něj. A jestliže jste
schopni dodržovat ranní modlitby a odpolední modlitby, čiňte tak.“ (Shodli se na tom alBuchárí a Muslim)
A mnoho dalších těchto hadísů, ve kterých Posel Boží (mír s ním) vypráví o svém Pánu, ať již
vypráví cokoliv.
Spasená skupina (al-firkatu n-nádžíja), lid Sunny a Společenství věří těmto věcem, jako věří
tomu, co Bůh zjevil ve Své Skvostné Knize (tj. Koránu). (Věří) bez překrucování nebo

popírání, aniž se ptá jak (tekjíf) nebo připodobňuje (temsíl). Naopak představují střední
skupinu z ummy (muslimského národa), jako umma představuje střed všech národů.
Ve vztahu k vlastnostem Alláha Oslavovaného, Vznešeného představují střed mezi
popírajícími - Džehmíjou (19) a lidmi, kteří připodobňují (ahlu t-temsílu l-mušebbiha). A
představují střed mezi Kaderíjou (20) a Džebríjou (21), pokud se týká [činů Alláha
Vznešeného], a mezi Murdží’ou (22) a Wa’ídíjou (23) z Kadaríje a dalších ohledně [Boží
hrozby] a mezi Harúríjou (24) a Mu’tazilou (25) a mezi Murdží’ou a Džehmíjou, pokud jde o
[determinaci víry a náboženství], a mezi Rewáfidovci (26) a Chawáridžovci (27) ve vztahu ke
společníkům Proroka.
Bůh je nade vším
Co jsme zmínili z víry v Boha, zahrnovalo víru v to, co Bůh zjevil ve Své Knize (Koránu) a
co bylo nepřetržitě uváděno od Jeho Posla (mír s ním) a na čem se jednomyslně shodlo první
pokolení ummy: že Alláh Oslavovaný je nad Svými nebesy na Svém trůnu, povýšený nad Svá
stvoření, a že On Oslavovaný je s nimi, kdekoliv jsou, a ví, cokoliv dělají. Shrnul to ve Svém
tvrzení:
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"On je ten, jenž stvořil nebesa i zemi v šesti dnech a potom se na trůnu Svém usadil. On
zná, co vniká do země a co z ní vychází, co sestupuje z nebe a co na ně vystupuje, a ať
jste kdekoliv, On s vámi je a vše, co děláte, zří." (Hadíd:4)
Jeho výrok „Je s vámi“ neznamená, že se mísí se stvořeními: Sloh toto nenaznačuje a je to
proti tomu, na čem se shodlo první pokolení ummy. Je to v protikladu k Božímu stvoření
všech věcí. Například měsíc je jedno ze znamení Boha, které lze nalézt mezi nejmenšími
z Jeho stvoření. Je umístěn v nebi, kde je zároveň jak s těmi, kdo jsou na cestě, tak s těmi, kdo
necestují, kdekoliv jsou; a On Oslavovaný sedí na trůnu a dohlíží na Svá stvoření, vládne nad
nimi; tak to je, stejně jako další znamení Jeho panství.
Vše, co Alláh Oslavovaný zmínil – že sedí na trůnu (al-‘Arš) a že je s námi - pravda sama o
sobě nezabrání překroucení, ale měla by být chráněna před chybnými úsudky, jako je myslet
si, že zjevný význam Jeho výroku „v nebesích“ znamená, že nebesa Jej obsahují. Toto je
podle shody všech lidí vědění a víry neplatné.
Věru, trůn Jeho obepíná nebesa i zemi a je to On, Jenž třímá nebesa a zemi, aby nezanikly, a
On, Jenž třímá nebesa, aby se nesesula na zem, kromě, než s Jeho svolením.
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"A patří k Jeho znamením, že nebesa a země z rozkazu Jeho pevně stojí." (Rúm:25)
Blízkost Alláha Jeho služebníkům

V tomto je zahrnuta víra, že On je velmi blízko Svým stvořením a odpovídá, jak shrnul ve
Svém výroku:
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„Když se tě zeptají služebníci Moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu
prosícího, když mne poprosí." (Bekara:186)
A Prorok (mír s ním) řekl svým společníkům, když pozvedali své hlasy ve vzývání Boha:
„Ó lidé! Buďte zdrženliví. Vskutku, nevoláte toho, kdo je hluchý nebo nepřítomen; voláte
Slyšícího, Toho, Jenž je velmi blízko; Ten, Koho voláte, je každému z vás bližší, dokonce
bližší než krk vašeho jízdního zvířete.“
Co bylo sesláno v Knize (tj. v Koránu) a v Sunně – o Jeho blízkosti a Jeho soušasné
přítomnosti na více místech – nepopírá, co bylo řečeno o Jeho Vznešenosti a Výši. Věru,
nechť je Mu sláva, ve všech Jeho vlastnostech není nikdo jako On a On je Vznešený ve Své
Blízkosti a Blízký ve Své Vznešenosti.
Korán je Slovo Boží
Částí víry v Boha a Jeho knihy (28) je víra, že Korán je zjevené, nestvořené Slovo Boží (29),
že z Něho pochází a k Němu se navrátí, že Bůh ho opravdu vyslovil, že tento Korán, který byl
zjeven Muhammedovi (mír s ním), je opravdu Slovo Boží, nikoli slovem kohokoliv jiného, že
není přípustné říci, že jde o vyprávění Slova Božího nebo jeho výklad. Že když ho lidé čtou
nebo zapisují do knih, neznamená, že to není opravdové Slovo Alláha, Vznešeného, protože
řeč je připisována tomu, kdo ji původně pronášel, ne tomu, kdo ji vyprávěl. Je to Slovo Boží,
jeho písmena a jeho význam. Slovo Boží nejsou jen slova beze smyslu, ani jen význam beze
slov.
Spatření Boha o Soudném dnu
Na co poukazujeme z víry v Něho, Jeho knihy a Jeho posly, zahrnuje také víru, že ti, kdo věří,
Ho uvidí svýma očima, právě tak jako vidí slunce za bezmračného dne. Právě tak, jako bez
překážky vidí úplněk, uvidí Jeho, Oslavovaného, když budou u soudních dvorů. A uvidí Ho
po vstupu do Ráje. Toto je, jak Alláh, Oslavovaný, Vznešený chce.

Víra v Posmrtný život
Zkouška hrobu a vzkříšení
Víra v Poslední den je víra ve vše, co Prorok (mír s ním) řekl o tom, co se stane po smrti, víra
ve zkoušku hrobu, v trest hrobu a potěšení hrobu.
Co se týká zkoušky, lidé budou zkoušeni ve svých hrobech. (30) Každý bude tázán: „Kdo je
tvůj bůh? Jaké je tvoje náboženství? Kdo je tvůj prorok?“ Bůh stvrdí věřící pravdivými slovy

v tomto životě i na Onom světě, takže věřící řeknou: „Alláh je můj Pán, islám je moje
náboženství a Muhammed (mír s ním) je můj Prorok.“
Ale nerozhodný řekne: „Co? Co? Nevím. Slyšel jsem lidi něco říkat, tak jsem to řekl.“ Tak
bude bit železnou tyčí, dokud nevydá hlasitý křik, který uslyší všechno kromě lidí, protože
kdyby to slyšeli, omdleli by.
Tato zkouška bude následována buď potěšením nebo trestem, dokud se neuskuteční Velké
Vzkříšení (al-Kijámatu l-Kubra). Duše budou navráceny do svých těl a dojde ke vzkříšení, o
kterém Bůh mluvil ve Své Knize (Koránu) a skrze Svého Proroka a na kterém se všichni
muslimové shodli. Lidé, nazí, bosí, neobřezaní (31) vstanou ze svých hrobů, aby předstoupili
před Pána Světa, zatímco se slunce posune blíže k nim přiblíží a zaplaví je jejich vlastní pot.
Potom bude nastavena váha, aby mohly být váženy skutky lidí.
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"Ti, jejichž váha bude těžká, ti věru budou blažení, ale ti, jejichž váha bude lehká, ti
sami sobě ztrátu způsobili a budou v pekle nesmrtelní." (Mu´minún:102-103)
Záznam lidských skutků
Budou rozdány záznamy – záznamy skutků. Někteří je dostanou do svých pravic a někteří do
svých levic nebo za svá záda. (32)
Protože Oslavovaný, Vznešený řekl:
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"Každému člověku jsme připevnili ptáka osudu jeho na šíji a v den zmrtvýchvstání
vyjmeme pak každému knihu jeho a setká se s ní otevřenou. „Čti knihu svou! Dnes sám
postačíš si proti sobě jako zúčtovatel!“" (Isrá´:13-14)
Bůh připomene lidem jejich činy, bude mluvit jednotlivě se Svým věrným služebníkem a
připomene mu všechny jeho chyby. Tak to bylo popsáno v Knize (Koránu) a v Sunně.
Co se týká nevěřících, ti nebudou upomínáni takovým způsobem jako ten, jehož dobré činy a
špatné činy jsou vyváženy, protože nevěřící nebudou mít žádné dobré skutky. Jejich (špatné)
skutky budou spočítány, ověřeny a předvedeny, aby se k nim mohli doznat, a budou za ně
potrestáni.
Al-Hawd (Prorokova nádrž)
V soudním dvoru je Prorokova nádrž (Hawd) s vodou bělejší než mléko a sladší než med, její
nádoby jsou početnější než hvězdy a její délka jeden měsíc a její šířka také jeden měsíc.
Kdokoli se z ní napije, nebude nikdy žíznit.
As-Sirát (Most přes peklo)

Sirat je natažen přes Peklo. Je to most mezi Rájem a Peklem. Lidé ho přecházejí podle svých
skutků. Někteří ho přejdou jako záblesk světla, někteří ho přejdou jako vítr, někteří ho přejdou
jako by ho přešel ušlechtilý kůň, někteří přejdou jako by mohl jezdec na velbloudu, někteří ho
přejdou během, někteří chůzí, někteří ho přejdou plazením. A někteří jsou uchváceni a
vhozeni do Pekla. Kdokoliv přes něj přejde, vstoupí do Ráje. Jestli přejdou Sirat, budou
zastaveni na mostě mezi Rájem a Peklem, aby si mezi sebou urovnali účty. Jestli jsou
očištěni, je jim dovoleno vstoupit do Ráje.
Aš-Šafa’a (Prorokova přímluva)
První, kdo zaklepe na bránu Ráje, bude Muhammed (mír s ním) a první umma, která vstoupí
do Ráje, bude jeho umma.
A Muhammed (mír s ním) má tři přímluvy, které může uskutečnit na Den vzkříšení:
Jeho první přímluva bude ve prospěch lidí čekajících ještě na soud poté, co všichni proroci,
Adam, Noe, Abraham, Mojžíš a Ježíš, syn Marie, pominou přímluvu a ta dosáhne
k Muhammedovi.
Jeho druhá přímluva bude ve prospěch lidí Ráje, aby do něj mohli vstoupit. Tyto dvě
přímluvy jsou pro něj jedinečné.
Jeho třetí přímluva je ve prospěch těch, pro něž je zaručen Oheň. Tato přímluva je pro něj
(Muhammeda), pro všechny proroky, mír s nimi všemi, awlijá´10 a pro další, aby se mohli
přimluvit ve prospěch těch, kteří si zaslouží Oheň, a předejít jejich vstoupení do něj, a ve
prospěch těch, kdo vstoupili do Ohně, a vyjmout je z něj. Alláh Vznešený ze Své velkorysosti
a milosrdenství posílá některé lidi z Ohně bez přímluvy. Prostor v Ráji bude ponechán
nenaplněný, takže Bůh pro něj stvoří více lidí a přinese je do něj.
Onen svět zahrnuje soud, odměnu, trest, Ráj a Peklo. Ty jsou podrobně zmíněny ve
Zjevených Kniháchz nebes, v tradici proroků a ve znalosti zděděné od Muhammeda (mír
s ním), což je dostatečné a uspokojivé (v tomto ohledu), a kdokoliv si to přeje hledat, může to
najít.

Al-Kadar (Božské předurčení)
Spasená skupina – lidé Sunny a Společenství – věří v Kadar (Božské předurčení), ať dobré či
špatné. Víra, že osud má dvě části, každá část zahrnuje dvě věci: První část je víra, že Alláh
Vznešený, ví, že stvoření budou konat ve shodě s Jeho Pradávným Věděním, které popsal
jako věčné, zná všechny jejich stavy poslušnosti a neposlušnosti, všechno jejich živobytí a
délku jejich života.
Bůh zapsal do al-Lewhu l-Mehfúz (Přísně střežené desky) osud všech stvoření:
10

K Bohu přiblížené osoby, zbožní, příkladní věřící.

První věc, kterou stvořil, bylo pero (al-kalem), řekl mu: 'Piš.' Řeklo: 'Co mám psát?' Řekl:
'Piš, co se stane až do Soudného dne.' Cokoliv má člověka postihnout, ho nikdy nemine, a
cokoliv ho má minout, ho nikdy nepostihne. Pero zaschlo a svitky byly svinuty, jak Alláh
Oslavovaný, Vznešený říká:
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"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." (Hadždž:70)
A říká:
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"A nepostihne žádné neštěstí zemi ani osoby vaše, aby nebylo zaneseno v Knize dříve,
než jsme je stvořili - a to věru je pro Boha nadmíru snadné." (Hadíd:22)
Toto předurčení, které náleží k Jeho Vědění – nechť je Oslavován – je na některých místech
stručné a na některých podrobné. Napíše do Střežené desky, cokoliv si přeje: Když stvoří tělo
plodu a než je do něj vdechnuta duše, pošle k němu anděla a nařídí mu zapsat čtyři slova, jeho
živobytí, délku jeho života, jeho skutky a jestli bude šťastný nebo nešťastný a tak dále. Tento
druh předurčení byl v minulosti odmítán extremistickou Kadaríjou. Ale v současné době ho
odmítá velmi málo lidí.
Druhý krok je Vykonaná Vůle Boha a Jeho Všezahrnující Schopnost. Víra v to, že cokoliv
Bůh chce, se uskuteční, a cokoliv On nechce, se nikdy nestane, že jakýkoliv pohyb nebo ticho
na nebi nebo na zemi je vůlí Alláha, Oslavovaného. V Jeho panství se neuskuteční nic než to,
co si On přeje, a On, Oslavovaný, Vznešený, je schopen všeho, co existuje, a všeho, co
neexistuje.
Na zemi nebo v nebi není žádné stvoření, aby Alláh Oslavovaný nebyl jeho Stvořitelem.
Mimo Něj není žádný stvořitel a není žádný Pán než On.
S tím vším nařídil všem stvořením, aby poslouchala Jeho a Jeho posly, a zakázal jim Ho
neposlouchat.
On Oslavovaný miluje zbožné, konající dobré a spravedlivé. Je spokojen s těmi, kdo věří a
konají dobré skutky, nemá rád nevěřící, je nespokojen s hříšníky, nestanovuje nemravnost,
nepřeje si pro Svá stvoření nevíru a nemá rád zkaženost.
Stvoření jsou vykonavateli ve skutečnosti, ale Bůh je Stvořitelem jejich skutků, služebník je
věřící a nevěřící, spravedlivý a zkažený, modlící se a postící se, služebníci mají moc nad činy
a mají svou vlastní vůli, ale Bůh je jejich Stvořitel a Stvořitel jejich moci a jejich vůle a On,
Vznešený, řekl:
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"Těm z vás, kdo přejí si po stezce přímé jíti. Však přát si toho nebudete, pokud Bůh,
Pán lidstva veškerého, nebude chtíti!" (Tekwír:28-29)
Tento stupeň předurčení je odmítán většinou Kadaríjy – těmi, které Prorok (mír s ním) nazval
Uctívači ohně (Mádžús) této ummy (Islámské). Další, kteří potvrzují tuto vlastnost Alláha, to
přehánějí do té míry, že zbavují lidskou bytost její moci a výběru a ta bere moudrost a
prospěch z Alláhových činů a pravidel.

Ímán (Víra)
Mezi zásadami lidu Sunny je, že náboženství a víra jsou slova a činy – slova srdce a jazyka a
činy srdce, jazyka a údú – a že víra se zvyšuje poslušností a snižuje neposlušností.
Přesto Ahl al-Kibla (muslimové) nemají být považováni za nevěřící jako výsledek toho, že se
dopouštějí neposlušnosti a hříchů (Me’ásí a Kebáir), jako to činí chawáridž. Naopak, bratrství
ve víře zůstává pevné navzdory chybám, právě jako Alláh Vznešený říká ve verši trestu:
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"A bude-li komu sleveno něco bratrem jeho, pak nechť následován je zvyk uznaný a
budiž zaplacení přijato s dobrou vůlí." (Bekara:178)
Tj. Jestliže dědic zavražděného člověka odpustí svému bratru (33), je lepší, aby své odpuštění
následoval shovívavostí (při vybírání výkupného za zabití (34).
A On říká:
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"Bojují-li mezi sebou dvě skupiny věřících, usmiřte je! A činí-li jedna skupina z těch
dvou bezpráví druhé, bojujte proti těm, kdo činí bezpráví, dokud se před rozkazem
Božím neskloní! A když se skloní, usmiřte obě strany spravedlivě a buďte nestranní,
neboť Bůh věru miluje ty, kdož jsou nestranní! Věřící jsou si přece bratry; usmiřujte
tedy oba bratry své." (Hužurát:9-10)
Lid Sunny nezbavuje úplně muslimského hříšníka víry. A nevěří, že zůstane v Pekle navždy,
jak tvrdí Mu’tazila. Naopak (věří, že) hříšník vstoupí pod jménem víry, právě jako Alláh řekl:
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"Vykoupíte se propuštěním věřícího otroka." (Nisá´:92)
Nesmí vstoupit pod jménem úplné víry, protože Alláh Vznešený řekl:
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"Věřícími jsou věru ti, jichž srdce se zachvívají, když Boha je vzpomínáno, a jichž víra
se znásobí, když přednášena jsou jim Jeho znamení." (Anfál:2)
Jak Prorok (mír s ním) řekl:
„Cizoložník je bez víry, když se dopouští cizoložství, zloděj je bez víry, když krade, piják je
bez víry, když pije, a kdokoliv, kdo předvádí svou velikost, aby přitáhl oči lidí, je prost víry.“
(al-Buchárí a Muslim)
A říká se: Je věřící s neúplnou vírou nebo je věřící svou vírou a hříšník svým hříchem. Takže
mu není úplně dáno jméno (víry), ani toho jména není úplně zbaven.

Prorokova rodina, Prorokovy manželky a společníci
Proroka (as-Sahába)
Mezi zásadami lidu Sunny a Společenství je čistota srdce a jazyka ve vztahu ke společníkům
Posla Božího (mír s ním), právě jako je popisuje Bůh:
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"A ti, kdož přišli po nich, hovoří: „Pane náš, odpusť nám i bratřím našim, kteří nás
předešli ve víře; a nevkládej do srdcí našich zlobu proti těm, kdož před námi uvěřili,
Pane náš, vždyť Tys věru shovívavý, slitovný!“" (Hašr:10)
Uposlechněte výroku Proroka (mír s ním):
„Nezlořečte mým společníkům. Při (Alláhu), v Jehož Ruce je moje duše! Jestli kterýkoliv
z vás utratí zlato (navršené) jako (hora) Uhud, nebude to rovno hrsti kohokoliv z nich, ani
její polovině.“ (Al-Buchárí, Muslim, Abú.Dawúd, at-Tirmizí, Ibn Mádža, Ibn Hanbal)
(Lid Sunny) přijímá, co jim Korán, Sunna a shoda přinesly o ctnostech a vysokých
hodnostech Sahába; takže dávají přednost těm, kdo utráceli (své bohatství) a bojovali před
vítězstvím11 – což je smlouva u al-Hudejbíjje (35) – před těmi, kdo utráceli a bojovali po něm.
11

Někteří muhaddisové věří, že vítězství (al-Feth) je osvobození Mekky. (Viz Tefsír Ibn Kathír, VIII, str. 37-39
v jeho komentáři k verši 10. súry 57.).

Dávají přednost muhadžirům (přistěhovalcům) před ansáry (pomocníky). Věří, že Bůh řekl
lidem Badru – a bylo jich přes tři sta: „Dělejte, cokoliv si přejete, Já už jsem vám odpustil.“
(Abú Dawúd)
A „věří, že nikdo, kdo slíbil věrnost Prorokovi (mír s ním) pod stromem (36), nevstoupí do
Pekla.“ (Muslim), jak prohlásil Prorok (mír s ním); ale že Bůh byl s nimi spokojen a oni s
Ním – a bylo jich více než tisíc čtyři sta.
Připisují Ráj komukoliv, koho tam určil Posel Boží (mír s ním), jako je deset12 a Sábit ibn
Kajs ibn Šemmás a další mezi Sahába.
Přijímají, co je nepřetržitě uváděno od vůdce věřících, ‘Alího ibn Abí Tálib (nechť je s ním
Bůh spokojen), a od ostatních, že nejlepší muži z tého ummy po Prorokovi jsou: Abú Bakr,
potom Omar, třetí Osmán a čtvrtý ‘Alí ibn Abí Tálib (nechť je s nimi všemi Bůh spokojen).
Všechny tradice naznačují a všichni Sahába (nechť je s nimi všemi Bůh spokojen) se shodli
na dání přednosti Osmánovi s ohledem na jeho věrnost (al-Bej’a), ačkoli někteří z lidu Sunny
se přou, zda má přednost Osmán nebo ‘Alí (nechť je s nimi oběma Bůh spokojen), poté, co se
shodli na tom, že dali přednost Abú Bakrovi a Omarovi. Někteří lidé upřednostnili Osmána a
mlčeli a považovali ‘Alího za čtvrtého. Avšak někteří lidé dali přednost ‘Alímu. A někteří
zůstali nestranní. Ale lidé Sunny se ustálili na upřednostnění Osmána, ačkoli tato záležitost –
záležitost Osmána a ‘Alího – nepatří k podstatě. Většina lidí Sunny nepovažuje neshodu v této
záležitosti jako nesprávné vedení. Je to ve věci „Otázky chalífátu“, kde považují člověka,
který nesouhlasí, za nesprávně vedeného.
Ahl as-Sunna věří, že chalífou po Poslu Božím (mír s ním) je Abú Bakr, potom Omar, potom
Osmán, potom ‘Alí a že kdokoliv popírá chalifát jakéhokoliv z těchto imámů, je věru ztracen
více než osel.
Ahl us-Sunna by se neměl zabývat s tím, jaké neshody se staly mezi Saháby, a musí říct: Část
podání, které jsou vyprávěny o jejich chybách, je nepravdivá, a některé něco přidaly nebo
něco vynechaly, nebo pokřivily, z té části, která je pravdivá, jsou omluveni, protože buď
vyjadřovali své osobní názory a měli pravdu, nebo vyjadřovali svůj osobní názor a mýlili se.
Ahl as-Sunna si nemyslí, že každý ze Sahábů je neomylný v konání těžkých nebo lehkých
hříchů, ale že jsou náchylní k dopouštění se obecných poklesků. Nicméně jim náleží přednost
v přijetí islámu a v konání dobrých skutků, které je opravňují k odpuštění toho, co mohli
učinit, do té míry, že jejich přestupky jsou odpuštěny. Tytéž přestupky nebudou odpuštěny
těm, kdo přicházejí po nich, protože oni (as-Sabáha) mají zásluhu za dobré skutky, což
vymaže špatné skutky, zásluhu, kterou pokolení po nich nemají. Je to potvrzeno výrokem
Posla Božího (mír s ním), že:

Desatero Prorokových druhů, kterým je zaručen ráj. Jsou to: Abú Bakr, Omar, Osmán, ‘Alí, Talha, Az-Zubejr,
Sa‘d Ibn Abí Wakkas, Sa‘íd ibn Zejd, ‘Abdurrahmán Ibn ‘Awf a Abú ‘Ubejda Ibnu l-Džarráh.
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„jsou nejlepší ze všech pokolení, „ (al-Buchárí a Muslim) a že: „hrst dobročinnosti, kterou
kdokoliv z nich mohl dát, je lepší než hora zlata o velikosti hory Uhud, jež bude dána
kýmkoliv, kdo přichází po nich.“ (al-Buchárí a Muslim)
Navíc, jestliže kdokoliv z nich (as-Sahába) spáchal jakýkoliv pohoršující čin, bez pochyby se
z něj kál, nebo vykonal dobré skutky, které smazaly tento jeho přestupek, nebo je mu
odpuštěno za ctnost přijetí islámu od jeho začátku nebo přímluvou Muhammeda (mír s ním),
protože si zasluhují většinu jeho přímluvy, nebo ho na tomto světě postihlo neštěstí, které
překryje tento přestupek. Ale jestliže je to takto ve skutečných přestupcích, co teprve
záležitosti, ve kterých byli mudžtehidy (formulovali nezávislá rozhodnutí v právních nebo
věroučných záležitostech)? Jestliže měli ve svém idžtihád pravdu, dostanou dvojitou odměnu,
a jestliže se zmýlili, dostanou jednu odměnu a omyl jim bude odpuštěn.
Dále, množství jejich sporných činů je přehlédnutelné ve srovnání s jejich ctnostmi, jejich
zásluha je ve víře v Boha a Jeho Posla, džihádu na Jeho Cestě, hidžře13 z Mekky do alMedíny, podpoře Prorokovi a víře, cenných znalostech a dobrých skutcích. Kdokoliv
nestranně studuje život Sahába, s vhledem a s tím, co jim Bůh poskytnul z ctností,
bezpochyby objeví, že jsou nejlepší ze všech lidí po Prorokovi (mír s ním), že nikdy nebylo a
nikdy nebude jim podobných a že jsou opravdu nejvybranější z pokolení ummy, která sama o
sobě je nejlepší ze všech národů a nejvýtečnější v očích Alláha Vznešeného.
Ahlu l-Bejt (Prorokova rodina)
Ahlu s-Sunna by měli milovat Prorokovu rodinu, podporovat je a ctít Prorokovu (mír s ním)
vůli ohledně nich, protože v Ghádir al-Chum řekl: „Žádám tě, při Bohu, aby ses staral o mou
rodinu, žádám tě, při Bohu, aby ses staral o mou rodinu.“ (Muslim)
[Prorok] (mír s ním) řekl svému strýci al-Abbasovi, když si mu stěžoval, že někteří muži
z Kurejšovců odmítají Benú Hášim (Prorokův rod):
„Při (Alláhu), v Jehož Rukou je má duše! Nikdy nebudou věřící, dokud tě nebudou milovat
pro mé příbuzenství k tobě.“ (Uvedeno Ahmedem Ibn Hanbel a dalšími)
Prorok (mír s ním) řekl:
„Věru Bůh vyvolil syny Isma‘íla a z nich vybral potomky Kinána, z nich vybral Kurejšovce,
a z Kurejšovců vyvolil Benú Hašim a z Benú Hášim vybral mě.“ (Uvedeno Muslimem a Ibn
Hanbelem)
Ummehátu l-Mu’minín (Matky věřících, tj. Prorokovy manželky)
[Ahl as-Sunna] by měli podporovat manželky Posla Božího (mír s ním), Matky věřících, a
měli by věřit, že budou jeho manželkami na Onom světě, zejména Chadídža (nechť je s ní
Bůh spokojen), matka většiny jeho dětí a první člověk, který mu věřil a podporoval ho a měl ji
ve velké úctě.
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Emigraci, vysídlení.

A [‘Á'iša] as-Siddíka, dcera [Abú Bakra] as-Siddíka (nechť je Bůh spokojen s ní a s jejím
otcem), o které Prorok (mír s ním) řekl:
„‘Á’išina nadřazenost nad ženami je jako nadřazenost as-Sarídu (jídlo z rozmočeného
chleba, masa a masové polévky) nad ostatním jídlem." (Uvedeno al-Buchárím a Muslimem)
[Ahl as-Sunna] by se měl zříci rawáfidského učení těch, kdo nenávidí Prorokovy společníky a
zlořečí jim.
Měl by se zříci učení Newásibovců (37) (těch, kteří škodí Prorokově rodině slovem nebo
činem).

Kerámátu l-Awlijá´ (Zázraky Bohu přiblížených)
Mezi zásadami lidu Sunny a Společenství je víra v zázraky Bohu přiblížených (Kerámátu lAwlijá´): Bůh skrze ně vytvořil nadpřirozené působení ve všech stránkách života, odhalení
(Mukešefát), moci a dojmech. Toto je známo o starobylých národech v súře Kehf a v dalších
súrách a je to známo o prvních mužích této ummy mezi Sahába a Tabi’ún a ve zbytku
pokolení této ummy. Bude tak až do Dne vzkříšení.

Cesta Ahlu s-Sunna We l-Džemá‘a
Cesta lidu Sunny a Džemá’a následuje Prorokovu tradici jak vnitřně, tak navenek, a následuje
kroky prvních muslimů, jak muhadžirů (vystěhovalců), tak ansárů (pomocníků), a následuje
Prorokovo doporučení:
„Držte se mé Sunny a Sunny správně vedených kalífů po mně. Držte se jí pevně svými zuby.
A varujte se inovací (bida’), protože každá inovace (bid’a) je faleš a každá faleš je
odchýlením od správné cesty.“ (Uvedeno Ahmedem Ibn Hanbal, Abú Dawúdem, atTirmizím, kteří řekli, že je to dobrý a platný hadís, a Ibn Mádžou).
Lid Sunny ví, že nejpravdivější slova jsou Boží slova nad slovy všech lidí, a staví vedení
Muhammeda (mír s ním) před vedení všech lidí. Kvůli tomu všemu jsou nazýváni Lid Knihy
a Sunny. Jsou nazýváni Lid Společenství, protože společenství znamená jednotu a jeho
protikladem je nejednotnost. Výraz Džemá‘a se stal názvem pro sjednocené lidi a al-Idžma‘
(shoda) je třetí pilíř, na kterém lidé závisí ve vědění a víře.
Těmito třemi pilíři (Korán, Sunna a Idžmá’) je poměřováno vše, co lidé následují, z vnitřních
a vnějších slov a jednání, které mají jakýkoliv vztah k dínu (víře) a ke kontrolované idžmá’
spravedlivých předků, protože po nich se nesoulad zvýšil a umma se rozptýlila.

Bratrství mezi muslimy
Při těchto zásadách potom přikazují dobré skutky a zakazují zavrženíhodné skutky v souladu
s tím, co stanovuje šarí‘a. A věří v konání hadždže (pouti) a džihádu (boj pro Boží věc),

v navštěvování společných pátečních modliteb a svátků s vůdci, ať jsou zbožní nebo zkažení,
a v dodržování modliteb ve shromáždění. Věří v radu k ummě a vštěpují si Prorokův výrok:
„Věřící je pro věřícího právě tak, jako všechny části budovy podporují jedna druhou.
(Uvedeno al-Buchárím a Muslimem)
Prorok (mír s ním) propletl své prsty, když to říkal.
A [oni si vštěpují] výrok [Proroka] (mír s ním):
„Příklad věřících v jejich lásce a soucitu a laskavosti je jako tělo; jestliže jedna část
onemocní, celé tělo jí přijde na pomoc horečkou a ospalostí.“ (Uvedeno al-Buchárím a
Muslimem)
[Ahl as-Sunna] přikazuje lidem vytrvat, když je postihne neštěstí, a jsou vděční v době
snadného života a přijímají naplnění Alláhova nezvratného úradku. Vyzývají lidi
k ušlechtilým způsobům a dobrým skutkům a k vštěpování si Prorokova výroku:
„Dokonalá víra náleží k dobrým způsobům věřícího.“ (Uvedeno Ibn Hanbalem a atTirmizím, kteří řekli, že je to dobrý a platný hadís)
[Ahl as-Sunna] podněcuje lidi k zlepšení vztahů s těmi, kteří se s nimi rozešli, dát těm, kteří je
oloupili, a odpustit těm, kdo se vůči nim dopustili nespravedlnosti. Nařizují lidem zachovávat
synovskou úctu, být laskavý k dalším příbuzným, být laskavý k sousedům, jednat vlídně se
sirotky, pocestnými a chudými a být mírný a lidský k otrokovi. Zakazují chlubení,
domýšlivost a hřích. Zabraňují lidem, aby se cítili nadřazení nad jinými, oprávněnně nebo
neoprávněně. A přikazují lidem používat vznešené způsoby a zakazují jim usilovat o
hlouposti. Vše, co říkají nebo dělají z výše uvedeného, nebo jiného než toho, ve všem z toho
následují Knihu (Korán) a Sunnu. Jejich „cesta“ je náboženství islámu, pro něž Bůh poslal
Muhammeda (mír s ním).
Ale pro všechno toto Prorok (mír s ním) předpověděl:
„Má umma se rozdělí do sedmdesáti tří částí, všechny z nich v Pekle kromě jedné:
Džemá’a.“ (Uvedeno Ahmedem Ibn Hanbal)
A (Prorok) (mír s ním) řekl v jiném hadíse:
„To jsou ti, kdo budou následovat, co jsem já a moji společníci dnes.“ (at-Tirmizí)
Ti, na něž odkazuje tento výrok, ti, kdo se pevně drží čistého nezfalšovaného islámu, se stali
lidem Sunny a Džemá‘a. Mezi nimi jsou pravdomluvní, mučedníci, spravedliví, zahrnuty
v nich jsou majáky vedení, lampy pro temnotu, vůdci pamětihodných zásluh, vždy
připomínaných ctností; mezi nimi jsou služebníci - imámové, na jejichž úsudku a pochopení
se všichni muslimové shodují. To jsou ti vítězní, o nichž Prorok (mír s ním) řekl:
„Skupina z mé ummy bude pokračovat v následování pravdy. Kdokoliv je zradí, nebo jim
bude odporovat, jim nikdy nemůže uškodit až do Soudného dne.“ (al-Buchárí a Muslim)

Žádáme tedy Alláha, Velikého, aby nás učinil částí z nich, a aby nenechal naše srdce se
odchýlit poté, co nás vedl, a aby nám udělil Své milosrdenství. Věru, On je Štědrý. Bůh ví
nejlépe.“
Nechť je mnoho Božího požehnání a pozdravů s Muhammedem, jeho rodinou a jeho
společníky.

Poznámky
1. Učenci se rozcházejí ohledně „basmaly“: je to verš (ájet) každé kapitoly (súra), kterou
otevírá? Nebo je to samostatný verš, který byl zjeven, aby oddělil kapitoly, a aby byl člověk
požehnán, že jím začne čtení; druhý názor je lepší. A shodli se, že je to součást verše v súře
(Neml: 30) a že ho má člověk vynechat na začátku súry Tewba, protože je společně se súrou
Anfál považována za jednu kapitolu.
2. Al-Hamdu lilláhi (chvála Bohu): Bylo uvedeno od Proroka (mír s ním), že řekl:
„Každá řeč, která se nezačíná chválou Boha a prosbou o milosrdenství pro mě, je neúplná a
nemá žádné požehnání.“ (ar-Rehawejh) Tatáž věc byla uvedena o basmale. (Ibn Hibbán)
3. Posel je muž, který obdržel zjevení šarí‘y (náboženského zákona) a bylo mu Bohem
přikázáno, aby ho hlásal, pokud však obdržel zjevení a nebylo mu přikázáno ho hlásat, pak je
jen prorokem a ne však poslem.
4. Šaháda Alláha Vznešeného je uskutečňována Jeho Slovem a Jeho Konáním a Podporou
Jeho Poslu prostřednictvím vítězství, zázraků a různých důkazů, že to, co přináší, je čistá
Pravda.
5. Lá iláhe ille lláh (není božstva kromě Boha) je formulace tewhídu (jedinnosti), na které se
shodli všichni poslové, je to podstata jejich poselství a každý posel to učinil počátkem svého
poselství a jeho pilířem, jak řekl nás Prorok (mír s ním):
„Bylo mi přikázáno bojovat s lidmi, dokud neřeknou Lá iláhe ille lláh. A pokud to řeknou,
potom přede mnou uchrání svou krev a své vlastnictví, kromě předepsaných dávek a u
Alláha Všemocného, Nejvyššího, bude jejich soud.“ (Al-Buchárí a Muslim)
6. A vytvoření šehády (svědectví) pro Posla (mír s ním) z risála (poselství) a ubudija (služba
Bohu a Jeho uctívání) spojených s dosvědčením jedinnosti Boží, aby se dalo na srozuměnou,
že obojí musí být zmiňováno společně a žádné z nich nezaujímá místo toho druhého, proto
byly spojeny v ezánu (volání k modlitbě) a v et-tešehud (dosvědčení). Někteří lidé vykládají
verš
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"A pověst tvou jsme do výše nezvedli?" (Inširáh:4) jako: „Kdykoliv jsem zmíněn Já, budeš
zmíněn se Mnou i ty.“

A On pro něj (Proroka) spojil tyto dvě věci, jmenovitě Poselství a Službu, protože jsou
nejvznešenější z toho, čím může být jakákoliv lidská bytost popsána. Služba (poddanství)
nebo uctívání je důvodem, pro nějž Bůh udělal stvoření, protože řekl:
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"A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali." (Záríját:56)
Takže dokonalost stvoření je v dosažení tohoto cíle a čím více lidská bytost zvyšuje úspěch
své služby Bohu, tím více zvyšuje svou dokonalost a činí své postavení vyšším, proto Bůh
zmiňoval Svého Proroka v jeho nejvyšších a nejvznešenějších okamžicích, jako al-Isrá (noční
cesta z Mekky do Jeruzaléma), pod označením služebník. Také v platném hadísu Prorok (mír
s ním) řekl:
„Nechvalte mě jako křesťané chválili Syna Mariina, věru, já jsem jen lidská bytost, tak
říkejte: Služebník Boha a Jeho Posel.“
7. Spasená skupina je vítězná podle výroku Proroku (mír s ním):
„Skupina z mé ummy bude lnout k pravdě a zůstane vítězná a nebude jí uškozeno kýmkoliv,
kdo je zradí, až do Soudného dne.“ (Al-Buchárí a Muslim)
A jeho výrok:
„Tato umma bude rozdělena do 73 skupin, všechny z nich půjdou do Pekla kromě jedné,
která následuje, co jsem já a moji společníci dnes.“ (at-Tirmizí)
8. Sunna znamená způsob, kterým se Prorok (mír s ním) a jeho společníci žili a chovali před
vzestupem inovací.
9. Těchto šest článků je pilíři víry a každý skutečný věřící musí v souladu s vedením Koránu a
Sunny přijmout z nich všechno. Kdokoliv z toho odmítá jakýkoliv článek, není považován za
opravdového věřícího. Tyto pilíře jsou zmíněny v příběhu Gabriela, když přišel k Prorokovi
(mír s ním) v podobě beduína, aby se ho zeptal na islám a ímán (víru) a ihsán (uctívání Boha,
jako když Ho vidíme, protože my Ho nevidíme, On vidí nás): Prorok řekl:
„Věřit v Boha, Jeho anděly, Jeho knihy, Jeho posly a věřit ve vzkříšení po smrti a Boží
předurčení, ať je dobré nebo špatné. Knihy jsou ty zjevené poslům z nebes, z nichž nám
známé jsou: Svitky Abrahamovy, Tóra, Evangelium, Davidovy žalmy a Korán, Poslední
Zjevení.“
Posli: jen dvacet pět z nich je zmíněno v Koránu, pokud jde o zbytek, měli bychom v ně věřit
bez toho, abychom se trápili jejich počítáním, nebo znalostí jejich jmen, protože to je to, co si
Bůh nechal pro Sebe, jak řekl v Koránu:
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"Již před tebou jsme posly vysílali; o některých z nich jsme ti vyprávěli a o jiných jsme ti
nevyprávěli." (Gháfir:78)
10. Popření je dvou druhů: všeobecné a určité. Všeobecné je odejmout od Alláha vše, co
popírá Jeho Dokonalost bez chyb a špatných vlastností, protože řekl:
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A není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý. (Šúrá:11)
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Oč slavnější je Bůh než vše to, co k Němu přidružují. (Hašr:23)
Určité je slavit Boha, že nemá otce nebo syna nebo manželku nebo společníka nebo Sobě
rovného, nebo nevědomost nebo slabost nebo zmatek nebo zapomnětlivost nebo dřímotu nebo
spánek nebo falešnost nebo hravost. Všechna tato popření nejsou vyžadována sama o sobě,
ale aby potvrdila svůj kontrast, takže popření společníka a rovného je pro potvrzení Jeho
absolutní velikosti, a tak dále.
Potvrzení je také dvou druhů: všeobecné a určité. Všeobecné je potvrzení Jeho absolutní
dokonalosti a absolutní chvályhodnosti a absolutní slávy atd., protože Bůh řekl:
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„Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého“ (Fátiha:1)
a též:
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zatímco Bůh představuje příklad nejvznešenější - a On věru mocný je i moudrý
(Nahl:60)
Určité potvrzení zahrnuje každé jméno nebo vlastnost, která je zmiňována v Koránu a
v Sunně. Ty jsou velmi početné, díky čemuž je velmi složité je zde vypočítat, ale lze je najít
všude v Koránu a Sunně.

11. Této súře je dáno zvláštní postavení, protože obsahuje, co neobsahuje žádná jiná kapitola
Koránu, proto je nazývána al-Ichlás (upřímnost víry), protože očistila víru od poskvrny
modlářství. Al-imám Ahmed Ibn Hanbel uvedl ve svém Musnedu od ‘Ubejje Ibn Ka‘b (nechť
je s ním Bůh spokojen), že důvod pro její seslání byl, že nevěřící říkali: „Muhammede, řekni
nám rodokmen svého boha“ Tak Alláh Požehnaný, Vznešený, seslal:
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‚Rci: On je Bůh Jedinečný, Bůh Sám o Sobě Věčný…‘
Bylo potvrzeno v Sahíh (Správné knize hadísů), že je rovna třetině Koránu, ale učenci se přeli
o výklad tohoto výroku, nejpřijatelnější výklad je, co vyprávěl Šejch al-Islám (tj. Ibn
Tejmíjja) od Abú al-‘Abbáse, což je shrnuto následovně:
Korán obsahuje tři základní plány:
A. Předpisy, které zahrnují pravidla a praktická nařízení, která jsou předmětem islámské
právní vědy a mravouky.
B. Příběhy a zprávy, které popisující dějiny poslů (mír s nimi všemi) a jejich národů a druhy
trestů, které byly uvaleny na nevěřící; a odměnu a hrozbu a podrobnosti odměny a trestu na
Onom světě.
C. Tewhíd (Jedinnost Boha) a co by lidé měli vědět o Bohu a Jeho Jménech a Vlastnostech, a
toto je považováno za nejvznešenější z těchto tří druhů.
Protože súra al-Ichlás obsahuje podstatu tohoto druhu vědomostí, obecně řečeno, je správné
říct, že je rovna třetině Koránu. Totéž by mohlo být řečeno o ájetu l-Kursí, ve které nás Bůh
informoval o sobě, že On je Jediný ve svém Panství, což znamená, že žádné jiné božstvo by
nemělo být uctíváno vedle Něho.
12. Tato čtyři jména se zabývají obklopením; Jeho jméno „První“ vyjadřuje Jeho nekonečnou
dřívější existenci a věčnost; a Jeho jméno „Poslední“ vyjadřuje Jeho nesmrtelnost a věčné
trvání; a Jeho jméno „Zjevný“ vyjadřuje Jeho vznešenost a velikost na základě skutečnosti. že
vše obklopuje; a Jeho jméno „Skrytý“ vyjadřuje Jeho blízkost a bytí se vším a uvnitř všeho.
13. Istawa ‘alá al-Arš (usadil se na nebo vystoupil na Trůn). Tato otázka musí být přijímána,
jak řekl al-Imám Malik:
„Usazení se je známo, ale „jak“ je neznámo. „jinými slovy, člověk musí přijmout skutečnost,
že Bůh mounted Trůn bez ptaní se jak. Protože pro muslima je lepší trávit svůj čas
přemýšlením o zlepšení situace muslimů a celého lidstva, než plýtvat časem při debatování o
otázkách bez odpovědí. Jsou určité problémy víry, u kterých jen Alláh Vznešený zná odpovědi,
takže přenechme tyto otázky Jemu.“
14. Tyto verše ukazuje Alláhovu vznešenost nad Jeho stvořeními, proto vše by mělo být
pozvednuto k Němu.

15. Z těchto veršů se dozvídáme, že Bůh je s námi stále, dozírá na naše skutky a slyší naše
myšlenky. Jestliže si budeme tuto skutečnost stále připomínat, budeme lepšími lidskými
bytostmi a budeme dávat pozor na své činy a chování.
16. Sunna je druhým zdrojem po Koránu, ke kterému se muslimové musí obracet ve svých
denních záležitostech. Alláh Vznešený to potvrdil v Koránu, protože říká:
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" Bůh ti seslal Písmo a moudrost a naučil tě tomu, cos neznal - a přízeň Boží vůči tobě je
nesmírná!" (Nisá´113)
Moudrost, na kterou je zde odkazováno, znamená Sunnu.
A řekl:
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"Pane náš, vyšli mezi obyvatele města tohoto posla ze středu jejich, aby jim sděloval
znamení Tvá, naučil je Písmu a vědění a očistil je, vždyť Tys věru mocný i moudrý!"
(Bekara:129)
A řekl, když poučoval manželky Svého Proroka:
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" A zapamatujte si to, co bylo přednášeno v domech vašich ze znamení Božích a z
moudrosti! A Bůh věru je bystrý, dobře zpravený." (Ahzáb:34)
A Alláh Chvályhodný řekl:
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"To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se zdržujte!"
(Shromáždění 59/7)
Posel (mír s ním) řekl:
„Byl mi dán Korán a navíc k němu jemu rovný.“ (Abú Dawúd)
Z toho všeho se můžeme dozvědět, že rule Sunny je téměř rovnocenná roli Koránu
v potvrzení víry a praktik islámu, opravdu, Sunna je objasněním Koránu a vysvětlením jeho
obecných konceptů, protože Alláh Vznešený řekl:
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"Nyní jsme tobě seslali připomenutí, abys lidem objasnil to, co jim bylo (dříve) sesláno."
(Nahl:44)
Maje na paměti toto vše, nikomu není dovoleno odmítat platnou Sunnu pod záminkou, že není
autentická, nebo že přijímáme jen to, co je zmíněno v Koránu. Pokud je toto tvrzení pravda,
pak by se tito lidé neměli modlit, protože úkony a provedení modlitby nejsou zmíněny
v Koránu, totéž platí o rituálech pouti, očisty a mnoha denních úkonech, které jsou v Koránu
zmíněny jen v obecných pojmech.
Navíc bychom neměli přehánět v alegorických výkladech Sunny a zkoušet ji filosofizovat,
protože Prorok (mír s ním) to nezamýšlel, naopak mluvil v jasných jednoduchým pojmech,
aby mu lidé byli schopni porozumět a správně praktikovali svou víru. Je pravda, že některé
knihy Sunny a hadísů obsahují smyšlené příběhy a výroky, ale to by nám nemělo bránit ve
vidění pravdy a v jejím nalezení v mnoha sbírkách, které obsahují platné a autentické hadísy a
příběhy, protože učenci Sunny a hadísů, jako al-Buchárí, Muslim, Ibn Mádža, at-Tirmizí, anNesáí a mnoho dalších pro nás tuto věc objasnili před stovkami let, nechť je za to Bůh na
Onom světě odmění.
17. Pokud se týče Vlastností Alláha, Selef je potvrdili v jejich zjevných významech a
ponechali znalost jejich přesné povahy Bohu, v protikladu k Mufawwidě a Mu’attile – obě
sekty popírají významy Vlastností, ta první postupuje znalost jejich významů Bohu a ta druhá
pokřivuje a interpoluje významy k jiným významům neuváděným od Selef, jako je jejich
výklad, že ruce (jadán) znamenají sílu, atd. [poznámka anglického překladu]
18. Smysl tohoto hadísu je, že věřící jde do války s nevěřícími a nevěřící zabije tohoto
věřícího muslima, takže on vstoupí do Ráje, protože ztratil svůj život pro Boha, avšak poté
nevěřící přijme islám a stane se věřícím, poté zemře jako skutečný věřící a také vstoupí do
Ráje, takže zabitý a ten, kdo ho zabil, vstoupí do Ráje. To nám ukazuje milosrdenství,
laskavost a velkorysost Boha k Jeho stvořením.
19. Džehmíjje jsou následovníci Abú Muhriz Džehma Ibn Safwána, sluhy u Benú Rásib,
nazývaného as-Samarkandí, muslimského teologa, který se během povstání v Churásánu ke
konci Umajjovského období připojil k al-Hárisovi Ibn Surejdž, „muži s černým praporem“, a
byl pak Salmem ibn Ahwaz v 128 h./745 kř. éry zabit. Jako teolog zaujímal natolik nezávislou
pozici, že na jedné straně souhlasil s Murdží’ou v učení, že víra je věcí srdce, a s Mu’tazilou
v popírání antropomorfických vlastností Boha, ale na druhou stranu byl jedním z nejsilnějších
obránců Džebru. Připouštěl pouze, že Bůh je Všemocný a Stvořitel, protože toto jsou věci,
které nemohou být tvrzeny o jakékoliv stvořené bytosti. Dále popíral věčnost Ráje a Pekla.
Jeho následovníci, po něm nazvaní džehmíja, přežívali kolem Tirmízu do pátého století
hidžry/ jedenáctého století kř. éry, ale potom přijali učení Aš’aríjjů.
20. Kaderija je muslimská sekta, která věří, že člověk vytvářel své vlastní činy, což
znamenalo, že činí člověka (cháliku l-af’al) tvůrcem konání, tedy dávají Bohu společníka
v tvoření.

21. Džebríjja je jméno dané těm, kteří, v protikladu ke kaderíjcům, popírají svobodu vůle a na
základě toho nečiní žádné rozlišení mezi člověkem a neživou přírodou natolik, že jeho činy
jsou podřízené nátlaku (džebr) Boha. Nejvýznačnějším zastáncem tohoto pohledu je Džehm
Ibn Safwán a mnoho dalších malých sekt.
22. Murdží’a je název jedné z raných sekt islámu, extrémních oponentů Chawáridž. Ti si
mysleli, že muslim se dopuštěním se smrtelného hříchu stává káfirem. Na druhou stranu
Murdží’a byla toho názoru, že muslim hříchem neztrácí svou víru nijak a nikdy. Toto učení je
vedlo k dalekosáhlému pietismu v politice; podle jejich učení imám, který byl vinen
smrtelnými hříchy, nepřestal být muslimem a musí být poslouchán. Modlitba vykonaná za
ním byla dle nich platná.
23. Al-Wá’idíjja věří, že Bůh musí logicky potrestat neposlušného, tak jako musí odměnit
poslušného, proto podle nich, jestliže se člověk dopustil těžkého hříchu a zemřel před
pokáním, Bůh mu nesmí odpustit. Toto učení je v rozporu s Koránem a Sunnou.
24. Al-Harúríjja je větev Cháridžovců, nejranější náboženské sekty islámu, jejíž význam leží
zejména, z pohledu vývoje dogmatu, ve formulaci otázek vztahujících se k teorii chalífátu a
k ke spáse vírou nebo činem.
Původ hnutí Cháridžovců:
Příležitost pro schizma byla dána návrhem, který byl předložen ‘Alímu Mu’awijou během
bitvy u Siffínu (safar, 37 h./červenec 657 kř. éry), aby se neshody urovnávaly předložením
dvěma arbitrům, kteří by vyslovili rozsudek podle Koránu. Zatímco většina ‘Alího armády
ochotně přijala tento návrh, jedna skupina vojáků, zejména z kmene Temim, důrazně
protestovala proti ustanovení liského tribunálu nad Božím Slovem. Za hlasitého protestu, že
soud náleží jedině Bohu (Lá hukme ille li l-Láhi), opustili armádu a ustoupili do vesnice
Harúra nedaleko Kúfy a zvolili za svého vůdce neznámého vojáka ‘Abdulláha ibn Wehb arRásibího. Tito první odpadlíci si vzali jméno al-Harúrija nebo al-Muhakkima.
25. Al-Mu’tezila je název velké teologické školy, která vytvořila spekulativní dogmatiku
islámu. Mu’tezila jsou ti, kdo vyznávají učení i’tizálu, tj. učení „al-menziletu bejne lmenziletejn“ neboli stavu uprostřed mezi vírou a nevírou, základní učení této školy. Název
„Mu’tezila“ je odvozen ze schizmatu, ke kterému došlo v naučném kroužku al-Hasana alBasrího.
Říká se, že poté, co stanovili své učení „al-menzila bejne l-menzilatejn“, se Wásil Ibn ‘Atá' a
‘Amr Ibn ‘Ubejd oddělili (arab. i’tezele) od al-Hasanova kroužku, aby založili nezávislou
školu. Někteří moderní učenci věří, že Mu’tezila měla politický původ, začínající v době
‘Alího Ibn Abí Tálib, když skupina muslimů zůstala neutrální v boji mezi ‘Alím na jedné
straně a Talhou, az-Zubejrem a ‘Á’išou na druhé, protože třetí (neutrální) skupina byla
popsána v historických zdrojích jako: ‚i’tálu‘ - vzdálená z boje.
Částí jejich teologického učení bylo, že Korán byl stvořen. Tato víra ve středověku způsobila
mnoho debat a hádek mezi muslimskými teology a hlavními zastánci tohoto učení byli

abbásovský chalífa al-Me’mún a jeho bratr al-Mu’tesim a jejich hlavním odpůrcem byl
proslulý muslimský právník Ahmed Ibn Hanbel.
26. Rewáfizovci nebo Ráfiza je jeden z názvů daných Ší’itům. Al-Aš’arí toto pojmenování
vysvětluje jako ty, kdo odmítli chalífát Abú Bakra a Omara.
27. al-Chawaridž – viz al-Harúríjja.
28. Alláhovy Knihy jsou: Knihy, které zjevil, jmenovitě: Tóra, Evangelium a Korán.
29. Zde Ibn Tejmíjja odpovídá Mu’tezile, která prohlašuje, že Korán je stvořený.
30. Podle víry muslimů, když je mrtvý člověk pohřben ve svém hrobě, zkoušejí ho dva
andělé, jeden zvaný Munker a druhý zvaný Nekír, a pokud je to nutné, trestají ho v hrobě.
Zkoušení v hrobě jsou podrobeni nevěřící a věřící, spravedliví stejně jako hříšníci. Jsou ve
svém hrobě vzpřímeni a musí zodpovědět určité otázky. Spravedliví věřící je zodpoví
správně, a tedy budou ponecháni na pokoji do Dne vzkříšení. Na druhou stranu hříšníci a
nevěřící nebudou mít po ruce uspokojivé odpovědi. Následně je andělé budou hrozně bít.
31. Neobřezaní znamená, že lidé budou vzkříšeni, jak byli poprvé stvořeni, protože Alláh
Vznešený řekl:
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"Přicházíte k nám nyní osamělí tak, jak jsme vás poprvé stvořili." (Včely 6/94)
32. Věřící a spravedliví dostanou záznam skutků do své pravé ruky, ale nevěřící a hříšníci
dostanou své záznamy do levé ruky nebo za záda.
33. Zde znamená vrah.
34. Jestliže dědic zavražděného člověka odpustí vrahovi tím, že ho za spáchání vraždy
nepopraví, ale raději přijme výkupné, Bůh v tomto případě doporučil, aby odpouštějící člověk
byl i nadále velkodušný a nežádal výkupné krutým a hrubým způsobem a počkal, pokud ho
vrah nemůže poskytnout hned. Zároveň Bůh přikazuje vrahovi zaplatit výkupné bez snižování
žádané částky a bez příliš velkého zpoždění.
35.-36. V roce 628 po Kr. vedl Prorok Muhammed (mír s ním) skupinu věřících do Mekky
vykonat ´umra (menší pouť), ale nevěřící z Mekky zabránili jemu a jeho stoupencům ve
vstupu do Mekky zablokováním jejich cesty velkou armádou v místě zvaném al-Hudejbijja,
nacházejícím se devět mil od Mekky. V důsledku toho mezi oběma stranami skoro vypukla
válka, ale místo toho se uskutečnila vyjednávání. Prorok (mír s ním) poslal do Mekky
Osmána (nechť je s ním Bůh spokojen), aby ho zastupoval při vyjednáváních, ale ten se po tři
dny nevracel a k Prorokovi a jeho stoupencům dosáhly zvěsti, že Osmán byl Mekkánci zabit.
Ačkoliv nebyl pro boj připraven, nemohl Prorok nechat Mekkánce za jejich věrolomný čin
nepotrestané. Takže shromáždil své přívržence a ti mu stojíce pod velkým stromem slíbili
věrnost v boji proti Mekkáncům. Bůh je tedy pochválil v Koránu:
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"Ti, kdož ti věrnost přisahají, přísahají vlastně Bohu a ruka Boží spočívá na rukou
jejich." (Feth:10)
Ve stejné kapitole, verš 18, Bůh vyjádřil Své potěšení nad věřícími, kteří slíbili oddanost
Prorokovi (mír s ním) pod stromem v Hudejbíjji. Řekl:
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"Bůh věru již nalezl zalíbení ve věřících, když ti přísahali věrnost pod stromem, a On
dobře ví, co bylo v srdcích jejich. A seslal k nim sakínu a odmění je brzkým úspěchem."
37. Newasibovci je skupina lidí, kteří nemají rádi ´Alího nebo jeho rodinu; jsou protipólem
Rewáfizovců.

„We áchiru da’wáná ‘ani l-hamdu li lláhi rabbi l-‘álemín, we s-salátu we s-selámu ‘alá ašrafi lmurselín, sejjidiná Muhammed, wa ‘alá álihi we sahbihi adžme‘ín we men weláhum ilá jewmi d-dín.
Alláhumma ghfir lí we li welídejje, we rhamhumá kemá rabbejání saghíran."
„A poslední naše výzva je k poděkování Bohu, Pánu světů. Požehnání a mír nejsvětějšímu z Bohem
vyslaných, našemu vůdci Muhammedu, jeho rodu, též druhům a všem, kteří se k nim přidruží až do
soudného dne. Bože, odpusť mi i rodičům mým a buď k nim Milosrden, jako oni opečovávali mne, když
jsem byl malý.“

