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PŘEDMLUVA PRO ČESKÉ VYDÁNÍ 
Chvála Alláhu, Pánu všech světů, požehnání a mír Poslu Božímu, jeho rodu a všem jeho upřímným 
následovníkům. 
Tato útlá publikace je překladem souboru návrhů jak pomoci prezentovat islám a osobu Proroka 
Muhammeda ��� و ���� 	ا ��� pozitivním způsobem navzdory negativistické propagandě, která je 
proti němu vedena. Sestavila ji a vydala „Světová komise pro pomoc Pečeti Proroků“ v Rijádu v 
Království Saúdské Arábie již v roce 1429 hidžry, tj. 2008 křesťanské éry, po aférách okolo karikatur. 
Současná krize okolo vulgárního traileru The Innocence of Muslims (Nevinnost muslimů), obscéní 
karikatury Božího Proroka uveřejněné dánským denníkem před několika lety, či brakový román 
Salmana Rushdieho jsou jen špičkou ledovce v sérii útoků na nejlepšího z lidského pokolení, 
Muhammeda ibn Abdulláha ��� و ���� 	ا ���, Posla a Proroka Božího. Před nimi byly již mnohé další 
provokace a pokusy urážet islám, muslimy a Proroka ��� و ���� 	ا ���, z nichž některé lze najít i v 
starších evropských „uměleckých“ dílech. Současné ubohé podoby těchto dehonestujících kampaní 
jsou však nanejvýš velmi dobrou ilustrací paradigmatu dnešní doby. 
Je třeba zdůraznit, že jde o činy, které by v ukázkovém případě šarí’atské zákonnosti a existence 
islámského státu představovali přímý atak na islámské zřízení, podstatu soužití pod šarí’atskou 
zprávou a každý, kdo by je spáchal, by se tím stal odpadlíkem od víry, nebo agresorem, ohrožujícím 
navíc šarí’atský státní systém, za což by mu právem náležel hrdelní trest. Ten, kdo uráží Alláha, Jeho 
Posla , Jeho víru a Jeho zákon zasluhuje smrt. Na to ukazuje řada nepopiratelných důkazů ze Sunny. 
Nicméně v současnosti nikde ideální šarí’atský systém nepanuje a nelze odsoudit někoho k trestu 
smrti, když nejsme schopni lidem garantovat to, co jsme jim podle šarí’i povinni poskytnout. A také 
muslimové nemohou vystupovat jako státní systém, pakliže jím nejsou. Kdo vymáhá nárok a neplní 
svou povinnost, dopouští se nebezpečných hrátek s Božím zákonem. Navíc nelze působit získáním 
užitku větší zlo, než by panovalo bez snahy získat tento přínos. 
 
Pálit, ničit, rabovat a zabíjet nevinné lidi či diplomaty cizích států je trestuhodným aktem, který se 
protiví Šarí'e, vznešenému zákonu od Alláha, který Prorok Muhammed ��� و ���� 	ا ��� všem 
stvořením zvěstoval. Největší urážkou jména Prorokova ��� و ���� 	ا ��� jsou ti, kteří toto páchají a 
jím se zaštiťují. Mnoho bylo těch, kteří zuřili na obranu toho, který učil svůj hněv krotit a málo jich 
zůstalo s ním, následujíce jej na jeho přímé a jasné cestě k Alláhu Nejvyššímu. 
Proto je také více než namístě pojednat o způsobech, jak svůj hněv a rozhořčení vyjádřit kultivovaně, 
konstruktivně a hlavně v souladu s tím, jehož chceme bránit před nepřáteli víry a jehož cestu jsme se 
zavázali následovat.  
Tyto navržené způsoby představují ucelený přehled toho, co by se mohlo, nebo mělo dělat ve vztahu 
k osvětě sebe sama, vlastní rodiny i společnosti, o Prorokovi ��� و ���� 	ا ��� a jeho historické a 
náboženské úloze. Nejsou zdaleka všechny vhodné a použitelné v podmínkách našich zemí, avšak 
sám přehled může zajisté dobře posloužit jako inspirace.  
Alí Větrovec 
V Mikulově, 29. Šewwálu 1433 po hidžře. 
 



ÚVOD 
Chvála Alláhu, Pánu všech světů, požehnání a mír nejvznešenějšímu z Poslů a Proroků, Poslu a 
Proroku Muhammedovi, jeho rodině a všem jeho společníkům. A potom: 
Prvním z nezbytných pilířů islámu je svědectví, že není božstva kromě Boha a že Muhammed je Jeho 
Poslem. Pro naplnění tohoto svědectví je třeba vykonat následující: 

I. Věřit ve vše, o čem nás zpravil, jako že je Prorokem poslaným od Alláha lidem i džinům, 
aby jim dostavil Zjevení cestou Koránu a Sunny, dvou pramenů, které obsahují celistvou 
víru islámu, víru, kromě které Alláh žádnou jinou nepřijme. 

II. Pokornost vůči němu a spokojenost s jeho rozsudkem, oddanost vůči němu a následování 
jeho Sunny jakožto vodidla, což zahrnuje i odvržení všeho mimo to. 

III. Láska vůči němu musí být větší, než láska vůči rodičům, dítěti i sobě samému, což 
vyžaduje prokázání úcty a přikládání místa a pozice, kterou zaslužuje, stejně jako pomoci 
mu, jeho výzvě, chránit ji a přebírat jen to, co přišlo od něj. 

Na každém jednom muslimovi, který chce mít správnou víru, je tedy prahnout po tomto cíli a naplnit 
druhou podmínku slov tewhídu, aby jeho šeháda, že Muhammed je věru Poslem Božím, byla přijata, 
neboť i pokrytci hovořili: 

�َ�ُ� ُ�َوا��َّ ا��َِّ� َ�َ�ُ��ُل ِإ�ََّ� َ�ْ�َ�ُ�ْ�َ�َ'"ِذُ%�َن اْ�ُ$َ#"ِ!ِ �َ� ِإنَّ َ�ْ�َ�ُ� َوا��َُّ� َ�َ�ُ��ُ�ُ� ِإ�ََّ� َ  
„Dosvědčujeme, že jsi vskutku posel Boží!“ A Bůh dobře ví, žes vskutku Jeho posel, a Bůh 
dosvědčuje, že pokrytci jsou vskutku lháři. (Munáfikún: 1) 
Jak víme, jejich svědectví jim nebylo nic platné, protože nenaplnili podmínky tohoto svědectví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAK MŮŽEME POSLU BOŽÍMU ��� و ���� 	ا ��� A JEHO VÝZVĚ K ISLÁMU POMOCI MY TADY A TEĎ? 
V následujících řádcích ti představíme několik způsobů, jak postupovat ve shodě s láskou vůči Alláhu 
a Jeho Poslu a jak se rozhodně postavit a zachovat tváří v tvář neustálým útokům na jeho osobnost i 
životní příběh. Na nás je bránit Proroka našimi dětmi, rodiči, majetky i sebou samými, každý podle 
svých možností. A každý nese svůj díl odpovědnosti podle své pozice. 
Ve sféře osobního života může každý z nás Proroka ��� و ���� 	ا ��� bránit tak, že bude: 
1. 
Rozmýšlet o jasných důkazech jeho proroctví, že je Prorokem od Pána všech světů. Základem těchto 
důkazů je Korán a jeho verše, potvrzující jeho proroctví. 
2. 
Pozná důkazy z Koránu, Sunny a konsenzu učenců, které ukazují na povinnost pokornosti a 
poslušnosti vůči němu a na příkaz následovat ho a brát jej za vzor. 
3. 
Uvědomí si, že Alláh Vznešený uchrání Sunnu svého Proroka � 	ا �و ����� ��� , jako ji již v historii 
uchránil díky učencům, kteří vynaložili obrovské úsilí na rozlišení věrohodných hadísů od 
neautentických a kteří vybudovali celý naučný obor, týkající se toho. Tento obor je předností naší 
ummy, kterou předchozí národy nedisponovaly. 
4. 
Budovat lásku k němu připomínáním si jeho tělesných a duševních vlastností, čtením knih jeho 
životopisu a poznání toho, jak lidská mravnost dosáhla svého vrcholu právě v něm ��� و ���� 	ا ���. 
5. 
Vzpomínat jeho předností a dobrého činu vůči každému z nás, protože právě on je tím, kdo nám 
dostavil tím nejlepším způsobem naše Náboženství. Dostavil nám své poselství, splnil svůj závazek a 
byl Prorokem svého lidu. 
6. 
Uvědomit si jeho zásluhu na čemkoli dobrém, čeho se nám na tomto i na onom světě od Alláha 
dostane, neboť Prorok ��� و ���� 	ا ���  byl právě tím, kdo nám ukázal na cestu k Alláhu Jedinému a 
uvedl nás k Němu. Alláh nechť jej odmění tím nejlepším, jakož i nás i celou ummu.  
7. 
Připomínat si, že byl nejjemnějším a nejmilostivějším člověkem, vždy prvním k službám svému lidu. 
Alláh pravil:  

ُأ+ََّ�"1ُُ�ْ� َوَأْزَواُ/ُ� َأْ�ُ.ِ-ِ�ْ� ِ+ْ� ِ%"ْ�ُ$ْ,ِ+ِ#�َ� َأْوَ�� ا�#َِّ()ُّ  
Prorok je bližší věřícím než oni sobě navzájem a jeho manželky jsou matkami jejich. (Ahzáb: 6) 



8. 
Poznat verše a hadísy, které ukazují na velikost jeho postavení u jeho Pána, lásku Alláha Vznešeného 
a pocty, které mu přiřkl. 
9. 
Následovat příkazy Alláha Vznešeného, abychom jej milovali a abychom tuto lásku k němu postavili 
výše než lásku k nám samým, kvůli hadísu: „Nikdo z vás plně neuvěří, dokud mu nebudu já dražší než 
on samotný, jeho rodiče, jeho děti i všichni lidé.“ 
10. 
Následování příkazů Alláha Vznešeného chovat se vůči němu a jeho Sunně s úctou. Vznešený pravil: 

"�َ "�َُّ��9ُِ'ْ� َآ7َْ�ِ� ِ%"ْ�َ ْ�ِل َ�ُ� 7ْ1ََ�ُ�وا َو4 ا�#َِّ()ِّ َ�ْ�ِت َ!ْ�َق َ�ا1َُ'ْ�َأْ� 1َْ�َ!ُ��ا 4 3َ+ُ#�ا ا�2َِّ�َ� َأْ%َ ;ٍ� 4 َوَأْ�ُ<ْ� َأْ�َ$"ُ�ُ'ْ� 1َْ=َ(َ> َأْن ِ�َ(ْ
�ُ�وَنُ�ْ1َ 
Vy, kteří věříte! Nezvedejte hlas svůj nad hlas prorokův a neobracejte se k němu s řečí hlučnou, tak 
jak to děláte mezi sebou, aby se skutky vaše nestaly marnými, aniž o tom budete mít tušení. 
(Hudžurát: 2)  

�Fِ�ٌَ� َوَأْ/ٌ� َ+ْ?ِ.َ�ٌة َ�ُ�ْ� ِ��<َّْ َ�ى Bُُ��َ%ُ�ْ� ا��َُّ� اْ+َ<َ=َ� ا�2َِّ�َ� ُأوAِ�ََ� ا��َِّ� َرُ��ِل ِ�ْ#َ� َأْ�َ�ا1َُ�ْ� َ�ُ?9ُّ�َن ا�2َِّ�َ� ِإنَّ  
Věru ti, kdož snižují hlasy své před poslem Božím jsou ti, jejichž srdce Bůh podrobil zkoušce 
bohabojnosti a těm náleží odměna nesmírná a odpuštění. (Hudžurát: 3)  

�9ُِ'ْ� َآُ�َ�"ِء َ%ْ�َ#ُ'ْ� ا��َُّ��ِل ُدَ�"َء 7ْ1ََ�ُ��ا 4ْ%َ "9ً�ْ%َ �ْBَ �ُ�َ�ْ��Jَ"ِ�ُ.�َن ا�2َِّ�َ� َ!ْ�َ�ْ=2َِر ِ�َ�اًذا ِ+ْ#ُ'ْ� َ�َ<َ-�َُّ��َن ا�2َِّ�َ� ا��َُّ� َُ �ْ�َ Kِ�ِ+َْأْن َأ �ْ�ُ)َ�Lِ1ُ 
Mٌ#َ>ْ!ِ َأْو �ْ�ُ)َ�Lِ�َأِ��ٌ� 2َ�َاٌب ُ  

Neberte výzvu posla k vám tak, jako by to byla výzva jednoho z vás k druhému! Bůh zná dobře ty z 
vás, kteří se potajmu okrádají. Nechť se mají na pozoru ti, kdož se vzpouzejí Jeho rozkazu, aby je 
nepostihla zkouška či trest bolestný. (Núr: 63) 
11. 
Vykonat příkazy Alláha Vznešeného bránit, podporovat a střežit před vším zlým, co na něj míří, nebo 
nedostatkem, který se mu připisuje. Pravil Alláh: 

"�َ "�َُّ�ا��َِّ� َأLَ�ْ"َر ُآ�ُ��ا 3َ+ُ#�ا ا�2َِّ�َ� َأ  
Vy, kteří věříte! Buďte pomocníky Božími (Saff:14) 
12. 
Mít stálý upřímný úmysl pomáhat mu a bránit jej. 
13. 
Připomínat si velikou odměnu na onom světě tomu, kdo jej bude milovat tím správným způsobem. 
Ten s ním bude v ráji, neboť Prorok ��� و ���� 	ا ��� v hadíse tomu, kdo miloval Alláha a Posla Jeho 
pravil: „Budeš s tím, koho miluješ.“  



14. 
Usilovat vždy, když je vzpomenuto jeho jména, dodat i „mír a požehnání Boží s ním,“ ať už v pátek, 
nebo kdykoli, neboť je za to obrovská odměna a je to jeho nárok, který na nás má. 
15. 
Číst knihy, které vyprávějí o jeho životě a brát si z nich ponaučení, z každé události v jeho životě. 
Snažit se toto poučení spojit s naší každodenní realitou. 
16. 
Číst výroky Božího Posla ��� و ���� 	ا ���  které učenci hadísu ocenili jako sahíh, tj. věrohodné. 
Rozumět jim a znát všechna poselství, které tyto hadísy v sobě ukrývají, ať už se týkají krásné a 
vznešené mravnosti, plného odevzdání se Alláhu a pokornosti vůči Stvořiteli. 
17. 
Následovat jeho Sunnu a dávat nad jiným přednost tomu, co je z ní potvrzeno. 
18. 
Snažit se jej následovat ve všem, dokonce i v tom, co je jen oblíbeno, i kdybychom to měli učinit jen 
jednou v životě. 
19. 
Vyhýbat se a běžet co nejdál od všeho, co v sobě ukrývá něco z posměšků vůči čemukoli z jeho Sunny. 
20. 
Mít radost, když se mezi lidmi rozšíří Sunna. 
21. 
Litovat, když je jeho Sunna některými lidmi na některých místech odvrhována. 
22. 
Nenávidět toho, kdo kritizuje a nenávidí Sunnu. 
23. 
Milovat jeho rodinu, od matek věřících a jeho potomků, přibližovat se k Alláhu láskou vůči nim, kvůli 
jejich blízkosti k Poslu Božímu ��� و ���� 	ا ��� a kvůli jejich islámu. Tomu, kdo je z nich hříšníkem, se 
snažme ukázat správnou cestu, protože přivést jej na správnou cestu je pro Božího Posla dražší, než 
přivést kohokoli jiného, jak řekl Omar ibnu l-Chattáb al-‘Abbásovi, strýci Božího Posla  و ���� 	ا ���
���: „Opatrně, ‘Abbási, tvé přijetí islámu mi je dražší, než islám al-Chattába1 a není pro mne nic jiného, 
než vědět, že přijmeš-li islám, bude to pro Posla Božího ��� و ���� 	ا ��� milejší, než když jej přijme al-
Chattáb.“ 
                                                           
1 Tj. Omarův otec. 



24. 
Pracovat v souladu s odkazem Proroka ��� و ���� 	ا ��� vůči jeho rodině, jak pravil: „Pamatujte na 
mou rodinu!“ a třikrát to opakoval. 
25. 
Milovat jeho společníky a prokazovat jim pocty, důvěřovat jejich spolehlivosti a přednosti nad 
ostatními, kteří přišli až po nich, co se týče znalosti, činu i pozice u Alláha Vznešeného. 
26. 
Milovat a ctít učence kvůli jejich sepětí s dědictvím Proroka ��� و ���� 	ا ���. Zasluhují si být milováni 
a ctěni. Toto je také jedním z nároků, které Prorok ��� و ���� 	ا ���  na své ummě má. 
Ve sféře rodiny a společnosti: 
27. 
Vychovávat děti k lásce vůči Proroku Božímu ��� و ���� 	ا ���. 
28. 
Vychovávat děti k následování Posla Božího ��� و ���� 	ا ���  v každé situaci.  
29. 
Nakoupit knihy zabývající se životopisem Božího Proroka ��� و ���� 	ا ���. 
30. 
Mít k dispozici nahrávky, které pojednávají o jeho životě. 
31. 
Vlastnit filmy, které ukazují jasnou cestu a metodu ve výchově. 
32. 
Jednou týdně nebo vícekrát organizovat rodinnou lekci o životě Proroka ��� و ���� 	ا ���. 
33. 
Jednat s rodinou podle příkladu Sunny Božího Proroka ��� و ���� 	ا ���. 
34. 
Povzbuzovat děti, aby se učili zikry a tyto pak zároveň prakticky používat v každodenním životě. 
35. 
Povzbuzovat děti aby dávali něco málo ze svého každodenního kapesného na dobročinnost, aby 
v praxi použily některé hadísy hovořící o péči o chudé, aby krmily hladové a pomáhaly potřebným. 



36. 
Povzbuzovat děti, aby užívali některé výroky Proroka ��� و ���� 	ا ���  jako: „Věřící je dobrý a chytrý“ 
nebo „věřící nebude ukousnut ze stejné díry dvakrát“ či „ulehčujte a neztěžujte.“ 
37. 
Uspořádat rodinné soutěže ve znalostech o životě Božího Posla ��� و ���� 	ا ���. 
38. 
Seznamovat svou rodinu se životem Proroka ��� و ���� 	ا ��� převáděje nabyté poznatky ihned 
v praxi, jako např. „den v domě Božího Proroka ��� و ���� 	ا ���.“ 
Ve sféře vzdělávání a vzdělávacích institucí: 
39. 
Vštípit studentům a studentkám lásku vůči Alláhu a Jeho Poslu ����� و ���� 	ا �   skrze vyjadřování 
jeho nároků vůči jeho ummě. 
40. 
Často pořádat přednášky, které se tematicky dotýkají jeho života a životopisu. 
41. 
Povzbuzovat lidi na zodpovědných místech, aby zavedli do škol předmět „životopis Božího Posla  ���

���� و ���ا	  “ v různém stupni vzdělání a profesního zaměření. 
42. 
Pracovat na ustavení profesorských pozic na univerzitách na Západě, které by zastávali odborníci na 
život Proroka ��� و ���� 	ا ���. 
43. 
Povzbuzovat výzkumníky a odbotníky ve studiu života a historie Posla Božího ��� و ���� 	ا ���. 
44. 
Pořádat školní výstavy na školách všech stupňů, aby se zde studenti seznamovali s vlastnostmi Božího 
Proroka ��� و ���� 	ا ���, nejrannější historií islámu a zeměpisným údajům o místě původu islámu. 
45. 
Věnovat v knihovnách jednu dobře označenou sekci, obsahující díla s tematikou života a historie 
Božího Posla ��� و ���� 	ا ���.  
46. 
Práce na sestavení akademických encyklopedií o Síře (Prorokově � 	ا �و ����� ���  životopise), které 
budou sloužit jako referenční zdroj a tyto překládat do co nejvíce světových jazyků. 



47. 
Organizovat roční soutěže pro studenty a studentky, s tematikou života Proroka ��� و ���� 	ا ���  a 
určit hodnotné ceny pro jejich vítěze.  
48. 
Organizovat exkurze s cílem podnítit a vštípit lásku vůči Proroku ��� و ���� 	ا ��� a vztah k jeho 
Sunně. 
49. 
Zorganizovat specializované pedagogické kursy pro přípravu lídrů následujících Proroka  و ���� 	ا ���
��� . 
Mezi lídry, pracovníky islámské osvěty a studenty: 
50. 
Objasňovat vlastnosti Prorokovy ��� و ���� 	ا ���  výzvy a poselství, to, že je poslán s čistou vírou, že 
základ jeho mise bylo přivést lidi k uctívání Alláha Jediného. 
51. 
Pracovat na výzvě lidí a jejich uvedení do této veliké víry. Tato výzva je určena všem a každému. 
52. 
Objasňovat jeho fyzické i duševní charakteristiky před i po proroctví. 
53. 
Vzpomínat jeho výlučné vlastnosti a vlastnosti této ummy tím nejlepším způsobem. 
54. 
Objasnit jeho vztah k rodině, sousedům i společníkům, budiž se všemi Alláh spokojen.  
55. 
Objasnit jeho jednání s nepřáteli – nevěřícími, modloslužebníky a pokrytci. 
56. 
Poznat jeho každodenní život. 
57. 
Vyhradit druhou část pátečního kázání pro připomínání událostí z jeho života, nebo tomuto tématu 
čas od času věnovat celé kázání. 
58. 



Krátkým komentářem vysvětlovat koránské verše hovořící o Božím Proroku ��� و ���� 	ا ���, stačí jen 
tři až pět minut. 
59. 
Pořádat naučné kroužky hadísu a nejen kroužky recitace Koránu. 
60. 
Napravovat chybná chápání Sunny Božího Proroka ��� و ���� 	ا ��� rozšířená mezi prostým lidem. 
Vyzvat k přijetí toho, co se od něho dochovalo, jasným a jednoduchým způsobem. 
61. 
Připomenout některé fetwy učenců ohledně toho, kdo bude odporovat Božímu Poslu ��� و ���� 	ا ��� 
a kdo jej bude zesměšňovat, že je takového třeba nenávidět a zříci se jej. 
62. 
Pracovat na tom, aby se lidé navrátili ke své víře tím, že připomeneme určité momenty z jeho výzvy. 
63. 
Upozorňovat různými informačními prostředky také na přehánění v lásce vůči Prorokovi  و ���� 	ا ���
���  a připomínat také koránské verše, které toto zakazují, jako jsou slova Boží: 

اْ�َ=Oَّ ِإ4 ا��َِّ� َ�َ�� 1َُ �ُ��ا َو4 ِد�ِ#ُ'ْ� ِ!) 1َْ?ُ��ا 4  
Nepřehánějte v náboženství svém a mluvte o Bohu jedině pravdu!  (Nisá´:171)  
Nebo jeho hadísy jako: „Nezveličujte mne, jako zveličili křesťané ‘Ísá, syna Mariina.“ 
Je třeba objasnit, že pravá láska vůči Prorokovi ��� و ���� 	ا ��� se musí odrážet v jeho následování. 
64. 
Vybízet lidi k četbě knih o životě Božího Posla ��� و ���� 	ا ��� s informacemi z originálních zdrojů a 
tyto objasňovat. 
65. 
Vyvracet a odvrhovat pochybnosti vznášené ohledně něj, jeho života a jeho Sunny. 
V oblasti medií a naučných kroužků: 
66. 
Představit v mediích Proroka  و ���� 	ا ������   jako osobnost, jeho ummu a její přednosti, hovořit o 
tom také na kulturních a novinářských sympoziích.  
67. 
Nezveřejňovat cokoli, čím se zneucťuje a ponižuje Boží Prorok ��� و ���� 	ا ��� a jeho Sunna. 



68. 
Postavit se západnímu a židovskému paradigmatu masmedií a odpovídat na lži a nepravdy o našem 
Náboženství a našem Proroku ��� و ���� 	ا ���, které jsou jím šířeny. 
69. 
Pořádat se spravedlivými a nezaujatými nemuslimskými odborníky a novináři konference a diskuze o 
Muhammedovi ��� و ���� 	ا ���  a jeho poselství. 
70. 
Šířit vše pravdivé, co nemuslimové řekli či napsali o Prorokovi ��� و ���� 	ا ��� . 
71. 
Zakládat sdružení a společenské platformy za účelem seznamování lidu s jeho metodou a cestou, 
s jeho životopisem a objasnit, že jeho cesta odpovídá každému času a každému místu. 
72. 
V mediích pořádat soutěže o životopise Božího Posla ��� و ���� 	ا ��� a odměnit vítěze cenami. 
73. 
Psát a publikovat články, knihy a povídky dotýkající se tématu Božího Posla ��� و ���� 	ا ���. 
74. 
Předkládat redaktorům novin a časopisů možnost vytvořit v periodikách rubriku koránských veršů a 
hadísů, publikovat zde hadísy ukazující na povinnost milovat Alláha a Jeho Proroka ��� و ���� 	ا ��� 
více než vlastní děti, rodiče a všechny lidi včetně sebe sama. Tato láska vyžaduje úctu a poslušnost a 
postavit Prorokova ��� و ���� 	ا ��� slova nad slova všech ostatních stvoření. 
75. 
Předložit ředitelům televizních stanic a satelitních kanálů možnost zavedení pořadu, který by se 
věnoval speciálně životě Božího Proroka ��� و ���� 	ا ��� a jeho jednání vůči svým ženám, dětem, 
přátelům i nepřátelům, zmínit i ostatní jeho krásné duševní i fyzické vlastnosti. 
76. 
Vybízet vydavatelství zvukových i obrazových nosičů, aby natočili film o jeho životě profesionálním a 
přijatelným způsobem. 
77. 
Vybízet televizní vysílání a satelitní kanály, aby vysílaly kreslené filmy pro děti, které přinášejí úplný 
obraz o vlastnostech Božího Posla ��� و ���� 	ا ��� a ukazují také několik příhod z jeho života, či rad 
z jeho Sunny. 
V oblasti dobročinných a osvětových organizací: 



78. 
Vytvořit zvláštní oddělení „pomoci Božímu Poslu ��� و ���� 	ا ���.“  
79. 
Rezervovat si místo na výstavách, domácích i státních konferencích, zúčastnit se jich a vystavovat tam 
audio a video kazety, CD a DVD s tematikou života a vlastností Proroka ��� و ���� 	ا ���  a jeho 
poselství. 
80. 
Rezervovat stálá místa a rozdávat na nich kazety, knihy a brožury hovořící o Božím Proroku  	ا ���
 .���� و ���
81. 
Oceňovat ty, kteří se nejvíce zasloužili o pozitivní informovanost o Prorokovi ��� و ���� 	ا ���  a jeho 
Sunně a organizovat slavnostní předávání těchto cen. 
82. 
Převzít zodpovědnost nad publikováním knih o Prorokově ��� و ���� 	ا ���  životopise v různých 
jazycích, jejich rozdáváním do organizací věnujících se blízkovýchodní problematice, do knihoven 
veřejných i univerzitních po celém světě. 
83. 
Založit nový časopis věnovaný životě a misi Muhammeda ��� و ���� 	ا ��� - Posla Božího, 
představovat lidem přednosti jeho ummy a krásy víry, se kterou byl poslán. 
84. 
Vyhradit dobročinné kasičky pro financování a podporu projektů pomáhajících prezentovat odkaz 
Proroka ��� و ���� 	ا ��� překládáním knih o něm, nebo vytvářením internetových stránek.  
Na internetu, internetových stránkách a internetových diskusních fórech:  
85. 
Určit skupinu lidí, kteří se budou starat o publikování informací na internetu ohledně krás 
Náboženství Islámu a pohledu Islámu na všechny Proroky, mír s nimi všemi, včetně mnoha dalších 
úzce spjatých témat. 
86. 
Vytvářet internetové stránky a diskusní fóra a na již existujících založit zvláštní prostory pro 
informace o životě Božího Posla ��� و ���� 	ا ��� a jeho poselství světu. 
87. 



Co nejlidštějším způsobem hovořit s nemuslimy a vyzvat je, aby sami bádali o životě Proroka  	ا ���
 .a jeho historické úloze, stejně jako o náboženství, se kterým přišel ���� و ���
88. 
Na konec e-mailů nebo v jejich přílohách posílat vždy několik hadísů, nebo rad od Proroka  ���� 	ا ���
 .و ���
89. 
Čas od času posílat elektronicky několik textů hovořících o osobnosti Proroka ��� و ���� 	ا ��� , jeho 
misi, zejména v mimořádných situacích, které si to vyžadují. 
90. 
Na známých a hojně užívaných internetových vyhledavačích umístit informace o knihách a 
přednáškách s tematikou Proroka ��� و ���� 	ا ���. 
Na úrovni bohatých sponzorů a vlád islámských zemí: 
91. 
Podpora aktivit islámské výzvy a osvěty (arab. da‘wa) a informovanosti o Prorokově ��� و ���� 	ا ��� 
životě. 
92. 
Tisknout letáky, plakáty a nálepky s odkazem Prorokových ��� و ���� 	ا ��� hadísů. 
93. 
Zakládat časopisy, satelitní kanály a rádiové stanice hovořící o Islámu a Proroku ��� و ���� 	ا ��� 
v různých jazycích, s důrazem na angličtinu jakožto světový jazyk. 
94. 
Pronajmout si vysílací čas na některém z cizích kanálů a v něm představit Islám a Proroka  ���� 	ا ���
 .و ���
95. 
Vybudovat zvláštní centra pro výzkum a výuku historické úlohy Proroka Muhammeda ��� و ���� 	ا ��� 
a centra pro překlad informací o něm do předních světových jazyků. 
96. 
Vybudovat muzea a speciální knihovny věnující se islámu a Prorokovi ��� و ���� 	ا ���. 
97. 
Vytvořit speciální internetové stránky o životě a učení Alláhova Proroka ��� و ���� 	ا ���. 
98. 



Tisknout a distribuovat knihy, kazety a informativní programy představující krásu Islámu, se kterým 
přišel Prorok ��� و ���� 	ا ���, prezentovat jeho mravnost a podávat o tomto informace i v cizích 
jazycích, zejména v angličtině. 
99. 
Účastnit se na přípravě osvětových znalostních soutěží o životě Proroka ��� و ���� 	ا ��� a 
sponzorování výher pro jejich vítěze.  
100. 
Stý způsob je, drahý čtenáři, na tobě, vymysli jej a pošli na adresu naší stránky. 
Drahý bratře, drahá sestro, my všichni máme povinnost, každý dle svých možností, pomoci našemu 
vůdci a milovanému Proroku Muhammedovi ��� و ���� 	ا ���. 
Proto, aby se nikdo z nás nemohl vymlouvat, jsme připravili tuto krátkou publikaci. Proto všichni 
dohromady pracujme na jejím šíření a rozdávání, nabádejme rodiny a všechny lidi kolem nás, cestou 
přímého rozhovoru, nebo třeba telefonem, nebo SMS zprávou, či čímkoli jiným na tom, abychom 
podpořili našeho Proroka ��� و ���� 	ا ���. 

*** 


