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Útok pravověrných věřících k rozdrcení
pochybností odpůrců Sunny
Dr. Osmán bin Mu’allim Mahmúd bin Šejch ‘Alí:
Všechna chvála náleží Alláhu, my Jej chválíme a prosíme o pomoc a odpuštění. Hledáme
u Něj úkryt před zlem našich duší a našich skutků. Koho Alláh správně vede, toho nikdo
nesvede na špatnou cestu, koho Alláh nevede, tomu nikdo cestu nenalezne. Dosvědčuji, že si
nikdo nezaslouží uctívání mimo Alláha, samotného, bez společníků a dosvědčuji, že
Muhammed je jeho posel a služebník.
Tato brožurka s arabským názvem Šubuhát al-Kur'áníjín, jejímž autorem je doktor Osmán
bin Mu’allim Mahmúd bin Šejch ‘Alí se stala, kvůli nárůstu idejí popíračů Sunny a jejich
špinavých a odporných doktrín, velmi potřebnou. Velká většina z nich, podle zkušenosti a
setkání s nimi, jsou ti nejnižší a nejvíce opovrženíhodní lidé, charakterizovaní lhaním,
předstíráním, lstí a licoměrností. Jsou nejméně nábožensky založení, ženoucí se za světským
pozlátkem, jsou podporovatelé, spojenci a obránci všech skupin inovací – souběžně s
ignorováním víry našeho Pána a nauk k tomu patřících.
Překlad této práce je se souhlasem autora a byla nám poslána za tímto účelem. Modlíme
se, aby Alláh tím prospěl celé Ummě a odměnil autora skvělou odměnou za jeho úsilí, stejně
jako žádáme všechny muslimy o šíření a distribuci tohoto textu ať Sunna a její lidé mají
navrch a Perweizité, jejich špína, a jejich orientalističtí stoupenci jsou poníženi a opovržení...
Salafi publications
30. srpna 2001
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Úvod
Všechna chvála náleží Alláhu, my Jej chválíme a prosíme o pomoc a odpuštění. Hledáme u
Něj úkryt před zlem našich duší a našich skutků. Koho Alláh správně vede, toho nikdo
nesvede na špatnou cestu, koho Alláh nevede, tomu nikdo cestu nenalezne. Dosvědčuji, že si
nikdo nezaslouží uctívání mimo Alláha, samotného, bez partnerů a dosvědčuji, že Muhammed
je jeho posel a služebník.
Vskutku tou nejlepší mluvou je Alláhovo písmo a tím nejlepším vedením je vedení
Muhammeda    ا  و. A nejhorší jsou nově vynalezené záležitosti, každá taková je
inovace, každá inovace je scestné vedení a veškeré scestné vedení je v Ohni pekelném.
Nejvyšší řekl:
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Rci (Muhammede): „Lidé, já věru jsem poslem Božím k vám všem vyslaným od toho,
jemuž náleží království na nebesích i na zemi. Není božstva kromě Něho a On je ten,
jenž život i smrt dává. Věřte tedy v Boha a posla Jeho, proroka neučeného,jenž věří v
Boha a Jeho slova, a následujte jej - snad se octnete na cestě správné!“ A’ráf:158
A On, Osvobozený od nedokonalosti řekl:
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Rci: „Poslouchejte Boha a posla Jeho! Jestliže se obrátíte zády, Bůh věru nemá rád
nevěřící.“ Álu ’Imrán:32
A On, Mocný a Vznešený řekl:
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Vy, kteří věříte! Poslouchejte Boha a poslouchejte posla jeho a nečiňte nicotným konání
své! Muhammed:33
A Mocný řekl:
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Vyslali jsme tě věru jako svědka, hlasatele zvěsti radostné i jako varovatele, abyste v
Boha a posla Jeho uvěřili, pomáhali Mu a uctívali a slavili Jej za jitra i za večera.
Feth:8-9
A On, osvobozený od nedokonalosti řekl:

M
 N)$א9 9F
  %א8  %"אאN;אא1:/  C + ="1/  <'O
 - .? א+ =";B 

To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se zdržujte! A bojte
se Boha, neboť Bůh je věru strašný v trestání Svém. Hašr:7
A Nejvyšší řekl:
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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, osvobozený od nedokonalosti řekl:
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Rci: „Poslouchejte Boha a poslouchejte posla! Odvrátíte-li se, pak on ponese jedině to,
co na něj bylo vloženo, a vy ponesete to, co bylo na vás vloženo. Však uposlechnete-li jej,
budete na cestě správné.“ A poslu přísluší jen hlásání zřetelné. Núr:54

A Posel    ا  وpovzbuzoval lidi, aby důsledně lpěli k jeho Sunně i po jeho smrti:
"Vskutku, ti z vás, kteří budou žít dlouho po mně uvidí mnoho rozporů. Tedy musíte se držet
mojí Sunny a Sunny správně vedených kalifů. Držte se toho zuby nehty." A také varoval
před zaváděním inovací do náboženství: "Vyvarujte se nově vynalezené záležitosti, každá
taková je inovace, každá inovace je scestné vedení."1
Také informoval o těch, kteří přijdou po něm, jenž se obklopují přepychem a budou popírat
věci ze Sunny: "Nechť nenajdu jednoho z vás ležícího na pohovce, když k němu přijde
příkaz z mých příkazů, o něčem, co jsem poručil nebo zakázal, a oni řeknou "To neznám,
ale co jsme nalezli v písmu Alláhově to následujeme."2
Alláh informoval svého Posla    ا  وo tom, co se stane s ummou a to se i vskutku
stalo, což je důkaz jeho proroctví. Zbloudilé sekty popírají jeho Sunnu a ruší některé příkazy –
více či méně – od prvního století dodnes.
Mezi těmito zbloudilými sektami je společenství, která si bere "Ahlu l-Kur´án" za jméno a
přitom se nestará o jeho předpisy. Rozšířilo se ve čtrnáctém století po hidžře na Indickém
subkontinentě, území, které se později rozdělilo na tři státy.
Zakladatelé této myšlenky byli ovlivněni myšlenkami Západních orientalistů, že přidržování
se Sunny je překážkou v pokroku a že je to něco, co oslAbúje muslimský národ. Přišli tedy se
scestným bludem jako nikdo předtím - a sice, že zcela odmítli Sunnu a stanovili, že lpět na
Sunně je totéž co širk (tj. modloslužebnictví). Nerozlišili mezi tím, co je mutawátir (tj.
úspěšně přeneseno tak velkým počtem osob, že je vyloučena možnost lži) a tím ostatním.
Zvolili si jediný cíl - a to úplné popření a odmítnutí Sunny.
Pak se přidružili k různým muslimským skupinám a vydávali knihy, časopisy a letáky, aby se
chránili před Sunnou a zpochybňovali ji. Alláh inspiroval vzdělané lidi k jejich odražení, tedy
také psali knihy a pamflety, aby před nimi varovali.
Mezi těmi, kdo si uvědomili toto velké nebezpečí hned na počátku, byl ‘Alláma Abdulazíz bin
Abdulláh bin Báz, který vydal před čtyřiceti lety verdikt, ve kterém prohlásil Ghuláma
Ahmada Parweize z Láhauru v Pákistánu, jejich zakladatele a mluvčího, za nevěřícího.
Verdikt byl tehdy otištěn v novinách v Království Saúdské Arábie. To ukazuje velkou
předvídavost zdejších učenců v odpovědi na popírače Sunny a ochrany ummy před jejich
jedem, ochrany Koránu před hrátkami nedbalých a rozehnání odchýlených, jejichž úsilí v
tomto životě je marné, ačkoli si myslí, že jednají správně.
1

Ahmed v al-Musnádu 4/127; Abú Dáwúd 4607; at-Tirmízí 2676; Ibn Mádža 43.
Abú Dáwúd 4605; at-Tirmízí 2663; al-Hákim v al-Mustadrak 1/108 jako sahíh dle podmínek dvou šejchů (alBuchárího a Muslima).
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Jejich nebezpečí je sice neustálé, nepřestali svádět lidi ze správné cesty a ti, kteří jimi byli
svedeni si to neuvědomili a neodloučili se od nich, ale jsem rád, že se mohu přidat k varování
před nimi, možná, že Alláh prospěje komukoli něčím, co napíšu, aby se měli na pozoru před
těmi, kdo odmítají Sunnu a nechytili se do jejich pasti, nebo se nenechali přesvědčit jejich
sladkými naléhavými slovy.
A nechť nikdo nechápe název této sekty "Kur'áníjún - Koránisté" jako dobré znamení a výraz
jejich oddanosti ke Koránu. Nikdy! Naopak, tato nálepka k nim přišla skrze jejich popírání
Koránu a popírání toho, co je tam stanoveno o následování Posla    ا  وa
poslušnosti k němu – a z tohoto obrovského svedení vyplývá jejich oddanost ke Koránu. A
skrze toto opustili hlavní tělo muslimů a musejí být zváni kur'áníjjún. Podobně sekta kadaríjja
– ne že by měli něco společného se súrou al-Kadar a podřizovali se jí, ale naopak ji a její
učení odmítají.
Učení této sekty (tj. kur´áníjjún) vůbec nevyplývá z vědomostí, nebo z hledání, pokud znalost
je také pravdivá zpráva nebo hledání ověřovatele, a vše mimo je pouze okrášlená a květnatá,
leč nerozumná řeč.
Ve všem, co napsali jdou cestou hlupáků, odchýlených zbloudilých heretiků. A jejich
pochyby a odchylky nejsou něčím, čemu by dávali přednost a pečlivě to rozvážili, ale jsou
výsledkem jejich slepoty, šejtánova našeptávání a práce v zájmu kolonialistů.
Hledám tedy pomoc u Alláha v dokazování jejich nepravdy.
V tomto díle uvedeme:
1. Nezbytnost Sunny pro správné pochopení Koránu
2. Seznam vzdělanců bránících Sunnu
3. Zacházení s popírači Sunny
Také vyvrátíme jejich dvě základní pochybnosti – tj. že Sunna není autentická a že není pro
pochopení víry zapotřebí.
A vše, co jsem zmínil v pochybách je z díla "Koránisté a jejich pochyby ohledně Sunny" a co
je za tím jsem převzal z originálních zdrojů. Cokoli je v mé práci správně je podle Alláha
samotného, On je ten, Kdo to spravuje. Cokoli je nesprávně je ode mne a Satana a Alláh a
Posel jsou od toho osvobozeni.
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Skupiny a sekty popírající Sunnu
V moderní době se objevují četné sekty popírající Sunnu jako celek, anebo zanedbávající její
postavení v islámu. Proto je také občas nazýváme společným termínem kur’áníje, neboli
„Koránisté“, jelikož se „chtějí držet pouze Koránu“. Toto označení v sobě nezahrnuje respekt
ke Koránu, ba naopak, jeho nepochopení, zvulgarizování a popření. Svým zcestným pojetím
Koránského poselství zavádějí skrze víru přímo do myslí muslimů sekularizmus,
okcidentalizmus a tzv. liberální tendence.
Tyto sekty pocházejí povětšinou z oblasti indického subkontinentu a existuje důvodné
podezření, že jejich založení bylo iniciováno britskou okupační mocí k podkopání islámu u
zdejších obyvatel a zlomení odporu muslimů v oblasti. Dodnes jsou takto podporováni a
v dnešním provázaném světě jsou jejich dezinterpretace ještě omnoho nebezpečnější a
zhoubnější pro muslimskou ummu.
Mějme na paměti, že odmítnutím Sunny se člověk vytrhuje z lůna islámu, stává se murtaddem
(odpadlíkem od víry) a člověkem zhoubné novace, dokud se nenavrátí zpět k islámu a neučiní
upřímné pokání. Jestli uslyšíte, že někdo kritizuje nebo odmítá Sunnu nebo touží po něčem
jiném než vyprávění, mějte pochybnost o jeho Islámu a nemějte pochybnost, že je člověkem
tužeb a inovace. Někteří z těchto odpadlíků se dokonce sami prohlásili za proroky.
Jejich vůdcové se ve svých projevech mnohokrát dopouštějí očividných projevů nevíry a
hanobení Božího náboženství, jako neúcta k Proroku, mír a požehnání s ním, urážky
ctnostných sahába (i oněch, kterým byl přislíben ráj) a selef. Proto mějme na vědomí, že
uvidíme-li člověka, který kritizuje společníky Posla    ا  و, vězme, že je člověkem
zlých řečí a tužeb, neboť Posel Boží    ا  وřekl: „Když jsou vzpomínáni mí
společníci, zdrž se.“3 Prorok    ا  وvěděl o chybách, které měli učinit po jeho smrti,
přesto o nich nemluvil jinak, než dobře. Také řekl: „Neříkej o nich nic zlého.“4 Tedy
nediskutuj o jejich střetech a chybách, ani o tom, o čem nemáš vědění, neboť jestli tak učiníš,
tvé srdce nezůstane bezpečné a zdravé. 5
Zajímavé je, že podobné ideje jako ony sekty zastávají někteří západní pisálci sami sebe
označující jako „orientalisté“, „arabisté“ nebo „islamologové“. Není od věci připomenout, že
původní přístup arabistiky a islamologie k předmětům jejich zkoumání byla určitá směsice
despektu a předsudků s cílem dokázat nadřazenost a civilizující poselství křesťanskosekulárního Západu. Tvrdili, že Muhammed, mír a požehnání s ním, nebyl Bohem vyvoleným

3

Hadís v tomto znění uvádí Taberání v al-Kebír. Uznán jako sahíh šejchem al-Albáním v Sahíh al-Džámi‘ 545.
Prorok (mír a požehnání Boží s ním) také řekl: „Na tom, kdož ubližuje mým společníkům, spočívá prokletí
Boha, andělů a všech lidí.“ (Uvádí at-Taberání od Ibn Abbáse a Ibn Omara. Šejch al-Albání jej uznal za hasan
v as-Sahiha 2340.) Imám al-Lálikáí uvádí v as-Sunna (2359): Imám Ahmed řekl: „Jestli uvidíš, jak někdo hovoří
špatně o společnících Posla Božího (mír a požehnání Boží s ním), měj pochybnost o jeho islámu.“
4

Imám Ahmed uvádí hadís v následujícím znění:
„Ponechte mé společníky mně. Při Tom, kdo drží mou duši ve svých rukou, i kdybyste rozdali (majetek
množství hory) Uhud nebo hory zlata, nedosáhli byste jejich činů.“ (Uznán jako sahíh šejchem al-Albánim
(nechť se nad ním Bůh smiluje) v Sahíh al-Džámi‘ 3380.)
5
Je třeba také mít odpor k těm, kteří nemilují kohokoliv ze sahába, neboť Alláh Vznešený a Vyvýšený potvrdil,
že je s nimi spokojen. Viz též súra Hašr 59:8-10, súra Tewba 9:100 a súra al-Fes 48:18. Ti, kdo ponižují sahába,
jsou zbloudilými heretiky toužícími zničit Islám, neboť právě přes ně nám byla víra předána.
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prorokem, ale bláznem, narkomanem, epileptikem, fanatikem, mocichtivým zloduchem a
zvrhlíkem. Staří orientalisté učili, že islám nemá stejný základ jako křesťanství a judaismus,
že je jen reformovaným pohanským kultem barbarských pouštních Arabů. Ke cti tzv.
orientalistů musíme podotknout, že se vyskytli a vyskytují i takoví jedinci, kteří byli ve svých
pracích objektivnější a ke stejné objektivitě nabádali i své studenty. Někteří dokonce rozeznali
a posléze přijali Pravdu.
Zde je výčet nejrozšířenějších jejich skupin:
Abdullah Chakralawi a Ahl-e Korán (Lid Koránu), neboli kur´áníja v užším slova
smyslu
Skupina "Ahl-e Korán" vytvořená Abdullahem Chakralawim, se spoléhá pouze na kapitoly a
verše Koránu. Jeho názor byl, že Korán je nejdokonalejším zdrojem tradice a může být
následován samotný.
Podle něj Prorok Muhammed mohl obdržet pouze jednu podobu zjevení (wehj), a tím byl
Korán. Popírá tedy, že Sunna je součástí wehj. Tvrdí, že Korán byl jediným záznamem
Božské moudrosti, jediným zdrojem Prorokova učení a že vytlačil celý soubor hadísů.
Bazm-e Tolu-e Islam (Obrození Islámu), neboli perwejzíja
Obrození Islámu je organizace založená v Pákistánu mající následovníky po celém světě.
Hnutí založil jistý Ghulam Ahmed Perwejz, který sám sebe dokonce považoval za znalce
Koránu a mufessira. Zaměřoval se pouze na Koránská učení, přehodnotil interpretaci
Koránských veršů a ustanovil malý či žádný důraz na hadísy.
Narozdíl od ostatních skupin, následovníci Tolu-e-Islam neodmítají všechny hadísy, avšak
přijímají pouze ty, které jsou v souladu s Koránem, tj. rozuměj nepodkopávají jejich zcestné
teze. Odmítají apriori tzv. ahádís kudsíja (hadísy dialogu Posla, mír s ním, a Alláha), některé
hadísy z oblasti ‘akídy, některé atributy Boží, čímž se blíží také sektě džehmíja, a také
odmítají možnost, že Alláh cokoliv zakázal nebo přikázal v Sunně.
Přijímají pouze hadísy poukazující na morální kvality, důležitost a přednosti činů (tzv.
fadá´ilu a‘mál), a hadísy definující pilíře islámu. Ačkoliv organizace vydává knihy, pamflety
a nahrávky Perweizových projevů, je řízena jen volně.
Typický perweizitský výklad Koránského verše lze poznat podle velkého důrazu na jazyk a
jazykové nuance použitých slov, stylistiku, idiomatiku a větnou skladbu Koránské arabštiny.
Směšují v něm jazykové významy starší a novější, což bez důkladnější znalosti nelze poznat,
tím spíše v nearabských jazykových oblastech.
United Submitters International
Tento název blízce souvisí s osobou zesnulého Rashada Chalify, člena United Submitters
International. Ačkoliv se USI nenazývají muslimy a netvrdí, že jsou „islámští“, následují
pouze Korán. Skupina zpopularizovala frázi „Korán, pouze Korán a nic než Korán“.
Poté, co se Chalifa prohlásil za posla božího, byl zavržen jakožto odpadlík od islámu. V roce
1990 byl zavražděn. Kromě následování pouze filozofie Koránu, také věří, že Korán obsahuje
matematickou strukturu, která je založena na čísle 19.
Turek Edip Yuksel opustil USI na začátku 90. let a později přednesl petici prohlašující, že
„Submitters“ ztratili oddanost Bohu.
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Neorganizovaní „Koránští muslimové“
Jsou lié, kteří věří, že hadísy nejsou nutné, přičemž však také nevěří v další nové proroky.
Jedna z těchto skupin, aktivní na internetu, se nachází na stránkách Free Minds (Svobodné
mysli). Převážná většina této skupiny kladou hlavní důraz na Korán s tím, že žádná přikázání
Koránu nemohou být zrušena, čímž popírají koncepci naschu, tj. překrývaných a
překrývajících veršů, stejně jako to činili medínští židé. Některé skupiny či jednotlivci (zejm.
ti, ovlivnění učením Tolu-e Islam) přijímají hadísy způsobem podobným jako perweizité. Nad
hadísy dokonce nadřazují prostý lidský intelekt (‘akl), čímž se vzdalují od názoru Ahl Sunna
we džema’a, jejichž koncept formuloval imám Abú Hanífa slovy: „Mým mezhebem jsou
hadísy“ a imám Ahmed ibn Hanbal: „Postupuji podle sunny, i když půjde o poškrábání na
hlavě (rozuměj banalitu)“ a blíží názorům historických sekt, jako byla mu’tazila, a také
filozofům.
Alí Větrovec
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Nezbytnost Sunny pro správné pochopení
Koránu
Alláh zjevil Korán jako objasnění (tibján) pro každou jednotlivou věc z hlediska náboženství,
ať už doslovně stanovenou, nebo sdělením něčeho, co vyžaduje znalost, tedy Poslovo
vysvětlení anebo Idžmá (souhlas) muslimů.
Ibnu l-Džewzí6 vysvětluje slova Nejvyššího:
A seslali jsme ti Písmo, jež objasněním je všeho Nahl:89
A Nejvyšší říká:
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A nezanedbali jsme v Písmu ničeho 6:38
Co je zde myšleno písmem je Uchovaná deska (al-Lewhu l-Mehfúz) jako se objevilo ve
výroku Ibn Abbáse: "Nevynechali jsem nic, vyjma co jsme zapsali do Umm al-Kitáb (Matky
knihy tj. Uchovaná deska).” A Katáda a Ibn Zejd jej v tom následovali.
Ibnu l-Džewzí řekl: "Tento verš je všeobecný, kterým je naznačena specifikace, takže dostává
význam: A nezanedbali jsme ničeho, co potřebujete vědět, vyjma toho, co jsme vysvětlili v
písmu, buď kategoricky stanoveno, nebo pomocí všeobecných termínů, nebo cestou
naznačení.“7
Al-Kurtúbí řekl: „A nezanedbali jsme ničeho, co potřebujete vědět, vyjma toho, co jsme
vysvětlili v písmu, buď jasně stanoveno, nebo všeobecnými termíny jejichž vysvětlení se
požaduje Poslovo    ا  وvysvětlení, anebo idžmá‘ (tj. konsensus) muslimů, nebo
kijás (tj. analogie) a to je stanoveno v textu Koránu. Alláh, Nejvyšší, řekl:
A seslali jsme ti Písmo, jež objasněním je všeho (Nahl:89) a také
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Vyslali jsme je s důkazy jasnými a písmy; a nyní jsme tobě seslali připomenutí, abys
lidem objasnil to, co jim bylo (dříve) sesláno - snad budou uvažovat! (16:44)
a také
א1:/  C + ="1/  <'O
 - .? א+=";B 

To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se zdržujte! 59:7.
Tedy učinil všeobecné stanovisko وco přesně nestanovil, co konkrétně nezmínil mezi těmito
věcmi. Tedy Jeho zpráva je pravdivá, že nic nebylo opomenuto cestou doslovného stanovení
nebo cestou pravidel. A řekl:
([\ H.]א+ ,"  ^
   : )/+ ," %C   ;2+ ," [+ ,"  %$ =$2\ $א

Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství (Máida:3)”8
6

Viz Zádu l-Mejsír 4/482.
Zádu l-Mejsír 4/482.
8
Al-Džámi’u Li Ahkámi l-Kur'án 4/420.
7
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Také po mém hojném odkazování na knihy tefsíru za účelem odkrýt význam těchto dvou
veršů (Nahl:89 a 6:38), nevidím nikoho, kdo by vyrozuměl, že Korán nevyžaduje Poslovo
vysvětlení a kdokoli odporuje tomu, na čem se shodli vykladači, jeho hereze vyjde najevo.
A společníci Proroka byli mistry arabského jazyka, přes jejich výmluvnost a intuici nebyli
znalci věd požadovaných pozdějšími lidmi (aby jim pomohla pochopit) a tedy záviseli na
tefsíru.
Tedy Prorok    ا  وvysvětlil:
- nespravedlnost zmíněná v " kdož uvěřili a nepotřísnili víru svou nespravedlností"
(6:82), je širk.
- "zúčtováno bude počtem snadným" (84:8) - jde o dotazování o Soudném dnu
- "bílý a černý pruh" je rozdíl mezi dnem a nocí a že koho viděl podruhé v Sidretu lMuntehá byl Džibríl.
- Také vysvětlil "To je den, kdy přijdou některá znamení", že to je východ slunce na
západě
- "příklad dobrého stromu" je datlová palma.
- "Bůh povzbuzuje ty, kdož uvěřili, slovem pevným v životě pozemském i
budoucím", to je odkaz na dotaz osoby po smrti, kdo je jeho Pán a náboženství.
- ar-Rád (hrom) objasnil jako anděla obklopeného mraky
- objasnil zacházení s křesťany a židy, sice že halál pro ně je vše, co považují sami za
halál a harám je pouze to, co považují za harám.
- vyjasnil "Kdokoli učiní zlo, bude za to odměněn", je to, co na nás dopadá v tomto
světě starostí, obav, strachu a komplikací.
- vysvětlil "Pro ty co dobře činili bude odměnou ráj a víc... že se jedná o pohled na
tvář Alláha. 9
A všechny tyto významy, jak vidíte nemohou být pochopeny se sebelepší znalostí arabského
jazyka.
Sunna tedy vysvětluje všeobecnosti Koránu. Alláh řekl: "Dodržujte modlitbu a plaťte zakát" a
"Postěte se jak vám bylo přikázáno" a "Konejte pouť"… a Posel    ا  وvysvětlil, jak
a kdy se modlit, stanovil počet rak'át, důležitost motlitby, řekl "Modlete se, jako se modlím
já" a vysvětlil, že žena se nebude modlit v období periody a nemusí se modlit daný počet
později. Podobně vysvětlil význam zekátu, pro koho je povinný a určil jeho díl, že se odvádí i
ze zlata, dobytka a plodin jednou ročně. Objasnil půst jako zdržování se od zakázaného od
úsvitu do soumraku a učinil jej povinným pro ty, kdo dosáhli puberty, svobodné i otroky,
muže i ženy, kromě v době periody, kdy se budou postit daný počet dnů později (po
ramadánu). A stejně tak vysvětlil, že pouť je povinná jednou za život, co oblékat a popsal
přesný rituál. A vysvětlení toho všeho nelze nalézt v Koránu. A Korán stanovil trest pro
zloděje utnutí ruky a Sunna objasnila, že to platí pro krádež v hodnotě čtvrt dináru a více a že
ruka je uťata v zápěstí. A kdybychom tam byli i my s naším intelektem nepochopili bychom
původ těchto pravidel.
Vyjasnilo se, že bez Sunny si neporadíme se správným pochopením Koránu a to věděli i
Prorokovi společníci, proto dali Sunně svoje ocenění a důležitost. Džábir bin Abdulláh řekl,

9

Ibn al-Kajjim: I’llám al-Muweki'ín, 2/315.
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když vypravoval popis pouti: "Posel    ا  وbyl mezi námi, byl mu zjeven Korán a on
znal jeho vysvětlení a podle něj jednal a my jsme jednali podle něho."10
Ibn Omar vypravoval, že Posel    ا  وřekl: "Dovolte ženám v noci navštěvovat
mešitu." a jeden z jeho synů, Wekík, zareagoval: "Ale pak to budou užívat jako záminku."
Tak jej uhodil do prsou a řekl: "Vyprávím ti od Alláhova Posla a ty říkáš 'Ne!' "11
A je zaznamenáno od Imrána bin Husejn, že zmínil šefá’a (přímluvu) a muž z lidu namítal:
"Ty nám vyprávíš hadis, která nemá žádnou oporu v Koránu." Imrán se rozlobil a řekl: "Četl
jsi Korán?" "Ano." "A nalezl jsi tam, že motlitba ‘išá má čtyři rek’át, magrib tři, fadžr dva,
zuhr čtyři a ‘asr čtyři?" Muž odpověděl: "Ne." "Tak odkud jsi to vzal? Nevzal jsi to od nás a
my od Posla? Nalezl jsi v Koránu, že jedna ze čtyřiceti ovcí je zakát, a stejně tak velbloudů a
stejně tak dirhamů, každého počet? " Muž odpověděl: "Ne." "Tak odkud jsi to vzal? Nevzal jsi
to od nás a my od Posla? Neznáš slova Alláhova "To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale
toho, co vám odepřel, toho se zdržujte!" ?! Protože my máme od Posla vědění o kterém ty
nic nevíš.”
A od Ajjúba as-Sachtijáního, že muž řekl Muttaráfovi bin Abdulláh bin aš-Šichchírovi:
"Nevyprávěj nám, vyjma Koránu." Muttaráf mu řekl: "My nehledáme náhradu za Korán, ale
hledáme, kdo má lepší znalost Koránu, než my."
Proto, nechť nás selef vedou a nechť je Sunna ctěna v našich srdcích a nechť vychováme
příští generaci v úctě k ní a v jednání podle ní. Co nebylo náboženstvím tehdy, nebude
náboženstvím ani nyní, takže odkud kur'ánijún berou své náboženství?! A kdo přesně je imám
v jejich inovaci? Nechť se obrátí a kají dříve, než nadejde den, kdy nebude výkupného ani
přátelství.

Pochyby Perweizitů a ostatních, jenž
odmítají Sunnu
Tzv. Koránisté, jež zvedli vysoko vlajku pochybnosti o úctě k Prorocké Sunně a usilovali o
to zaútočit na ni strategií pochybností, stejně jako na vypravěče Sunny, aby ji mohli zbavit
statutu autority (a důkazu) – zcela selhali a učenci na ně čekali v záloze.
A zbytek tohoto spisu byl odložen jako vyvrácení jejich nepravdy. Rozhodl jsem se
věnovat jednotlivé kapitoly pro každou z jejich pochybností, jako to bylo přeloženo
Chádimulláhem Bachšem v jeho knize "Al-Kuráníjún we ´š-Šubuhátuhum", bez dodatků,
nebo vynechávek z mé strany. Pak jsem to zredukoval na základě toho, co pro mne Alláh
učinil snadným, spoléhaje se ve všem na Písmo a Sunnu a také těžíce ze slov vzdělaných lidí,
poskytujících pestrou škálu odpovědí s důkazy, založenými na vědomostech, intelektuálním
kriticismu a přinášením základních principů šarí’e.

10
11

Sahíh Muslim, č.1280.
Sahíh Muslim 422.
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1. pochybnost: Sunna není z náboženství a žádné vodítka pro její
uchování nemohou být nalezeny
Perweiz říká:
Kdyby byla Sunna součástí náboženství, Posel    ا  وby založil metodiku (nebo
vodítko) pro její uchování, tak jako je metodika Koránu, jako zapsání, memorizace nebo opakování,
protože postavení Proroka vyžaduje, že představí náboženství svým následovníkům v zachované
formě, avšak on    ا  وse postaral o přijetí všech možných cest k uchování Písma
Alláhova, ale neudělal nic pro svou Sunnu. Spíše zakázal její zapsání, když řekl: "Nepište ode mne
nic, vyjma Koránu, a kdokoli zapsal ode mne něco jiného, než Korán, nechť to odstraní."12

Vyvrácení této pochybnosti
Říkáme: Co je přesně menhedž (metodika) s úctou ke Koránu? A pokud ani toto není
stanoveno v Koránu – a to není stanoveno vůbec – tedy odkud jste se poučil o této metodice?
Proč vlastně odmítáte Sunnu a dokládáte, že to bylo vymyšleno, paděláno? Jak můžete čerpat
ze Sunny, která byla vymyšlena a padělána – jak prohlašujete – důkaz pro největší z vašich
námitek, což je (prohlášení), že Prorok    ا   و
navrhl přesnou metodiku
zapsání a memorizaci Koránu, ale nikoli Sunny?
To je holý rozpor a slepé protiřečení, které Alláh předepisuje vytrvalým a vědomým
odpůrcům – těm, kteří postrádají důkazy a bojují proti náboženství – tak, že se v něm zamotají
(tj. v rozporech a protiřečení).
Pokud jde o Sunnu, tak Prorok    ا   و
povzbudil ummu v její memorizaci,
když řekl: "Nechť Alláh potěší a prosvětlí (tvář) člověka, který ode mne cokoli slyšel a
zprostředkoval to, jak to slyšel, možná ten, kterému to bude zprostředkováno bude lépe
rozumět, než ten, který to slyšel (přímo).”13
Tento hadis obsahuje skvělý popud k uchování Sunny a její opakování a revidování
různými cestami zapamatování. Cesty a významy mají shodné úkoly a cíle.
A Posel Boží řekl "Nechť ti, kdo jsou přítomni informují ty, kdo jsou nepřítomni." 14 a to
také obsahuje povzbuzení k pamatování, neboť není možné zprostředkovat a předat to, co
nebylo zapamatováno, ať už v doslovném znění nebo ve významu. A to je dostatečné k
uchování Sunny vedle vědomí Posla    ا   و
, že Sunna je vlastně Připomenutí
(az-Zikr), které Alláh slíbil strážit a také jeho vědomí o obrovské horlivosti a nadšení
společníků Božího Posla    ا  وpro hadís. A někteří byly horlivější než jiní.
Abú Hurejra, nechť je s ním Alláh spokojen, se otázal Posla Alláhova  ا   و
 : "Kdo je nejšťastnější z lidí při obdržení tvé přímluvy o Soudném dnu?" On  ا
     وřekl: "Nejšťastnější z lidí, kdo obdrží mou přímluvu o Soudném dnu je ten, kdo
řekne 'Lá iláha ila Alláh' upřímně, pravdivě a od srdce."15

12

Mekámu ´l-hadís, str.7
Tirmizí 2647 a je to jeho znění. Ibn Mádža 232 od Ibn Mes’úda, jde o mutewátir hadís.
14
Buchárí 68 a Muslim 1679.
15
Al-Buchárí 99, v „Knize vědění.”
13
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Co se týče hadísu, který Koránisté vyhledali jako důkaz, tento byl zaznamenán Muslimem
od Hamáma, od Zejd bin Asláma, od ‘Attá´ bin Jásira a od Abú Sa’ída, jde o tzv. Hadís
pozvednutý (marfú’ tj. přisouzený Poslu) ve znění: "Nepište ode mne a kdokoli zapsal ode
mne něco jiného, než Korán, nechť to odstraní."16
A toto je jediný doložený hadís – o kterém vím – jež zakazuje zapisovaní Prorockých
výroků. A současně existuje nespočet autentických ahádís, které nařizují jejich zapisování - a
tedy je povolují.
Vzdělaní lidé vyšlapali řadu odlišných cest k odražení zjevného rozporu mezi tímto jedním
hadísem a mnoha dalšími:
1. Cesta dát přednost hadisu, jenž povoluje zapisování, před tím který je zakazuje.
Imám al-Buchári17 a imám Abú Dawúd18 zaznamenali tento hadís jako nevystopovatelný
zpět k Poslu    ا  و, ale mají jej za slova Abú Sa’ída al-Chudrího, tj. není rozpor
mezi hadísem, který je mewkúf (tj. zastaven v řetězci u Prorokova společníka) a mezi hadísy
vystopovatelnými zpět k Poslu  (  ا  وtj. pokud pouze jeden pochází od Posla).
2. Cesta odvolání (překrytí, derogace, tzv. nasch)
Tj. poznatek, že hadísy, které povolují zapisování Sunny jsou z pozdější doby, než ty, které
jej zakazují a odvolávají ji. Ibn Šáhín19 a další se přiklánějí k tomuto pohledu.
3. Cesta sladění obou, a zde je množství dílčích cest
Al-Bejhekí řekl: „Možná, bude-li Alláh chtít, povolil zapsání těch, u kterých se obával
zapomenutí a zakázal to u těch, kde důvěřoval v jejich zapamatování. Nebo zakázal zapsání
tomu, u koho se obával zmatení (v paměti a vyvolání) a nařídil zapisovat těm, kterým
důvěřoval."20
A az-Zerkeší zmínil různé úhly sladění obou. Řekl "1. zapisování je zakázáno pouze po dobu
života předáka lidstva, Proroka    ا   و
, pokud se kdykoli mohlo objevit
odvolání a tedy odvolání anuluje odvolané. A to, co dokazuje je hadís Abú Šáha, kdy mu bylo
dovoleno zapsat kázání, které Prorok    ا   و
pronesl… 2. důvod zákazu je, že
pisatel nebude spoléhat pouze na to, co zapsal, bez zapamatování, výsledkem čehož by bylo,
že schopnost zapamatování poklesne… 3. aby vedle Koránu neexistovala podobná kniha…“21
Tento rozdíl (v zapisování) existoval v rané době a poté již byla umma jednotná ohledně
povolení zapisovat hadísy a znalosti, na tom se uspořádaly a ustanovily ostatní záležitosti.
V těchto způsobech sladění, které přijaly vzdělaní lidé, není nic, co by zajišťovalo jakýkoli
důkaz pro odchýlené teze této sekty a jejich odtržení se od ummy, jejich opozici k hlavnímu
proudu.
Slovy Koránu
_ N$_  \אJ )/9  )א  '<א7;2"

"A na tomto světě i v den zmrtvýchvstání doprovázet je bude prokletí." Húd:60
Muslim č. 3004 v Knize „Zuhd” a „Reká'ik”.
Fesu l-Bárí 1/208.
18
Tuhfetu l-Ašráf 3/408
19
Násichu ´l-Hadís we Mansúchihi.
20
Al-Medchal ilá ´s-Suneni l-Kubrá 2/223.
21
An-Nukat ‘alá ibn as-Salát 3/559-560, zkráceno.
16
17
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Dodatečné poznámky
Následují užitečné informace k této kapitole:
Al-Chatíb al-Baghdádí22 (zemřel r. 463 po hidžře) stanovuje v jeho Šaraf Ashábul-Hadís:
Co bylo vypravováno od Alláhova Posla   ا  و
memorování od něj

zahrnuje povzbuzení k předávání a

Od Abdulláha bin Amr ibn al-Áse, že Posel Boží    ا   و
řekl: "Předávejte
(vědění) ode mne, i kdyby jen jeden verš. A vyprávějte od Baní Isrá'íl v tom není škoda. A
kdokoli bude záměrně lhát, nalezne útočiště v Ohni pekelném."23 Verš je totéž, co věta, s
ohledem na Písmo i Sunnu.
Od Abú Hurajry, že Posel Boží    ا  وřekl: "Vyprávějte od Baní Isrá'íl v tom není
škoda a vyprávějte ode mne, ale nelžete."24
A jeho    ا   و
jsou nepřítomni."25

výrok: "Nechť ti, kdo jsou přítomni zprostředkují těm, kdo

Od Abú Bekry, že Posel Boží    ا   و
řekl "Nechť ti, kdo jsou přítomni
zprostředkují těm, kdo jsou nepřítomni, možná ten, kterému to bude zprostředkováno bude
lépe rozumět, než ten, který to slyšel (přímo)."
Také od něj, že Posel Boží    ا   و
řekl během svého kázání na rozloučenou:
"Nechť ti, kdo jsou přítomni informují ty, kdo jsou nepřítomni, možná ten, kterému to bude
zprostředkováno si to bude lépe pamatovat, než kdo poslouchá."26
Abú Hátim ar-Rází řekl: "Šíření vědění je jeho život a předávání od Posla Alláhova  ا
     وje milost k níž lne každý věřící a je to důkaz proti každému, kdo to mine a
každému odchýlenému." Al-Awzá’í řekl: "Když se rozšíří inovace a vzdělaní lidé proti nim
neprojeví odpor, stanou se „sunnou“."
Jeho    ا   و
předal jej."

výrok: "Nechť Alláh potěší člověka, jenž od nás slyšel hadís a

Od Zejd bin Sábita, že Posel Boží    ا   و
řekl: "Nechť Alláh potěší (prosvětlí,
prozáří) člověka, jenž od nás slyšel hadís, zapamatoval si jej a předal jej ostatním, tak jak jej
slyšel, možná že ten, kdo nosí porozumění není ten, kdo mu rozumí a možná ten komu jej
předává bude rozumět lépe." Od Muhammeda bin Džubajra bin Mut’áma, od jeho otce, který
řekl: "Posel Boží    ا  وstál před námi v Miná´ a řekl: "Nechť Alláh potěší
(prosvětlí, prozáří) člověka, jenž od nás slyšel hadís, zapamatoval si jej a předal jej ostatním,
tak jak jej slyšel, možná že ten, kdo nosí porozumění, není ten, kdo mu rozumí a možná ten
komu jej předává bude rozumět lépe."
Od Abdulláha bin Masúda, že Posel Boží    ا   و
řekl: "Nechť Alláh potěší
člověka, jenž od nás slyšel výrok, zapamatoval si ho, možná že ten, kdo nosí porozumění,
mu nerozumí a možná ten, komu jej předává, bude porozumí lépe."2728
22

Sahíh al-Buchárí (2/492, č. 3461), Sahíh at-Tirmízi (1250), Sahíh Džámi‘u s-Saghír (2834), Techrídžu l-‘Ilm
Abú Kejsúmy (45/119).
24
Jako sahíh stanovil al-Albání v Džámi’u Bajjánu l-‘Ilm od Ibn Abdulberra (94).
25
Tamtéž.
26
Sahíh al-Buchárí (3/573-574) a Sahíh Muslim (1679).
23
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Sufján bin Ujejna řekl: "Není nikdo, kdo obdržel hadís vyjma pokud je osvícení a záře v jeho
tváři podle výroku Proroka    ا   و
: "Nechť Alláh prozáří člověka, jenž od
nás slyšel hadis a předal jej."
SHRNUTÍ
Odpůrci sunny argumentují, že není definována metodika pro uchování Sunny, tak jako v
případě Koránu. Hned od začátku je jejich argument rozpoznán jako falešný, protože: 1. není
v Koránu stanovena metodika pro uchování Koránu samotného. 2. všechno toto (zapsání,
seskládání a uchování Koránu) je známo pouze z hadísů a Sunny! 3. jak vyplývá z výše
uvedeného, Prorok    ا  وjasně stanovil metodiku pro uchování Sunny a oddělení
toho, co je chatrné a padělané.
Pokud jde o jejich prohlášení o zákazu zapisovat hadísy, takový důkaz zaprvé neexistuje v
Koránu (je-li jim Korán jediným důkazem) a zadruhé, pokud jako důkaz používají hadís, tak
si odporují tím nejsměšnějším způsobem. Navíc existuje mnoho hadísů, které zapisování
dovolují a další, které povzbuzují k memorování a zprostředkovávání vědomostí
vyslechnutých od Proroka    ا  و. A není rozpor mezi zákazem a povolením
zapisovat, protože existují věci, jež to spojují. Povolujících hadísů je mnoho, což naznačuje
anulování zákazu.
Všeobecně je třeba mít na paměti, že Perweizité a ostatní Koránisté nemohou argumentovat
jinými informacemi, než které jsou v Koránu. Tedy jakýkoli historický důkaz, vysvětlení nebo
"fakt", který není v Koránu, bude od nich odmítnut na základě jejich vlastní falešné metodiky.
Výsledkem toho je jev běžně pozorovaný u Perweizitů a ostatních odpůrců Sunny, tj. užití
intelektu a čistě jazykových vysvětlení ustanovení Koránu na podporu jejich vlastního
nepravdivého výkladu a zkreslení.

2. pochybnost: Korán vysvětlil vše detailně a Prorokovo
vysvětlení, tj. Sunna, netřeba
Abdulláh Čakráwálí, jeden ze zakladatelů této sekty, říká:
"Svatá kniha zmínila vše, co je požadováno v náboženství, detailně to vyložila a vysvětlila ze všech
úhlů. Nač je potřeba skrytého zjevení a nač je potřeba Sunny?”29

Jinde říká:
"Kniha Alláhova je kompletní a detailní, nevyžaduje další vysvětlení, nebo Muhammedův 

 ا
  وtafsír, ani jeho zajištění jasnosti, nebo na vědomostech založené učení jeho požadavků.”30

Podobně smýšlejí al-Chawádžá Ahmeduddín31 a al-Háfiz Aslám32.

Tyto tři hadísy jsou zaznamenány v Šerhu s-Sunna al-Begháwího (1/235-236, č. 112); Medžma‘u z-Zewá'id
al-Hajsemího (1/137-139); Sahíh at-Targhíb (4, 85, 86); Sahíh Džámi’u s-Saghír (6639, 6642); as-Sahíha (404);
Sahíh Sunen Abú Dáwúd (3108); Sahíh Sunen at-Tirmízí (2139); Sahíh Sunen Ibn Mádža (2480); Muchtasar
Džámi‘u l-Bejjánu l-‘Ilm od Ibn Abdulberra (15); Zilálu l-Dženna Ta‘lík ‘alá s-Sunna od Ibn Abí Ásima (94); a
Džámí‘ at-Tehsíl strana 52 od Alá'ího.
28
Tehzíbu š-Šerefi Ashábu l-Hadís, strana 46-50.
27

29

Medžella Iš’átu l-Kur'án, str. 49, 3. vydání z r. 1902 kř.éry.
Tark Iftirá Ta’múl, str.10.
31
Burhánu l-Kur'án, str. 4.
30
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Vyvrácení této pochybnosti
Toto je vskutku kufr (nevíra) v Korán na něž se odkazují. A to proto, že Alláh stanovil:
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"A nyní jsme tobě seslali připomenutí, abys lidem objasnil to, co jim bylo sesláno - snad
budou uvažovat!" (Nahl:44)
Tedy z pohledu Koránu je postavením posla vysvětlovat zjevení. Kdo to popírá, ten popírá
Korán. A porozumění písmu vzdělanými lidmi se odlišuje od porozumění písmu touto
zmatenou sektou.

Dva šejchové (al-Buchárí a Muslim) navazují na Abú Hurejru a Zejda bin Chálida, kteří
vypravovali: "Jeden z beduínů přišel k Poslu   ا  و
a řekl: „Ó posle, prosím tě,
abys nade mnou vynesl soud podle Alláhova písma." Druhý žadatel, který byl moudřejší než
on řekl: "Rozhodni mezi námi podle Alláhova písma, ale dovol mi, abych směl něco říct."
Posel řekl: "Mluv tedy." "Můj syn byl sluhou v domě tohoto muže a dopustil se cizoložství s
jeho ženou. Doslechl jsem se, že má být ukamenován. Dal jsem sto koz a otroka jako
výkupné. Ptal jsem se učenců a ti řekli, že můj syn si zaslouží sto ran a vyhoštění na jeden
rok a ta žena ukamenování (protože byla vdaná)." Posel   ا  و
řekl: "Při tom v
Jehož rukou je můj život, rozhodnu mezi vámi podle písma. Otrok a kozy budou vráceny,
tvůj syn dostane sto ran a bude vyhoštěn na jeden rok. Ty, Unejsi, běž ráno k té ženě a
pokud se dozná, ukamenujte ji." Ráno se doznala, Posel    ا  وvynesl rozsudek a
byla ukamenována.”33
V tomto hadise dva tazatelé žádají Posla    ا  و, aby je rozsoudil na základě písma a
on    ا  وpřísahá, že přesně to také udělá, přesto ani vyhoštění, ani ukamenování ani
navrácení otroka a koz není přesně psáno v Koránu, navzdory faktu, že Posel   ا  و
doložil, že tento rozsudek je podle Alláhova písma.
Vzdělaní věřící definují pojem Alláhovo písmo takto:
1. To, co Alláh posoudil ve svém písmu a co předepsal svým služebníkům nehledě na to, co je
v písmu přesně – doslova – psáno. A aplikují pojem písmo Alláhovo na obojí, Korán i Sunnu,
je-li rozhodnutí sdíleno mezi nimi (ištirák). Tedy Sunna je také písmo a lze podle ní soudit.
Al-Wáhidí řekl: "A není v textu zmínka o bičování a vyhoštění, což ukazuje, že podle čeho
Posel soudil, to je Alláhovo písmo.” Ar-Rází stanovil: "To je pravda, protože Alláh řekl "A
nyní jsme tobě seslali připomenutí, abys lidem objasnil to, co jim bylo sesláno - snad
budou uvažovat!" tedy cokoli Posel vysvětloval spadá pod tento verš.”
2. Alláhovo písmo je pouze Korán, avšak aplikuje se také na to, co je dokázáno Sunnou,
poněvadž Alláh nám nařídil poslouchat Posla a následovat jeho příkazy a cokoli je přijato
Jeho Poslem    ا  وje přijato i Jím.
Dva šejchové (al-Buchárí a Muslim) podávají zprávu od Abdulláha ibn Mes’úda: "Alláh
proklel ty ženy, které tetují a které se nechávají tetovat, ty které si odstraňují chloupky z
obličeje a upravují mezery mezi zuby, aby zkrášlily, co Alláh stvořil.” Tyto noviny dospěly k
ženě z kmene Asád, jmenovala se Umm Ja’kúb a měla ve zvyku recitovat Korán. Ta k němu
32
33

Nukkát Kur'án, str. 49.
Buchari 6820, Muslim 1697, 1698.
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přišla a říká: „Co je to za novinky, které jsem se doslechla, že jsi proklel ženy, které tetují a
které se nechávají tetovat, ty které si odstraňují chloupky z obličeje a upravují mezery mezi
zuby, aby zkrášlily, co Alláh stvořil?" Abdulláh odvětil: "Neměl bych proklínat toho, koho
proklel Posel a je to také v písmu?" Žena řekla: "Četla jsem Korán od obálky k obálce, ale
toto jsem tam nenalezla." Odpověděl: "Kdybys četla pečlivě, určitě bys nalezla toto, Alláh
řekl:
א1:/  C + ="1/  <'O
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"To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se zdržujte!"
Hašr:7”

Tak Ibn Masúd pevně stanovuje rozsudek, který je zakotven v Sunně a není doslovně v
Koránu a toto je Alláhovo písmo.
Al-Bejhekí zaznamenal svým řetězcem vypravěčů, že Abdulláh bin Muhammed bin Hárún
vypravoval: "Slyšel jsem Muhammeda bin Idríse aš-Šáfí’ího v Mekce říkat: "Zeptej se mne na
cokoli a já tě informuji z Alláhova písma." Kdosi řekl: "Kéž tě Alláh očistí. Jak nahlížíš na
muže, který je v ihrámu (tj. stavu poutního zasvěcení) a zabil vosu?" Odpověděl: "Ve jménu
Alláha, milostiplného, slitovného "To, co vám dává posel, to si přijměte!"
Sufján bin Ujejna zaznamenal od Abdulmelika bin Umejr, od Rabí’ bin Harráš, od Huzajfy,
který řekl: "Posel    ا  وřekl: "Řiďte se podle těch, kdo přijdou po mě, Abú Bakra
a Omara..." a Sufján vypravoval od Misára, od Kajse bin Muslima, od Tárika bin Šihába, že
nařídil zabití vosy.
Al-Wáhidí řekl: "Tedy odpověděl podle Alláhova písma berouce důkaz na třech úrovních."
V Koránu stojí:
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"Kdokoliv je poslušen posla, je poslušen i Boha, a kdokoliv se obrátí zády, vždyť jsme tě
neposlali abys byl dozorcem nad nimi." Nisá´:80.

Tedy tento princip je vlastně doslovně stanoven v Koránu a kdo jej popírá popírá Korán
samotný.

Výnos nad popírači Sunny
A Posel    ا  وpopsal pokrytce, kteří recitují Korán, takto: "Příklad pokrytců, kteří
recitují Korán je jako příklad bazalky – příjemná vůně, ale hořká chuť."34
A Alláh jasně oznámil, že vyslal Posla proti nepřátelům, aby s nimi bojoval a chránil před
nimi lidi krásnou mluvou:
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"A takto jsme učinili každému poslu nepřátele: satany z lidí i džinů, kteří si vzájemně
našeptávají ozdobná slova plná bludů." An‘ám:112

34

Zaznamenali al-Buchárí (5059) a Muslim (797) na autoritu Abú Músá al-Aš’arího.
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Tedy, dejte na vědomí všem muslimům, že každá řeč, která odporuje Boží legislativě a je
okrášlena tím, kdo tuto řeč pronáší, za účelem vyvolat pochybnost a zmatek mezi lidmi, až se
nechají nachytat a oklamat, a také každý skutek, který odporuje Boží legislativě a který se
zdobí a krášlí, až se rozšíří mezi lidmi (tj. přijmou ho) – tedy všichni, kdo takto mluví a
konají, jsou nepřátelé náboženství, kteří zvenčí portrétují islám, ale intrikují proti němu dnem
i nocí. Tato záležitost není skryta před muslimskými učenci a tedy upozornili lidi na zlo svým
způsobem a popsali jejich nevíru a herezi, cestou připodobnění v činu, nebo připsáním nevíry
osobám jmenovitě.
Představujeme vám něco, co bylo vyřčeno učenci na adresu popíračů Sunny:
Muhammed bin Nasr bin Marwezí říká o otírání ponožek (mesh)35: "Kdokoli je odmítá,
odmítá vše, co na něj uvaluje Sunna. A toto ustanovení existuje od celého středu lidu
islámu."36
Al-Ádžurí řekl: "Výnos týkající se všech povinností, které Alláh položil ve svém písmu, není
znám vyjma cestou Sunny Alláhova Posla    ا  و. To je ustanovení muslimských
učenců. Kdo říká něco jiného, opustil náruč islámu a vstoupil do náboženství heretiků."37
Šejchu l-islám Ibn Tejmíjja řekl: "Muhammed byl poslán ke dvěma světům, lidí a džinů. Pak
kdokoli z nich věří, že je povoleno opustit šarí‘u a poslušnost jí, ten je káfir a musí být zabit
(tj. popraven jako odpadlík)."38
Ibn Dakík al-‘Ejd komentoval zlá slova některých odchýlených, která vztahují na hadís o
mouše: "Tento hadís je jedním z autentických, kdokoli proti nim mluví, aby je znehodnotil
poté, co uvěřil, že je Posel    ا  وvyslovil, to je jasný káfir. A pokud se je snaží
znehodnotit dokázáním, že nejsou autentické, ten není káfir, ale padělatel autenticity
hadísů."39
As-Sujútí řekl: "Kdokoli odmítá hadis, ať už vztahující se ke slovům nebo skutkům, bez dobře
známých podmínek v Usúl (věda zabývající se tímto subjektem), to je důkazem, že nevěří a
opustil náruč islámu a bude zařazen na úroveň židů nebo křesťanů, nebo kdekoli si Alláh
bude pro tyto sektáře přát."40
Al-Mu‘allimí řekl: "Ten, kdo odmítá dodržovat pravidla stanovená Sunnou, tomu musí být
přinesen důkaz. Pokud dále odporuje, pak je káfir. Kdo odmítá dodržovat pouze určitá
pravidla a má omluvu z těch, které jsou známy učencům a zdůvodnění, pak je omluven, ale
jinak je neposlušný a rozvratník."41
‘Alláma Abdulazíz bin Báz řekl: "To, co Rašíd Chalífa vyjádřil o popírání Sunny prohlášením
o její nepotřebnosti je kufr a odpadlictví. Protože kdokoli popírá Sunnu, fakticky popírá písmo
a kdokoli odmítá obojí nebo jedno z toho je jednomyslně káfir a není možno se stýkat s ním
nebo jemu podobnými. Je povinnost ho bojkotovat a varovat před jeho rozkolem a vysvětlovat
Jde o praktiku, která po časově omezenou dobu může nahradit mytí nohou při abdestu.
As-Sunna, str. 104.
37
Aš-Šar‘íja 1/412.
38
Viz al-Wesíjjetu l-Kubrá Dimn Medžmú'atu r-Resá'ilu l-Kubrá, 1/315.
39
Šerhu l-I‘lám 2/177-178.
40
Miftáhu l-Dženna Fí l-Ihtidžádž bis Sunna, str.14.
41
Anwáru l-Kášifa, str. 81-82.
35
36
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jeho nevíru a nesprávné vedení při každé příležitosti, dokud se neobrátí a nebude se otevřeně
kát, podle slov Vznešeného:
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Ty, kdož dotazují se nato, co jsme seslali z jasných důkazů a správného vedení poté, co
jsme je lidem v Písmu vysvětlili, věru ty Bůh prokleje a proklejí je i proklínající, kromě
těch kdož kajícně se obrátí, polepší se a jasně to projeví; těm popřejí sluchu, vždyť Já
jsem vyslyšující, slitovný. (Bekara:159-160)“42
Dále říká: "Nechť je známo všem lidem, že Sunna je druhým podkladem z podkladů islámu a
její postavení je, že přichází po Koránu. Tedy je to podklad na němž závisíme po Koránu a to
s jednomyslným souhlasem vzdělaných lidí, bez jediné vyjímky. A je to také nezávislý důkaz a
autorita nad celou ummou. Kdokoli to popírá, nebo odmítá, nebo prohlašuje, že si vystačíme
pouze s Koránem, zašel daleko ze správné cesty. Nevěří a odpadl od islámu. Neboť uvěřil v
Alláha a jeho Posla    ا  و, a odmítl to, co Alláh a pak Jeho Posel   ا  و
nařídili a odmítl základní podklad islámu, o kterém Alláh stanovil, že na něm máme záviset a
čerpat z něj. A také odmítl jednohlasný souhlas vzdělaných lidí, jenž stál proti němu, a popřel
ho...
...a rozvinula se nová skupina a tyto řeči se nezastavily. Tato skupina byla označena jako alkuráníjjún a prohlašují, že jsou lidé Koránu, že hledají důkazy pouze v Koránu a že Sunna
nemůže být zdrojem důkazu a autority, protože prý byla zapsána dlouho po Prorokově smrti,
že došlo k zapomenutí, nebo k chybě a že tyto chyby jsou také uchovávány v knihách – a
podobné odchylky, posměšné klamy a zkomolené úhly pohledu. Prohlašují, že tímto vším
vlastně chrání náboženství před čerpáním odjinud, než z Koránu a tím sešli daleko z cesty.
Například Alláh, Mocný a Vznešený nařídil poslušnost Poslu    ا  وa tomu s čím
přišel a jeho řeč nazývá vnuknutím:
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Při hvězdě padající! Váš druh nebloudí, ani nebyl sveden, ani nehovoří z vlastního
popudu svého. Je to vnuknutí pouze, jež bylo mu vnuknuto. Nedžm:1-4

A kdyby Posel    ا  وneměl být následován, nebo neměl být poslouchán, nebude v
jeho nařízeních nic prospěšného. A postaral se, aby jeho Sunna byla zprostředkována. To
ukazuje, že poslouchat jej je povinností celé ummy. A kdokoli se drží Koránu, zjistí, že je to
tak."43
Ctěný šejch Abdulazíz bin Báz učinil tekfír na hlavního mluvčího koránistů, Perweize,
uveřejněný v magazínu Hadždž s titulkem "at-Tadámun al-Islámí" kde publikuje verdikt
šejcha Muhammeda Júsufa Banaoriho, zahrnující šarí’atský rozsudek nad Ghulámem
Ahmadem Perweizem. Rozsudek také prezentuje asi dvacet ukázek toho, co Perweiz napsal
nebo řekl. Ibn Báz praví: "Kdokoli má nějaké vědění a zareaguje na výše uvedené příklady
bez nejmenších pochyb ví, že kohokoli uspokojují a kdokoli jim věří, je káfir a odpadl od
islámu. Je nezbytnost, aby bylo vyžadováno jeho pokání, jasné prohlášení se za lháře,
rozšíření toho všeho v novinách, tak jako předtím šířil své nepravdy, a pokud tak neučiní je
povinností úlu amr (muslimských autorit) jej popravit. A to je nezbytně známo z náboženství,
42
43

Medžmú‘ Fetawá´ we Mekáláti l-Mutenewwíjja 2/403.
Tamtéž, 9/176-178.
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dokázáno Koránem a Sunnou a odsouhlaseno všemi vzdělanci. Není možné je všechny
vypočítávat. A všechny příklady uvedené z názorů Perweize dokazují jeho kufr a odpadlictví."
Z těchto příkladů jsou různá pravidla týkající se majetku, že principy pro rozdělování almužen
a dědictví platily pouze po určitou dobu a dnes musíme nalézt nový systém, nebo, že Posel
   ا  وa jeho společníci extrahovali z Koránu určitá pravidla platná jen pro ně a
každý nový vládce musí extrahovat pravidla nová. Či že nařízení Alláha o poslouchání Posla
   ا  وje pouze návodem k pouslouchání současné autority, odpovědné za jednání
podle pravidel Koránu.
A dalším příkladem jejich hereze je, že "Ráj a Peklo nejsou skutečná místa, ale pouze stav a
podmínky osoby." Tento argument šejch vyvrátil citacemi z Koránu a Sunny a zakončil slovy:
"Perweizův kufr je odsud zjevný běžným muslimům, nechte stranou učence, tedy není potřeba
tento argument vyvracet."
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Seznam těch, kteří již před námi bránili
Sunnu
Aš-Šáfi'í byl autorem knihy "al-Risála" (tj. Poselství), je tím, kdo má precedens na tomto poli
a exceloval a zdokonaloval se v tom, co napsal. Následoval jej Imám Ahmed, který napsal
knihu "Tá’atu r-Resúl" (tj. Poslušnost Poslu) a odrazil ty, kteří užívali zjevné významy
Koránu, aby ukázali, že odporují Sunně.
Abú Muhammed Abdulláh bin Muslim bin Kutejba šel v jejich stopách. Je autorem knihy
"Ta‘wílu Muchtalif al-Hadís", kde porazil odpůrce Sunny, zejména Mu'tezility. Ibn Abdulberr
napsal "Džámi‘ Bejjánu l-‘Ilm we Fadlihi", s mnoha kapitolami povzbuzujícími nutnost lpět
na Sunně a bránit ji.
Po něm přišel Abú Muzaffer as-Sa‘mání, jenž je autorem osvíceného díla "al-Intisár Li Ahli lHadís". Po něm nastoupil šejchu l-Islám ibn Tejmíjja, autor knihy "Minhádžu s-Sunna". Jeho
studentem byl Ibnu l-Kajjím al-Džewzíjja. Napsal "as-Sewá'ik al-Mursela", kterou pojal jako
vyprávění jedné osoby takovým způsobem, že nepotřebuje žádné dodatky. Je také autorem
"I‘lámu l-Muwekki‘ín" a stovek jednotlivých listů na obranu Sunny.
Muhammed bin Ibráhím al-Wezír al-Jemení napsal "al-‘Awásim we l-Kawásim" a také jeho
shrnutí pod názvem "Ar-Rawdu l-Básim fí z-Zabbi ‘ani s-Sunna Abí l-Kásim". As-Sujútí
napsal "Miftáhu l-Dženna fi l-I‘tisám bi s-Sunna" a Abdulhalím Mahmúd, šejch Azharu
napsal "as-Sunna we Mekánetuhá fí t-Tešrí‘. Abdulazíz bin Rášid bin Husejn napsal "Raddu
Šubuháti l-Ilhád ‘an Ahádísi Ahád".
Dr. šejch Muhammed Ammán al-Džámí je autorem "as-Sunna we Menziletuhá fí t-Tešrí‘ alIslámí". Sálih Ahmed Rizá sepsal "Záhiretu r-Rafdi s-Sunna we ‘Adamu l-Ihtidžádž bihá".
Také Muhammed Abdurrezák Hamza napsal "Zulumát Abí Rajja" a právě vzpomenutý Abú
Rajja byl jedním, kdo zcela odmítal Sunnu.
'Abdurrahmán bin Jahjá al-Mu‘allimí jej také porazil ve své knize "Anwáru l-Kášifa li má fí
Kitábi Adwá´i s-Sunna mine t-Tedlíli we l-Mudžázefa". Abdulghaní Abdulchálik napsal
"Hudžíjjátu s-Sunna". Muhammed Abú Šuhbát napsal "Difá‘ ‘ani s-Sunna we Radd Šubáh alMustešrikín we l-Kutáb al-Mu‘ásirín".
Tekíjjuddín an-Nadwí napsal "as-Sunna al-Mustešrikín we l-Muste‘áribín" a dr.
Abdulmahmúd ‘Abdulwehháb aš-Šankítí je autorem statě s názvem "Chabru l-Wáhid we
Hudžíjjátuhu", která byla vytištěna na Islámské univerzitě v Medíně. Existuje také diplomová
práce na univerzitě Ummu l-Kurra s titulem "Hudžíjjátu s-Sunna fí t-Tašrí‘ al-Islámí" a další
na univerzitě Imáma Muhammeda bin Sa‘úda s titulem "Hudžíjjátu s-Sunna we Radd ‘ala šŠubáh Munkirín".
Také šejch Muhammed Násiruddín al-Albání napsal tři práce: "Al-Hadís Hudždža bi Nafsihi
fí l-Akáid we l-Ahkám", "Menzilátu s-Sunna fí l-Islám we Bejján annehu lá justaghná ‘anhá
bi l-Kur'án" a "Wudžúbu l-Acház bi Hadísi l-Ahád fí l-‘Akída we l-Ahkám".
Abdulmute‘ál Muhammed al-Džebrí napsal "Hudžíjjátu s-Sunna we Mustelahátu lMuhaddisín we ‘Allámihim". Muhammed as-Sadík bin Mahmúd Basíjjas at-Túnísí je autorem
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"Difá‘ ‘ani s-Sunneti n-Nebewíjja" a Saláhuddín Mekbúl napsal "Zabáwi fí Wedži s-Sunna
Kadíman we Hadísan".
Muhammed Lukmán as-Selefí je autorem " Makánetu s-Sunna fí t-Tešrí‘ al-Islámí" a Abú
Abdurrahmán al-Kádí Barhún napsal "Chaberu l-Wáhid fí t-Tašrí‘i l-Islámí". Amín as-Sádík
al-Amín napsal diplomovou práci nazvanou "Mewkífu l-Medresa al-‘Akalíjjah mine s-Sunna
an-Nebewíjja".
Abdulláh bin Abdurrahmán al-Džibrín napsal "Achbáru l-Áhád fí l-Hadísi n-Nebewí,
Hudžíjjatuhá, Mafáduhá, al-‘Amal bi Mewdžíbihá" a to je také diplomová práce.
Abdul‘azíz Fajsal ar-Rádžihí napsal "Kudúm Katá´ibu l-Džihád li Ghazwi Ahli z-Zendekati
we l-Ilhád al-Ká´ilín bi ‘Adamu l-Achz bi Hadísi l-Áhád fí Mesá'ili l-I‘tikád". A konečně
Chádim Husejn Iláhi Bachš napsal osvícenou "al-Kur'áníjjún we Šubuhátuhum hawla sSunna".

22

