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Předmluva k českému vydání
Chvála Alláhu, požehnání a mír jeho Poslu, jeho rodině, jeho společníkům a jeho
následovníkům!
Omar ibnu l-Chattáb pravil, že Boží Posel    ا  وv autentickém hadísu prohlásil:
آَ ِة.َ ِء ا01ِ َوإ، َ ِة2َ ِم ا3 َوِإ، َ 
َ َ ْ ِ َو
َ ُ"ًا َرُلُ ا ِ َ ا#
َ ُ$  َوَأن، ُن َ ِإَ َ ِإ ا
ْ َ َد ِة َأ+,
َ :
ٍ ْ 
َ َ
َ َُم
ْ ِْ  ا
َ ِ ُ
.َا ِم:#
َ ْ  ا ا5
ِ ْ 6َ ْ  ا789
َ  َو، ن
َ َ4$َ  َو َِ ِم َر،
„Islám je postaven na pěti pilířích: svědectví, že nikdo nemá právo být uctíván kromě
Alláha a že Muhammad je Posel Boží. Konání modlitby, placení zakátu, půst v měsíci
Ramadánu a provedení poutě k domu Alláha.“
Hadždž, tj. pouť k Domu Božímu, tedy Ka’bě v Mekce, je pátým pilířem islámu a je
povinností pro každého zletilého a právně způsobilého muslima a muslimku, kteří k němu
naleznou dostatek mentálních i fyzických sil, stejně jako dostatek materiálních prostředků pro
zajištění bezpečné cesty. Je uctíváním, které v sobě zahrnuje fyzické aspekty, duševní a
duchovní aspekty, stejně jako aspekty finanční a proto je jedním z Alláhem nejvíce
odměňovaných. Pouť přichází v prvních deseti dnech v posledním, dvanáctém měsíci
hidžretského lunárního kalendáře, na samém konci roku, jako připomenutí pomíjivosti tohoto
světa a jako bilance toho, co se za rok událo. Tento lunární měsíc se jmenuje zú l-hidždža a je
rovněž podle pouti pojmenován.
Stejně tak je důležitou kapitolou uctívání i tzv. malá pouť, neboli ‘umra, jenž je doložená a
předepsaná Sunnou Božího Posla    ا  و.
V neposlední řadě se s těmito dvěma pojí také návštěva Prorokovy mešity a jeho hrobu
v Medíně. I o ní jsme dodali pár hadísů, které dokládají, jakým způsobem má proběhnout a
jaký je pro její opodstatnění šarí’atský důkaz. Toto je obzvláště nutné v době, kdy se návštěvy
Prorokovy mešity týká mnoho inovací a jsou lidé, kteří tvrdí, že Posel Boží    ا  وje
ve svém hrobě živ a slyší prosby prosících. A toto je inovace a blud hraničící
s modloslužebnictvím. Je to lež na Alláha a Jeho Posla    ا  و, od které jsou Alláh i
Jeho Posel    ا  وdaleci.
V tomto stručném pojednání si klademe za cíl seznámit českojazyčného čtenáře s některými
krásnými a zajímavými hadísy, které se týkají těchto vznešených podob uctívání Alláha, které
Šarí’a stanovuje. Tyto hadísy jsou převzaty z díla obnovitele víry 20. století, šejcha
Muhammeda Násiruddína al-Albáního, budiž mu Alláh milostiv.

V Mikulově, 28. Zú l-ki’da 1433 hidžry
Alí Větrovec

2

Obsah
Výklad hadždždže 4
Prospěšnost hadždždže
4
Není dovoleno vynechat hadždždž déle než pět let 4
Ihrám 3
Co je zakázáno během hadždždže a co je zakázáno během ‘umry
Zákaz ženám schovávat během pouti svůj obličej pod závojem
Povolení i v Ihrámu zakrýt svůj obličej, je-li potřeba
6
Zvířata, která je muhrimovi dovoleno zabít 6
Telbíjja
8
Miná Chyba! Záložka nie je definovaná.
Tawwáf
8
Pozdrav Domu pro osoby, které nejsou v ihrámu, činí dvě rek‘á
Pouť hadždždž se provádí pouze k Domu Alláhovu 9
Raml 10
Šaría’tské důvody pro rychlejší chůzi během tawwáfu
10
Iltizám
11
'Arafát
12
Džemerát
12
12
Sbírání kamenů pro házení na Miná a ne na Muzdelifa
Má osoba vykonávající hadždždž házet na džemárát kámen?
13
Vše je po kamenování Džemeretu l-'Akaba, kromě žen
Obětina
13
Po dokončení hadždždže
13
Přípustnost návštěvy Prorokova    ا  وhrobu 14

3

5
5

9

12

Výklad Hadždže
Prospěšnost Hadždže
Hadís č. 1185 a 1200
Podle Ibn Abbáse   ر< اvyprávění pravil Prorok    ا  و:
„Pravidelně vykonávejte (v jiném vyprávění: vykonávejte po sobě) hadždž a ‘umru protože
vymýtají chudobu a hříchy, stejně jako dmychadlo odděluje strusku od čistého železa.“

Není dovoleno vynechat Hadždž déle než pět let
Hadís č. 1662
Prorok    ا  وřekl:
„Vskutku Alláh říká: Já učiním tělo mého služebníka zdravým a dám mu odpovídající
živobytí ještě pět let potom, co přijde ke Mně jakožto poutník a vykoupí se.“
V Silsiletu s-Sahíha Šejch Al-Albání řekl: „Přínos. al-Munzírí v at-Terghíb, 2 / 134, uvádí:
Vyprávěl Ibn Hibbán ve svém Sahíhu a al-Bejhekí, který řekl, že ‘Alí ibnu l-Munzir pravil:
„Někteří z našich společníků mi vyprávěli: „Hasan bin Hadždžin býval fascinován tímto
hadísem a následoval jeho učení. On chtěl být zdravým a prosperujícím člověkem,
nevynechávajícím Hadždž déle než pět let.“
Hadís č. 1264
Džábir   ر< اvyprávěl, že Prorok    ا  وřekl:
„Dobrý skutek v hadždži jest nakrmením lidí a dobrými slovy.“
Hadís č. 1820
Džábir   ر< اvyprávěl, že Prorok    ا  وřekl:
„Poutníci v hadždží a ‘umře jsou vyslanci Alláha. Zavolá je a oni Mu odpoví, požádají Ho a
On jim dá.“
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Ihrám1
Co je zakázáno při hadždži a co je zakázáno při ‘umře
Hadís č. 2765
Safwán bin Umejja   ر< اvyprávěl, že za Prorokem    ا  وpřišel muž, hojně
navoněný, bohatě oblečený, připravený na cestu v ihrámu na ‘umra. Řekl: „Co mi nařídíš
udělat, ó Proroku, na mé cestě (tj. ‘umra)?“
Pak Alláh seslal:
„Vykonej Hadždž a ‘umra pro Alláha“
Pak Boži Prorok    ا  وřekl: „Kde je člověk, co se ptal na ‘umru?“ Muž odpověděl:
“Zde jsem.“ Prorok řekl: „Svlékni své oděvy a okoupej se, očisti ze sebe parfém, nakolik
budeš moci a cokoliv jsi zvyklý dělat na hadždži, to udělej i na své cestě.“ Sahíh hadís.
V Silsiletu s-Sahíha šejch Albání cituje od Ibn Hadžera, který v al-Fath, 3/394 uvádí od Ibnu
l-Muníra, jenž v al-Hašíjja píše: „To, co řekl Prorok    ا  وbylo „We ´sna’“ Toto
arabské sloveso znamená vykonej něco, tj. učiň či zanech něčeho, protože výklad hadísu
popisuje, od čeho se má Muhrim držet dál. Takže, přínosem tohoto vysvětlení je „zanechat
konání něčeho.“
Zákaz pro ženy schovávat svůj obličej pod závojem.
Hadís č. 2930
Na základě tvrzení ‘Ukby ibn ‘Ámir al-Džuheního  ر< ا, který řekl: „Moje sestra
slíbila, že půjde do Káby bosa a nezahalena.“ Prorok    ا  وpřišel k ní a řekl: „Co je
s touto ženou?“ Odpověděli: „Přísahala, že půjde do Ka‘by pěšky, bosá a odhalená!“
Prorok    ا  وřekl: „Nařiďte jí vyjet v sedle, zahalit se, vykonat hadždž a obětovat
zvíře.“ Hadís je sahíh.
V Silsiletu s-Sahíha šejch Albání uvádí: „V tomto hadísu jsou důležité informace: Ihrám ženy
se týká i jejího obličeje, takže jí není dovoleno schovávat obličej závojem, spíše by měla
schovat pod závojem hlavu a hrudník. Tomu odpovídá i jiný hadís: „Žena v ihrámu neobleče
nikáb2, ani rukavice.“3
Ve své knize Obřady hadždže a ‘umra al-Albání uvádí: „Ženám je povoleno schovat svůj
obličej něčím jako chimár nebo džilbáb4, který přehodí kolem hlavy a opírá se o její obličej.
Správně bude, když se to dotýká obličeje, ale není ovázán kolem něj (nezakrývá ho).5
Podobné uvádí i Ibn Tejmíjja, Alláh mu budiž Milostiv.
Hadís č. 2617

1

Ihrám znamená 1. Oděv poutníka při hadždži nebo ‘umře; nebo 2. Stav poutního zasvěcení, kdy se na poutníka
vztahují specifické příkazy a zákazy.
2
Závoj přes obličej
3
Tento hadís zaznamenali jak al-Buchárí, tak i Muslim.
4
Chimár a džilbáb jsou názvy pro svrchní oděv žen. Chimár pokrývá hlavu, ramena a krk, zatímco džilbáb je
větší, je to jeden kus látky, pokrývající celé tělo ženy.
5
Ahkámu l-hadždži we l-‘umra, str. 12.
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Prorok   و
pokrytectví.“

ا



řekl: „Ó Alláhu, tento hadždž nemá v sobě okázalost ani

Povoleni pro člověka v ihrámu zakryt svůj obličej, pokud potřebuje.
Hadís č. 2899
Na autoritu Osmána ibn ‘Affána  ر< ا, který řekl: „Prorok    ا  وněkdy zakryl
svůj obličej, i když byl už v ihrámu.“ Hadís je sahíh.
V Silsiletu s-Sahíha se uvádí na autoritu Abdulláha ibn ‘Ámir ibn Rabíha  ر< ا, že viděl
Proroka i Osmána ibn ‘Affána ve vesnici blízko Mediny, s obličejem zakrytým sytě červenou
sametovou látkou v letní den, i když byl muhrim6. Toto podání má autentický řetězec
vypravěčů.
Šejch Albání uvedl: „Jestli jste si jisti, že řetězec vyprávění je autentický, pak není rozporu
mezi tímto hadísem a zprávou, která je, jak jde vidět mewkúf7 u Osmána. Je tomu tak proto,
že zde není konflikt mezi přijatelností zprávy od Osmána, že danou věc možná Prorok  ا
   وtaké konal.“8
Dále uvádí: „Je lepší spíše (když si hadís a ásár neodporují) než přisuzovat chybu jednomu
z důvěryhodných vypravěčů jednoduše přijmout, že Osmán udělal něco, co slýchával od
Proroka    ا  و. Copak taky nevidite, že není žádný rozdíl mezi tim, co poznamenal
Dárekútní, Alláh mu budiž milostiv, že mewkúf předchází až na merfú‘9, a ti, kteří převrací
tuto záležitost říkají, že merfú‘ předchází v mewkúf.
Pravdou je, že oba hadísy jsou autentické, leč ani jeden z nich nevyvrací druhý. Ve
skutečnosti existuje mnoho ásár vyprávěných společníky, tábi‘ín a zbožnými imámy, kteří
osobě ve stavu ihrámu dovolují pokrýt tvář, pokud to bude zapotřebí. Ibn Hazm používá tyto
ásáry jako důkaz ve své knize al-Muhalla10 tak, aby to podporovalo původní postoj.
Al-Bejhekí také vyprávěl některé z těchto ásárů.11 Tento hadís se nestaví proti výroku Posla
   ا  وohledně osoby, která ve stavu ihrám zemře: „Umyjte ho vodou smíchanou s
listy akácie, oblečte ho do pohřebního roucha, ale nepokrývejte jeho obličej ani jeho
hlavu.“12
Toto doporučení se speciálně týká toho, kdo zemře ve stavu ihrám, ale hadís, o kterém je
pojednáváno, se tyká živého poutníka, tudíž (pravidla) jsou jiná.
Zvířata, jež je muhrimu dovoleno zabít
Hadís č. 193
Posel Boží    ا  وpravil: „Za pět druhů zvířat, pokud je zabije, nenese muhrim
vinu: vrána, dravý pták, krysa, štír a útočný pes.“ Sahíh hadís.
6

Tj. ve stavu poutního zasvěcení, tj, ihrám.
Tj. zastavená, tzn. svým isnádem se vrací spátky jen ke společníkovi (sahábímu).
8
Zpráva přináší také údaj, že se tak stalo během cesty v letní den. Posel Boží   ا  و
 se patrně potřebovali chránit před sluncem.
9
Vyprávění s isnádem dosahujícím až k Prorokovi    ا  و.
10
Al-Muhalla, 7/91-93.
11
Sunenu l-Bejhekí 5/54.
12
Sahíh Muslim- Uveden též v knize Irwá´u l-Ghalíl, 4/198-199.
7
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a Osmán  ر ا

Uvádí jej Al-Buchárí a Muslim na autoritu Ibn Omara   ر< اve vyprávění připsaném
Prorokovi    ا  و.
Šejch al-Albání pravil: „Z toho, co je zřejmé v tomto hadísu, lze vidět zproštění viny za jejich
zabití, tj. v případě potřeby oprávněnost jejich zabití. Není třeba to chápat tak, že je
doporučeno je zabít, nebo je povinné je zabít, nebo že je lepší jejich zabíjení zanechat.“
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Vysvětlení jednotlivých obřadů pouti
Telbíjja13
Hadís č. 830
Zejd ibn Chálid al-Džuhaní   ر< اvyprávěl od Posla    ا  و, že řekl: „Džibríl
za mnou přišel a řekl: „Ó Muhammede! Nařiď společníkům zvýšit jejich hlas při společné
telbíjji, protože ona patři ke znamením hadždže!“
Hadís č. 150
Na autoritu Abú Bekra as-Siddík  ر< ا, se dozvídáme, že Posel Alláha   ا  و
byl dotázán: „Co je nejlepší hadždž?“ Odpověděl: „Ten, kdy zvýšeným hlas recituje telbíjju a
kdy porážíte zvíře.“
Hadís č. 1621
Na autoritu Abú Hurejry   ر< اse ve vyprávění připsanému Prorokovi   ا  و
uvádí: „Člověk nikdy nepronese telbíjju ani nevyřkne tekbír, aniž by mu byla poskytnuta
radostná zvěst.“ „O Ráji?“ zeptali se. Bylo odpovězeno: „Ano.“
Míná14
Hadís č. 804
Na autoritu Ibn ‘Abbáse   ر< اPosel   ا  و
noc z nocí na Míná.“

pravil: „Navštivte Dům15 každou

Tawwáf16
Hadís č. 2725
Na autoritu ‘Abdulláha ibn Omara  ر< ا, který řekl, že Posel Alláha    ا  و:
pravil: „Kdo sedmkrát obejde kolem Obcházeného Domu17 a pomodlí se dva rek‘á, je to

13

Telbíjja je formulace, vyjadřující zasvěcení pro pouť a pronášejí na hadždži poutníci.
َ ْ 6َ =
َ َ =
َ 1ِ:,
َ @
َ ّ=ْ 6َ ,=
َ ْ 6ََّ ُ+= ا
َ ْ 6َ
Prorok    ا  و, telbíjju pronášel následujícími slovy: ,=
=
َ َ =
َ 1ِ:,
َ @
َ =
َ ْ ُْ = َو ا
َ َ Aَ َ Bْ 7ْ  ْ َ" َو ا#
َ ْ ِإن ا, v českém přerpise: „Lebbejke lláhumme lebbejk, lebbejke lá
šeríke leke lebbejk, inne l-hamde we n-ni’mete leke we l-mulke, lá šeríke leke,“ což znamená
přibližně: „Odpovídám na Tvou výzvu, Bože, odpovídám. Odpovídám na Tvou výzvu, ty
nemáš společníka, odpovídám. Věru patří Ti všechna chvála, přízeň i nadvláda. Nemáš
společníka.“
14

Míná je údolí při Mekce, na jehož kraji se nacházejí tři sloupy džemerát. Zde pobývají poutníci zejména
během dní následujících po prvním dni svátku, v tzv. ajjámu t-tešrík.
15
Tj. Dům Boží, Ka’bu.
16
Tawwáf je rituální obcházení okolo Mekky, začíná se od Černého kamene, umístěného v Jemenském rožku
svatyně a pokračuje se proti směru hodinových ručiček dále. Kruhů je třeba provést sedm a každý další se
odměřuje od Černého kamene. To je i jeho význam.
17
Tj. Ka’ba.
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jako by osvobodil otroka.“ V hadísu existuje i dodatek: „Pozdrav Domu je pro ty, kdo nejsou
v ihrámu, dva rek’á.“ Avšak tento hadís je nepodložený18.
Hadís č. 1012
„Pozdrav Domu se provádí spolu s tawwáfem“ je nepodložený.19
Šejch Al-Albání k tomu řekl: „Nevím o ničem ze Sunny, ať už z výroků, nebo z úkonů, který
potvrzuje, že smysl tohoto hadísu je jiný, než obecné zmínka o modlitbě před usednutím v
mešitě20 což se pak týká i Mesdžidu l-Harám.
Tvrzení, že pozdravem Mesdžidu l-Harám je sám tawwáf, odporuje všeobecným důkazům,
které již byly uvedeny. Takže, takový pozdrav nelze přijmout, dokud není potvrzen, nebo
vyvrácen. Zejména pokud není možné (jak víme ze zkušeností), aby osoba, která vstoupila do
Mesdžidu l-Harám během dnů posvátného období, pokaždé vykonávala tawwáf, kdykoli sem
vstoupí. Tudíž chvála Alláhu, který učinil věci jednoduchými a neučinil nám v náboženství
obtíže.
Ve skutečnosti to, co musí být bráno v potaz v souvislosti s tímto výrokem, je, že se týká
osoby, která není muhrim. Pokud jde o osobu, která je v ihrámu, pak podle autentické Sunny
Mesdžidu l-Harám pozdraví nejprve tawwáfem a pak dvěma rek’á modlitby po něm.
Pouť Hadždž se provádí pouze k domu Alláha

Upozornění na falešná a podvržená podání
Vzpomíná se: „Ó Abú Hurejro! Uč lidi Koránu a uč se jej i sám, protože když zemřeš při tom,
Andělé budou navštěvovat tvůj hrob stejně, jako navštěvuji Starobylý Dům21. Uč lidi Sunně, i
když se jim to nelíbí. Pokud se nechceš zastavovat na mostě v soudný den, a to i na mrknutí
oka, dokud nevstoupíš do ráje, pak neměň o tom svůj názor.“ Vyprávění je podvrhem (arab.
mewdú‘).22
Šejch Albání řekl: „Ibnu l-Džewzí se zmiňuje o tomto vyprávění ve své knize Fabrikáty23:
„Není autentické. Abú Hammám (tj. jeden z vypravěčů tohoto podání) je Muhammed ibn
Mudžíb. Jahjá o něm řekl: „Je to lhář.“ Abú Hátim pravil: „On je v hadísech zatracován (tj.
odmítnut jako vypravěč).“
As-Sujútí přináší podobné vyprávění, ale zmiňuje jej v tomto znění: „Když přijde k vám smrt
a vy jste v tomto stavu, pak andělé vykonají hadždž k vašemu hrobu, stejně jako věřící
vykonávají hadždž k domu Božímu, k al-Harámu.“

Arab. lá asla lahu, tj. neexistuje jeho řetězec tradentů. Viz Silsiletu l-Ahádísi d-Da’ífa.
Viz Silsiletu l-Ahádísi d-Da’ífa.
20
Tzv. modlitba pozdravu mešity, arab. tehíjjatu l-mesdžid, skládá se ze dvou rek’á a je předepsána v jakékoli
mešitě.
21
Tj. Ka’ba.
22
Viz Silsiletu d-Da'ífa, č. 265.
23
Al-Mewdú’át, 1/264.
18
19
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As-Sujútí o tomto vyprávění pomlčel, ale ja mám závažnější odpor k tomuto textu než dřive kvůli tomu. že se zmiňuje o provedení hadždž ke hrobu. Toto je inovované prohlášení, které
nemá původ v šarí‘e. Také, možnost vykonávat hadždž návštěvou míst jiných, než je Dům
Boží, al-Harám, není v šarí‘e stanovena.“
Pokud jde o samo provádění hadždže (pouti) ke hrobu, pak je to prováděno jen lidmi inovace
(arab. ahlu l-bid‘a), kteří přehánějí v úctě ke hrobům až do krajnosti tím, že k nim cestuji,
tráví při nich noci, provádí okolo nich tawwáf, prosí u nich, žebrají a prosí i samotné mrvté v
hrobech a další podobné věci, které jsou všechny jinak též symboly hadždže.
Někteří z nich dokonce napsali knihu nazvanou „Obřady pouti ke svatyním a hrobům“ jako
argument proti tomu, co šejchu l-Islám Ibn Tejmíjja uvedl ve svých knihách!
Toto je jedno z hlavních pochybení a žádný muslim, který chce ucítit vůni čistého tewhídu
nepochybuje o tom, že jde o věc, kterou Prorok    ا  وnenáviděl. Proto jak by
mohlo být možné, že by Prorok    ا  وprohlásil něco jako: „andělé by navštěvovali
hrob, stejně jako navštěvují Starobylý Dům“?
Ó Alláhu! Opravdu srdce dosvědčuje, že Prorok    ا  وnikdy neřekl dokonce i
jediné písmenko z tohoto prohlášení. Alláh nechť potrestá toho, kdo tohle vymyslel.
Raml24
Šarí’atské důvody pro svižnou chůzi během tewwáfu:
Hadís č. 2573
Na autoritu Ibn ‘Abbáse   ر< اse dozvídáme, že Kurajšovci řekli: „Opravdu,
Muhammed a jeho společníci byli zmoženi jesribskou25 horečkou“ Proto v roce, kdy Posel
Alláha    ا  وvykonal ‘umru, svým společníkům řekl: „Obejděte hbitě okolo Ka’by,
aby tak modloslužebníci (arab. mušrikún) mohli vidět vaši sílu.“ Poté, co Ka’bu svižně
obcházeli, jeden Kurajšovec řekl: „Ani to je neoslabilo.“ Sahíh hadís.
Šejch Al-Albání pravil:
„Řetězec vypravěčů tohoto hadísu je sahíh, v souladu s podmínkami imáma Muslima. AlBuchárí jej vypráví bez kompletního řetězce ve svém Sahíhu26 na autoritu Hammád ibn
Selámy ve vyprávění podobném tomuto, kde Hammád ibn Zejd vypráví na autoritu Ajjúba,
jehož znění je následující:
„Prorok    ا  وjim přikázal svižně obejít první tři okruhy a pak mezi oběma rohy
procházet pomaleji, aby tak modloslužebníci mohli vidět jejich sílu a trpělivost.
Modloslužebníci tudíž řekli: „To jsou ti, o kterých jste tvrdil, že byli oslabeni horečkou. Jsou
silnější, větší a trpělivější, než jiní!“

24

Raml je svižná chůze v prvních třech okruzích tawwáfu.
Jesrib byl starý název pro Medínu v období před islámem.
26
Sahíhu l-Buchárí, 5/86.
25

10

Ahmed27 uvádí přes jiný řetězec, který je vyprávěn na autoritu Abú Tufejla od Ibn ‘Abbáse
 ر< ا, že když se Posel    ا  وzastavil na místě nedaleko od Mekky a volal
Marru az-Zahrána na jeho cestě na ‘umra, zaslechli společníci Posla    ا  و, že
Kurajšovci řekli: „Co přimělo, aby sem přišli slabí a hubení?“
Společníci Proroka odvětili: „Když porazíme naše velbloudy, sníme jejich maso a vyvaříme je
na polévku, pak budeme posilněni, až zítra vstoupíme mezi lidi.“
Posel Boží řekl: „Nedělejte to, ale shromážděte vaše jídlo a přivezte ho ke mně.“
Shromáždili tedy pro Posla    ا  وvšechno jídlo a rozprostřeli ubrus z kůže. Jedli a
jedli dostatečně, pak toho nechali a každý z nich odnesl něco ve svých pytlích. Pak se Posel
   ا  وotočil a šel napřed, než vstoupil do mešity, zatímco Kurajšovci seděli blízko
černého kamene.
Posel    ا  وodkryl jedno ze svých ramen28 a pak řekl: „Nedejte aby vás lidé viděli
jako slabé a potřebné.“ Dotkl se rohu a vstoupil do tawwáfu, prošel kolem jemenského rohu a
šel k Černému kameni.
Kurajšovci řekli: „Jen sama chůze v tawwáfu je nejenže uspokojuje, ale oni přimo skáčou
jako gazely.“
Posel    ا  وtakto ušel způsobem tři kruhy, a tak se to stalo Sunnou.
Abú Tufejl dodal: „Ibn' ‘Abbás mě zpravil, že Prorok    ا  وtoto vykonal i během
své pouti na rozloučenou.“
Řetězec vypravěčů tohoto podání je také správný podle podmínek imáma Muslima.
Totéž dvěma cestami vyprávěl al-Bejhekí ve své knize Důkazy proroctví.29 Muslim30
vyprávěl totéž přes al-Džerírího na autoritu Abú Tufejla v podobném znění, což bylo
zkoumáno i v 'al-Irwá'.31
Totéž bylo také vyprávěno prostřednictvím 'Attá na autoritu Ibn ‘Abbáse  ر< ا, který
řekl: „Opravdu, Posel   ا  و
svižně prošel kolem Domu, aby ukázal
modloslužebníkům svou sílu.“
Otázka: Možná by někdo mohl namítnout: „Pokud šarí’atským důvodem pro svižnou chůzi
během tawwáfu bylo ukázat modloslužebníkům sílu muslimů, lze pak říci, že pokud důvod
tohoto konání skončil, potom i sám právní předpis této rychlé chůze by měl být také zrušen?“
Odpověď: „Nikoli, protože Prorok    ا  وšel svižně při svém tawwáfu jak během
této první ‘umry, tak i během své Pouti na rozloučenou, jak je uvedeno v dlouhém hadíse od
Džehbira a podle hadísu Ibn ‘Abbáse v předchozí verzi vyprávění Abú Tufejla. To je důvod,
proč Ibn Hibbán ve své knize Sahíh32 uvádí: „Tato námitka byla odmítnuta a svižná chůze
během tawwáfu zůstává předepsaná pro ummau al-Mustafá    ا  وaž do Soudného
dne.“
Iltizám33

27

Musned, 1/305.
Během tawwáfu se ridá, tj. horní část ihrámu, přehodí tak, že pravé rameno zůstane odkryté.
29
Viz Delá'ilu n-Nubúwa 3/3/1.
30
Sahíh Muslim, 4/64.
31
Irwá´u l-Ghalíl, 4/315.
32
Sahíh Ibni Hibbán, 6 / 47, bábu l-ihsán.
33
Iltizám zde znamená Prorokovo pokládání těla na Ka’bu. Přeneseně se tak označuje i dodržování praktik
Božího Posla   ى  و, věrnou jejich nápodobu a bezvýhradné následování Sunny.
28
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Hadís č. 2138
Na autoritu Abdulláha bin ‘Amra ibnu l-‘Ás +  ر< اse uvádí, že Posel   ا  و
byl zvyklý během svého tawwáfu pokládat svou hruď, obličej, předloktí a ruce mezi Černý
kámen a dveře Ka'by.
‘Arefá34
Hadís č. 2551
Na autoritu ‘Áiše + ر< ا, že Posel    ا  وřekl: „Není žádný jiný den, ve kterém
Alláh osvobozuje více Svých služebníků z ohně, nežli v den ‘Arefá. Opravdu, On k nim
sestupuje a chlubí se jimi andělům. Říká: „Co ti lidé žádají?35“
Džemerát36
Hadís č. 2515
Na autoritu Ibn ‘Abbáse   ر< اse uvádí, že Posel   ا  و
na džemerát, bude to pro vás stejně lehké i v Soudný Den.“

řekl: „Hodíte-li kámen

Hadís č. 1437
Posel   ا  و

řekl: „Házejte na Džemerát oblázky velikosti cizrny.“

Sbírání kamenů pro házeni je spíše na konci Míná než na přímo na Muzdelifa37
Hadís č. 2144
Na autoritu al-Fadla ibn ‘Abbáse   ر< اse uvádí, že Posel    ا  وřekl lidem,
když odcházel k večeru z ‘Arefá na Muzdelifa: „Buďte v klidu.“ Řekl to, zatímco brzdil svou
velbloudici, aby zpomalila, než vstoupí do Míná a sestoupí na místo mezi Míná a Muzdelifa.
Pak pravil: „Vy byste měli vybírat oblázky velikosti cizrny, které můžete házet na džemerát.“
Pak al-Fadl dodal: „Prorok   ا  و
kámen.“

svou rukou naznačil gesto, jako když člověk hodí

Má osoba vykonávající hadždž házet na džemerát kámen?
Hadís č. 2072

34

‘Arefá je pláň za Mekkou a nejvzdálenější bod trasy hadždže. Zde poutníci den před svátkem pouti stojí a
prosí Alláha o odpuštění hříchů a splnění svých potřeb onoho i tohoto světa. Den ‘Arefá je považován za nejlepší
den v roce. Těm, kteří nejsou na hadždži je v tento den velmi silně doporučeno postit se.
35
Tj. Co žádají, abych jim to mohl splnit?
36
Džemerát jsou sloupy nacházející se na kraji údolí Míná. Symbolizují tři místa, na kterých se Ibráhímovi, mír
s ním, a jeho manželce a Ismá’ílově, mír s ním, matce Hadžer zjevil šejtán a sváděl je od poslušnosti k Alláhu,
načež jej zaháněli kameny. Proto i věřící na hadždži symbolicky na tyto sloupy vrhají kamínky.
37
Muzdelifa je průsmyk mezi údolím Míná a plání ‘Arefá. V něm poutníci pobývají po západu slunce po
skončení stání na ‘Arefátu, v předvečer svátku pouti ‘Ídu l-Adhá.
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Na autoritu Ibn Omara   ر< اse uvádí, že Prorok   ا  و
kdyby chtěl hodit kámen, šel by k jednomu z nich a pak zpět.

chodil k džemerát,

Po kamenování Džemretu l-'Akaba38 je již dovoleno vše, kromě žen39
Hadís č. 239
Na autoritu Ibn ‘Abbáse   ر< اkterý uvedl, že Posel   ا  و
kámen na džemru40, pak je již dovoleno všechno, kromě žen.“

řekl: „Když hodíte

Porážka obětiny
Hadís č. 805
Džábir   ر< اřekl: „Zabalili jsme v době Posla Alláhova   ا  و
obětiny a odváželi jej k rozdání do Mediny.“

maso poražené

Po dokončení Hadždže
Hadís č. 1379
‘Áiša +  ر< اvypráví, že Prorok    ا  وřekl: „Když jste dokončili váš hadždž,
pak pospěšte si ke své rodině, protože o to je pak větší i vaše odměna.“
Hadís č. 1451
Od Ibn Omara   ر< اse tradují slova připisovaná Proroku    ا  و: „Vážím si
tohoto Domu41, protože byl již dvakrát zničen a i potřetí bude vyvýšen.“
Hadís č. 883
‘Áiša + ر< ا, když nesla zemzem42 vodu, vyprávěla, že Posel    ا  وpoužíval
pro přepravu zemzem vody kožené měchy a džbány. Tuto vodu používal i k napojeni
nemocných.

38

To je největší a nejvzdálenější ze tří sloupů džemerát, kamenuje se jako první již v den svátku ‘Íd.
Tj. skončí veškeré zákazy ihrámu, jako pokrývání obličeje, nošení zvláštního oděvu, zákaz parfémů atd. a
zůstávají jen zákazy spojené s ženami a manželským intimním životem.
40
Myslí se džemretu l-‘Akaba.
41
Tj. Ka‘by
42
Vodu z pramene Zemzem, který vyvěrá v Mekce a kterým Alláh zachránil Ibráhímovu, mír s ním, rodinu, před
smrti žízní.
39
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Přípustnost Návštěvy Prorokova   ا  و

hrobu

Hadís č. 2497

Na autoritu 'Ásima bin Humjeda as-Sakúního   ر< اse uvádí, že když Prorok-   ا
  وposlal Mu‘áza do Jemenu, vyšel mu poradit. Mu‘áz jel a Prorok    ا  وkráčel
vedle jeho jízdního zvířete. Když mu Prorok    ا  وporadil, dodal: „O Mu‘áze!
Vskutku se spolu po tomto roce možná nesetkáme a snad budete i míjet mou mešitu a můj
hrob.“
Všechna chvála patří Alláhu, mír a požehnání Jeho poslednímu proroku Muhammedu, jeho
rodině, jeho společníkům a všem, kteří ho následují.
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