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PŘIJM ĚME ISLÁM V ÚPLNOSTI ANEB KRITIKA NEISLÁMSKÉHO CHOVÁ NÍ 
NĚKTERÝCH MUSLIM Ů 

 
 

Chvála Bohu, požehnání a mír Jeho Poslu. 
 
Sledujeme se zármutkem, zlostí a nadějí v pomoc Boží dění ve světě. Sledujeme, jak 
nepřátelská vojska plení jednu muslimskou zemi za druhou. V Iráku od začátku okupace 
zahynulo dle odhadů tři sta tisíc až milion civilistů. Sionistický holocaust palestinského 
národa stále pokračuje. Afghánci pořád musejí vzdorovat americké okupaci a ani muslimové 
v Čečensku se doposud ruského útlaku nezbavili. A mohli bychom pokračovat ve výčtu 
dalších ran na těle muslimské ummy. Ptáme-li se, kde je příčina toho všeho, nenalezneme 
jinou odpověď, než ve slovech Božích: Od vás samých to přišlo! (Imrán:165) Posel y 
předpověděl tuto situaci,když prohlásil: „Už se blíží den, kdy se na vás všechny národy 
sesypou jako na stůl obložený jídlem“ A jeden se zeptal:“Což nás tehdy bude málo?“ „ Bude 
vás dost“ řekl y. „Ale budete jako pěna na hladině prudké vody a Alláh odejme ze srdcí 
vašich nepřátel strach před vámi. A vhodí do vašich srdcí al-wahn “ A jeden se otázal:“A co 
je al-wahan, Posle Alláha?“ řekl y „Láska k tomuto světu a strach ze smrti.“1 

Rozhodl jsem se napsat tyto řádky, kvůli slovům Posla y „Náboženství je nasíha (upřímná 
rada)." "Ke komu Posle?", zeptali se. "K Alláhu, Jeho písmu, k poslu, předákům a všem 
muslimům.2 Směřuji je bratru, čtenáři muslimskému, kterému není lhostejná dnešní situace 
Božího lidu. A směřuji je zrovna tak příteli, čtenáři nemuslimskému, aby věděl a ujistil se, že 
její současný stav není způsoben islámem, nýbrž, naopak, že jej islám ostře odsuzuje a 
oponuje mu.  
 
Muslimská umma se sestává z více než miliardy a čtvrt duší, muslimů je tedy více než jejich 
nepřátel. Mohou postavit silnější armády, mohou najít více sofistikovaných lidí, kteří 
pomohou získat zpět ztracenou hrdost, čest a superioritu islámu nad ostatními vírami a 
ideologiemi, na poli vojenském, obchodním, politicko-imperiálním, kulturním, vědeckém atd.  
Avšak muslimové navzdory tomu, že jsou dědici nejlepších lidí, kteří kdy kráčeli po této 
zemi, nepřijali svou víru ve všech aspektech svého života. Připodobnili sami sebe těm, které 
Bůh zavrhuje a kterým hrozí: Zdaž věříte v jednu část Písma, zatímco druhou popíráte? 
Jaká bude odměna těch z vás, kteří si takto počínají, ne-li hanba v životě pozemském; a 
v den zmrtvýchvstání budou uvrženi do muk nejhorších. A není Bohu lhostejné, co 
činíte. (Bekara:85) Což nejsou takoví lidé podobni těm beduínům, o kterých hovoří Bůh (ve 
významu): A říkají kočovní Arabové: „Uvěřili jsme!“ Rci: „Neuv ěřili jste! Spíše řekněte: 
,Přistoupili jsme k islámu!', neboť víra ještě nevešla do srdcí vašich. Budete-li 
poslouchat Boha a posla Jeho, On věru nedopustí, aby ztratilo se něco ze skutků vašich, 
vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný!“ (Hudžurát:14)  
 
Pravdu děl všemohoucí Bůh, když zjevil svému Poslu y: Věřícími jsou pouze ti, kdož 
uvěřili v Boha a posla Jeho a poté nepodlehli pochybnostem, nýbrž bojovali majetky i 

                                                
1 zaznamenali Ahmed a Abú Daúd od Sewbána 
2 od Jahjá el-Lejsího, Muwette‘ imáma Málika, hadís č. 1796 



osobami svými na cestě Boží - a tito jsou věru upřímní. (Hudžurát:15) Pravdu děl Boží 
Posel y, když řekl: „Kdokoli z vás, vidí-li něco špatného, nechť to odstraní rukou. A pokud 
nemůže, pak slovy. A pokud není schopen ani toho, pak nechť to nenávidí v srdci. A to je 
nejslabší druh víry.“3  Abú Saíd al-Chudrí vypráví: Zajisté Posel řekl: „Věřící na tomto světě 
se dělí na tři skupiny: ti, kteří věří v Alláha dž.š. a Posla Jeho o tom nepochybujíce, bojující 
na cestě Boží majetky svými i životy svými; ti, jimž mohou lidé svěřit své majetky a své životy; 
a ti, kteří když zacítí pýchu na svá díla, zanechají jich kvůli Bohu.“4 
Buď takovým věřícím, který pevně uvěřil v Boha a v Knihu, kterou seslal lidem. Který pevně 
uvěřil v Posla y a v jeho Sunnu, kde vysvětlil toto zjevení. Který se neodvrací a nevzpouzí 
se, nýbrž stojí celou svou duší, tělem, majetkem, životem i vším, co na tomto světě miluje, na 
straně Pravdy. Který povstává, je-li tato urážena a snaží se zastavit křivdu a bezpráví vším, co 
může a má k dispozici, leč moudře a adekvátně. Přijmi svou víru v úplnosti, vyvaruj se 
následujících věcí a utíkej se před nimi k Bohu, Nejlepšímu ochránci. Tyto věci jsou: 
  

1. Veškeré druhy modloslužebnictví. Bůh řekl: Ti, kdož uvěřili a nepotřísnili víru svou 
nespravedlností, ti jsou v bezpečí a po správné cestě kráčejí."  (An'ám:82) 
Vykladači Koránu jsou zajedno, že není li slovo „křivda“ nijak ohraničeno, vztahuje 
se na vše, tedy i na modloslužebnictví, jako ve verši: Pravil Luqmán synu svému 
napomínaje jej: „Synáčku, nepřidružuj nic k Bohu, vždyť přidružování je věru 
křivda nesmírná.“ (Lukmán:13) A Ibn Mas'úd se ptal Posla Božího y: "Posle Boží, 
který hřích je u Boha nejtěžší?" "Abys učinil někoho či něco Bohu rovným, vždyť On tě 
stvořil." 5  

2. Inovace v náboženství. Bůh řekl: Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše 
náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako 
náboženství. (Máida:3) Posel y řekl:„V posledních generacích mé ummy budou lidé, 
kteří vám budou vyprávět to, co jste neslyšeli ani vy, ani otcové vaši. Proto mějte se 
před nimi na pozoru. ”6 Imám es-Sujútí, Alláh mu budiž milostiv, k definici inovace 
řekl:  „Inovace představuje čin, který se protiví šarí’a, nebo vyžaduje, aby se k ní něco 
dodalo nebo se z ní něco vyňalo…”7 Autoritou ve znalosti Boží víry je Bůh, potom 
jeho Posel y a teprve potom zbožní předkové z řad společníků, následovníků, imámů, 

zbožných a spravedlivých lidí. Bůh přikázal svému Poslu y, aby vzkázal těm, kteří 
překrucují Boží víru: „Chcete snad poučovat Boha o náboženství svém, když Bůh 
dobře zná vše, co na nebesích je i na zemi? Bůh o každé věci je vševědoucí.“ 
(Hudžurát:16) Vůdce vykladačů Koránu ‘Abdulláh ibn ‘Abbás, řekl:Já se bojím, že na 
vás začne padat kamení. Říkám: „Alláh řekl“ a vy říkáte: „Abú Bakr a Omar řekli“. 8   

3. Sektářství, partajnictví a rozkol. Bůh zjevil: Nebuďte jako ti, kdož se rozdělili a do 
sporu se dostali poté, co k nim přišly důkazy jasné; pro ty je určen trest 
nesmírný. (Álu ‘Imrán:105) Abú Hurejra a Abdulláh ibn Amr vyprávějí, že Posel y 
řekl: Židé se rozdělili do 71 skupin, křesťané se rozdělili do 72 skupin a muslimové (v 
jiném podání "Můj národ") se rozdělí do 73 skupin a všechny jsou v ohni - kromě 

                                                
3 od Abú Sa’ída el-Chudrího zaznamenali Muslim (49) a autoři Sunnenů Abú Daúd (1140); Tirmízí (2172); 
Nesáí (5008) a Ibn Mádža (1275). Hadís je sahíh. 
4 Musnád Ahmed 
5 Sahíh Buchárí 
6 Muslim, 12/1 
7 El emru bi ittibá´i, es Sujútí, 24 
8 Muchtesar fí tefsíri Ibn Kesír 



jediné." Zeptali se jej: "Která je to, ó Posle Boží?" "To je moje džema'at." 9 Od Abú 
Hurejry se traduje následující hadís, kde Posel y říká: "Bůh na vás miluje tři věci a se 
třemi není spokojen. Je spokojen, že všichni uctíváte jen Jej a nikoho k němu 
nepřidružujete, že se všichni držíte provazu Božího a nerozdělujete se a že se radíte s 
tím, komu dal Bůh nad vámi moc. A není spokojen s nepodloženými povídáními, s 
množstvím otázek a plýtváním majetku."10 Náš Posel y říká: Jednota je milost a 
rozdělení je trest.11 Zároveň povolil, aby byl zabit ten, který otevřeně vyvolává rozvrat 
a nepřátelství mezi muslimy. Bůh odsoudil vzájemnou nenávist a boj jedné skupiny 
proti druhé: A pak jste se stali těmi, kdo se mezi sebou zabíjejí, a vyhnali jste část 
lidu svého z obydlí jejich, pomáhajíce si vzájemně proti nim h říchem a 
bezprávím. (Bekara:85) Posel Alláha y varoval v četných vyprávěních: "Věru, Alláh 
mi ve stručnosti ukázal zemi, tak že jsem viděl její východy a západy. A moc mé ummy 
dosáhne do krajů onoho dílu světa, který mi je zestručněn. Jsou mi dány dva poklady, 
červený a bílý (zde komentátoři hadísů vysvětlili, že se jedná o zlato a stříbro z 
pokladnic podrobené Byzance a Perzie). Pro svou ummu jsem požadoval od mého 
Pána aby ji nezničil všeobjímajícím suchem a aby nedal moc nad ní nepříteli zvenčí, 
který by ji zničil. A můj Pán mi řekl: Muhammede, věru, já když něco rozhodnu, není 
zde změny a tobě vyslyším tvou prosbu vztahující se k tvé ummě. Tak ho nezničím 
všeobjímajícím suchem a nedám nikomu z nepřátel moc nad nimi, aby je zničil. Ale z 
těch oblastí (nad kterými bude mít umma moc) vzejdou někteří, kteří budou pobíjet a 
zotročovat jedni druhé."12 Vyprávěl Sawbán. Podle podání Sa'adova: "Prosil jsem 
Pána svého o tři, dvě prosby mi vyslyšel a jednu odmítl. Prosil jsem svého Pána, aby 
nezničil mou ummu suchem a On mě vyslyšel. Prosil jsem svého Pána, aby mou ummu 
nezničil potopou a On mne vyslyšel. A prosil jsem Jej, aby sepříslušníci mé ummy 
nezabíjeli navzájem. A tuto prosbu mi odmítl."13 

4. Následování sobeckých tužeb a vášní. Bůh řekl: Co soudíš o tom, jenž učinil si 
božstvem svým svou vášeň a jemuž Bůh dal vědomě zbloudit? Myslíš, že tomu, 
kdo si vzal jako své božstvo vášeň svou, jsi dozorcem? (Džásija:23) Mu’áwíja ibn 
Abí Sufján vypráví, že Posel y řekl: „V mé ummě se objeví lidé, které jejich tužby 
roztrhají, jako roztrhá vzteklý pes svého vlastníka. Nezůstane jediný kloub, ani jediná 
céva, aniž by v ni tužba nevešla.“14  Varuji před těmi, kteří zneužijí Boží náboženství a 
jeho nauku pro ukojení svého chtíče a sobeckých cílů, po kterých prahnou, jako moci 
a postavení. Varuji před těmi, kteří nedoučení spěchají k tomu, aby lidem dávaly 
verdikty a manipulovali s nimi, ovlivňovali je uzurpovali si monopol na absolutní 
pravdu. Omar ibn el-Chattáb, druhý chalífa po smrti Posla, řekl y: „Znalost je trojí. 
Korán, potvrzená sunna a odpověď ‚nevím‘“. 

5. Napodobování nevěřících a praktiky z dob nevědomosti. Bůh říká: Obrať tedy tvář 
svou k náboženství neměnnému, dříve než přijde od Boha den, jejž nelze 
odvrátit.  (Rúm:33). Wakíd el-Lejsí vypráví: „Modloslužebníci měli strom, na který 
věšeli své zbraně, zvaný Zátu Anwát. Někteří řekli: „Posle Boží, učiň nám Zátu Anwát 
jako je jejich Zátu Anwát.“ „Bůh je Největší, řekli jste to, co řekli Mojžíšovi lidé 
Mojžíši,“ zadivil se Posel y. „‘U čiň nám i ty Boha, jako mají i oni bohy.‘ To jsou 

                                                
9 Sunnen Ebi Davud č. 4596; Sunnen Tirmizí č. 2641; Sunnen Ibnu Mádža č. 3991; Musned Ahmed ibn Hanbal 
č. 8377; Sahíh Ibni Hibbán č. 6247; el-Mustedrek č.441,442,444.  Hadís je hasan sahíh dle Albaního 
10 Sahíh Muslim 
11 od Bešíra zaznamenal Ibn Abí Ásim, hadís č. 1/94/93 
12 Sahíh Muslim 
13 Sahíh Muslim 
14 Sahíh Buchárí 



zvyky, a vy budete následovat zvyky těch, kteří byli před vámi.“15 Jindy řekl y "A což 
nebylo vše z doby nevědomosti pod mým chodidlem rozšlapáno?16 

6. Lhostejnost k nauce víry a hledání náboženské znalosti. Bůh řekl: Ti, kterým bylo 
dáno nésti Tóru, a oni ji potom nenesli, jsou podobni oslu, jenž naložen je 
knihami. Jak hnusná je podoba lidí, kteří za lež prohlašují znamení Boží! Ale 
Bůh nepovede cestou správnou lid nespravedlivý. (Džumu’a:5) A stvořili jsme 
věru pro peklo množství džinů i lidí, kteří mají srdce, jimiž nic nechápou, a mají 
oči, jimiž nic nevidí, a mají uši, jimiž nic neslyší. Podobají se dobytku, ba jsou 
ještě zbloudilejší - a to jsou ti, kdož jsou lhostejní! (A’ráf:179) Abú Darda vždy 
říkával: "Nejvíce se obávám, když se postavím v den skládání účtů, že mi bude řečeno: 
Poznal jsi, tak jak si konal tím, co jsi konal?" Nezbude pak žádný verš z Boží Knihy 
varující ani přikazující, aby ke mně nepřišel a neptal svá práva. Poslechl jsi? 
Vyvaroval jsi se? Proto utíkám k Bohu před znalostí, která je bez užitku, před egem, 
které nemá dost a před prosbou, jež zůstane nevyslyšena." Abú Zerr řekl: „Učenec a 
ten, který se učí jsou dva společníci v dobru, v ostatních lidech dobra není. Buď 
učícím, nebo tím, který se učí, nebo tím, který poslouchá. A nebuď čtvrtým, protože 
jinak budeš zatracen.“ 

7. Zanedbání věd, dovedností a řemesel tohoto světa. To nevede k ničemu jinému než 
k ponížení muslimské ummy a jejímu upadnutí do kulturního, vojenského, 
ekonomického i imperiálního otroctví a závislosti na jejím nepříteli. Bůh přikázal: 
Připravte tedy proti nim všechno, co schopni jste postavit ze síly a oddílů 
jezdeckých, abyste zastrašili nepřátele Boží i nepřátele své a jiné mimo ně, které 
ještě neznáte, ale které Bůh dobře zná. A cokoliv vydáte na cestě Boží, bude vám 
plně nahrazeno a nebude vám ukřivděno. (Anfál:60) „nim“ se zde vztahuje jak na 
nepřátele tak i na pokrytce ve vlastních řadách. Smyslem verše není jen pouhé 
vojenství, které verš zmiňuje, ale vše, co posiluje muslimskou ummu, zvyšuje míru 
její soběstačnosti a svrchovanosti a odrazuje její nepřátele od případného útoku na ni. 
Posel y oznamuje Když člověk zemře, přestávají mu všechny dobré činy, kromě tří: 
pokud po sobě zanechal trvající almužnu, nebo znalost, která je jiným k užitku, nebo 
dobré dítě, které se za něj modlí.17 Kdo naučí někoho nějaké znalosti, tomu se dostane 
odměny za všechny, kteří podle ní budou postupovat. A jim se z jejich odměny nic 
nezmenší.18  

8. Zbabělost, zrada a podlézání nepřátelům. Jakkoli v tom může nějaký člověk vidět 
krátkodobý zisk, v konečném důsledku jde o prohru a zrádci se dostane zasloužené 
odplaty, jak ukazují následující verše z Koránu: Vy, kteří věříte! Neberte si židy a 
křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s 
nimi přátelí, ten stane se jedním z nich a Bůh věru nepovede lid nespravedlivý. A 
vidíš ty, v jejichž srdcích je choroba, horlivě mezi nimi obcházet a říkat: „Bojíme 
se, aby nás nepostihl obrat osudu!“ Však možná, že Bůh přinese úspěch anebo 
nějaké Své rozhodnutí, takže tito lidé začnou litovat toho, co skrývali ve svých 
duších, a řeknou ti, kdož uvěřili: „Což nejsou to tíž, kteří přísahali při Bohu 
slavnostními přísahami, nejsou doopravdy s námi?“ Marné budou jejich skutky 
a stanou se z nich ti, kdož ztrátu utrpí. (Máida:51-53) Vítězstvím se zde myslí 
buďto osvojení Mekky (podle es-Suddího) nebo rozsudek a řešení. Verš byl zjeven 
kvůli Ubádu ibn Sámitovi, který se zřekl svého soukmenovce Abdulláha ibn Ubejje. 
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18 podle podání Tirmizího, hadís č. 2606 



Od Ubády ibn el-Welída ibn Ubády ibn es-Sámita se traduje: „Poté, co židovský kmen 
Benú Kajnuká‘ vedl válku proti Poslu Božímu, Abdulláh ibn Ubejj ibn Selul se veřejně 
připojil k nim a vstoupil pod jejich ochranu. Byl příslušníkem kmene Benú Aws, který 
měl své spojence, stejně jako byl Ubáda ibn es-Sámit. A on je přenechal Poslu Božímu, 
snímaje ze sebe veškerou zodpovědnost za ty, se kterými bylo uzavřeno spojenectví, 
řka: „Posle Boží, zříkám se ve prospěch Boha a Posla Jeho těch, kteří s nimi uzavřeli 
spojenectví a beru si za přítele a ochránce Boha, Posla Jeho a věřící a zříkám se též 
těch, kteří uzavřeli spojenectví o ochraně s nevěřícími.“19 

9. Nedostatek disciplíny. Je podivuhodné, nakolik se muslimové dneška vzdálili tomuto 
ideálu. Kde jsou od toho potomci někdejších vojsk, která otevřela oblasti od Pyrenejí 
ke Ganze? Jak se takoví muslimové postaví k faktu, že Korán a Sunna hovoří o zcela 
jiné mentalitě, než jakou prokazují? Bůh zjevil: Vy, kteří věříte! Poslouchejte Boha 
a poslouchejte posla a ty, kdož mezi vámi mají autoritu! (Nisá:59) Posel y říká: 
„Pokud trojice vyrazí na cestu, nechť mezi sebou vyberou vůdce.“20 Uvědomme si, že 
vždy musí existovat nadřízení a podřízení a pro fungování jakékoli společnosti 
(islámskou nevyjímaje) je nutná organizace, v jejímž čele stojí nikoli ten, který prahne 
po moci, ani ten, který prokazuje největší zbožnost, ale ten, který je nejschopnější. 
Jakékoli spory o post, stejně jako veškeré formy protekce a korupce jsou v islámu 
nepřijatelné. Abú Músá el-Aš’arí vypráví, že Posel y řekl, když k němu přišli nějací 
lidé žádat o moc a funkce: My nedáme do rukou naši moc tomu, kdo ji žádá21 Omar 
ibn el-Chattáb dodává: „Kdo učiní někoho náměstkem nad muslimy kvůli náklonnosti 
k němu, nebo rodinné přízni s ním, podvedl Boha, Posla i věřící.“  

10. Despocie vládců a lhostejnost poddaných. Korán se zmiňuje o Faraónovi následovně: 
A učinil jej B ůh na onom i tomto světě trestem varovným (Názi’át:25) Posel y 
učil: Jestli uvidíš mé společenství, kdy se bojí říci tomu, kdo je nespravedlivý "jsi 
nespravedlivý", tak to bude konec mého společenství22. Posel y vyzval své 
následovníky v hadísu od Abú Saída el-Chudrího: "Nechť nikomu z vás nezabrání 
strach z lidí v tom, aby řekl pravdu, když ji vidí, nebo byl jejím svědkem, protože mu 
slovo pravdy nepřiblíží hodinu smrti, ani mu nezmenší obživu."23 Abu Bakr hned po 
svém nástupu do úřadu, jako vládce muslimů, řekl ve svém projevu: „Ó lidé, byl jsem 
vybrán jako váš vládce a nejsem lepší z vás, když budu dělat dobro, tak mi pomozte, a 
když udělám špatně, tak mě napravte.“ A Omaru ibn el-Chattáb, jeho nástupci, poté, 
co byl zvolen chalífou, se postavil jeden z lidu a řekl mu: ,,Boj se Boha, vládce 
věřících!“  na což někteří přítomní řekli: „A to říkáš vládci věřících? Boj se Boha!“ 
Omar odpověděl: „Nechte jej, ať mi to řekne, je dobro co řekl, není ve vás dobro když 
to neřeknete, a není v nás dobro pokud to nepřijmeme.“  

11. Pýcha, drzost a nadutost. Prorok y řekl: „Kdokoliv se uskromnil pro Boha, Bůh ho 
povznesl“24 . Od Baraa ibn Azib se dochovalo, že Prorok nosil písek v den příkopu, až 
měl zaprášené břicho. Sahl ibn Hunajf řekl, že Posel y navštěvoval slabé muslimy a 
navštěvoval nemocné a zúčastňoval se jejich pohřbu.  

12. Nechuť k práci. Je alarmující, nakolik se mezi muslimy rozšířil odpor k výdělečné 
činnosti, lenost a pasivita. Věz, že je jedním z důvodů ponížení muslimského světa. 

                                                
19 Muhammed ibn Ishák: Síra 
20 Podle Abú Daúda, Albání oceňuje jako sahíh (Sahíh Abú Daúd:2272) 
21 Sahíh Buchárí č. 7149 a Sahíh Muslim č. 1733 
22 Ahmed, Taberání, el-Hakím a el-Bejhekí. 
23 Musnád Ahmed 
24 Sahíh muslim 



Navzdory slovům posledního z proroků y: „ Člověk žebrá a žebrá, dokud nepotká 
Alláha (v Soudný den) zbaven veškeré úcty a důstojnosti“25 a „Je lepší, když člověk 
vezme provaz a přitáhne na svých zádech otep dřeva a prodá ho, aby Alláh uchránil 
jeho čest, než kdyby měl žebrat od lidí, ať už něco dostane nebo ne.“26 

13. Nezodpovědnost. Když k Poslu y přišel nějaký muž a zanechal svého velblouda před 

mešitou, Posel y se toho muže na něj zeptal a člověk odpověděl: „Spolehl jsem se na 

Boha.“ „Přivaž jej a pak se spolehni,“ odvětil mu Posel y.27 Ibn Omar vypráví 
známý hadís: Každý z vás je pastýř a každý z vás má odpovědnost za své stádo. Vládce 
je pastýř, odpovědný za své stádo. Muž je pastýřem své rodiny, odpovědným za své 
stádo, a žena je pastýřka, odpovědná v domě svého manžela. Sluha je pastýřem 
majetku svého pána, odpovědným za své stádo, a muž je také pastýřem majetku svého 
otce, odpovědným za své stádo. A tak je každý z vás odpovědným pastýřem." 28 

14. Nepřátelství mezi muslimy, křivda a zločiny páchané jedněmi proti druhým. Porok y 
řekl: "Kdokoli zkrátí majetek muslima bezprávně, Bůh mu za to odpoví jedině ohněm a 
zakázal mu ráj." Řekli: "ó Posle Boží, i kdyby to bylo malinko?" I kdyby to byla byť i 
větvička ze stromu arak."29 Posel y také skončil své kázání při pouti na rozloučenou 
slovy: "Lidé! Pozorně poslouchejte a rozumějte to, co vám říkám! Dobře vězte, že 
každý muslim je bratrem druhého muslima, že muslimové jsou mezi sebou bratři! 
Každému z nich je od jeho bratra povoleno jen to, co mu tento sám dobrovolně vydá a 
proto si vzájemně nijak nekřivděte. Bože, dostavil li jsem?!" Načeš lidé odpověděli: 
"Ano, dostavil jsi." "Bože, Ty mi buď svědkem." Odvětil y30 Abú Hurejra od Posla y 
vypráví: „Nezáviďte si navzájem, neklamte se, nesmíte se nenávidět, ani se obracet 
jeden k druhému zády. A neobchodujte na úkor svého bratra, nýbrž buďte bratry, ó 
služebníci Alláha! Muslim je muslimu bratrem, nekřivdí mu, , nenechá jej na 
holičkách, nelže o něm ani ho nepodceňuje. Bohabojnost se nachází zde!" a pak třikrát 
ukázal na svou hruď. "Dostačující je zlo, že muslim podcení svého bratra muslima. 
Každému muslimu je krev, majetek i čest druhého muslima svatá!"31 

15. Nespravedlnost při souzení, upřednostňování jedněch nad druhými kvůli jejich 
majetku, původu a postavení. Aiša vypráví: Kurejšovci se postavili na stranu ženy z 
Bení Mehzúm, která kradla a zeptali se: "Kdo se za ni přimluví u Posla y? Došli k 

závěru, že pouze Usáma ibn Zejd, oblíbenec Proroka y s ním o tom může promluvit. 

Usáma se tedy obrátil k Poslu y a ten mu odvětil: "Straníš snad v něčem, co 
předepsal Bůh?" pak vstal a promluvil k přítomným: "Lidé! Věru ti před vámi 
zbloudili kvůli tomu, že nepraktikovali předepsaný trest, když kradl někdo urozený a 
když kradl někdo slabý, vykonali by nad ním trest. Při Bohu, kdyby Fátima, dcera 
Muhammedova, kradla, dal bych jí utnout ruku!" 32  

16. Nesprávný a nespravedlivý vztah vůči ženě a svazku manželskému. Bůh popsal 
vzájemný vztah manželů výstižným přirovnáním: ony jsou pro vás oděvem a vy jste 
oděvem pro ně (Bekara:187). Posel y trval na dodržování práv žen až do své smrti. 

                                                
25 Sahíh Buchárí, Sahíh Muslim 
26 Sahíh Buchárí; Sahíh Muslim 
27 Musned Ahmeda ibn Hanbal, č. 5/286 
28 hadís je obecně přijímaný 
29 Sahíh Muslim od Abú Umámy 
30 Sahíh Buchárí 
31 Sahíh Muslim, 16/336 č. 6487; Musnád Ahmed 2/277; Tirmizí 1927; Ibn Mádža 3933 
32 Sahíh Buchárí 



Nedlouho před ní prohlásil: "Lidé! Chovejte se dobře ke svým ženám, ony jsou vám 
zůstaveny a nepatří vám na nich nic. Vzali jste si je pro sebe s Božím závazkem a 

jejich pohlavní orgány jste si přisvojili, díky Božím slovům." 33
A matka věřících Aiša, 

manželka Posla y, když byla ptána co dělal když byl s rodinou odpověděla: 
„Pomáhal svojí rodině v domácnosti a když byl čas modlitby, šel se pomodlit.“34  

17. Morální zpustlost. Bůh řekl: A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i 
špatná cesta. (Isrá:32) A citoval slova Lotova: „Zdaž budete se oddávat 
nemravnosti, jíž před vámi se žádný na světě tomto nedopustil?“ (A’ráf:80) 
Usáma bin Zejd vypráví, že Posel y řekl: „Nezanechal jsem škodlivější pokušení pro 
mou ummu než pokušení žen pro muže.“35 Nebojte se proto otevřeně hovořit o 
tématech, jako je sexualita. Můsí to však být její správné a mravné, islámské pojetí. 
Budete-li se toho bát, nastoupí nemravnost a rozvrat na vaše místo. Obraťte se k 
manželskému svazku a šarí’atské úloze muže a ženy, namísto lesbejství, pederastie, 
sodomie a jiných chlípností. A Bůh proklel toho, kdo činí jako Lotův lid36. Chraňte se 
před pokušením v televizi, rozhlase, časopisech, na ulici i všude ve společnosti. Držte 
se z dosahu hříchů jako je alkohol, taneční zábavy, písničky apod. Posel   ا� ���� و 	

��� popisuje zkaženost těch, kteří přijdou v budoucnu před dnem soudu, když vypráví: 
"Soudný den nenastane, dokud sekta z mých následovníků nebude považovat 
cizoložství, alkohol a hudební nástroje za povolené."37  Vzpomeňte si na své otce a 
dědy, když se tyto věci objevily. Prsty by si zacpávali uši, stavěli by si dlaně před oči a 
utíkali by pryč. Nenechte se oklamat bludem tzv. ženské emancipace, která je 
výplodem evropské mysli a pro ummu nepotřebná, neboť ji šarí’a sama ve své 
moudrosti a dokonalosti obsahuje. Veďte děti k pochopení a aplikaci správných rolí 
obou pohlaví a pamatujte slov Posla y: „Nechť je prokletí Boží na zženštilé muže a 
zmužštělé ženy.“38 Dbejte na to, aby z vašich synů vzešli skuteční muži a z vašich dcer 
skutečné ženy. 

 
Nebuď tedy lhostejný, usiluj o nápravu u sebe, u své rodiny a přátel a také u nejvyšších pozic. 
Vždyť Posel y, ten, který se nebál postavit se těm nejmocnějším ani mezi vlastním lidem, ani 
mezi národy cizími, řekl: „Pokud se budete zabývat obchodováním, chytíte se ocasů krav, 
spokojíte se s rolničením a opustíte džihád, Bůh vás uvrhne do ponížení a nezbaví vás jej 
dokud se nenavrátíte ke své víře."39 Měj na paměti poslední verš, který byl zjeven Poslu y: A 
bojte se toho dne, v němž k Bohu se navrátíte, kdy duše každá bude odměněna podle 
toho, co si vysloužila, a kdy lidem nebude ukřivděno. (Bekara:281). Čiň jak nejlépe umíš. 
A budiž s tebou pokoj, milost a požehnání Boží. 

                                                
33 Zaznamenali Tirmizí a Nesáí od Amra ibn el-Ahwás el-Džušeního 
34 Sahíh Buchárí 
35 Buchárí: 5096; Muslim: 2740 
36 dle hadísu od Ibn Abbáse: Posel y řekl „Bůh proklel toho, kdo činí, jak činil lid Lotův“ a opakoval to 
čtyřikrát. Zaznamenali Ibn Hibbán, Bejhekí a Nesáí. 
37 Od Abú Ámira al-Aš’arího zaznamenal Buchárí 
38 od Ibn Abbáse zaznamenal Tirmízí a další, sahíh dle Albáního 
39 Sunnen Abí Daúd. Hadís sahíh dle Albáního (Silsilatu l-ahádísi s-sahíha č. 11). 


