
 

 ���א��א��
	��א�����
 
 

êÖç×Ö<ívé’ßÖ]د  
 

 
 
 

RADA 
RODIČI 

 
 
 
 
 
 
 

Z TEXTŮ PÁTEČNÍCH KÁZÁNÍ SESTAVIL  
KOLEKTIV AUTOR Ů 

 
 
 
 
 
 
 
 



POSTAVENÍ VÝCHOVY A VÝCHOVNÝCH SNAH V ISLÁMSKÉM 
NÁBOŽENSTVÍ 

��א��א��
	��א������ 
 

 
      Vždy, když Boží služebník předčítá slovo Boží, zachycené na stránkách mushafu, 
pokaždé je udiven celistvostí Božího poselství, které se dotýká všech oblastí jeho života a 
které upozorňuje na všechny nejvážnější problémy, s jakými se střetává.  
 
Tak Alláh dž.š. říká: Vy, kteří věříte! Střezte sebe i rodiny své před ohněm, jehož palivem 
budou lidé a kamení. Na něj dohlížejí andělé přísní a silní, kteří se neodváží 
neuposlechnout Boha v ničem, co jim přikázal, a vykonají vše, co jim bylo poručeno. 
(Tehrím:6)  
Vykladač Koránu Ibn Kesír vysvětlil tento verš následovně: nařiďte sobě samým, svým 
ženám, dětem, bratrům, rodině a příbuzenstvu, služebným a pomocníkům, aby byli pokorni 
Bohu, neboli zabraňte sobě i všem, kteří sešli ze správné cesty, aby vůči Bohu hřešili. Taktéž 
znamená poučte je a vychovávejte. Starejte se o ně ve věci Božích příkazů, nařizujte jim, aby 
je vykonávali a pomáhejte jim v tom. Když pak vidíte, že někdo hřeší vůči Bohu, vyčiňte mu 
a odvraťte jej od toho. Je povinností každého muslima poznat ty, kteří spadají pod jeho 
nadřízení s tím, co jim Bůh přikázal a co zakázal.  
 
Ve vztahu k tomto verši je i obecně přijímaný hadís od Ibn Omara který slyšel jak Posel Boží 

y řekl: „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.“ A také: "Bůh se bude tázat každého toho, 
komu bylo svěřeno stádo k ohlídání, jak je ohlídal, jestli ho skutečně ohlídal, nebo ho svou 
nepozorností a nezájmem, nebo dokonce i záměrně a vědomě vrhl v propast. Dokonce se Bůh 
bude ptát, jak se rodič choval vůči lidu svého domu." 
 

Každý z nás je tedy pastýřem a každý z nás bude tázán, jak naložil se svou zodpovědností. 
Vládce za svou zemi, muž za svou rodinu – manželku a děti, manželka za děti a dům svého 
manžela. Každý jsme tedy zodpovědní za ty, kteří jsou pod námi a podřízený je odpovědný za 
závazek svého nadřízeného atd.  

Traduje se, že Posel y o závazku výchovy řekl: "Bdít nad mravy a ctí své rodiny je 

náboženská povinnost a zanedbat a zanechat takových hodnot u dětí je největší zkažeností. 
Dost je člověku tolik hříchu, když se dostatečně nepostará o toho, za koho je zodpovědný."  

Rodina je základem společnosti a důležitost společenské organizace pro fungování lidstva je 
nesporná. A co je Boží zákon, než jediný spolehlivý a myslitelný návod pro udržitelné, 
efektivní a smysluplné řízení vztahů mezi člověkem a Bohem, člověkem a sebou samým, 
mezi jednotlivci i mezi komunitami? 
 



Bůh přikázal svým služebníkům: Bojujte na stezce Boží a vězte, že Bůh je slyšící, 

vševědoucí! (Bekara:244). A podle vyprávění Posel Boží y též definoval jednu z mnoha 

podob takového boje slovy: "Není jedinou podobou džihádu to, že člověk bojuje se zbraní v 
ruce na cestě Boží, neboť je džihádem také toto; pozornost vůči rodičům, starost o svou 
rodinu a děti a také starost o sebe sama, aby člověk neupadl v těžkost druhým." Věřící! 

Bojujte tedy proti svým nepřátelům. Vypráví se, že Posel y řekl: "Není tvým nepřítelem 

člověk, kterého zabiješ v boji a získáš titul vítěze, nebo on zabije tebe a ty se staneš šehídem a 
zasloužíš tak ráj. Tvým pravým nepřítelem je tvé nevychované dítě, které ze tvých beder 
vzešlo. A dále ti je nepřítelem i tvůj majetek, který jsi vlastníma rukama vydobyl, až se ti stal 
jediným zájmem.“  Podle Ibn Málika al-Aš’arího. 

Věz, že děti jsou naše budoucnost a náš závazek. Na našich rodinách nám nepatří nic a my 
všichni patříme Jedinému Bohu, Stvořiteli a Vládci všech stvoření. Výchova následujících 
generací je podle islámu povinností. A nedivme se, že děti některých muslimů v Evropě 
zabředli i do závislosti na drogách a dopouštějí se zločinného jednání, když se jejich otcové 
honili za penězi snažíce se materiálně zabezpečit své rodiny a matky se věnovali svým 
zálibám a kariéře namísto výchovy dětí a starosti o ně.  
Muži, jste otcové! Nepachtěte se za majetkem a buďte pozorni, co se děje u vás doma. Ženy, 
jste matky! Vaší největší úlohou pro společnost a primární starostí není kariéra lékařky, 
manažerky či obchodnice, islámská společnost vás potřebuje tady a teď především jako 
vychovatelky a zodpovědné strážkyně vašich rodin a domovů. 

A takto plnili své závazky i naši zbožní předkové. Omar ibn el-Chattáb, Bůh s ním budiž 
spokojen, mnohokrát opakoval: "Vychovej svého syna, neboť bude tázán, jak jsi ho vychoval, 
jestli ti činil dobro a jestli ti byl pokorný."  Jednou došel k Omarovi beduín a stěžoval si mu 
na svého syna. Jeho syn se bránil a obrátil se na chalífu: "Měl můj otec nějaké závazky vůči 
mně?""Ano," odpověděl chalífa, "již při svatbě měl dbát na výběr družky, která měla být sama 
vychovaná a měla umět vychovat vlastní děti. Dále byl povinen dát ti krásné islámské jméno, 
když ses narodil a nakonec tě též naučit předpisům víry, aby si znal, co od tebe tvá víra 
očekává." "Ani jednu z těchto povinností," řekl mladík, "můj otec vůči mně nesplnil. Oženil se 
s ženou, která není svou výchovou důstojna, aby mi byla matkou, dal mi jméno, za které se 
stydím, neboť má ošklivý a hanlivý význam, nenaučil mne ani číst, ani psát, ani mne nenaučil 
žádné náboženské disciplíně." Pak se Omar obrátil na otce, jako předtím na počátku na syna, 
když na něj udeřil: "Jak to, že se nebojíš Boha kvůli neposlušnosti tvým rodičům, když si to tvá 
víra žádá?" Řekl tomu otci: "Běž ode mne. Obviňuješ svého syna z neposlušnosti a sám si 
vůči němu nesplnil ani jeden náboženský závazek." Podle Tirmízího. 

Pomni, služebníče Boží Jeho slova: Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a 
nepomáhejte si k hříchu a nenávisti. Buďte bohabojní, vždyť Bůh je přísný v trestání 
svém. (Máida:2) a slova Jeho Posla y: „Kdo vyzývá ke správné cestě, má stejnou odměnu, 

jako jsou odměny těch, kdož ji následují, aniž by to zkrátilo cokoliv z jejich odměn. A kdo 
vyzývá k bludu, má stejný hřích, jako jsou hříchy těch, kdož ho následují, aniž by to zkrátilo 
cokoliv z jejich odměn.“ Od Abú Hurejry vyprávěl imám Muslim.  
 
Nejcennějším na člověku je jeho vznešenost, velkodušnost, lidskost a urozenost, ve smyslu 

hadísu Posla y: "Vznešenost a velkodušnost člověka je jeho víra, lidskost je jeho rozum a 

urozenost je jeho vychování." Podle slov Posla y je také "příkladná výchova nejlepším 



dědictvím, jaké může rodič zanechat svému dítěti" (podle Tirmízího) a "Je lepší, když někdo z 
vás vychová své dítě tak jak je třeba, v duchu islámu, než když by každý den podělil mezi 
sirotky hodnotu sadakatu l-fitr". 
  
Modleme se za své potomky a hleďme vytvořit z nich kvalitní generaci, která ponese břímě 
Božího Náboženství dále, až my už tu nebudeme. Abú Hurejra vyprávěl, že Posel y řekl: 

„ Činy Božího služebníka přestávají, když tento zemře, kromě tří. Trvalé almužny (wakf) 
užitečné znalosti, kterou po sobě zanechá, a dobrý potomek, který za něj prosí.“ Zaznamenal 
imám Muslim. 

A nezapomeňme, že jedním ze sedmi lidí, kteří budou podle hadísu Posla y odměňováni i po 

své smrti je i ten, který po sobě zanechá správné, islámsky vychované dítě, které za něj prosí 
Boha o odpuštění jeho rodičovských hříchů. A co je pro věřícího lepší než zjištění, že za 

odpovědné rodiče prosí Boha i sám Jeho Posel y: "Nechť se Bůh smiluje rodiči, jenž se snaží 

a pomáhá naučit své dítě vykonávat to, co je dobré." 

 
NĚKOLIK RAD UDÍLENÝCH RODI ČŮM PŘI VÝCHOV Ě DĚTÍ 

 
Jestliže si přejeme pro své děti dobré vzdělání v oborech světských, aby získali nejlepší 
známky a absolvovali výběrové školy, musíme mít zodpovědnost také za jejich víru, vztah 
k Bohu a jejich morálku. A tu jim nedá ani prostředí kolem nás, ani jeho kamarádi, ani 
sebelepší škola, islám je totiž způsob života, který se musí žít a musí se naučit žít.  
 
Naučme je, kdo je Bůh, buďme osobním příkladem, nechme je každý den střetávat a 
pozorovat, jak provádíme úkony uctívání, jak jsme vděčni Bohu, jak Ho prosíme, jaký je náš 
osobní vztah s Ním. Dopřejme jim stejnou radu, jakou podle Tirmizího dal Ibn Abbásovi 

Posel y: „Chlapče, naučím tě nějaká slova: Pomni, že Bůh tě chrání. Pomni, že Boha 

nalezneš u sebe. Budeš-li o něco prosit, pros Boha. Budeš-li se k obracet o pomoc, obracej se 
k Alláhovi. A věz, že i když se obec usnese, že ti něčím prospěje, neprospějí ti než tím, co již 
byl Bůh pro tebe zapsal. A i když se usnesou, že ti něčím uškodí, neuškodí ti než tím, co již byl 
Bůh pro tebe zapsal. Pera již byla zdvižena a stránky oschly.“ Hadís hasan.  
 
Učme naše děti, co znamená lidskost, bratrství a vědomí muslimské vzájemnosti. Varujme je 
před čím a před kým je třeba mít se na pozoru. Dejme jim do vínku cudnost a morálku. 
Dbejme na lidi, se kterými se přátelí, formujme jejich zájmy a touhy. Usměrňujme činy našich 
dětí, zodpovědně je vychovávejme, třeba i káráním a trestem, aby dítě navyklo na vykonávání 
uctívání takže, až dospěje, bude stále uctívat Boha, bude mu pokorno, bude se klonit hříchu a 
všeho co je ohavné.  
 
Nečekej, až okolí, které je daleko od cesty Boží nakazí tvé děti jedem nevíry, zhýralosti, 
zpustlosti, lži a nestoudnosti. Přikazuj vhodné a zakazuj zavrženíhodné. Sám buď vzorem pro 
své okolí.  
Smysluplná výchova a vzdělávání též musí obsahovat zpětnou vazbu a být přiměřena věku a 
schopnostem svěřence.  
 
 
Komunikace 
 



Jeden z nejdůležitějších a nejklíčovějších základů úspěšného výchovného působení je 
oboustranná komunikace mezi rodiči a dětmi. Alláh dž.š. nám ji přikázal, když zjevil ve Svém 
Písmu: Mluvte laskavě s lidmi (Bekara:83) A matka věřících Áiša, nechť je s ní Bůh 
spokojen, popsala způsob, jak s lidmi Posel y hovořil, slovy: „On nespěchal v hovoru tak, 
jako spěcháte vy. Když mluvil, hovořil rozvážně, tak, aby ten, který poslouchá, si vše 
zapamatoval.“ Podle Tirmízího. 
Je velmi důležité uplatnit správný způsob promluvy a zvláště pak k vlastním dětem. Jedině 
skrze dorozumívání se s rodiči a ostatními členy rodiny se dítě naučí mluvit, správně 
vyslovovat, pojmenovávat věci, naučí se větné skladbě jazyka a získá schopnost vyjádřit své 
myšlenky, pocity a potřeby.  
 
 
Umět vyslechnout 
 
Nutností je vyslechnout naše děti a umět jim naslouchat. Dávat jim prostor pro sebevyjádření 
a pocit jistoty, že budou vyslyšeny, v laskavém ovzduší pochopení a účasti. Mezi rodiči a 
dětmi v tomto ohledu nesmí existovat žádné tabu a žádná překážka, neboť právě to může 
zapříčinit selhání výchovy jako snahy a rodiny jako instituce.  
Nejde jen o praktickou nutnost, ale přímo o přikázání, kterým jsou charakterizováni stoupenci 
Božího Proroka y. Anas ibn Málik vypráví, že Posel Boží y řekl: „Není od nás ten, který 
není shovívavý k mladým a uctivý ke starým.“ Obecně přijímaný. 
Dítě se naučí důstojnému slovnímu projevu, formulaci vlastních názorů a požadavků, 
komunikaci s druhými, sebevědomí a sebeprosazení jedině tehdy, bude-li mu s pochopením 
nasloucháno.  
 
 
Být vzorem 
 
Je velmi důležité, aby ti, kteří vychovávají nebo něčemu učí sami byli vzorem a byli si jisti 
znalostí, jíž vyučují a aby disponovali morálními kvalitami, které chtějí u svých svěřenců 
vzbudit. Jak můžete chtít po svých dětech, aby např. nelhaly a mluvily slušně, když sami ve 
vašich domech uslyší lži a vulgarizmy? Jak chcete vaše děti přivyknout ke konání 
náboženských povinností, když je budete sami zanedbávat? Jak chcete přimět vaši dceru, aby 
nosila šátek, když to u své matky nevidí? 
 
 

Tewhíd a odvrhnutí veškeré zhoubné inovace 

Prvním a základním je učení tewhídu. Je nejdůležitějším předpokladem správnosti jakéhokoli 
dalšího činu. Skrze něj je odměna i trest, pokud nebude správné tohle, nepomůže nic jiného. 
Bůh říká: Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež 
nikdy se neutrhne (Bekara:256) Posel y řekl: Alláh zakázal ohni toho, který řekl není 

božstva kromě Boha, chce tím Boha. Na něm je shoda. Rozvíjejme u našich dětí osobní vztah 
k bohu, sílu víry a přesvědčení, přímost, upřímnost a bohabojnost.  
Nedejte, aby vaše děti svedly na scestí bludné inovace. Učte je význam obecně přijatého 

hadísu Posla y od Áiše, který hlásí: „Kdo vymyslí něco v této naší víře, co jí nepřísluší, to je 

odmítnuto.“ Obecně přijímaný. 



Výchova k islámu je klíčová pro upevnění islámské mysli, společnosti a civilizace. Výchova 
potomstva je přímo nezbytným předpokladem zachování jakéhokoliv společenského pořádku 
a zárukou jeho přetrvání. Tím spíše v případě naší komunity, která je ostrovem víry v moři 
falešných ideologií.  
Bylo by žalostné, aby někdo, kdo se jmenuje Muhammed nebo Abdulláh a nevěděl nic o 

Bohu, Jeho Poslu y a Jeho víře. Aby znal idoly zkaženosti a poživačnosti z řad hvězd 

šoubyznysu a neznal historii těch, kteří žili a umírali ve stínu své životní snahy předat Boží 
poselství Islámu dalším generacím 
 

Láska k Poslu y a jeho společníkům   

Dalším je láska a bezprostřední spojení s Poslem y, jeho sunnou, jeho rodinou, společníky, 

všemi selef a také ryzí vztah ke Koránu. Prorok y řekl: "Vychovávejte své děti ve znamení 

těchto tří vlastností: láska k Poslu, k jeho rodině a recitaci Koránu. Zajisté, ti kteří recitují 
Korán zpaměti a chovají se dle něj, budou pod Boží ochranou, s Jeho posly a vybranými 
služebníky, v den, kdy nebude jiné ochrany než Jeho." Podle Tirmízího. 

 

Islámské vědomí a identita 

Rozdmýchejte v srdcích vašich dětí hrdost na islám a vědomí ummy, učiňte je odvážnými a 
pevnými bojovníky za věc Boží. Vychovejte je připraveny pro oběť společnosti, aby byli 
přínosem. Nosičem a nikoli břemenem.  

Vštěpujte svým dětem pocit a zkušenost, že tento svět je jen bezcenným odleskem světa věčné 
blaženosti a věčného zatracení. Je místem, kde se lze zásobit bohabojností na cestu dále. Že je 

pouze lákadlem a zkouškou, ve shodě s radou Posla y Abdulláhu ibn Omarovi: "Synku můj, 

žij na tomto světě jako cizinec či poutník." Podle Muslima. 

Směřujte své děti k lásce k Bohu, jeho Poslu y a islámu, k odvaze a touze obětovat pro věc 

Boží, co jen lze. Učte je, aby byly uvědomělé a nepodléhaly zbabělosti a luxusu. Mu’áz ibn 

Džebel vypráví slova Posla y: „Střezte se přílišného užívání, protože skuteční služebníci 

Boží se neúčastní přílišného užívání.“ Tirmízí. 
Veďte je k jejich muslimské identitě a vzájemnosti. Nechť se drží daleko od následování 

nevěřících, zkažených lidí a jejich scestných konání. Řekl Posel y ve správném hadísu: 

„Kdo napodobuje nějaký národ, ten je z něj (ten k němu patří).“ Naučte je být aktivními a 
užitečnými členy společnosti, kteří určují běh světa okolo nich. Nenechte je izolovat se od 
okolí. Učte je, aby byli realističtí, pohotoví a současní. Omar ibn al-Chattáb nabádal: „Neučte 
děti podle vaší doby, nýbrž je vychovávejte v souladu s dobou, ve které žijí a ta jejich je jiná 
než ta vaše.“  

Arabština 

Naučte své děti arabsky a vztahu k arabštině. Vždyť náš Stvořitel seslal Svou Knihu "jako 
Korán arabský, bez jakéhokoliv zkřivení"  (Zumar:28) a Omar napsal Abú Músovi al-



Aš'arímu: "Nauč se sunnu a nauč se arabštinu. Nauč se korán v arabštině, protože to je 
arabština." A podle jiného podání: "Naučte se arabštinu, protože to je součást náboženství a 
naučte se, jak se dělí majetek a dědictví, protože to je součást náboženství." 

 

Korán  

Naučte vaše děti číst Korán, recitovat jej, učit se jej nazpaměť, pochopit jeho význam a konat 
dle něj. Bůh říká: Přednášejte tedy z Koránu to, co je pro vás snadné (Muzammil:20)  

Imám Muslim zaznamenal od Abú Umámy, že Posel y řekl: „Recitujte Korán, protože ten 

bude v soudný den přímluvcem toho, kdo ho recitoval.“  
Podle obecně přijatého hadísu od Ibn Omara, „nezávidí se kromě dvěma“ z nichž jedním je 
„ člověk, kterému Bůh dal Korán a on se jím zabývá dnem i nocí.“  
A Bajhaqí zaznamenal hadís od Aiše: „D ům, ve kterém se recituje Korán je viditelný pro 
obyvatele nebes stejně jako obyvatelé země vidí hvězdy.“  
Navrhuji, abyste si vyhradili pro rodinnou recitaci jednu chvíli během dne, nejlépe ráno, neboť: 
Přednášej Korán za jitra, vždyť přednášení jitřní je před svědky konáno. (Isrá´:78) 
Takový rituál vede děti ke vztahu k Božímu Slovu a upevňuje rodinné vazby.  
 
 

Sunna 

Naučte své děti, co je to sunna a veďte je k jejímu dodržování ve všech oblastech života, jak 
v činu, tak i v myšlení. Bůh řekl: Poslouchejte Boha a posla Jeho! (Álu ‘Imrán:32) a také: 
Kdokoliv je poslušen posla, je poslušen i Boha (Nisá´:80)   
Posel y řekl: "Kdo bude žít po mně, uvidí mnoho sporů - držte se mé sunny a sunny 
pravověrných chalífů po mě, pevně se jí držte zuby špičáky!" Tirmízí, Ibn Mádža, Ahmed. 
Předej dalším to, co bylo předáno tobě, jak řekl Prorok y: Dal Alláh Vznešený, aby obličej 
člověka byl z těch, kteří jsou šťastní, tak když slyší mou řeč, aby si ji zapamatoval a pak ji 
převypráví přesně tak, jak jsem ji vyřkl, možná ten, který uslyší, lépe pochopí než ten, který to 
vyprávěl."  Od Abdulláha ibn Amra zaznamenal Buchárí. 

 

Uctívání 

Vychovávej své potomky k uctívání Boha. Podmínkou správného uctívání je upřímně jej 
zasvětit pouze Alláhu dž.š. a nikomu jinému a jen tak, jak Bůh sám žádá, jak určil, jak 
vysvětlil a naučil skrze svého Posla y.  

Naučme naše děti, co znamená být služebníkem výhradně Boha a nekořit se nikomu jinému 
než jemu. Nechť jejich činy uctívání, jakožto činy jazyka, trupu a končetin, následují po 
splnění nejhodnotnějších činů srdce, jako je upřímnost, přímost, bohabojnost, pokora, 
zbožnost, víra a přesvědčení. Potom teprve následuje vlastní akt uctívání slovy a tělesnými 
pohyby.  

Naučte své děti vzpomínat Boha při každé příležitosti, aby věděli smysl a význam slov 
vzpomínání. Naučte jej základní prosby a připomenutí v každodenních příležitostech, jako je 



při použití WC, příchodu a odchodu domů, do mešity, při kýchání atd. Bůh přikázal: Vy, 
kteří věříte! Vzývejte hojně Boha a chvalte Jej za jitra i za večera! (Al-Ahzáb 41-42) a 
Posel y vysvětlil ve známém hadísu: „Rozdíl mezi tím domem, kde se vzpomíná Boha  a tím, 
kde se nevzpomíná, je jako rozdíl mezi živým a mrtvým.“ Buchárí. 

Naučte vaše děti kát se, prosit Boha o odpuštění a vůbec o vše, neboť Jemu náleží vznešené 
přívlastky al-Wahháb - Dárce a al-Karím – Štědrý. Naučte dále své děti předpisy a pravidla 
abdestu, který je klíčovým předpokladem vykonávání dalších činů bohoslužby, jako je 
modlitba, či recitace Koránu.  

Veďte své děti k modlitbě a ke vztahu k mešitě. Vždyť ze sedmi typů lidí, kteří budu ve stínu 
božího trůnu je mladík, který byl vychován v ctnosti a bohabojnosti a ten, jehož srdce je 
svázáno s mešitou.  Bůh říká: ať dotýkají se ho jen očištění (Wáki’a:79) a Dodržuj 
modlitbu, vždyť modlitba odvrací od nemravnosti a věcí zavrženíhodných! (‘Ankebút: 
45)  Nezapomeňte je naučit, aby přikládali modlitbě to místo, které jí přikládal také Boží 
Posel y, když řekl: Mezi vírou na jedné straně a modloslužebnictvím, nevírou na straně 
druhé leží opuštění modlitby. Podle Muslima. Modlitba též učí lásce, trpělivosti a důslednosti. 
Neslevte z významu modlitby a neúprosně dbejte u vašich dětí na její dodržování. Zde, 
v tomto výjimečném případě, je dokonce dovoleno sáhnout ke zcela krajní možnosti - i 
k fyzickému trestu, který by ovšem měl být adekvátní, neměl by ponižovat, či svádět ke ztrátě 
důvěry v rodičovskou lásku, jak říká Posel y: Nařiďte svým dětem modlit se, když jim je sedm 
a udeřte je (když ji nevykonají), když je jim deset let a oddělte je v postelích (chlapce od 
děvčat)" Od Sabry zaznamenali Ahmed a Abú Daúd.  Šarí'atští právníci se shodují, že se to 
analogicky vztahuje také na půst a ostatní islámské povinnosti. 

Půst sám je pak jedním z nejvyšších a nejcennějších způsobů uctívání. Prastarý rituál, znám 
již dřívějším poslům a prorokům, mír s nimi všemi. Bůh říká: Vy, kteří věříte, předepsán 
vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli - snad budete 
bohabojní! (Bakara:183) Abú Saíd al-Chudrí vyprávěl, že Posel Boží y řekl: „Žádný 

služebník Boží se nepostí na cestě Boží, aby mu Alláh nevzdálil Oheň o sedmdesát let od jeho 
tváře.“  Podle Buchárího. Půst ramadánský je dokonce jedním z pěti pilířů, na kterých stojí 
celé náboženství. Půst není pro děti povinný, nýbrž jeho závazek vyvstává až s dosažením 
dospělosti. Ale stejně jako vychováváte děti k modlitbě a ostatnímu uctívání, veďte je i 
k půstu, aby si na něj zvykly a naučili se ho držet. Navíc posílí tělo a učí ducha trpělivosti, 
sebeovládání a soucitu s nemajetnými. 
 

Morálka 

Naučte své děti morálním hodnotám, zejména k těm, které jsou zde nedostatkové, cizí a tolik 
potřebné. To je štědrost, odvaha, statečnost, obětavost, přejícnost, odmítnutí závisti a pomluv, 
pohostinnost, poctivost a odpuštění namísto vyčítavosti. Naučte je upřímnosti, což je hodnota, 
která dnes bohužel chybí ve společnosti muslimské i nevěřící. A také u nás muslimů dnes 
bohužel chybějícím hodnotám pracovitosti a pečlivosti.  

Nechť postupují podle těchto vznešených zásad bez rozdílu jak k muslimům, tak i 
k nemuslimům, neboť, nezapomeňte, každý je v tomto prostředí reprezentantem islámu a 
islám bude posuzován podle něj. Nechť ve vás naleznou vaši potomkové ty, o které se mohou 



opřít a které mohou napodobovat, aby si vštípili vznešené mravní hodnoty islámu a mohli je 
předat dalším generacím 

Vzorem morálky nemůže být nikdo jiný než Posel y, o kterém Alláh dž.š. prohlásil 
v Koránu: Vždyť vskutku povaha tvá je vznešená. (Kalem:4) Áiša, když byla dotázána na 
mravy Posla y, odpověděla: „Posel Boží y nebyl rozvraceč, ani nestoudník, ani 
nevykřikoval po trzích. Neoplácel zlo zlem, nýbrž odpouštěl a byl velkodušný.“ Podle 
Tirmízího. Učte je významu mravnosti. Podle sahíh hadísu od Abú Dardá: „V soudný den 
nebude na miskách vah nic těžšího než dobré chování.“   

Vězte, že tato společnost dalece zbloudila ze správné cesty. Proto velmi dbejte na to, s kým se 
vaše dítě stýká a přátelí, abyste mohli přijmout restrikce dříve, než bude pozdě. Přátele 
formují mladého člověka a je naléhavě třeba, aby byli kvalitní. Prorokův y synovec a 
tlumočník Koránu Ibn Abbás říká: “Nedruž se s následovníky tužeb, protože od družení se 
s nimi onemocní srdce.“ 
 
 
Špatný vliv prostředků zábavy 
 
Střezte své děti rozvratu a zkaženosti, valící se z počítačových her i z médií, jako časopisy, 
rádio, biograf, televize a internet. Je třeba říci, že tyto nástroje jsou meč se dvěma ostřími. 
Mohou sice otesávat osobnost do vhodného tvaru, ale rovněž mohou podetnout veškerou 
morálku a slušnost.  
 
PC hry mohou trénovat postřeh, koordinaci, prostorové a logické myšlení. Setkáváme se 
s tím, anebo vidíme počítače ukrádat z fyzičky našich dětí, z jejich volného času a reálného 
uvažování, infikujíce je na oplátku neschopností odlišit skutečný svět od virtuálního, 
nervozitou a sklony k násilí?  Televize, internet a rádio může informovat, vzdělávat a vést 
k objektivitě a obecnému přehledu. Spatřujeme to, nebo vidíme jen pohlavní zpustlost, 
zhýralost, násilí, nekontrolovaný chtíč, agresivní komerci, lehkovážnost, muziku, a nekonečně 
opakované stereotypní koncepty?  
 
Vzpomeňte si na své otce a dědy, když se tyto hrající krabičky a pohyblivé obrázky objevily. 
Prsty by si zacpávali uši, stavěli by si dlaně před oči a utíkali by pryč! Bratři a sestry, všichni 
jste dospělí lidé zdravého úsudku, vědomi si svých závazků a odpovědnosti. Posuďte sami 
meze a vyžeňte tyto šejtánovy nástroje zkázy ze svých domovů a izolujte je od svých rodin, i 
když jsme si vědomi, že to nelze zcela. Posel y 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."Podle 
Buchárího. 

 

Mužské a ženské vzory, islámská sexuální výchova 

Zvláštní pozornost pak věnujte svým dcerám a ženským příbuzným obecně. Posel y řekl: 
"Kdo vychová a nakrmí tři dcery, nebo sestry a bude se k nim dobře chovat, bude mu to 
záštitou od pekelného ohně." Podle Tirmízího. Ony budou matkami dalších generací a matka 



je v životě každého člověka nejdůležitější osobou. Dbejte na jejich čest, mravnost, cudnost, 
čistotu, pokornost, poslušnost, trpělivost, věrnost, oddanost i správné odívání!  
Věnujte pozornost výchově vašich dětí k manželskému svazku, úloze muže a ženy, k 
správnému a mravnému pojetí islámské sexuality. Budete-li se toho bát, anebo toho 
zanecháte, zaujme vaše místo zkažená společnost dneška. Držte je daleko od vlivu zkažených 
přátel, nemravnosti, volných sexuálních vztahů, sodomie, onanizmu, urážek víry, pomluv, lží, 
sprostotě, muziky atd. v médiích, v okolí či na ulici.  
Naučte jak vaše dcery tak i vaše syny, co je stud, dobře víte, jaký je jeho význam a že tato 
společnost je ho zcela prosta. Veďte je a naléhejte na jejich správné odívání. Bůh řekl: A 
řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv 
své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. 
(Núr:31)  
Abú Hurejra  vypráví hadís Posla y o tom, že jednou ze skupin, které jsou určeny peklu a ráj 
ani neucítí jsou „ženy, oblečené-nahé, komíhající se sem tam, pokoušejíce se přitáhnout 
pozornost mužů“ . Podle Muslima. 
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.“ Hadís sahíh, zaznamenán různými 
vypravěči, od Abú Hurejry a Abú Saída. Dbejte na to, aby z vašich synů vzešli skuteční muži 
a z vašich dcer skutečné ženy. 
 
 
Autority 
 
Dalším předpokladem je existence autorit a řádu. Bůh řekl: Vy, kteří věříte! Poslouchejte 
Boha a poslouchejte posla a ty, kdož mezi vámi mají autoritu!  (Nisá:59) Přirovnáváme-li 
výchovu k boji, pak i v armádě existují vojíni a důstojníci. Veďte své děti k tomuto druhu 
myšlení, které dnešní muslimové nutně potřebují. Svoboda a láska neznamená anarchii. 
Neposlušnost rodičům je těžkým hříchem.  
Nepodléhejte nátlaku svých dětí a nenechte dítě stát se doma tyranem. Naučte ho znát své 
meze, usměrňujte jej a tvarujte z něj uměřeného a pevného syna, či dceru islámu. Správná 
výchova není v rozmazlování a poskytování komfortu.  
Matky! Nevzpouzejte se snaze otců o nápravu a naopak otcové, nevzpouzejte se matkám. 
Rodina je dítěti podpora, jednolitá a nedobytná pevnost. Proto se před dětmi nikdy mezi sebou 
nehádejte. Vychovávejte své děti a zejména syny k tvrdosti a skromnosti, pobývejte s nimi 
v přírodě mimo teplo bytu a postele, dejte jim poznat tvrdou fyzickou práci, učte je, co 
znamená jít na kraj sil, přežít s minimem, bez pozlátek civilizace. Ani netušíte, jaký přínos to 
pro ně může do budoucna mít.   
 
 
Spravedlnost.  
 
Je islámskou ctností a povinností vůči sobě samým, ve vztahu ke všem lidem obecně, 
nadřízeným i podřízeným a samozřejmě, primárně a přirozeně, ve vztahu ke své rodině, 
partneru a zejména dětem.  
Od Nu’mána ibn Bešíra se traduje obecně přijímaný hadís, že jej jeho otec dovedl k Poslu y 

a řekl: „Tomuto svému synu daruji sluhu, který byl předtím můj.“  Posel y řekl: „Máš kromě 



něj ještě další děti?“  „Ano.“  Odpověděl Bešír. „A dal jsi takový dar každému?“ „Ne,“  
odpověděl. „Pak ho vrať,“  přikázal Prorok y. Podle Tirmízího. 
Buďte ve vztahu k vašim dětem objektivní a nestranní. I to po vás vyžaduje islámská 
spravedlnost. Nechraňte své děti za každou cenu, buďte důslední a nechť vás láska k nim 
nevede ke křivdě. Bůh řekl: Buďte vytrvalí ve spravedlnosti, svědčíte-li před Bohem, byť i 
to bylo proti vám samým či rodi čům anebo blízkým příbuzným (Nisá´:135)  
Věřící, buďte milosrdní, trpěliví a důslední. Nenechte se unášet hněvem, netrestejte 
nepřiměřeně a ve zlosti. A nikdy neproste Boha proti svým dětem, nesvolávejte na ně prokletí 
a Boží trest. Posel y řekl v sahíh hadísu: „Neproste Boha proti sobě, proti svým dětem a 
proti svému majetku, abyste náhodou nezastihli čas, kdy Bůh prosby přijímá a nebylo vám i 
vyslyšeno.“ 


