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Bůh seslal: 

A věřte v to co můj Posel (Muhammad mír a požehnáni Boží s ním) vám 
řekne. 

(Korán) 

Překlad části úvodu od Imáma Nawawi 

Chvála Bohu, Pánu všech světů, Věčný strážce nebe a země. Vládce všech 
stvoření. Posilující Posly, kteří přišli aby ukázali cestu těm, kteří jim byli 
určení a aby vysvětlili za pomoci zářivých důvodů a jasných znaků 
náboženské právo. Prosím jej o jeho lásku a hojnost. Svědčím že není žádné 
božstvo kromě Boha, Boha nemajícího sobě rovných, jediného, Vítězného a 
Odpouštějícího. Svědčím že Muhammad (mír a požehnáni Boží s ním) je 
jeho služebník a Posel. 

Podle toho co nám vyprávěli Ali bin Abi talib, Abdulláh bin Mas’ud, Mu’ad 
bin Dlabal, abu Darda, Ibn Umar, Ibn Abbás, anas bin Malik, Abu Huraira a 
Abu Sa’id al-Chudri v mnohá podobách, Posel Boží (mír a požehnáni Boží 
s ním) řekl: 

Kdokoliv si zapamatuje a zachová pro můj lid čtyřicet vyprávěni o víře, toho 
Bůh v den soudu vzkřísí mezi právníky a učiteli víry. 

Ve verzi od Abu Darda je: V den soudu mu budu svědkem a postavím se za 
něj.  



Ve verzi bin Mas’ud je: A řeknou mu: vejdi do ráje bránou kterou chceš.  

Ulama ul-Hadit - učenci studující vyprávění se shodli na tom, že toto 
vyprávění je slabé, i přesto že je mnoho cest kterými se k nám dostalo. 

Ulama ud-Din - učenci studující víru napsali noho prací na toto téma. První 
z nich, o kterým je mi to známo, byl: Abdullah bin Mubarak a po něm Ibn 
Aslam at-Tusi, zbožný učenec, poté al-Hasan bin Suchan an-Nasai, Abu 
Bakr al-Adžurri, Abu Bakr Muhammad bin Ibrahím al-Asfihani, ad-
Dargutni, al-Hakim, Abu Nuzin, Abu Abdrahmán as-Sulami, Abu said al-
Malini, Abu Utmanas-Sabuni, Abdullah bin Muhammad al-Ansari, Abu 
Bakr al-Baijhaqi, a mnoho jiných jak minulých tak i současných. 

Prosil jsem Boha Všemocného o vedení v sestavení čtyřiceti vyprávění, 
konkurujícím sbírkám výše uvedených slavných vůdců víry a strážců 
Islámu. Učenci ve víře se shodli, že je povoleno uvést do života slabé 
vyprávění, pokud ukazuje šlechetné činy. 

Přesto nevěřím že (výše uvedené vyprávěni) je pravdivé, proto předkládám 
jiná slova Posla (mír a požehnáni Boží s ním): Nechť ten z vás kdo byl 
svědkem informuje ty kdož nejsou přítomní. A : Nechť Bůh rozjasní tvář 
toho kdo uslyšel, co jsem řekl, naučil se to zpaměti a předával to dále tak jak 
to slyšel. 

Někteří z učenců víry sestavili oněch čtyřicet vyprávění na základě práv 
víry, pomocných materiálů nebo džihádu, v době kdy jiní učinili to z bodů 
vědy, zásad postupování a kázání. Všechno to jsou zbožné cíle. Nechť jsou 
milí Bohu ti, kteří to činili s tím cílem. Já považuji za nejlepší sestavení 
čtyřiceti vyprávění, vážnější před všemi zde uvedenými s úmyslem toho, že 
obsahují vše uvedené a každé z nich odpovídá jedné z pravd víry, popsané 
přes učence víry jako osa Islámu, nebo polovina Islámu nebo jeho třetí část 
a podobně. Stalo se zásadou, aby těmi čtyřiceti vyprávěními byly správně 
vyprávěné aby se většina z nich nacházela v prácích Buchariho a Muslima 
jako Sahih. Uvedl jsem je bez řetěze vypravěčů abych snadnil jejich 
zapamatování a využití. Jestli Bůh všemocný to chce. Každý, kdo by chtěl 
dosáhnout života věřícího má povinnost znát tyto vyprávění z důvodu 
důležitosti záležitosti, které uvádějí a vyprávějí, které dávají, týkajících se 
všech forem poslušnosti, což zdá se jasné tomu , kdo se nad tím pozastaví. 
Bohu věřím, na Něm jsme závislí, Jemu se oddávám, Jemu nechť je chvála a 
čest, v Něm je pravda i svoboda od omylů. 

 

  



Vyprávěni první 

Řekl Amír al-Muminín Abi Hafs‛Umar bin Al-Chattab (nechť je k němu 
Bůh milosrdný) : Slyšel jsem Posla Božího (mír a požehnáni Boží s ním) 
říci: 

Každý čin je spojen s úmyslem a každý bude odměněn podle svého úmyslu. 
Ten kdo vykonal hidžru kvůli Bohu a Jeho Poslu, jeho hidžra je k Bohu a k 
Jeho Poslu. A ten kdo provedl hidžru kvůli tomuto světu (dunja), nebo aby 
se oženil, tak jeho hidžra je k tomu co zamýšlel.  

(Vyprávěl Buchari a Muslim) 

  
Vyprávění druhé 

‛Umar bin Al-Chattab (nechť je k němu Bůh milosrdný) řekl: Když jsme 
jednoho dne seděli u Posla Božího (mír a požehnáni Boží s ním) přišel k 
nám jakýsi muž v bělostném oděvu, černočerných vlasů, na němž nebylo 
vidět žádné známky, že by byl na cestě, ale nikdo z nás ho neznal. Usedl k 
Prorokovi, opřel se svými koleny o jeho kolena, položil mu dlaně na stehna 
a řekl: Muhammade, pouč mne o islámu. A Posel Boží pravil: “Islám je, 
abys vyznával, že není božstva kromě Boha a že Muhammad je Posel boží, 
abys konal modlitbu, dával almužnu (zakat), držel půst v ramadánu a 
vykonal pouť k Domu, dostává-li se ti k tomu prostředků. Řekl: Pravdu díš. 
Podivili jsme se, že se ho vyptává a pak potvrzuje, že je to pravda. Řekl: 
Pouč mne o víře (imán). Pravil: Abys věřil v Boha, jeho anděly, jeho Písma, 
jeho posly, v Soudný den a abys věřil v předurčený Osud, dobrý i zlý. Řekl: 
Pravdu díš. Řekl: Pouč mne o správném konání (ihsán). Pravil: Abys uctíval 
Boha, jako bys ho viděl, a nevidíš-li ho, on vidí tebe. Řekl: A pouč mne o 
Hodině. Pravil: Dotázaný o ní není znalejší než tázající se. Řekl: Pouč mne 
tedy o jejích znameních. Pravil: Až otrokyně porodí svou paní, až spatříš 
bosé a nahé bídné pastevce ovcí stavět honosné budovy. 
  On pak odešel a já tam dlouho zůstal. Poté pravil: Víš-li, Umare, kdo se to 
vyptával? Řekl jsem: Bůh a Jeho Posel to vědí nejlépe. Pravil: To byl 
Džibriel, jenž k vám přišel, aby vás poučil o věcech vašeho náboženství.” 
  (Vyprávěl Muslim) 

Vyprávěni třetí 

Abu Abd-Rahmán Abdulláh bin ‛Umar bin Al-Chattab (nechť je k němu 
Bůh milosrdný) řekl: Slyšel jsem Posla Božího (mír a požehnáni Boží s ním) 
říci: 



Islám je vybudován na pěti (základech, pilířích): 

Vyznáni že není božstva kromě Boha a Muhammad je Poslem Božím a 
konáni modliteb a dáváni zakat a pouť k domu a půst v měsíci Ramadánu. 

(Vyprávěl Buchari a Muslim)  

  

Vyprávěni čtvrté 

Řekl Abu abd-Rahman Abdullah bin Masud (nechť je k němu Bůh 
milosrdný): Vyprávěl nám Posel Boží (mír a požehnáni Boží s ním), a on je 
pravdomluvný a my mu věříme to co říká: každý z vás se vytváří v břiše své 
matky jako zárodek čtyřicet dnů, potom stejně tak dlouho (tj. 40 dnů), jako 
alaq (pijavice, zavěšená hmota, krevní sraženina) a potom stejně dlouho (tj. 
40 dnů), jako mudga (1). A poté bude seslán k němu anděl a vdechne do něj 
duši a jemu přikázáno zapsat čtyři věci: jaké bude mít každodenní 
zaopatření, jeho smrt, jeho činy a to zda bude šťastný nebo nešťastný. Při 
Bohu, není božstva kromě Něho. Někteří z vás vykonávají činy lidí jdoucích 
do ráje až vzdálenost mezi ním a rájem bude na vzdálenost jednoho loktu. 
Ale dříve jim bylo předurčeno činit činy lidí jdoucích do pekla a vstoupí do 
něj. Někteří z vás činí činy lidí pekla až vzdálenost mezi ním a peklem bude 
na vzdálenost jednoho loktu. Ale dříve jim bylo předurčeno činit činy lidí 
jdoucích do ráje a vstoupí do něj. 

(Vyprávěl Buchari a Muslim) 

(1) – V arabštině toto slovo má význam: rozžvýkaná substance, více 
informací naleznete v knize stručný průvodce k porozumění islámu od I. A. 
Ibrahim, vydáno v roce 2003) 

  
  

Vyprávění páté 

Matka věřících Umm Abdullah Aiša (nechť je k ní Bůh milosrdný) řekla: 

Posel Boží (mír a požehnáni Boží s ním) řekl: Ten kdo vymyslí změnu 
v naši věci, tak to co činí navrací se k němu. (tj. Není to od něj přijato) 

(Vyprávěl Buchari a Muslim) 



A ve vyprávěni Muslima je: 

Kdo učiní čin, který není v naší věci, tak to co činí navrací se k němu. (tj. 
Není to od něj přijato) 

Vyprávěni šesté 

Abu Abdallah an Nu´uman bin Bašir (nechť je k němu Bůh milosrdný) řekl: 
Slyšel jsem Posla Božího (mír a požehnáni Boží s ním) říci: To co je 
povoleno je výrazné a to co je zakázáno je výrazné a mezi nimi jsou 
pochybné záležitosti, o kterých neví hodně lidí. Ten, kdo uniká pochybným 
záležitostem, očišťuje svou víru a čest. A ten, kdo koná pochybné, dopustil 
se zakázaného. Podobně jako pastýř, který pase okolo cizího území a 
pravděpodobně stádo vstoupí na toto území. Každý král má své území a 
hranice Boží je to co je zakázané. A doopravdy v těle je orgán a když bude 
dobrý tak dobré bude celé tělo a když bude chorý, tak bude choré celé tělo, 
opravdu, je to srdce. 

(Vyprávěl Buchari a Muslim) 

Vyprávění sedmé 

Abu Rukíja Támim bin Aus ad-Darí (nechť je k němu Bůh milosrdný) řekl: 
Posel Boží (mír a požehnáni Boží s ním) řekl: Dobrá rada je vírou. Zeptali 
jsme se: Pro koho? Odpověděl: Pro Boha a pro knihy a pro Posla a vůdce 
muslimů a pro společenství muslimů. 

(Vyprávěl Muslim)  

Vyprávěni osmé 

Ibn Omar (nechť je k němu Bůh milosrdný) řekl: Posel Boží (mír a 
požehnáni Boží s ním) řekl: Bylo mi přikázáno bojovat proti lidem, dokud 
nebudou svědčit není božstva kromě Boha a Muhammad je poslem Božím a 
budou vykonávat modlitby a dávat zakat a když to budou činit tak uchrání 
svou krev a majetek přede mnou, kromě toho co od nich vyžaduje Islám a 
budou souzení Bohem Vznešeným.  

(Vyprávěl Buchari a Muslim) 

  

  



Vyprávění deváté 

Abu Huraira Abd-Rahman bin Sachr (nechť je k němu Bůh milosrdný) řekl: 
Slyšel jsem Posel Boží (mír a požehnáni Boží s ním) říci: To co jsem vám 
zakázal, toho se zdržte a to co jsem vám přikázal, to vykonávejte podle 
svých možností, neboť byli zahubeni lidé před vámi proto, protože se 
mnoho vyptávali a neshodovali se s Proroky.  

(Vyprávěl Buchari a Muslim) 

Vyprávěni desáté 

Abu Huraira (nechť je k němu Bůh milosrdný) řekl: Posel Boží (mír a 
požehnáni Boží s ním) řekl: Bůh je dobrý a přijímá pouze dobro. Bůh 
přikázal věřícím to stejné co přikázal Poslům. Nejvyšší řekl: O vy , Poslové 
, jezte dobré věci a čiňte dobro a řekl Nejvyšší : O vy, kteří věříte, jezte 
dobré věci, kterými jsme vás obdařili. A později Prorok připomněl dlouho 
cestujícího muže zašpiněného , s rozpuštěnými vlasy, který zvedá ruce 
s prosbou k Bohu a říká O Pane, o Pane, ale jí zakázané, pije zakázané, jeho 
šat je zakázaný a jeho živobytí je též zakázané. Jak může být vyslyšen? 

(Vyprávěl Muslim) 

  
Vyprávění jedenácté 

Abu Muhamad Al-Hasan bin Ali bin Abi talib (nechť je k němu Bůh 
milosrdný) vnuk Posla Božího (mír a požehnáni Boží s ním) řekl: Naučil 
jsem se od Posla Božího (mír a požehnáni Boží s ním): 

Zanech to co vzbuzuje tvoje pochybnosti a konej to co je nevyvolává. 

(Vyprávěli at-Trmizi a an-Nasai) 

A trmizi řekl: Je to hadit hasan sahih. 

  
Vyprávění dvanácté 

Abi Hurajra (nechť je k němu Bůh milosrdný) řekl: Posel Boží (mír a 
požehnáni Boží s ním) řekl: 



Jeden ze znaků správného přijeti Islámu člověkem, je že zanechá všeho co 
se ho netýká. Hadit hasan. 

(at-Trmizi a další) 

  

Vyprávění třinácté 

Abu Hamza Anas Bin Malik (nechť je k němu Bůh milosrdný), služebník 
Posla Božího, řekl: Posel (mír a požehnáni Boží s ním) řekl: Nikdo z vás 
není dokonalým věřícím, pokud nemá rád pro bratra to co má rád pro sebe.  

(Vyprávěl Buchari a Muslim) 

  
Vyprávění čtrnácté 

Ibn Mas’ud (nechť je k němu Bůh milosrdný) řekl: Posel Boží (mír a 
požehnáni Boží s ním) řekl: Není povoleno prolít krev muslima s výjimkou 
tří případů: ženatý, nebo vdaná, konající cizoložství, duše za duši, a ten kdo 
opustí víru a vzdálí se od společenství. 

(Vyprávěl Buchari a Muslím) 

  
Vyprávění patnácté 

Abu Huraira (nechť je k němu Bůh milosrdný) řekl: Posel Boží (mír a 
požehnáni Boží s ním) řekl: Ten , kdo věří v Boha a v den poslední nechť 
říká dobro, nebo ať radši mlčí. A ten , kdo věří v Boha a v den poslední , 
nechť se správně chová ke svému sousedovi. A ten , kdo věří v Boha a v den 
poslední nechť dobře přijímá svého hosta. 

(Vyprávěl Buchari a Muslim) 

  
Vyprávění šestnácté 

Abu Huraira (nechť je k němu Bůh milosrdný) řekl : Jeden muž řekl 
Prorokovi (mír a požehnáni Boží s ním): Dej mi radu. ( Posel (mír a 



požehnáni Boží s ním)) odpověděl: Nerozčiluj se : Muž několikrát opakoval 
prosbu. Prorok odpovídal : Nerozčiluj se. 

(Vyprávěl Buchari) 

  
Vyprávění sedmnácté 

Abu Jalla Šaddád ibn Aus (nechť je k němu Bůh milosrdný) řekl: Posel Boží 
(mír a požehnáni Boží s ním) řekl: Bůh přikázal Ihsán ke všemu. Jestli 
zabíjíte, tak zabíjejte dobře (správně). Jestli porážíte, tak porážejte dobře a 
nechť každý z vás naostří ostří a nechť ulehči zvířeti. 

(Vyprávěl Muslim) 

  
Vyprávění osmnácté 

Abu Dár Džundub bin Džunáda a Abu Abd-Rahmán Muad ibn Džabal 
(nechť je s nimi Bůh spokojen) řekli : Posel Boží řekl: Boj se Boha 
(itakilláh) kdekoliv jsi a učiň za každým, hříchem dobrý čin , který jej smyje 
a chovej se k lidem dobře (dobré mravy, dobrá morálka). 

(Vyprávěl at-Trmizi) 

A řekl: Hadit hasan a v některých kopiích je uvedeno hasan sahih. 

  
Vyprávění devatenácté 

Abu al-Abbas Abdulláh Ibn Abbás (nechť je k němu Bůh milosrdný) řekl: 
Jednou jsem byl za Prorokem Božím (mír a požehnáni Boží s ním) a on mi 
řekl: 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 Bohu. A věz, že i když se obec usnese, že ti 
něčím prospěje, neprospějí ti než tím, co již Bůh pro tebe zapsal. A i když se 
usnesou, že ti něčím uškodí, neuškodí ti než tím, co již Bůh pro tebe zapsal. 
Pera již byla zdvižena a stránky oschly.  
  (Vyprávěl at-Trmizi) 



Vyprávěni dvacáté 

Abu Masud ‘Uqba bin ‘Amrin al-Ansari al-Badri (nechť je k němu Bůh 
milosrdný) řekl: Posel Boží (mír a požehnáni Boží s ním) řekl: Jedno ze 
slov, které se dostalo k lidem z času prvního proroctví zní: Pokud se 
nestydíš tak konej co chceš. 

(Vyprávěl Buchari) 

Vyprávění dvacáté první 

Abu Amru Sufian ibn Abdullah Assaqafi (nechť je k němu Bůh milosrdný) 
řekl : řekl jsem o Posle Boží (mír a požehnáni Boží s ním), řekni mi něco o 
Islám, něco, na co se nebudu ptát nikoho jiného než tebe. (on (mír a 
požehnáni Boží s ním)) odpověděl řekni: Uvěřil jsem v Boha a poté buď 
správný. 

(Vyprávěl Muslim) 

Vyprávění dvacáté druhé 

Abu Abdallah Džábir ibn Abdallah al-Ansari (nechť je k němu Bůh 
milosrdný) řekl: Jeden muž se otázal Posla Božího (mír a požehnáni Boží 
s ním): Kdybych vykonal všechny povinné modlitby a postil se v Ramadánu 
a uznal bych to co je povoleno za povolené a to co je zakázané za zakázané 
(tj. ve významu: budu činit pouze povolené a neučiním zakázané) a nic 
jiného bych neučinil. Což vstoupím do ráje? (Prorok (mír a požehnáni Boží 
s ním)) odpověděl : Ano.  

(Vyprávěl Muslim) 

Vyprávění dvacáté třetí 

Abu Malik al-Harít ibn al-Harit al Aššari (nechť je k němu Bůh milosrdný) 
řekl: Posel Boží (mír a požehnáni Boží s ním) řekl: Čistota (at-Ttuhur-wudu) 
je polovinou víry, alhamdulillah náplni misky vah a subhanallah a 
alhamdulillah vyplní prostor mezi nebem a zemí. Modlitba (salat) je světlem 
(tj. chrání před hříchy) a sadaqa je důvodem. Trpělivost je světlem (tj. 
trpělivost v překonáváni neštěstí) a korán je argumentem pro tebe nebo proti 
tobě. Všichni žijící lidé předají svoje duše a buď je osvobozují nebo je ničí. 

(vyprávěl Muslim) 

Vyprávění dvacáté čtvrté 



Abu Zár al Gifari řekl: Prorok (mír a požehnáni Boží s ním) řekl: Bůh řekl: 
Moji služebníci, zakázal jsem sám sobě nespravedlnost a ustanovil jsem aby 
to bylo i mezi vámi zakázané. Buďte tedy spravedliví. Moji služebníci, 
všichni jste na špatné cestě, kromě těch , které jsem uvedl na správnou 
cestu. Proste tedy Mne abych vás vedl správnou cestou. Moji služebníci, 
všichni jste hladoví, kromě těch , které jsem nakrmil. Proste tedy mne o 
nakrmení. A já vás nakrmím. Moji služebníci, všichni jste nazí, kromě těch , 
které jsem oblékl. Proste tedy mne o ošacení a já vám je dám. Moji 
služebníci, konáte hříchy v noci i ve dne a Já odpouštím všechny hříchy a 
proste tedy mne o odpuštění a Já vám odpustím. Moji služebníci, budete-li 
mi chtít uškodit, tak mi neuškodíte. A budete-li mi chtít pomoci, tak mi 
nepomůžete. Moji služebníci, kdyby první z vás a poslední z vás a všichni 
lidé a džinové, měli srdce nejbohabojnějšího, tak nepřidalo by to nic 
k mému majetku. Moji služebníci kdyby první z vás a poslední z vás, z lidí a 
džinů, měli srdce nejhříšnějšího, nic by mi to neubralo z mého majetku. 
Moji služebníci, kdyby první z vás a poslední z vás a z lidí a džinu, 
shromáždili se v jednom místě a ptali se mně a já bych dal každému to o co 
mne žádá, neubralo by mi to z toho co mám, tak jako jehla jenž se vnoří a 
vynoří z moře. Moji služebníci , jde pouze o vaše činy, které vám sečtu a 
poté vám to navrátím, ten kdo najde dobro , nechť nechť pochválí Boha a 
ten , kdo najde něco jiného ať lituje (obviňuje) sám sebe. 

(Vyprávěl Muslim) 

Vyprávění dvacáté páté 

Abu Zar řekl: Lidé z přátel Posla Božího (mír a požehnáni Boží s ním) řekli 
Prorokovi: O Posle Boží. Lidé kteří jsou bohatí získávají všechnu odměnu. 
Modli se stejně jako my, postí se stejně jako my, a dávají almužnu ze svých 
peněz. Posel Boží (nechť mu Bůh žehná a dopřeje mu mír) řekl: A což vám 
Bůh nedal nic co by jste mohli dát jako almužnu? Opravdu, každý tasbih je 
almužnou. Každý takbír je almužnou. Každý tahmíd je almužnou. Každý 
tahlil je almužnou. A přikázáni dobra je almužnou. A zakazováni špatného 
je almužnou. A (zákony, povolený) sexuální styk s ženou je almužnou. 
Společníci se ho zeptali: O Posle Boží, což někdo z nás má pohlavní styk se 
svou ženou a bude zato ještě odměněn? 

Prorok jim odpověděl:  
A kdyby zcizoložil nebyl by potrestán? Proto jestli to činí povoleným 
způsobem bude zato odměněn. 

(Vyprávěl Muslim) 

  



  

Vyprávění dvacáté šesté 

Abu Huraira řekl: Posel Boží (mír a požehnáni Boží s ním) řekl: Člověk je 
povinen každodenně dát za každý orgán svého těla almužnu. Být 
spravedlivým mezi dvěma lidmi je almužnou. Pomoc muži nasednout na 
zvíře nebo pomoci mu nést jeho zavazadla je almužnou. Dobré slovo je 
almužnou a každý krok k modlitbě je almužnou a odstraněni překážky 
z cesty je almužnou. 

(Vyprávěl Buchari a Muslim) 

Vyprávění dvacáté sedmé 

An Nauwás ibn Samán řekl: Prorok (mír a požehnáni Boží s ním) řekl: al-
Birr je dobrá morálka a itm, je tím co se chvěje v tvé duši a za co se stydíš 
před lidmi.  

(Vyprávěl Muslim) 

Wabisa bin Mabad řekl: Přišel jsem k Prorokovi a Prorok mi řekl: Přišel jsi 
se ptát na Birr? Odpověděl jsem: Ano. A On řekl: Ptej se svého srdce. Al-
Birr je to s čím je tvá duše spokojena. A je s tím spokojeno i tvé srdce. A 
itm je to co vyvolává pochybnost v duši a v hrudi. I kdyby ti lidé říkali že je 
to povolené. 

Hadit hasan je to v musnad Ahmad a musnad ad-Darimi  

Vyprávěni dvacáté osmé 

Abu Nadžih al-Irbád ibn Sarija řekl: Posel Boží (mír a požehnáni Boží 
s ním) nám řekl kázání, které učinilo že se naše srdce naplnily obavou a 
z naších oči nám tekly slzy. Řekli jsme: O Posle Boží, toto kázáni zni jako 
řeč od někoho kdo nás opustí, proto nám poraď (dej nám radu). On řekl: 
Radím vám aby jste se báli Boha (nechť je vyvýšen) a buďte celkově 
poslušní, i kdyby se otrok stal vaším vůdcem. Opravdu ti z vás, kteří budou 
žít dlouho, se dožijí obrovské neshody, proto musíte dodržovat mou sunnu a 
sunnu pravověrných nástupců a držte se toho pevně (i kdyby jste se měli 
zakousnout). Vyhněte se všem změnám ve víře, neboť každá taková změna 
je bludem. 

(Vypravěl Abu Daud a at-Trmizi A řekl: vyprávění je hasan sahih.) 

  



Vyprávění dvacáté deváté 

Muaz ibn Džabal řekl: Řekl jsem: O Posle Boží , řekni mi o činu který mne 
uvede do ráje a vzdáli mne od ohně. On řekl: Poprosil jsi mne o velikou věc. 
Ale je velmi jednoduchá pro toho, komu ji Bůh učiní jednoduchou. Uctívej 
Boha a nepřidružuj k němu společníky, konej modlitby, dávej zakat, posti se 
v měsíci ramadánu a konej pouť k domu. 

Poté Prorok se zeptal: Mám ti ukázat brany dobra? Půst ochraňuje před 
ohněm, almužna uhasí hříchy, stejně jako voda uhasí oheň a modlitba muže 
v poslední části noci. Poté recitoval: Ti kdož opouštějí lůžka, aby se vraceli 
k svému Pánu v bázni a naději a rozdávají to, čímž jsme je obdařili. Nikdo 
neví jak velká radost je čeká v ukrytu jako odměna za jejich činy. (Korán 
sura sadža verše 16-17) Poté řekl: Mám ti říci co je hlavou věcí a páteří a 
nejvyšší části? Odpověděl jsem: Ano, Posle Boží. A on řekl: Hlavou věcí je 
Islám, páteří modlitba a vrcholem je džihád. Poté řekl: Mám ti říci jak to vše 
udělat? Odpověděl jsem: Ano Posle Boží. On se chopil svého jazyka a řekl: 
Zdrž ho. Zeptal jsem se: O proroku Boha, což budeme zodpovědní zato co 
říkáme? On odpověděl: Abys zemřel pro svou matku (jeto citoslovec který 
vyjadřuje údiv). Což je něco jiného, za co Lidi hodí na tvář – nebo řekl na 
nos, do ohně, než sklizeň z jejich jazyků. 

(Vyprávěl at-Trmizí a řekl: Vyprávěni hasan sahih) 

Vyprávění třicáté 

Abu Talaba al-Hušani Džurtun řekl: Posel Boží (mír a požehnáni Boží 
s ním) řekl: Bůh Subhana wa Taala ustanovil povinnosti, proto je 
nezanedbávejte. To on vytýčil hranice, proto je nepřekračujte. On též 
zakázal věci, proto je nečiňte. Co k jiným neřekl ani slov (a o některých se 
nezmínil) – z lítosti nad vám, ne pro zapomenutí – proto je nehledejte. 

(Vyprávěl at-Dargutni a další) 

Vyprávění třicáté první 

Abu al-Abbas Sahl ibn Sád Assaidij řekl: 

Jeden muž přišel k Prorokovi (mír a požehnáni Boží s ním) a řekl: O Posle 
Boží ukaž mi čin, která když učiním, Bůh mě bude mít rád a budou mě mít 
rádi lidé. On odpověděl: Neměj velké požadavky na tomto světě, a bude tě 
nit rád Bůh. Netouží po tom co mají lidé a oni tě budou mít rádi. 

(Vyprávěl Ibn Mádža a další) 



  

  
Vyprávění třicáté druhé 

Abu Said Sad bin Malik bin Sinan Chudri řekl: Posel Boží (mír a požehnáni 
Boží s ním) řekl: Není povoleno si ubližovat, a ani oplácet za učiněné 
křivdy. 

(Vyprávěl Ibn Madža a ad-Dargutni) 

Vyprávění třicáté třetí 

Ibn Abbas řekl: Posel Boží (mír a požehnáni Boží s ním) řekl: Kdyby bylo 
lidem dáno to co říkají, chtěli by majetky a život jiných, ale zdůvodněni je 
povinností žádajícího, stejně jako přísaha je povinnosti toho který říká.  

(Vyprávěl al-Bajhaki a další) 

Vyprávěni třicáté čtvrté 

Abu Said al Chudri řekl: Slyšel jsem Posla Božího říci: Pokud někdo z vás 
je svědkem špatného činu, nechť jej opraví rukou, jestli může, ať to změní 
jazykem, jestli to nedokáže ať to učiní srdcem, ale to je znamení nejslabší 
víry. 

(Vyprávěl Muslim) 

Vyprávění třicáté páté 

Abu Huraira řekl: Posel Boží (mír a požehnáni Boží s ním) řekl: 

Nic si nezáviďte. Neříkejte jeden druhému to co sami nemáte rádi, nemějte 
mezi sebou nenávist, neodvracejte se od sebe, nedávejte jedni druhým to co 
bylo již někomu předáno, a buďte služebníky Boha, bratry. Muslim je 
bratrem muslima, nekřivdí mu, nezradí-ho, neobviní ho ze lži neprávem, 
nelže mu ani jim nepohrdá, neponižuje ho a nevysmívá se mu. Bohabojnost 
se nachází zde – a ukázal třikrát na svou hruď. Nejhorším činem je pohrdáni 
bratrem muslimem. Muslim je nedotknutelný pro jiného muslima, i jeho 
krev, vlastnictví i čest. 

(Vyprávěl Muslim) 



  

Vyprávění třicáté šesté 

Abu Huraira řekl: Posel Boží (mír a požehnáni Boží s ním) řekl: Ten kdo 
ulehčí v nějaké obtíži z pozemských obtíži jednomu z věřících, tomu Bůh 
ulehčí jednu obtíž z obtíži v den soudu posledního. Kdokoliv ulehčí osobě 
potřebné, tomu Bůh ulehčí v tomto i budoucím životě. Ten kdo zakryje 
svého bratra na zemi, tak toho Bůh zakryje v soudny den. (mají se namysli 
jeho chyby) Bůh bude pomáhat svému služebníkovi, dokud on bude 
pomáhat svému bratrovi. Kdokoliv půjde po cestě na niž hledá vědu, tomu 
Bůh usnadní cestu do ráje. Na každou skupina lidí kteří se shromáždí 
v jednom z Božích domu,a recitují knihu Boží, a učí Se ji mezi sebou, 
sestoupí klid, obklopí je andělé, a vzpomene je Bůh mezi těmi co jsou u 
něho. Ten kdo málo činí, jeho postavení bude nízké.  

(Vyprávěl Muslim) 

Vyprávění třicáté sedmé 

Ibn Abbas řekl: Posel Boží (mír a požehnáni Boží s ním) řekl od našeho 
Pána: Bůh sepsal dobré i špatné činy. Poté to vysvětlil: Jestli někdo chce 
učinit dobrý čin, a neučiní jej. Bůh to zapíše u sebe jako plný dobrý čin a 
jestli někdo chce učinit dobrý čin, a učiní jej, tomu to Bůh zapíše u sebe jako 
deset dobrých činů. Až sedmi set násobek až mnohem více násobku. A jestli 
někdo má záměr učinit něco špatného, a neučiní to, Bůh to u sebe zapíše 
také jako celý jeden dobrý čin. Ale pokud někdo něco špatného plánuje a 
učiní to, Bůh mu to zapíše jako jeden špatný čin. 

(Vyprávěl Buchari a Muslim) 

Vyprávění třicáté osmé 

Abu Huraira řekl: Posel Boží (mír a požehnáni Boží s ním) řekl: Bůh mocný 
a vznešený řekl: Kdo se postaví proti jednomu z mých spojenců - tomu jsem 
Já vyhlásil válku. Můj služebník se mi nepřibližuje s ničím ,co miluji víc než 
to co jsem mu uložil jako povinnost. Tak dlouho můj služebník se ke mně 
přibližuje dobrovolnými modlitbami až jej budu milovat. A když ho budu 
milovat, jsem jeho sluchem , kterým slyší, jeho zrakem, kterým vidí, jeho 
rukou, kterou udeří, jeho nohou , kterou chodí. Když se mne bude ptát, tak 
mu dám a když mě žádá o pomoc, tak mu pomůžu.  

(Vyprávěl Buchari) 

Vyprávění třicáté deváté 



Ibn Abbas řekl: Posel Boží (mír a požehnáni Boží s ním) řekl: Bůh nebude 
trestat můj národ za tři věci:  

Omyl.  

zapomenutí. 

(Věci učiněné z) donucení. 

(Vyprávěl Ibn Madža, Bajhaki a další) 

Vyprávění čtyřicáté 

Ibn Umar řekl: Posel Boží (mír a požehnáni Boží s ním) mne uchopil za 
rameno a řekl: Buď v tomto světě, jako cizinec nebo cestující. 

Syn Umara byl zvyklý říkat: večer si nemysli že se dožiješ rána a ráno 
nečekej že se dožiješ večera. Využij své zdraví než onemocníš a ber ze 
svého života pro svou smrt. 

(Vyprávěl Buchari) 

Vyprávění čtyřicáté první 

Abu Muhammad Abdulláh bin Amr ibn al-Aas řekl: Posel Boží (mír a 
požehnáni Boží s ním) řekl: Nikdo z vás se nestane věřícím, pokud jeho 
touhy nebudou ve shodě s tím co jsem řekl. 

Vyprávění čtyřicáté druhé 

Anas řekl: Slyšel jsem říci Posla Božího (mír a požehnáni Boží s ním): Bůh 
Všemocný řekl: O synu Adama, dokud mne vzýváš a prosíš mne , odpustím 
ti to , co jsi učinil a je mi to jedno. Synu Adama, i kdyby tvé hříchy dosáhly 
oblak nebeských a ty mne poté prosíš o odpuštění, odpustím ti. Synu 
Adama, kdyby si přišel ke mne s hříchy velkými jak země a stál přede mnou 
s tím, že nepřidružuješ ke mně nikoho, přinesu ti odpuštění právě tak velké 
(jako byly hříchy). 

(Vyprávěl at-Trmizi) 

 


