Dr. Naji Ibrahim Arfaj

Víte, kdo
to byl

muhammad_A5_final.indd 1

?

27/03/2010 21:51

Veronika Matulová
revize JUDr. Ivana Hrdličková
překlad

Dr. Naji Ibrahim Arfaj
Víte, kdo to byl ?
ISBN 978-80-904598-0-9

muhammad_A5_final.indd 2

27/03/2010 21:51

Víte, kdo to byl ?

3

OBSAH
5
9
10
13
17
21
25
26
27
28

muhammad_A5_final.indd 3

Pouze špička ledovce
Pravda o něm
Jeho velkolepý charakter
Co o něm říkají světové Knihy?
Co o něm říkají?
Krásné citáty
Závěr
Závěrečná myšlenka
Slovníček
Odkazy a zdroje

27/03/2010 21:51

muhammad_A5_final.indd 4

27/03/2010 21:51

Víte, kdo to byl ?

5

POUZE ŠPIČKA LEDOVCE
»» Inspiroval nás k dobrému záměru, pozitivnímu postoji
a laskavým citům k druhým.
»» Učil nás odpouštět a milovat pro druhé to,
co milujeme sami pro sebe.
»» Pobízel nás k upřímnému úsměvu a laskavosti k druhým.
»» Učil nás chovat se dvorně.
»» Nařídil nám dobré chování a chovat se s respektem.
»» Učil nás být vlídnými k lidem, zvířatů, ptákům
a našemu životnímu prostředí.
»» Nařídil nám respekt a péči o své rodiče a starší
a být dobrými k našim rodinám, manželům, manželkám
a dětem.
»» Povzbuzoval nás k pomoci, krmení a podporování slabých,
chudých, bídných a postižených.
»» Pobízel nás k myšlení, uvažování, usuzování a založení
našeho mínění na důkazech.

UŽ VÍTE, KDO TO JE?
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Víte, kdo to byl ?
Před tím, než to tajemství zjevím,
chci dodatečně poukázat, že

ON …
»» nás učil, že všichni lidé jsou si rovni nehledě na rasu,
barvu či národnost.
»» učil nás nikomu neubližovat, nechovat nenávist k druhým,
nikoho neponižovat a také nikým nepohrdat.
»» jasně nám říkával, proč tu jsme, kdo nás sem přivedl,
kam jdeme a jaký je náš konečný cíl.
»» učil nás žít v míru a dobrých vztazích s Alláhem*,
sami se sebou a s ostatními.

Věru byl poslán jako
slitování celému lidstvu!

Věřili byste, že je to …
* Alláh je arabský termín pro Boha. Slovo „Alláh“ je daleko komplexnější
a výstižnější než český termín „Bůh“, neboť slovo „Bůh“ může mít hodně tvarů
a označovat mnoho věcí. Například božstvo, boží, božský, bohyně… Zatímco
termín „Alláh“ označuje Boha Jediného, bez partnerů či potomků a stejně tak
neurčuje žádné pohlaví (mužské, ženské). Vzhledem k tomu, že termín „Alláh“
lépe vystihuje podstatu Boží, byl ponechán ve své původní podobě.
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… Muhammad ?

Pokud bude naše mysl pohlcena předsudky, předpojatostí,
zaujatostí a pokud budeme předem odsuzovat,
nikdy neuvidíme krásu nebo pravdu čehokoliv.
Možná máte předsudky a negativní představu o islámu
a jeho Prorokovi. A nebo jste něco o něm četli či slyšeli
z nevěrohodných nebo zaujatých zdrojů.
Zvu vás k objektivní a nepředpojaté četbě této knížky,
která ukazuje pravdu o Muhammadovi, nechť mu Alláh
požehná a dá mír.
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PRAVDA O NĚM
Muhammad, nechť mu Alláh požehná a dá mír, syn Abdulláha,
se narodil v Mekce kolem roku 570 n.l. Byl mezi lidmi znám jako
al-Amín (důvěryhodný).
Když bylo Muhammadovi 40 let, anděl Gabriel k němu přišel
s poselstvím. Muhammadovi bylo nejprve nařízeno zpravit
o islámu svou nejbližší rodinu, včetně jeho manželky Chadídžy.
Později mu bylo vyjeveno, aby ho doručil celému lidstvu. Během
dalších let svého života předával druhým zvěsti o Alláhu, byl
nejlepším příkladem a dokonalým modelem lidskosti. V roce 632
prorok Muhammad odešel z tohoto světa ve věku šedesáti tří let.
Prorok Muhammad, mír a požehnání Alláha s ním, je nazýván
„Pečetí proroků“. Byl posledním prorokem a byl poslán, aby
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Víte, kdo to byl ?
potvrdil všem pravdu, která již byla zjevena před ním, včetně
původního Evangelia Ježíše.
Korán* to dosvědčuje slovy:
„A Muhammad není otcem žádného muže z vás, ale je poslem
Božím a pečetí proroků. A Bůh je vševědoucí o věci každé.“
(33:40)

Prorok Muhammad potvrzuje pouto mezi ním a Ježíšem: „Pokud
člověk věří v Ježíše a pak uvěří ve mne (Muhammada), bude mít
dvojitou odměnu.“
Prorok Muhammad dále prohlásil: „Ze všech lidí jsem Ježíši, synu
Marie, nejblíže, protože mezi mnou a jím není proroka.“
Tyto citáty Proroka nám ukazují, jak moc si Muhammad vážil
Ježíše, mír a požehnání Alláha s oběmi. Toto bylo proroctví, které
Ježíš v Bibli předpověděl.

JEHO VELKOLEPÝ CHARAKTER
Muhammad měl jedinečný charakter a morálku, která byla
viděna mnoha lidmi skrze jeho dětství, mládí, období prorocké až
po jeho smrt. Byl milosrdný, čestný, laskavý, upřímný a pokorný.
Každý detail jeho soukromého života a stejně tak i jeho veřejně
pronesené citáty, byly zaznámenány s přesností a autenticky
a věrně uchovány až do dnešního dne.
Byl prorokem, poslem, náboženským učitelem, sociálním
reformátorem, morálním ukazatelem, vůdcem, státníkem,
* Korán je svatou Knihou Alláha, která Jím byla seslána jako vedení a milosrdenství
lidstvu. Korán obsahuje Jeho slova a ne, jak se mylně domnívá a prezentuje,
slova Muhammadova. Ten byl pouhým prostředníkem.
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věrným přítelem, skvělým společníkem, oddaným manželem
a milujícím otcem.
Ramakrišna Rao, indický profesor filozofie, ve své knížečce
„Muhammad: Prorok islámu“, jej nazývá „dokonalým modelem
lidského života.“
Profesor Rao objasňuje:
„Je velmi složité zjistit o charakteru Muhammada celou pravdu.
Mohl jsem zachytit pouze záblesk. Jaká to dramatická scenérie!
Máme tu Muhammada jako proroka. Muhammada jako
bojovníka. Muhammada jako obchodníka. Muhammada jako
státníka. Muhammada jako řečníka. Muhammada reformátora.
Muhammada ochránce sirotků a otroků. Muhammada
emancipátora žen. Muhammada soudce. Muhammada svatého. Je
ve všech rolích, ve všech odvětvích lidských aktivit. Je jako hrdina.“ 1
Historicky řečeno, během krátkého období, asi kolem dvaceti tří
let proroctví, absolutně pozměnil Arabský poloostrov …
»» z pohanství a cizoložství k oddanosti jednomu Bohu,
»» z kmenových sporů a válek k pospolitosti a soudržnosti,
»» z opilství a prostopášnosti k rozvážnosti a zbožnosti,
»» z nezákonnosti a anarchie k životu v disciplíně,
»» z doslovného morálního úpadku k nejvyšším standardům
morální výtečnosti.
Lidská historie do dnešního dne ještě nikdy nepoznala tak
kompletní transformaci společnosti nebo místa a pomyslete …
všechny tyto neuvěřitelné zázraky v pouhých dvou dekádách.
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CO O NĚM ŘÍKAJÍ SVĚTOVÉ KNIHY?
Muslimští učenci zaznamenali proroctví Muhammada v mnoha
náboženských písmech. Příkladem mohou být písma křesťanská,
židovská, parsí, hinduistická a budhistická.
Muhammad v různých písmech je zajisté velmi zajímavé téma,
které bylo podrobně prodiskutováno v mnoha knihách a článcích,
stejně tak jako na internetu. (Pro více informací na toto téma
v anglickém jazyce, můžete navštívit webové stránky Dr. Zakira
Naika, www.irf.net. Nebo stačí do internetového vyhledávače
zadat slova: „Prophet Muhammad“, „Muhammad in the Hindu
scriptures“, „Muhammad in the Bible, atd.)
A. H. Vidjarthi a U. Ali napsali knihu nazvanou „Muhammad
v parsí, hindu a budhistických písmech“.
Ve své nádherné knize „Muhammad v Bibli“ profesor AbdulAhad Dáwúd (dříve znám jako Duchovní David Benjamin)
komentuje verše Bible předpovídající příchod proroka „jako
Mojžíše.“
V následujících slovech čteme: „Proroka vzbudím jim z prostředku
bratří jejich, jako jsi ty, a položím slova má v ústa jeho, a bude jim
mluviti všecko, což mu přikáži.“ Dt 18:18 Pokud by tato slova nepatřila
Muhammadu, byla by stále nenaplněna. Sám Ježíš nikdy neprohlásil,
že je tím zmíněným prorokem … Kostel věří, že bude soudcem, ale ne
zákonodárníkem. Ale ten přislíbený přijde s „ohněm zákona“ ve své
„pravici“. Dt 33:2
Muslimští učenci vyvodili, že toto proroctví se nevztahuje na
nikoho jiného než Muhammada. Mojžíš a Muhammad jsou si
v mnoha bodech velmi podobní. Jména obou začínají stejným
písmenem. Jsou si podobni svým přirozeným narozením, sňatky,
posláním a přirozenou smrtí. Oba byli proroky, vládci, vůdci
a státníky. Oba přinesli „oheň zákona“.
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Na druhou stranu ale Ježíš nebyl Mojžíši podobný. Neměl
stejné početí, Ježíš se neoženil, nebyl vůdcem a ani nebojoval
jako Mojžíš.
Je dobré zmínit, že „prorok z jejich bratří“ se vztahuje na
proroka z bratrů Izraelitů (tzn. Ismaelity).
Ježíš v Novém zákoně předpověděl příchod Utěšitele. Prohlásil:
„a jiného Utěšitele dá vám“ (Jan 14:16).
Dále pak řekl:
„Já pak pravdu pravím vám, že jest vám užitečné, abych já odešel.
Nebo neodejdu-liť, Utěšitel nepřijde k vám; a pakliť odejdu, pošli ho
k vám. A onť přijda, obviňovati bude svět z hříchu, a z spravedlnosti,
a z soudu. Z hříchu zajisté, že nevěří ve mne. A z spravedlnosti, proto
že jdu k Otci, a již více neuzříte mne. Z soudu pak, proto že kníže
tohoto světa již jest odsouzeno. Ještěť bych měl mnoho mluviti vám,
ale nemůžete snésti nyní. Když pak přijde ten Duch pravdy, uvedeť
vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli
uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám. Onť
mne oslaví; nebo z mého vezme, a zvěstuje vám.“ (Jan 16: 7-14)
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Kdo je tedy vlastně tím „Utěšitelem“,
který má přijít po Ježíši?
Muslimští učenci věří, že to může být jen Muhammad, neboť jen
on naplnil Ježíšovo proroctví. Zmíníme několik bodů:
»» Význam slov Ježíše „jiného Utěšitele“ se nemůže vztahovat
na Ducha svatého, jelikož Duch svatý (část Svaté trojice
– Bůh otec, Bůh syn a Bůh duch svatý dle víry křesťanů
o trojjedinnosti), zde byl před a během mise Ježíše, zatímco
dle Bible má „Utěšitel“ přijít až poté.
»» Dále pak přišel Muhammad varovat svůj lid před hříchy
a nařídil jim počestnost. Byl vládcem i soudcem se „zákonem
ve své pravici“.
»» Muhammad dovedl lidi do konečné pravdy týkající se
jednoho pravdivého Boha, smyslu života, světa oného
a věčného a mnoha dalších.
»» Seznámil nás s událostmi, které naplnily mnoho proroctví,
a se zázraky, které mu Bůh přidělil.
»» Muhammad byl prorokem, který „nebude mluviti sám od
sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude“. Byl nástrojem,
skrze něhož Bůh vyjevil Svá slova, Svatý Korán. Muhammad
Jeho slova recitoval v Jeho jménu. Bible prorokovala: „mluviti
bude ve jménu mém“ (Dt. 18:19). Kapitoly Svatého Koránu
začínají slovy: „Ve jménu Boha.“
»» Muhammad a Svatý Korán velmi vychvalují Ježíše. Ctí jej
a i muslimové rádi dávají svým dětem jméno Ísa (Ježíš
v arabštině).
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Když se Židé ptali Jana Křtitele, kdo je, sám popřel, že by byl
Kristem, Elijášem nebo Prorokem.
A toto je Janovo svědectví: Když Židé poslali kněze a levíty
z Jeruzaléma, aby se ho zeptali: „Kdo jsi?“ Tehdy to vyznal a nezapřel.
Vyznal: „Já nejsem Kristus.“ Zeptali se ho: „Kdo tedy? Jsi Eliáš?“ A on
řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ A odpověděl: „Ne.“
(Jan 1:19-21)

Muslimští učenci argumentují, že je to Muhammad, o kterém
Bible hovoří. Verše: „Jsi ten Prorok?” A odpověděl: „Ne.” se zřetelně
nemohou vztahovat ani na Jana Křtitele a ani na Ježíše Krista, jak
sám Jan dosvědčil.
Moudrý, čestný a upřímný hledač pravdy by se měl sám sebe
objektivně zeptat:

KDO JE TÍM PROROKEM?
Kdo je pravým prorokem, jenž má přijít po Janu a Ježíši
s jedinečným poselstvím o jednom pravém Bohu?

JE TO MUHAMMAD!
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CO O NĚM ŘÍKAJÍ?
O proroku Muhammadovi toho bylo již mnoho napsáno.
Uvádíme pouze ukázky toho, co o něm řekli známé osobnosti.
Lamartine (známý historik) řekl:
„Pokud velikost důvodů, malost prostředků a skvělost výsledků jsou
třemi kritérii lidského génia, jak by vůbec někdo v moderní historii
mohl srovnávat jakéhokoliv velikána s Muhammadem?“
A na závěr napsal: „Zvážením všech standardů, kterými je lidské
velikánství měřeno, se můžeme ptát, zda je tu větší velikán než právě
on?“ (Historie De La Turqvie, Paříž 1854 – svazek II, str. 276 – 277)
Ve své knize „The 100: A ranking of the most influential
persons in history“ (100: Hodnocení nejvlivnějších lidí v historii)
Michael H. Hart řekl:
„Některé z mých čtenářů může překvapit má volba prvního
světově nejvlivnějšího člověka – Muhammada a jinými může být
zpochybňována. Ale on byl jediným mužem v historii, který byl
extrémně úspěšným jak po stránce náboženské, tak i sekulární.“
Hart závěrem napsal: „Touto nesouladnou kombinací sekulárního
a náboženského vlivu, si dle mého
názoru zasluhuje být považován za
nejvlivnějšího člověka v lidské historii.“ 2
Sir George Bernard Shaw, ve své knize
„The Genuine islam“ (Ryzí islám)
napsal: „Věřím, že kdyby muž jako on
měl získat vedení nad moderním světem,
uspěl by v řešení jeho problémů tak, že by
přinesl tomuto světu tolik potřebný mír
a štěstí.“
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A dodal: „Nepřekonatelně byl nejpozoruhodnějším člověkem, který
kdy po tomto světě chodil. Kázal víru, založil stát, postavil národ, dal
základy morálnímu kódu, zahájil nespočet sociálních a politických
reforem, ustanovil mocnou a dynamickou společnost, která
praktikovala a předvedla jeho učení a kompletně způsobil převrat ve
světovém lidském myšlení a chování na věky věků.“
(The Geniune Islam, svazek 1, 1936)

Mahatma Gandhi řekl:
„Byl jsem více než přesvědčen, že to
nebyl meč, který v oněch dnech vyhrál
místo islámu. Byla to nekompromisní
jednoduchost, Prorokova doslovná
skromnost, svědomitost v závazcích,
vášnivá oddanost svým přátelům a
následovníkům, jeho neohroženost,
odvážnost, jeho absolutní důvěra v Boha
a svou misi.„ (Young India Newspaper
(noviny Mladá Indie))

Wolfgang Goethe (známý evropský básník) věřil že:
„Je prorokem a ne básníkem a proto by měl být Korán viděn jako
božský zákon a ne jako lidský výplod napsaný pro nauku nebo
pobavení.“ (Noten und Abhandlungen zum Westslichen Dvan, WA I, 7, 32)
Encyklopedie Britannica (sv. 12) cituje:
„… spousta detailů v ranných zdrojích ukazuje, že byl čestným
a poctivým mužem, který si získal respekt a věrnost druhých, kteří byli
stejně tak jako on čestní a poctiví“ …Mohammad je nejúspěšnějším
ze všech proroků a náboženských osobností.“
Thomas Carlyle, ve své knize „Heroes and Hero-worship“, uvedl:

muhammad_A5_final.indd 18

27/03/2010 21:51

Víte, kdo to byl ?

19

„Jak mohl jeden muž, bez jakékoliv pomoci, spojit válčící kmeny
a potulné Beduíny do nejmocnějšího a civilizovaného národa
v méně než dvou desetiletích … Lži (pomluvy Západu), které kolem
jeho osoby kolují jsou potupou pouze nás samotných.“
V jedné z pozdějších prací „Islam: The Straight Path“, John
Esposito (univerzitní profesor náboženských a mezinárodních
věd, ředitel centra pro mezinárodní studie na univerzitě Svatého
Kříže, zakládající ředitel PABT centra pro muslimsko-křesťanské
porozumění, Georgetown univerzita, USA) řekl:
„Muhammad byl mezi těmi velikými náboženskými osobnostmi,
proroky a zakladateli náboženství, kteří svým obdivuhodným
charakterem a osobností povzbudili nezvyklou důvěru a rozhodnost.
Jeho fenomenální úspěch přilákal následovníky a vytvoření státu,
který dominoval Arábii, může být přiděleno pouze tomu faktu, že byl
bystrým, inteligentním vojenským stratégem, ale také neobyčejným
mužem … Muhammadovi následovníci zjistili, že byl spravedlivým,
počestným, zbožným, důvěryhodným, poctivým a soucitným
člověkem.“ (Esposito, 2004)
Objasnil, že „Muhammad nebyl zakladatelem islámu, ani nezačal
novou víru.“
Professor Esposito zdůraznil, že: „Islám přinesl reformu. Po dlouhé
době to bylo opět volání k absolutní odevzdanosti Alláhu (islám)
a uvedení v praxi Jeho vůli tak, jak byla vyjevena ve své kompletní
podobě Muhammadovi, pečeti proroků. Proto pro něj islám nebyl
novým náboženstvím, ale obnovení pravé víry …“ 3
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KRÁSNÉ CITÁTY
Pamatujete si ještě, co bylo zmíněno v první části této knihy
(špička ledovce)? Zmíněné koncepty byly založeny na vedení
Koránu a citátech proroka Muhammada. K zakusení krásy
a sladkosti jeho slov, níže uvedeme několik příkladu prorockých
rčení:
»» Dobré slovo je milodar.
»» Upřímný úsměv je milodar.
»» Nejlepší z vás jsou ti, jenž mají nejlepší charakter.
»» Odstranění překážky z cesty je milodar.
»» Nejlepším aspektem víry je trpělivost a tolerace.
»» Jednou se muž zeptal Posla Božího: „Který aspekt islámu je
nejlepší?“ Odpověděl: „Nakrmit a pozdravit ty, které znáš a ty
které ne.“
Dále pak prorok Muhammad řekl:
»» Milostiplný (Alláh) má slitování s těmi, kteří jsou milosrdní. Pokud
budeš mít slitování s těmi, jenž jsou na zemi, Ten, kdo v nebesích
je, bude mít slitování s tebou.
»» Nikdo z vás opravdu nevěří, dokud si nebude přát pro svého
bratra to, co si přeje sám pro sebe.
»» Není věřícím ten, kdo jí dosyta, zatímco jeho soused jde do
postele hladový.
»» Není silný ten, kdo porazí druhého, ale silným je ten, kdo se ve
zlosti ovládne.
»» Bůh vás nesoudí dle vašich těl a vzhledu, ale prohlédne vaše srdce
a dívá se na vaše skutky.
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»» Nejlepší z vás (je ten), kdo je nejlepší ke své rodině a já jsem
nejlepší z vás k mé rodině.
»» Nejlepší z vás jsou ti, kteří jsou nejlepší ke svým ženám.
»» Nejlepší z islámu je chovat se s vlídností a tolerancí.
»» Nejlepší z lidí jsou ti, kteří jsou (druhým) nejužitečnější. 4
Toto je pouze několik příkladů Prorokových moudrých,
výtečných a zlatých rčení.
Muhammad svá slova nejen
prohlašoval a učil, ale stejně
tak byl sám jejich jedinečným
příkladem v běžném životě.
Muhammadovy
způsoby
a
jednání s druhými odrážely
jeho
mravy,
milosrdenství,
poctivost, upřímnost, vlídnost,
pravdomluvnost,
pokoru,
štědrost, odpuštění, trpělivost a
toleranci, stejně tak jako mnoho
dalších skvělých kvalit. Příběhy,
příklady a důkazy těchto velkolepých vlastností posledního
Proroka jsou tak početné, že není ani možné se zde o nich zmínit
detailně. Ale pojďme se podívat alespoň na tento jeden příklad.
»» Poté, co ho jeho Mekkánští oponenti odmítli a neuvěřili
v jeho poselství, islám …
»» Poté, co jej pronásledovali, ubližovali mu a pokoušeli se jej
několikrát zabít …
»» Poté, co mučili a zabili mnoho jeho společníků a milovaných...
»» Poté, co bojovali s ním a s jeho společníky a vyhnali je z jejich
domovů, majetků a pozemků …
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Jaká mohla být Muhammadova reakce vůči jeho Mekkánským
nepřátelům, když pak zase vítězně vstoupil do Mekky a osvobodil
ji od modlářství a pohanství?
Potom, co Muhammad spolu s muslimy vstoupil do Mekky, nechal
si shromáždit všechny Mekkánce. Ti se obávali odplaty za jejich
týraní a zabíjení muslimů. Muhammad se jich zeptal: „Co si myslíte,
že s vámi udělám?“ Odpověděli: „Ty jsi štědrý bratr, syn počestného
bratra našeho.“ Pak jim vlídný, tolerantní, štědrý a milosrdný Prorok
odpustil: „Nikdo vám neublíží. Můžete jít, jste volní.“ 5
»» Viděli jste někdy podobnou scénu?
»» Slyšeli jste někdy podobný příběh?
»» Cítíte Prorokovu milosrdnost?
Profesor John Esposito tuto událost popsal následovně:
„Raději než mávání mečem před svými bývalými nepřáteli, upustil
od pomsty a rabování a přijal dohodu a udělil milost. Z jejich strany
pak Mekkánci přijali islám, Muhammadovo vedení a začlenili se do
ummy (muslimské komunity).“
A teď to srovnejte skrze lidskou historii, jaké ohavnosti páchaly
mocnější národy poté, co neprávem napadly, okupovaly a mučily
jiné?
Čím více se dovídáme o Muhammadově životě, tím více
zjišťujeme jak výtečné měl chování a charakter a že dává za
pravdu verši Koránu: „A neposlali jsme tě leč jako znamení
milosrdenství pro lidstvo veškeré.“ (21:107)
Prorok Muhammad řekl: „Byl jsem poslán zdokonalit vznešené rysy
charakteru.“
A Korán to potvrzuje:
„vždyť vskutku povaha tvá je vznešená.“ 68:4
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ZÁVĚR
Jediný pravý Bůh (Alláh) seslal mnoho proroků a poslů, včetně
Adama, Noema, Abrahama, Mojžíše, Ježíše a Muhammada (mír
se všemi).
Ten samý jediný pravý Bůh nám řekl, že Muhammad je Jeho
posledním a konečným prorokem celému lidstvu (muslimům,
židům, křesťanům, hindům, budhistům, ateistům, agnostikům…)
Islám nás učí být spravedlivými, moudrými, upřímnými,
čestnými, objektivními a svobodomyslnými v hledání pravdy
a při jednání s druhými nebo při jejich hodnocení.
Hledání pravdy by mělo být postaveno na spolehlivých zdrojích
a věrohodných faktech. Jednání nebo souzení druhých by mělo
být učiněno se spravedlností, pozitivním přístupem, dialogem,
vzájemným respektem a jasným porozuměním.
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ZÁVĚREČNÁ MYŠLENKA
A rád bych se zeptal těch nečestných politických a náboženských
vůdců, spisovatelů, historiků a lidí z médií, kteří nespravedlivě
obviňují islám a všechny muslimy z terorismu a tvrdí, že islám
se rozšířil mečem, těch, kteří chorobomyslně zobrazují Alláha,
jediného pravého Boha a Jeho posledního proroka Muhammada
ve svých nejhorších a nejškaredějších kresbách a karikaturách:
»» Tohle je význam slova „svoboda“ a „svoboda slova“? Není
zde dvojitá míra, co se týká jednání s islámem a muslimy?
(Například, proč nikdo neslyší termíny jako „křesťanský
terorista“ nebo „židovský terorista“ i přesto, že tu nechybí
ohavnosti, které na lidech jiných náboženství páchají?)
»» Má kdokoliv svobodu urazit, zlořečit a pohrdat druhými
a jejich vírou, nebo je obviňovat z terorismu?
»» Takto má být civilizace, demokracie a svoboda vyučována
mladým generacím na školách, univerzitách a ve
společnosti všeobecně?
»» Opravdu díky meči islámu tisíce moudrých, objektivních,
upřímných a svobodomyslných mužů a žen vstupují
dennodenně do islámu?
Pokud chcete poznat opravdové důvody, proč lidé vstupují do
islámu, pak existuje mnoho knih, článků a webových stránek, které
diskutují o tom, proč a jak bratři a sestry přijali islám. (Doporučil
bych například: Islam Our Choice: Portraits of Modern American
Muslim Women – editováno Debrou L. Dirks a Stepahanie Parlove.
Dostupné na internetu.)*
* slovenské stránky www.islamweb.sk ve své sekci „Knižnica“ nabízejí mnoho
takových příběhů.

muhammad_A5_final.indd 26

27/03/2010 21:51

Víte, kdo to byl ?

27

SLOVNÍČEK
Alláh

V arabštině znamená Alláh jméno jednoho pravého Boha,
Stvořitele všeho. Islám nás učí, že Alláh je pravým Bohem celému
lidstvu. Arabští židé a křesťané používají stejné jméno pro Boha.

Muhammad

Poslední prorok jediného pravého Boha, který byl seslán celému
lidstvu. Muslimové vždy po zmínění jeho jména dodávají – mír
a požehnání Alláha s ním.

Islám

Znamená odevzdání se do vůle jediného pravého Boha.

Muslim

Ten, kdo se odevzdává do vůle jediného pravého Boha.

Vznešený Korán

Poslední slovo a vedení jediného pravého Boha, které bylo
vyjeveno proroku Muhammadovi.
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ODKAZY A ZDROJE
Vznešený Korán - překlad I. Hrbek
Hadíthy (Prorokova rčení)
Svatá Bible kralická

POZNÁMKY
1. Mohammed The Prophet, Prof. K. S. Ramakrishna Rao,
předseda filozofické katedry, Univerzita Mysore, Indie.
Dostupné na internetu.
2. The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History,
Michael H. Hart. Dostupné na internetu.
3. Islam: The Straight Path, John L. Esposito,
Oxford University Press, 2004
4. Hadíthy vybrány z The Best in Islam, Dr. Bilal Philips,
Dar Al Fatah, UAE, 1996
5. Scenes From the Life of Prophet Muhammad, Dr. Muhammad
Badawi, Dar Ibn Hazm Publishing House, 1993
Poznámky pod čarou byly dodatečně přidány překladatelkou.
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UŽITEČNÉ ODKAZY
Odkazy v anglickém jazyce:
www.mercyprophet.com
www.sultan.org
www.islamway.com
www.islamworld.net
www.islam-guide.com
Informace o islámu v českém jazyce:
www.islamcz.cz
www.proislam.org
Autorovy publikace:
Who is The True God
God in Christianity: What is His Nature?
Just One Message!
Have You Discovered its Real Beauty?
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Dr. Naji Ibrahim Arfaj
Přeloženo z anglického originálu
Have You Discover The Truth About Him ?

World Wide Association for Introducing Islam

Pro jakékoliv informace, návrhy, odezvu, nebo pokud byste
chtěli sdílet nové nápady, obrázky nebo fotografie pro druhé
vydání této knížky, prosím pište:
Naji Ibrahim Arfaj
E-mail: abctruth@hotmail.com
info@abctruth.net
www.abctruth.net
Tel. +9665 0591 3113
P.O. Box 418 Hofuf, Ahsa 31982 KSA
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jazykovědě v roce 1995. Strávil více než 20 let zkoumáním
komparatavního náboženství. Publikace „Have You
Discovered its Real Beauty?“ je výsledkem jeho rozsáhlého
výzkumu a zkušeností. Často přednáší široké veřejnosti po
celém světě.
Dr. Naji je autorem několika knih (dostupné na internetu) a
uvádí rozhlasové i televizní programy. Také je ředitelem Civil
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ISBN 978-80-904598-0-9

muhammad_A5_final.indd 32

27/03/2010 21:51

