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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
V mene Allaha, Milostivého, Milosrdného 

 
 
 
 
 

 نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 َّ يك ىك

 
„ náležia najlepšie mená, tak Ho nimi nazývajte. A nechajte tých, ktorí 

sa neviery dopúšťajú odchýlením sa od Jeho mien. Dostane sa im náležitá 
odplata za to, čo konali. V radoch tých, ktorých sme stvorili, je spoločenstvo, 
ktoré usmerňuje k pravde a podľa nej spravodlivosť zavádza. A tí, ktorí za lož 

naše znamenia označili, tých prilákame postupne odtiaľ, odkiaľ netušia.“



 

 

Fonetický prepis arabského jazyka 
 

Arabské 
písmeno 

Fonetický 
prepis 

Výslovnosť 

ح –ـخ   ḧ ako slovenské /h/ vyskytujúce sa v slovách „Ţehra“ 
či „hrniec“ 

 ṡ vyslovené so špičkou jazyka medzi zubami - ako س
anglické /th/ v slove „thin“ a „math“ 

 ḥ vyslovené s jazykom poloţeným niţšie a ػ
zatiahnutým dozadu tak, aby cez úzky priechod z 

hrdla prúdil vzduch - podobný zvuk nastáva v 
prípade, ţe si v zime do studených rúk fúknete 

horúci vzduch z úst na zohriatie 

 ż vyslovené so špičkou jazyka medzi zubami - ako ذ
anglické /th/ v slove „this“ a „that“ 

 ṣ emfatické /s/ vyslovené s jazykom zatiahnutým ؾ
dozadu 

 ḍ emfatické /d/ vyslovené so špičkou jazyka za ق
prednými hornými zubami a jazykom zatiahnutým 
dozadu; okraje jazyka sa dotýkajú horných zadných 

zubov 

 ṭ emfatické /t/ vyslovené so špičkou jazyka ن
dotýkajúcou sa hranice medzi prednými hornými 

zubami a ďasnom a so stredom jazyka trochu niţšie 

 ẓ emfatické /z/ vyslovené so špičkou jazyka medzi ظ
prednými zubami a stredom jazyka trochu niţšie 

 ˁ hrdelný zvuk vo forme silného rázu - podobný ع
počiatočnému zvuku pri zvracaní 

 /ġ Račkované /r ؽ

 ḳ niečo ako /k/ vyslovené tak, ţe sa koreň jazyka م
dotkne čapíka, t.j. /k/ vyslovené hlboko v hrdle 

ٝ w ako anglické /w/ vyskytujúce sa v slovách „wet“ či 
„away“ - vyslovíme /u/ s vyšpúlenými perami tak, 

ţe sa zuby nedotknú pier 

 
Ostatné arabské fonémy sú prepísané na základe slovenskej ortografie. 
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Vysvetlivky 
 
(): Ṣalla-Allahu ˁalejhi wa sallam (poţehnanie a mier s ním): hovoríme, ak 
spomenieme proroka Muḥammada. 
 
(): ˁAleihis-sallam (mier s ním): hovoríme, ak spomenieme jedného 
z prorokov. 
 
(): Raḍija Allahu ˁanhu (nech je s ním Alláh spokojný): hovoríme, ak 
spomenieme jedného z prorokových spoločníkov. 
 
( ): Raḍija Allahu ˁanha (nech je s ňou Allah spokojný): hovoríme, ak 
spomenieme jednu z prorokových nasledovníčok. 
 
(): Raḍija Allahu ˁanhuma (nech je s nimi Allah spokojný): hovoríme, ak 
spomenieme dvoch z prorokových spoločníkov. 
 
(): Raḍija Allahu ˁanhum (nech je s nimi Allah spokojný): hovoríme, ak 
spomenieme viacerých z prorokových spoločníkov. 
 
(): Raḍija Allahu ˁanhun (nech je s nimi Allah spokojný): hovoríme, ak 
spomenieme viaceré z prorokových nasledovníčok. 
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Úvod 

Všetka sláva patrí len Allahovi  a nech je pokoj a mier s najlepším poslom , 
ktorého si Allah  vybral, aby naplnil svoje náboţenstvo, a tým bol posledným 
prorokom  zoslaným na tento svet. 
 
Zvestovanie začalo, keď Alláh zoslal posolstvo Muḥammadovi  skrze anjela 
Gabriela vo forme jasného a zrozumiteľného slova. Toto slovo nesie všetky 
zásady ţivota a je ním: Iḳra (Čítaj!). Je kľúčom od všetkého poznania 
a najlepším poznaním je to, ktoré sa viaţe na poznanie Vznešeného Alláha. 
 
Alláh prikázal vo Svojej Vznešenej Knihe, aby sme Ho prosili o rozšírenie 
nášho poznania o Ňom: 

َّ ىه مه جه ين ُّ  
„… povedz: ‚Pane môj, pridaj mi poznania.„“ {20:114} 

 
Alláh rozlišuje medzi tým, ktorý má poznanie, a tým, ktorý ho nemá: 

َّ هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف ُّ  
„Povedz: ‚Dajú sa porovnať tí, ktorí majú poznanie s tými, ktorí poznanie 

nemajú?“ Na to spomínajú tí, ktorí rozum majú.„“ {39:9} 
 
Alláh pozdvihol tých veriacich, ktorí majú poznanie: 

َّ مث هت مت هب هئمب مئ هي مي خي حي جي ٰه مه ُّ  
„Alláh pozdvihne tých z vás, ktorí uverili a tých, ktorým bolo dané poznanie o 

niekoľko stupňov. Alláh o tom, čo konáte, dobre vie.“ {58:11} 
 
Alláh nám uštedril, aby sme dokončili knihu o tom, ako sa prorok  modlil. 
Povinnosťou kaţdého muslima je zachovávať tento pilier a jeho pravidlá, aby 
nebol nevedomý a uctieval Alláha s vedomím a poznaním. 
 
Nadväzujúc na ňu, je tu kniha o postení obsahujúca všetky informácie, ktoré sú 
potrebné pre muslima  ohľadom pravidiel povinného i dobrovoľného pôstu. 
 
Rozhodli sme sa oboznámiť muslimov o viere a jej pilieroch. Prorok  ich 
pripomenul v ḥadíṡe: „Imán (viera) znamená vieru v Alláha, anjelov, nebeské 
písma, Alláhových poslov, posmrtný ţivot a v dobrý a zlý ḳadar (osud).“ 
{Muslim} 



(ˁ  ع) 
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(ṭ   ن) 
 

(ẓ  ظ) 
 

(ḳ  م) 
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(w   ٝ) 
 

(ḧ ح/ـخ) 

 

11 
 

Kniha, ktorú sme vybrali, je kniha Al-ˁaḳídatul wásiṭijjaḧ od Šejcha islámu ibnu 
Tajmijjaḧ. Bola pomenovaná wásiṭijjaḧ z niektorých dôvodov, napr.: pýtajúci sa 
na túto ˁaḳídu bol z irackého mesta Wásiṭ; predstavuje striedme (wasaṭ) 
chápanie islamskej viery a zavrhuje nesprávne chápanie jej odporcov. 
 
V publikácii sa pridrţiavame dvoch učencov, ktorí napísali komentár k tejto 
knihe, a to: šejch Muḥammad Chalíl Harrás a šejch Muḥammad ibin Ṣaleḥ Al-
ˁuṡaimín. 
 
V knihe pojednávame o všetkom, v čo má muslim veriť ohľadne Alláha a Jeho 
atribútov, ohľadne nasledovania Ḳoránu a sunny, o imáne a jeho podmienkach, 
o posmrtnom ţivote a Súdnom dni, o osude, ohľadne lásky voči prorokovej  
rodine, jeho manţelkám a spoločníkom . 
 
Vedzte milí bratia a milé sestry, ţe táto kniha je pre vás záchytným bodom ku 
chápaniu slov učencov a kníh pojednávajúcich o ˁaḳíde, je zaloţená na dôkazoch 
z Ḳoránu a sunny a upriamuje na správny smer. 
 
Preklad knihy a následné úpravy: 
- Kniha je zaloţená na anglickom preklade knihy z arabského originálu. 
- Porovnali sme anglickú verziu s arabským originálom a opravili existujúce 

chyby. 
- Vynechali sme preklad arabských básní a iné odbočky, ktoré nepojednávali o 

hlavnej téme danej kapitoly. 
- Usporiadali sme niektoré verše a hadísy, ktoré neboli vhodne pouţité v danej 

kapitole. 
- Upravili sme preklady jednotlivých veršov v slovenskom preklade Ḳoránu. 
- Vybrali sme autentické hadísy, ktoré sú dostačujúcim dôkazom pre danú 

tému. 
- Pouţili sme niekoľko arabských výrazov na rozšírenie islamskej slovnej 

zásoby pre muslimov. 
- Na koniec knihy sme pridali niekoľko apendixov, v ktorých sme 

podrobnejšie objasnili dôleţité témy. 
 
Štruktúra knihy: 
- Kaţdá kapitola je rozdelená do dvoch častí: 
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a. Text v sivom rámčeku pozostáva z arabského originálu a nasleduje 
jeho slovenský preklad. 

b. Text mimo rámčeku vysvetľuje a objasňuje text ˁaḳídy. 
- Verše Ḳoránu či ḥadíṡy sú v úplnom znení spomenuté len raz na začiatku (v 

sivom rámčeku) a ďalej sa spomína uţ len ich čast (tučným písmom), aby 
sme zbytočne nepredlţovali text. 

- Arabské výrazy nie sú napísané arabským písmom, ale uprednostnili sme 
slovenský prepis výslovnosti arabského jazyka so špeciálnymi fonetickými 
symbolmi. 

- Na kaţdej ľavej strane je pomôcka pre výslovnosť arabských slov. 
 
Prosíme Vznešeného Alláha, aby táto kniha bola muslimom na osoh. Taktieţ  
prosíme Alláha, aby odpustil ľuďom, ktorí pracovali na tejto knihe, aby ich 
odmenil najlepšou odmenou. Nech Alláh zošle poţehnanie a mier na proroka 
Muḥammada , jeho rodinu, priateľov, spoločníkov a tých, ktorí ho nasledovali, 
aţ do Súdneho dňa. 
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Vysvetlenie ḥamd a madḥ 

 ِْ ِؽ٤ ِٖ اُسه َٔ ْؽ ِ اُسه ِْ هللاه  ثِْع
 ِ ل٠َ ثِبّلِله ًَ َٝ  ِٚ ِِّ ًُ  ِٖ ٣ َِٜسُٙ َػ٠َِ اُدِّ َُْؾنِّ ٤ُُِْظ ِٖ ا ِد٣ َٝ َُُْٜدٟ  ََ َزُظَُُٞٚ ثِب ِ اُهِر١ أَْزَظ ُد ّلِِله ْٔ َُْؾ اا ٤ِٜدا  . َؼ

 
V mene Alláha Milostivého, Milosrdného. 
Všetka chvála patrí Alláhovi, ktorý poslal Svojho posla s vedením a pravým 
náboţenstvom, dávajúc mu dominantnosť nad všetkými ostatnými 
náboţenstvami a Alláh postačuje ako svedok. 
 
Začať činnosť slovami bismilláh a al-ḥamdu lilláh nie je spomenuté v ḥadíṡoch, 
je to však zrejmé zo sunny týkajúcej sa činov proroka . Ako príklad uvádzame 
skutočnosť, ţe recitáciu Ḳoránu začíname výrazom bismilláh. V Ḳoráne je 
uvedené, ţe Šalamúnov list taktieţ začínal výrazom bismilláh:  

َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّ  
„Povedala (kráľovná Sáby): „Hodnostári, bol mi hodený vznešený list, je od 

Šalamúna a je v mene Alláha Milostivého, Milosrdného.“ {27:29-30} 
 
Takto začínali aj listy, ktoré prorok  posielal vtedajším vládcom, aby ich 
vyzval k prijatiu islámu. Ba čo viac, piatkové kázne začínal prorok  týmto 
spôsobom a jeho spoločníci a učenci v tom pokračovali. 
 
Ḥamd vyjadruje chválu bez ohľadu na úţitok z nej, či to je uţ priazeň alebo 
čokoľvek iné. Príkladom môţe byť výrok: „Vyjadril som ḥamd nejakej osobe 
v súvislosti s cenou, ktorá mu bola udelená, alebo pre jeho odváţny čin.“ 
 
Šukr (vďaka) je emocionálna alebo verbálna chvála, za nejakú láskavosť. Značí 
to, ţe slovo ḥamd sa beţne pouţíva v jednej situácii a slovo šukr v inej. 
 
Podľa ibn Al-Ḳajjimovho opisu rozdielu slov ḥamd a madḥ (chvála) označuje 
ḥamd vyjadrenie vlastností s láskou, kým madḥ označuje vyjadrenie vlastností, 
ale nemusia nutne zahŕňať lásku. Preto má ḥamd osobitnú konotáciu a madḥ 
všeobecný význam. 
 
V slove al-ḥamdu sa predpona al- pouţíva na vyjadrenie úplnosti, teda všetkých 
podôb ḥamd. Niektorí ho opisujú ako všeobecné podstatné meno a trvajú na 
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tom, ţe dokonalý ḥamd patrí len Alláhovi. Toto slovo dokazuje, ţe Alláh má 
všetky dokonalé a krásne atribúty. 
 
Lexikologicky slovo rasúl (posol) označuje osobu, ktorá bola vyslaná 
s posolstvom. Podľa odborných termínov šaríˁaḧe je rasúl slobodný človek, ku 
ktorému prišli Alláhove zjavenia a ktorému bolo prikázané, aby ich oznámil 
ostatným. Ak mu nie je prikázané oznámiť to ostatným, nazýva sa nabi (prorok). 
Kaţdý rasúl je teda súčasne aj nabi, avšak kaţdý nabi nie je súčasne aj rasúl. 
Slovo rasúl tu označuje osobnosť Muḥammada . 
 
Hidájaḧ znamená ukázať cestu, viest a usmerňovať. V Ḳoráne sa píše: 

َّخص حص مس خس حس جس مخ ُّ  
„Samúdovcov, tých sme správne usmernili, ale bola im milšia slepota pred 

správnym usmernením.“ {41:17} 
 
V tomto verši znamená hidájaḧ usmerniť. Tento význam slova hidájaḧ je 
všeobecne platný. V tomto zmysle sa Ḳorán a prorok  nazývajú hádi 
(usmerňujúci). 
 
Slovo hidájaḧ taktieţ znamená dobrodenie a zjavenie. V tomto zmysle je 
pouţité osobitne pre tých, ktorým Alláh dáva hidáju. Tu to označuje všetky 
pravdivé informácie, pravú vieru, uţitočné poznanie a dobré skutky, ktoré 
priniesol prorok . 
 
Slovo dín má niekoľko významov, napríklad zúčtovanie, skromnosť 
a poslušnosť. Dín taktieţ označuje všetky prikázania a zákony, ktoré Alláh 
zoslal prorokovi , vzťahujúce sa na vieru, oznámenie alebo skutky. 
 
Slovo ḥaḳḳ označuje to, čo je dokázané a skutočné. Jeho antonymum je báṭil  čo 
označuje niečo nepravdivé. 
 
Alláhovi patrí chvála pre všetky dobrodenia, ktoré daroval ľudstvu a ktoré sú za 
hranicami nášho chápania. Jeho najväčším dobrodením je to, ţe vyslal 
Muḥammada  s pravým náboţenstvom a učinil ho dominantným nad 
ostatnými náboţenstvami na základe racionality. Podávať svedectvo v prospech 
Alláha znamená, ţe pomáhal Svojmu poslovi skrze Svoju podporu, zázraky 
a mnohé dôkazy. 
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Význam šahády 

ا ػَ  دا ٔه َؾ ُٓ ٕه  أَْؼَُٜد أَ َٝ ا.  ِؽ٤دا ْٞ رَ َٝ  ِٚ ا ثِ ْؽَدُٙ ََّل َؼِس٣َي َُُٚ اِْهَسازا َٝ  ُ أَْؼَُٜد أََّله اََُِٚ اَِّله هللاه َزُظُُُٞٚ َٝ َٝ ْجُدُٙ 
ْؾجِ  ـَ َٝ  ِٚ َػ٠َِ آُِ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِه٠ هللاه ا.ـَ ِص٣دا َٓ ب  ٔا َْ رَْع٤ِِ َظِه َٝ  ِٚ 

 
Dosvedčujem, ţe niet pravého boha okrem Alláha. Je jediný a nemá ţiadnych 
spoločníkov. A dosvedčujem, ţe Muḥammad je Jeho sluţobníkom a poslom. 
Nech Alláh zahrnie jeho, jeho rodinu a jeho spoločníkov hojnosťou pokoja a 
mieru.
 
Podmienkou vyslovenia šahády (svedectva) je svedkova znalosť obsahu 
svedectva a viera v jeho správnosť a jasnosť. Svedok je hodnoverný len vtedy, 
keď je spôsobilý potvrdenia a presvedčenia a jeho jazyk je v súlade s jeho 
srdcom. Keďţe pokrytci dosvedčovali len jazykom, Alláh ich vyhlásil za 
klamárov. 
 
Lá iláha illa Alláh (Niet boţstva hodného uctievania okrem Alláha) je veta 
tawḥídu (islamského monoteizmu), v ktorej sú všetci Alláhovi poslovia jednotní. 
Je súhrnom a podstatou ich poslania a posolstva. Kaţdý posol začal svoje 
poslanie touto vetou. 
 
Začiatok vety vylučuje boţstvo iné neţ Alláha a jej koniec potvrdzuje boţstvo 
Alláha samotného. Znamená to, ţe niet ţiadnej skutočnej bytosti zasluhujúcej si 
uctievanie a tento zmysel je posilnený frázou, ţe On je jediný a nemá ţiadnych 
spoločníkov. 
 
Podávaním svedectva na podporu proroka (Muḥammadun rasulul-láh) spolu 
s podávaním svedectva o Alláhovi je potvrdené, ţe je potrebné podávať 
svedectvo o oboch. Jedno je neúplné bez toho druhého. Preto sú oboje 
spomenuté súčasne v ażáne (zvolávaní k modlitbe) a tašahhude (počas 
modlitby). Niektorí učenci to uvádzajú vo vysvetlení verša: 

َّ خم حم جم ُّ  

„A pozdvihli sme postavenie tvoje (Muḥammad).“ {94:4} 
 
„A dosvedčujem, ţe Muḥammad je Jeho sluţobníkom a poslom“  stanovuje 
atribúty posolstva a sluţby proroka , keďţe tieto dve veci sú najdôleţitejšie 
atribúty toho, kto uctieva Alláha. Uctievanie je základný dôvod a cieľ stvorenia 
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ľudstva a dţinov a dokonalosť tvorstva spočíva v praktickom uvedomení si 
tohto cieľa. Keď je veriaci dôsledný v sluţbe, jeho status je pozdvihnutý. 
Stanovením atribútu sluţby proroka , sú s tým v rozpore tí, čo zacházajú do 
extrémov a povyšujú proroka  na úroveň boţstva. Prorok  opakovane 
varoval: „Nemali by ste ma zboţšťovať tak, ako kresťania zboţštili Máriinho 
syna. Som len sluţobníkom Alláhovým a Jeho poslom.“ {Al-Buchári} 
 
Pri podávaní šahády (svedectva) veriaci uznáva, ţe Muḥammad  je dokonalý 
v sluţbe ako Alláhov posol. Taktieţ je tým vyjadrené, ţe má najvyššie 
postavenie, čo sa týka dokonalosti atribútov v celom ľudstve. Šahádaḧ 
(svedectvo) bude úplné len vtedy, keď sluţobník dosvedčí myšlienky, ktoré 
prorok  priniesol, keď sa bude riadiť jeho prikázaniami a vzdá sa vecí, ktoré 
zakázal. 
 
Doslovný preklad slova ṣalát je modlitba. Význam výrazu „Ṣalát za proroka “ 
je vysvetlený v ḥadíṡe od Abúl ˁAlijah, ktorý podal: „Ṣalát za proroka  
znamená, ţe Alláh ho chváli pred anjelmi.“ {Al-Buchári} 
 
Význam ṣalátu vysloveného anjelmi spočíva v tom, ţe sa modlia za odpustenie 
posla Alláhovho, a ṣalát vykonávaný človekom je prosba a ţiadosť. 
 
Výraz ál-a-rasúl označuje tých príbuzných proroka , ktorým bolo zakázané 
prijímať zakáḧ (almuţna), t.j. ľudí patriacich k Banú Hášim a Banú Al-Muṭṭálib. 
Podobne môţe slovo ál označovať nasledovníkov proroka . 
 
Aṣḥáb označuje všetkých ľudí, ktorí videli proroka  v stave, keď sa stali 
veriacimi, a ktorí zomreli v pevnej viere1. 
 
Salám znamená prosbu o bezpečie pred zlými vecami. Je tieţ jedným 
z Alláhových mien a znamená, ţe je oslobodený od všetkých 
chýb, nedostatkov, je bezpečný a spoľahlivý, a ţe Svojim verným sluţobníkom 
dá bezpečie v posmrtnom ţivote. 
 
 
 

                                            
1 Viera saḥabaḧ je podrobnejšie rozobraná v kapitole Saḥabaḧ sú tí najlepší z tejto ummy. 
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Úvod k spasenej skupine a jej viere 

ْ٘فُ  َٔ ُْ ُْلِْسهَِخ اُ٘هبِع٤َِخ ا ب ثَْؼُد؛ كَََٜرا اْػزِوَبُد ا ٓه ِّ اُعهبَػخِ أَ بَػخِ أَ  َٞزِح ا٠َُِ ه٤َِب َٔ َُْغ ا َٝ ٘هِخ  َِ اُعُّ ْٛ:  ِ ُٕ ثِبّلِله ب َٔ ٣ َٞ اْْلِ ُٛ َٝ
 . ِٙ َؼسِّ َٝ  ِٙ ُْوََدِز َخ٤ِْس ُٕ ثِب ب َٔ ٣ اْْلِ َٝ ِد،  ْٞ َٔ ُْ ُْجَْؼِش ثَْؼَد ا ا َٝ  ،ِٚ ُزُظِِ َٝ  ،ِٚ زُجِ ًُ َٝ  ،ِٚ زِ ٌَ ََلئِ َٓ َٝ 

 
Po vysvetlení pojmov ḥamd a ṣalát bude táto rozprava opisovať vieru 
skutočných nasledovníkov ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ, t.j. al-firḳatun 
nádţijiatul manṣúraḧ (spasenej a úspešnej skupiny) aţ do Súdneho dňa. Ich 
viera je nasledovná: viera v Alláha, Jeho anjelov, Jeho písiem, Jeho poslov, vo 
vzkriesenie po smrti a v dobrý a zlý ḳadar (osud). 
 
Výraz ammá baˁd sa pouţíva na označenie začiatku hlavnej témy. Prorok  
často pouţíval tento výraz na začiatku svojich chuṭbaḧ (kázní) a spisov. 
 
Slovo ˁaḳídaḧ je odvodené od základu „ˁa-Ḳa-Da“, ktorý znamená zviazať alebo 
zauzlovať. Al-ˁaḳd znamená „niečo pevne uviazať“. 
V isláme je ˁaḳídaḧ činom srdca, teda uveriť v niečo a utvrdiť sa o tom srdcom. 
Je to v podstate to, čo človek prijíma ako náboţenstvo alebo vieru. Taktieţ sa 
tomu hovorí ímán, články imánu či piliere viery. 
 
Firḳaḧ sa pouţíva na označenie skupiny ľudí. Autor ju oprávňuje na spásu 
a pomoc na základe jedného prorokovho  ḥadíṡu: „Jedna skupina z mojej 
ummy sa bude vţdy pridŕţať pravdy a vţdy sa jej dostane pomoci od Alláha. 
Nikto, kto sa od nej odlúčil, jej nebude schopný aţ do Súdneho dňa uškodiť.“ 
{Al-Buchári} 
 
V ďalšom ḥadíṡe prorok  hovorí: „Táto ummaḧ bude rozdelená na 
sedemdesiattri firḳaḧ (skupín) a okrem jednej firḳaḧ budú všetky v pekle. Táto 
jedna firḳaḧ bude tá, ktorá bude nasledovať moje spôsoby a spôsoby mojich 
spoločníkov.“ {At-Tirmiżi} 
 
V spojení ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ výraz sunnaḧ označuje spôsoby a zvyky, 
ktorých sa pridŕţali prorok  a jeho ṣaḥábaḧ  (spoločníci). Vtedy ešte 
nevznikli heretické inovácie a rozdielne vierovyznania. 
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Slovo dţamáˁaḧ označuje ľudí, ktorí sa zhromaţďujú. V tomto prípade označuje 
tých ṣaḥábaḧ  (spoločníkov) a tábiˁín 1 , ktorí prijali pravdu preukázanú 
v Ḳoráne a ḥadíṡoch a zhromaţďovali sa. 
 
 
Šesť pilierov imánu (viery) 

Pokiaľ človek neverí v týchto šesť pillierov v súlade s Ḳoránom a sunnou, jeho 
viera nebude dokonalá. Ak niekto poprie čo i len jednu z týchto šiestich pillierov 
alebo v ne neverí v súlade s Ḳoránom a sunnou, je káfir (neveriaci). Toto všetko 
je opísané v ḥadíṡe známom ako ḥadíṡ anjela Gabriela. 
 
Anjel Gabriel prišiel k prorokovi  prezlečený do ţiarivo bieleho oblečenia bez 
známok cestovania a spýtal sa ho otázky o isláme, imáne a iḥsáne2. On  na to 
odpovedal: „Imán znamená vieru v Alláha, anjelov, nebeské písma, Alláhových 
poslov, posmrtný ţivot a v dobrý a zlý ḳadar (osud).“ {Muslim} 
 
Al-maláikaḧ je mnoţné číslo slova malak, čo znamená anjeli. Pojmom sa myslia 
Alláhove tvory, ktoré stvoril, aby obývali nebesia, a ktorým pridelil záleţitosti 
Jeho tvorstva. Spomenul ich vo Svojej Knihe a vysvetlil, ţe nie sú voči Alláhovi 
neposlušní a vykonajú všetko, čo im je prikázané. Vo dne v noci neúnavne 
velebia Alláha. 
 
Je nám prikázané, aby sme verili vo všetky atribúty a činy anjelov, ktoré sú 
opísané v Ḳoráne a ḥadíṡoch, a mlčali o tých, ktoré neboli spomenuté, lebo sú 
súčasťou záleţitostí nevidideľného, ktoré poznáme len do tej miery, do akej nám 
to povedali Alláh a Jeho posol . 
 
Al-kutub označuje písma, ktoré Alláh zoslal z nebies Svojim poslom. Spomedzi 
nich sú nám známe Abrahámove knihy, Mojţišova Tóra, Jeţišove Evanjelium, 
Dávidove Ţalmy a Ḳorán. Ḳorán bol zoslaný ako posledné písmo a ochraňuje 
i potvrdzuje všetky predchádzajúce písma. 
 

                                            
1 Generácia nasledujúca hneď po ṣaḥábaḧ, ktorí stretli ṣaḥábaḧ v stave, keď sa stali veriacimi, a ktorí zomreli v 
pevnej viere. 
2 Najvyššia duchovná túţba uctievať Alláha, akoby ste Ho neustále videli, a aj keď Ho nevidíte, On vás istotne 
vidí. 
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Slovo ar-rusul označuje tých ľudí, ktorým bolo zoslané zjavenie od Alláha. 
Tieto zjavenia obsahujú prikázania šaríˁaḧ a poslom je prikázané, aby ich kázali. 
Je potrebné, aby sme mali osobitnú vieru v 25 poslov, ktorých Alláh spomína 
v Ḳoráne. 
 
Popri týchto rusul (poslovia) a anbija’ (proroci) musíme veriť aj v ostaných 
prorokov. O ich menách a počte sa nemusíme prieť, lebo znalosť o tom má len 
samotný Alláh. On povedal: 

َّ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  

„A (vnukli sme posolstvá) poslom, o ktorých sme ti predtým rozprávali, ale i 
poslom, o ktorých sme ti nerozprávali.“ {4:164} 

 
Je nutné veriť, ţe títo poslovia oznámili ľudstvu posolstvo, ktoré im Alláh 
prikázal oznámiť, a ţe ho vysvetlili tak, aby nikto nemal pochybnosti. Taktieţ 
treba veriť, ţe sú oslobodení od nedostatkov charakteru, akými sú klamstvo, 
zrada, skrývanie poznania a neznalosť. Najvýznamejší z nich sú Muḥammad , 
Abrahám , Mojţiš , Jeţiš  a Noe . Spomínajú sa v nasledovnom 
verši: 

َّ خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  
„Prijali sme záväzok od prorokov (ţe oznámia, čo im bolo zvestované a zoslané), 
i od teba (Muḥammad) i od Noema a Abraháma a Mojţiša a Jeţiša, syna Márie.“ 

{33:7} 
A v ďalšom verši: 

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ
 َّ  اكلك يق ىق يف ىف يث نثىث

„Uzákonil (Alláh) pre vás z náboţenstva (islámu) to, čo odkázal Noemovi, a to, 
čo sme ti (Muḥammad) vnukli, a to, čo sme odkázali Abrahámovi a Mojţišovi a 

Jeţišovi: Dodrţujte náboţenstvo a nerozdeľujte sa v ňom.“ {42:13} 
 
Slovo baˁṡ znamená pozdvihnúť alebo dať do pohybu. V terminológii šaríˁaḧ 
znamená vzkriesiť mŕtvych z hrobov v Súdny deň, aby boli súdení. Alláh bude 
vidieť toho, čo vykonal štipku dobra, i toho, čo vykonal štipku zla. Musíme 
veriť v baˁṡ v tom význame, v akom to Alláh spomenul v Ḳoráne, t.j. Alláh 
zhromaţdí všetky rozloţené orgány a znovu ich oţiví a vnesie do nich ţivot. 
Filozofovia a kresťania, ktorí odmietajú telesný baˁṡ, sú kufár (neveriaci). 
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Ḳadar znamená osud. V terminológii šaríˁaḧ znamená, ţe Alláh má znalosť 
o mnoţstve a dočasnosti všetkého od začiatku stvorenia. Stvoril tvory skrze 
Svoju moc a vôľu, podľa Svojej znalosti a zaznamenal ich v Al-Lauḥ Al-
Maḥfúẓ (Uchovanej doske) pred ich stvorením. V jednom ḥadíṡe sa píše: 
„Najprv stvoril pero a prikázal mu písať. Pero sa spýtalo: ‚Čo mám napísať?„ 
Alláh povedal: ‚Napíš všetko, čo je stanovené, ţe sa to stane.„“ {At-Tirmiżi} 
 
Alláh v Ḳoráne hovorí: 

َّ حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّ  

„Akékoľvek nešťastie, ktoré by postihlo čokoľvek na zemi alebo (by postihlo) 
vás, je v Knihe (Al-Lauḥ al-Maḥfúẓ) (zapísané) uţ predtým, neţ ho (nešťastie) 

stvoríme.“ {57:22} 
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Význam slov taḥríf, taˁṭíl, takjíf a tamṡíl 

 َٖ ِٓ َٝ  ِٕ ب َٔ ٣ ِ  اْْلِ ُٕ : ثِبّلِله ب َٔ ٣ ب اْْلِ َٔ ـَقَ  ثِ َٝ  ِٚ ِٚ  ك٢ِ َْٗلَعُٚ  ثِ َُْؼِص٣ِص، ًِزَبثِ ب ا َٔ ثِ لَُٚ  َٝ ـَ َٝ  ِٚ د   َزُظُُُٞٚ  ثِ ٔه َؾ ُٓ   ْٖ  َؿ٤ْسِ  ِٓ

ََّل  رَْؾِس٣ق   َٝ ،  َ ْٖ  رَْؼِط٤ ِٓ ٤ِ٤ق   َؿ٤ْسِ  َٝ ٌْ ََّل  رَ َٝ   َ ض٤ِ ْٔ َْ . رَ َٕ  ثَ ُٞ٘ ِٓ ٕه  ٣ُْئ َ َ  ثِؤ  يهجي مهىه جه ين ُّ هللاه

 َّحي
 
A je súčasťou viery v Alláha, veriť v tie atribúty, ktorými sa označil Alláh 
v Jeho knihe (Ḳorán) a ktorými Ho prorok  označil bez taḥríf (skresľovania), 
taˁṭíl (zanechania a vypustenia významu), takjíf (spochybňovania formy) a 
tamṡíl (podobnosti). Veria (ahlus-sunnaḧ), ţe: „Nič nie je ako On. On 
Všepočujúci a Vševidiaci.“ {42:11} 
 
Pri podrobnom opise významu viery autor rozpráva o viere ahlus-sunnaḧ wal 
dţamáˁaḧ. 
 
Taḥríf (Skresľovanie) znamená zmenu. Uviesť zmenu do výroku znamená 
vynechať význam, ktorý sa ním rozumie, a prijať taký význam, kedy slová môţu 
naznačovať nejasný zmysel. Pravdaţe, ak je tento zmysel náleţitý podľa 
kontextu, treba túto moţnosť vysvetliť. 
 
Taˁṭíl znamená zanechanie a vypustenie významu. V aktuálnom kontexte to 
znamená negovanie Alláhových atribútov a popieranie ich existencie. 
 
Rozdiel medzi taḥríf a taˁṭíl spočíva v tom, ţe v druhom prípade je popretý ten 
skutočný význam, ktorý potvrdzuje Ḳorán a sunnaḧ, kým v prípade taḥríf sa text 
vysvetľuje prostredníctvom nesprávnych významov, ktoré slovo nepotvrdzuje. 
Taˁṭíl teda zahŕňa taḥríf. Keď sa niekto snaţí potvrdiť nesprávny význam 
a popiera skutočný význam, pácha taˁṭíl i taḥríf. 
 
Ak niekto popiera atribúty, ktoré potvrdzuje Ḳorán a sunnaḧ, a trvá na tom, ţe 
sa tým nemyslí jasný význam, ani preň neurčí ţiaden zmysel, tak sa tento prípad 
volá tafwíḍ (popieranie významu). Je nesprávne tvrdiť, ţe presvedčením salaf 1 
bol tafwíd. Salaf nekonali tafwíḍ, snaţiac sa zistiť význam atribútov.  
 

                                            
1 Sú to počiatoční muslimskí učenci z prvých troch generácií. To znamená ṣaḥábah, ich nasledovníci a všetci, 
ktorí sa pridrţiavajú Ḳoránu a sunnaḧ podľa toho, ako to chápali ṣaḥábah. 
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Na druhej strane chápali význam pasáţí Ḳoránu a sunnaḧ a potvrdili Alláhove 
atribúty, ale nezachádzali do detailov a znalosť o presnej forme či presnom stave 
týchto atribútov prenechávali Alláhovi samotnému. Keď sa imáma Malika 
spýtali na formu istiwá1 Alláha na Trón, povedal:  „istiwá je známe, ale jeho 
spôsob nie je známy; veriť v istiwá je povinné a pýtať sa na to je bidˁaḧ 
(inovácia).“ 
 
Takjíf znamená veriť v konkrétnu formu Alláhových atribútov, alebo 
spochybňovať formu Alláhových atribútov. Fráza bi ġajr takjíf znamená, ţe 
ahlus-sunnaḧ popierajú, ţe majú znalosť o Jeho forme, lebo len samotný Alláh 
pozná Svoje postavenie a atribúty. Neznamená to však, ţe úplne popierajú 
samotné formy, lebo všetko má nevyhnutne nejakú formu. 
 
Tamṡíl (Podobnosti) znamená veriť, ţe Alláhove atribúty sú rovnaké, ako sú 
atribúty tvorstva. Alláh povedal: 

 َّحي يهجي مهىه جه ين ُّ
„Nič nie je ako On. On Všepočujúci a Vševidiaci.“ {42:11} 

 
Toto sú zásady správania ahlus-sunnaḧ ohľadom negácie a potvrdenia. Vo verši 
Alláh poprel existenciu čohokoľvek, ako je On, ale potvrdil atribúty sluchu 
a zraku u Seba samotného. 
 
Poukazuje to na to, ţe správne vierovyznanie nespočíva v úplnom popretí 
atribútov, a ani v snahe o ich úplné potvrdenie. Pravé vierovyznanie spočíva 
v potvrdení atribútov bez porovnávania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Je to podstatné meno odvodené od slovesa istawá a znamená vystúpenie a ustálenie sa. 
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Alláha nemoţno porovnávať s Jeho tvorstvom 

بءِ  َٔ َٕ ك٢ِ أَْظ ِِْؾُدٝ ََّل ٣ُ َٝ  ،ِٚ اِلِؼ َٞ َٓ  ْٖ َْ َػ ِِ ٌَ ُْ َٕ ا كُٞ ََّل ٣َُؾسِّ َٝ ِٚ َْٗلَعُٚ،  َق ثِ ـَ َٝ ب  َٓ  ُْٚ٘ َٕ َػ ْ٘لُٞ ََّل كََل ٣َ َٝ  ،ِٚ آ٣َبرِ َٝ  ِ  هللاه
ََّل  َٝ ًُْقَء َُُٚ،  ََّل  َٝ ٢ه َُُٚ،  ِٔ ُ ُظْجَؾبَُٗٚ ََّل َظ ٚه ِٚ، ِِلَٗ ِْوِ ِٚ ثِِفلَبِد َخ لَبرِ ـِ  َٕ ُٞ ضِِّ َٔ ََّل ٣ُ َٝ  َٕ ٤ِّلُٞ ٌَ ِْوِِٚ ٣ُ ََ ََّل ٣ُوَبُض ثِ َٝ  ِٗده َُُٚ، 

رََؼب٠َُ. َٝ  ُظْجَؾبَُٗٚ 
 
Atribúty, ktorými sa On sám opísal, ahlus-sunnaḧ nepopierajú, ani nepáchajú 
taḥríf (skresľovanie) na základe argumentácie rozličnými výrokmi, ani 
nepripúšťajú nesprávny t’awíl (prekrútenie) Alláhových mien a Jeho veršov, ani 
nepokladajú Jeho atribúty za rovnaké s atribútmi tvorstva a ani neopisujú ich 
formu. Je to preto, ţe nič nie je podobné Alláhovi, nič nie je s Ním porovnateľné 
a nemá ţiadnych spoločníkov. Nedrţia sa analógie s Jeho tvorstvom, aby 
dokázali podobnosť alebo porovnateľnosť s Ním. 
 
Otázka popretia negácie je zaloţená na vyššie spomínanej viere. Znamená to, ţe 
keď budú mať vieru v Alláha v tomto zmysle, tak nebudú negovať Jeho atribúty 
či konať taḥríf (skresľovanie) a nebudú ani opisovať formu či dokazovať 
podobnosť. 
Alláh hovorí: 

َّ مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ  
„A Alláhovi náleţia mená najkrajšie; vzývajte Ho teda nimi a nechajte tých, 
ktorí mená Jeho prekrúcajú. Tým bude odplatené za to, čo robili.“ {7:180} 

 
Ibn Al-Ḳajjim uvádza o nepáchaní Ilḥádu ohľadom Alláhových mien a Jeho 
atribútov nasledovné: „Konať Ilḥád ohľadom Jeho mien znamená odvrátiť sa od 
tých skutočných významov Jeho mien, ktoré sú preukázané. 
Ilḥád sa vo vzťahu k Alláhovým menám a veršom vyskytuje pri ich úplnej 
negácii, pri popretí ich významov a ich úplnom odmietnutí, kvôli taḥríf 
(skresľovanie) od pravdy alebo pri nesprávnom t’awíl (prekrútení) a odchýlení 
od pravdy.“ 
 
Salaf  mali vieru vo všetko, čo Alláh povedal o Sebe samotnom v Ḳoráne, a ako 
Ho prorok  opísal. Táto viera je úplne oslobodená od taḥríf (skresľovanie), 
taˁṭíl (vypustenie významu), takjíf (viera v konkrétnu formu) a tamṡíl 
(podobnosť). Podľa nich je rozprávanie o Alláhovi Samotnom totoţné 
s rozprávaním o Jeho atribútoch. 
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Ahlus-sunnaḧ tvrdia, ţe rozprávanie o Alláhovi samotnom a rozprávanie o Jeho 
atribútoch je to isté, keďţe sa Jeho atribúty vzťahujú na Neho samotného. 
Vysvetľujú to v jednej zo svojich poznámok: „Odovzdáme ich (atribúty) presne 
tak, ako nám boli odovzdané, bez t’awíl (prekrútenia).“ 
 
Imám Aḥmad hovorí: „Alláh má byť opísaný len tými atribútmi, ktorými sa 
opísal On sám alebo ktorými Ho opísal Jeho posol. Nič sa nemá povedať mimo 
Ḳoránu a ḥadíṡu.“ {Al-Fatáwa 5/26} 
 
Učiteľ imáma Bucháriho, Noˁajm ibn Ḥammád, hovorí: „Ten, kto opísal Alláha 
skrze podobnosť Jeho tvorstvu, spáchal kufr. A keď niekto poprel atribúty, 
ktorými sa Alláh sám opísal, tak ten taktieţ spáchal kufr. Atribúty, ktorými sa 
Alláh sám opísal, alebo tie, ktorými Ho vo svojom rozprávaní opísal Jeho prorok 
, nebudú nazvané tašbíh alebo tamṡíl (podobnosť).“ 
 
Dôvod, z ktorého ahlu-sunnaḧ nekonajú takjíf alebo tamṡíl (podobnosť), je ten, 
ţe niet obdoby Alláha samotného, ktorá si zasluhuje Jeho meno, a niet ani 
ničoho takého veľkého, čo sa Mu vyrovná vo veľkosti. Alláh hovorí: 

 َّ خن حن جن يم ُّ

„Poznáš azda niekoho, kto by Mu bol menovcom?“{19:65} 
 
To, ţe nemá menovca, neznamená, ţe nikto nebude mať meno ako On, lebo je 
veľa mien, ktoré má spoločné so Svojím tvorstvom. V skutočnosti to znamená, 
ţe keď Alláh pouţíva tieto mená pre Seba samotného, ich význam je špecifický 
pre Neho. Nik iný okrem Alláha s nimi nebude spojený. 
 
Kufu’ znamená rovný a majúci podobné postavenie. Alláhov výrok potvrdzuje 
jeho negáciu: 

 َّمه جه ين ىن من ُّ
„A niet toho, kto by sa Mu vyrovnal.“ {112:4} 

 
Nidd znamená rovný a majúci rovnaké postavenie. Alláh hovorí: 

 َّ خس حس جس مخ جخ مح ُّ
„Nečiňte teda Alláhovi rovných, a pritom viete.“ {2:22} 
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„Nedrţať sa analógie“ znamená, ţe nie je dovolené pouţívať ţiaden dôkaz 
obsahujúci analógiu medzi Alláhom a predmetom analógie, poukazujúc na 
rovnosť a podobnosť. 
 
Takáto analógia je ako tamṡíl (podobnosť), ktorú učenci v oblasti princípov fiḳh1 
definovali ako spájanie odvodeného s pôvodným podľa zásady celku, napr. 
spájanie drog s alkoholom na základe zákazu, keďţe dôvod zákazu, t.j. problém 
intoxikácie, je spoločný v oboch prípadoch. Analógia o identite odvodeného 
a pôvodného je zaloţená na podobnosti. Toto však nie je dovolené v prípade 
Alláha vo vzťahu k Jeho tvorstvu. 
Je známe, ţe medzi Alláhom, Uctievaným a Vyvýšeným, a Jeho tvorstvom niet 
porovnateľnosti v ničom. Najvyšší stupeň analógie je pouţitý pre Alláha, čo 
znamená, ţe v kaţdej vlastnosti, ktorú má tvorstvo a ktorú moţno má Alláh, je 
Stvoriteľ zaiste vyvýšený nad tvorstvo. Keď tvorstvo nemá nejaký nedostatok, 
tak Stvoriteľ tento nedostatok istotne vôbec nemá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1  Fiḳh doslovne znamená „skutočné alebo hlboké porozumenie, štúdium, úplné chápanie“. V islamskom 
kontexte má nasledovný význam: Islamská právna veda zaoberajúca sa odvodzovaním rozhodnutí vo veciach 
uctievania, úkonov alebo akýchkoľvek činov v tomto ţivote na základe podrobných islamských zdrojov (Ḳoránu 
a sunny). 



 

26 
 

Atribúty, ktorými sa Alláh velebil sám alebo prostredníctvom 

Svojho posla 

 ُٓ  َٕ بِدهُٞ ـَ ْه ُزُظُُِٚ  ِٚ، صُ ِْوِ ْٖ َخ ِٓ ُٖ َؽِد٣ضاب  أَْؽَع َٝ  ، َدُم ه٤َِلا ـْ أَ َٝ  ،ِٙ ٤ِْس ـَ ثِ َٝ  ِٚ ُْ ثَِْ٘لِع ُ أَْػَِ ٚه َٖ كَبِٗ ََلِف اُهِر٣ َِ َٕ ثِ هُٞ َفده

 َٕ . ٣َوُُُٞٞ َٕ ٞ ُٔ ب ََّل ٣َْؼَِ َٓ  ِٚ : َػ٤َِْ ٍَ ََُِٜرا هَب  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جلٱ ُّ َٝ
ُ  َّ جه هن من خن حن بُِل ََ ُٔ ُْ ِٚ ا لَُٚ ثِ ـَ َٝ ب  ٔه َْ َػ٠َِكََعجهَؼ َْٗلَعُٚ َػ َظِه َٝ  ، َِ ُظ َٕ ُِِسُّ ؛  ٞ َٖ ْسَظ٤ِِ ُٔ ُْ ا

َُْؼ٤ْتِ  ا َٝ َٖ اُ٘هْوِؿ  ِٓ ب هَبُُُٞٙ  َٓ ِخ  َٓ َٖ اُ٘ه َُِعََل ِٚ َْٗلَعُٚ ث٤َْ ٔه٠ ثِ َظ َٝ َق  ـَ َٝ ب  َٔ َغ ك٤ِ َٔ َٞ ُظْجَؾبَُٗٚ هَْد َع ُٛ َٝ ْصجَبِد..  اْْلِ َٝ  ْل٢ِ 
 

Lebo On najlepšie pozná Seba samého i iných. To, čo povie, je najpravdivejšie 
a najlepšie a Jeho poslovia sú pravdiví. Ich pravdivosť bola potvrdená na rozdiel 
od tých, ktorí hovoria o Alláhovi veci, ktoré sami nevedia. Preto Alláh hovorí: 
„Jedinečný je Pán tvoj, Pán moci a víťazstva, ktorý je vysoko nad tým, čo 
opisujú. A mier nech sprevádza poslov. A chvála náleţí Alláhovi, Pánovi 
tvorstva všetkého.“ {37:180-182} 
Alláh povedal, ţe je vysoko nad tým, čo Mu pripisujú protivníci Jeho poslov, 
a poslal mier poslom, keďţe ich výroky nemali chyby a nedostatky. Taktieţ 
spomenul negáciu a potvrdenie atribútov, ktorými Seba samého opísal. 
 
Mať vieru v Alláhove atribúty, ktoré sa spomínajú v Ḳoráne a ḥadíṡoch, je 
oprávnené na základe skutočnosti, ţe Alláh je Najlepší znalca Seba samého 
a všetkých ostatných vecí. Najlepšie a najpravdivejšie je to, čo hovorí On. Čo 
o Ňom hovoria Jeho poslovia, je tieţ pravdivé. Sú čestní a nehovoria klamstvá 
o Alláhovi a nehovoria ani nič, čo je v rozpore so skutočnosťou. Preto je nutné 
veriť v to, čo Alláh a Jeho poslovia povedali o atribútoch v zápornej1 či kladnej 
forme. Nemali by sme namiesto toho veriť výrokom tých ľudí, ktorí prekrúcajú 
skutočnosť o Alláhovi a hovoria o Ňom veci, ktoré sami nevedia. 
 
Pointa tohto spočíva v tom, ţe neúspešné podanie významu nejakého výroku je 
spôsobené jedným alebo viacerými z nasledovných troch faktorov: 
1. Rečník je sám neznalý toho, o čom hovorí. 
2. Nemá silu výrečnosti a potrebné komunikačné schopnosti. 
3. Siaha po klamstvách, prekrucovaní a falšovaní. 
 

                                            
1 Záporná forma napr. „... a Pán tvoj nie je zábudlivý.“ {19:64} 
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V Ḳoráne a ḥadíṡoch sa tieto tri veci vôbec nenachádzajú. Výroky Alláha a Jeho 
posla sú neobyčajne zrejmé a jasné. Sú v súlade so skutočnosťou a najvyššou 
pravdou. Taktieţ obsahujú najdôleţitejšie napomenutia a najlepšie vedenie pre 
tvorstvo. 
 
Všetky tieto tri prvky rozprávania a porozumenia sú prítomné vo výrokoch 
proroka . Prorok  má najlepšie poznanie o veciach, ktoré chce ľuďom 
oznámiť. Na ich rozprávanie pouţíva najlepší štýl. Je ochotný napomínať a viesť 
tvorstvo. Jeho výroky preto nemôţu mať nedostatky či chyby. Výroky iných 
o týchto a iných záleţitostiach však nie sú oslobodené od nedostatkov a chýb. 
Preto nie je správne povaţovať výroky iných za rovnocenné s výrokmi proroka 
, nehovoriac o uprednostňovaní výrokov iných pred výrokmi proroka . Je to 
nesmierne zahanbujúce a zvádza to zo správnej cesty. Preto Alláh opísal Svoje 
vlastné velebenie a poslal mier na Svojich poslov. 
 
Subḥán je neurčitok slova tasbíḥ, čo znamená pretrvávať očistený a vzdialený 
od zla. Alláh je vţdy očistený od všetkého, čo Mu polyteisti pripisujú (napr. to, 
ţe má manţelku alebo syna) a od iných chýb a nedostatkov. Potom posiela mier 
Svojim poslom. 
Naznačuje to, ţe tak, ako je nutné veriť, ţe Alláh, Mocný a Veľký, nemá chyby 
a nedostatky, taktieţ treba mať vieru v čistotu slov a skutkov prorokov. Veď 
Alláhovi proroci a poslovia hovoria o Alláhovi len pravdu, nepridruţujú k Nemu 
spoločníkov a neuvádzajú svojich nasledovníkov do bludov. Alláhov príkaz je 
nasledovný: 

 َّ ىم مم خم حم ُّ

„A chvála (iba) Alláhovi, Pánovi celého stvorenia.“ {1:2} 
 
Vzhľadom na to, ţe má dokonalé atribúty, skvostné vlastnosti 
a najspravodlivejšie skutky, vyvyšovaný Alláh velebí Seba samotného. 
 
Negácia a potvrdenie sú zahrnuté všeobecne i špecificky v Jeho menách 
a atribútoch. Význam všeobecnosti negácie spočíva v zapretí všetkých chýb 
a nedostatkov Alláha samotného, ktoré sú v rozpore s Jeho dokonalosťou. 
Napríklad: 

َّ مهىه جه ينٱٱٱٱُّ  

„Nič nie je ako On.“ {42:11} 
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َّخن حن جن يم ُّ  

„Poznáš azda niekoho, kto by Mu bol menovcom?“ {19:65} 
 

ََّّ ٍّ ٌّ ٰى  ُّ  

„Ó sláva Alláhovi, Jemu je vzdialené to, čo (Mu) lţivo pripisujú.“ {23:91} 
 
Špecifickosť v negácii znamená negovanie nepodloţeného tvrdenia, ţe Alláh má 
k Svojim atribútom pridruţené také chyby a nedostatky, akými sú otec, syn, 
spoločník, manţelka, vrstovník, protivník, neznalosť, bezmocnosť, zlé vedenie, 
zábudlivosť, ospanlivosť, spánok, márnosť a klam. 
 
Slovo negácia sa v Ḳoráne a ḥadíṡoch nevyskytuje samostatne, lebo samotná 
negácia neoznačuje ţiaden atribút. Ide tu o potvrdenie dokonalosti Alláhovej 
veľkosti a jedinečnosti Jeho atribútov v protiklade k obom negáciám. 
 
Negácia existencie Alláhovho spoločníka a niekoho Jemu rovného znamená 
potvrdiť Jeho vznešenosť a to, ţe Jemu jedinému prináleţí uctievanie; negácia 
nedostatku znamená potvrdiť Jeho moc a vôľu; negácia neznalosti znamená 
potvrdenie Jeho širokého a neobmedzeného poznania; negácia nespravodlivosti 
znamená potvrdenie dokonalosti Jeho spravodlivosti; negácia márnosti je 
potvrdením Jeho večného ţivota a stability; negácia márnosti znamená potvrdiť 
Jeho absolútnu múdrosť a negácia spánku a smrti znamená potvrdiť Jeho večný 
ţivot a trvalosť. 
 
Z tohto dôvodu sa negácia často vyskytuje v Ḳoráne a ḥadíṡoch vo všeobecnom 
zmysle na rozdiel od tvrdení, ktoré sú viac špecifické ako všeobecné, lebo sú 
určené pre Neho samotného. 
 
Všeobecnosť v tvrdeniach znamená, ţe absolútna dokonalosť, absolútna chvála, 
absolútna veľkoleposť, atď. sú potvrdené. Alláh hovorí: 

 َّ ىم مم خم حم ُّ
„A chvála (iba) Alláhovi, Pánovi celého stvorenia“ {1:2} 

 
 َّ اممم يل ىل ُّ

„A Alláhovi náleţí príklad najvyšší.“ {16:60} 
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Sú tu zahrnuté všetky podstatné a prídavné mená spomenuté v Ḳoráne a sunne 
a je ich toľko, ţe ich nemoţno spočítať. Niektoré Alláh spresnil spolu so Svojou 
znalosťou, ako povedal prorok : „Velebený si Ty, nemoţno vyčísliť Tvoju 
chválu. Si presne taký, ako si sa s chválou opísal.“ {Muslim} 
 
V istom ḥadíṡe o modlitbe prorok  povedal: „Prosím Ťa skrze kaţdé meno, 
ktorým si sa pomenoval, alebo ktoré si zjavil alebo ktorému si naučil niekoho 
spomedzi Svojho tvorstva alebo ktoré si si ponechal pre Seba v 
poznaní nevideného.“ {Aḥmad a Ibn Ḥiban} 
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Opis Alláhových atribútov 

َسانُ اُه  كَََل  ـِ  ، ُْ ْعزَو٤ِ ُٔ ُْ َسانُ ا ُ اُفِّ ٚه ؛ كَبِٗ َٕ ْسَظُِٞ ُٔ ُْ ِٚ ا ب َعبَء ثِ ٔه بَػِخ َػ َٔ َُْغ ا َٝ ٘هِخ  َِ اُعُّ ْٛ ٍَ ِِلَ ُ ُػُدٝ َْ هللاه َؼ ْٗ َٖ أَ ِر٣
 َٖ بُِِؾ٤ اُفه َٝ ََٜداِء  اُؽُّ َٝ  َٖ ٣و٤ِ دِّ اُفِّ َٝ  َٖ َٖ اُ٘هج٤ِّ٤ِ ِٓ  ْْ ِٜ ِٚ َْٗلَعُٚ ك٢ِ  .َػ٤َِْ ُ ثِ َق هللاه ـَ َٝ ب  َٓ َِِخ  ْٔ ُُْغ ِٙ ا ََ ك٢ِ َِٛر هَْد َدَخ َٝ

 ٍُ ، َؽ٤ُْش ٣َوُٞ ِٕ ُْوُْسآ ٍُ صَُُِش ا ْخََلِؾ اُهز٢ِ رَْؼِد  جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّ :ُظَٞزِح اْْلِ
 َّمه جه ين ىن من خن حن

 
Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ sa neodchyľujú od tých vecí, ktoré priniesli proroci. 
Priama cesta je cesta tých, ktorých Alláh zahrnul Svojou priazňou, t.j. cesta 
prorokov, pravdivých ľudí, mučeníkov a cnostných ľudí. Tieto atribúty Alláh 
taktieţ spomína v súratul-Ichláṣ (Oddanosť), ktorá sa rovná jednej tretine 
Ḳoránu. Alláh hovorí: „Povedz (Muḥammad): On, Alláh je jeden jediný. 
Alláh je Aṣ-Ṣamad. Nesplodil a (ani) nebol splodený. A niet toho, kto by sa 
Mu vyrovnal.“ {112:1-4} 
 
Len to je skutočné, čo priniesli Alláhovi poslovia. Je povinné sa tým riadiť a je 
zakázané odchýliť sa od toho, lebo len toto je priama cesta bez zakrivení. 
Priama cesta je len jedna a ten, kto sa od nej odchýli, zblúdi na nesprávnu cestu 
a k nespravodlivosti. 

 َّرث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب ُّ

„Toto je cesta priama Mnou daná, preto ju nasledujte. A nenasledujte iné cesty, 
pretoţe tie vás odvedú od cesty Ním určenej.“ {6:153} 

 
Priama cesta je cestou spravodlivej a najlepšej ummy (spoločenstva), ktorá leţí 
medzi dvoma extrémami. Preto nám Alláh prikázal a naučil nás v kaţdej rakˁaḧ1 
modlitby prednášať prosbu k Nemu, aby nás viedol na priamej ceste. Znamená 
to, ţe nám má povedať a pomôcť v tom, ako Ho máme poslúchať. Toto je cesta 
tých, ktorí boli obdarení priazňou Alláhovou, t.j. prorokov, pravdivých ľudí, 
mučeníkov a cnostných ľudí. Je najlepšie byť práve v spoločnosti týchto ľudí. 
 
Práve rozoberáme tie texty Ḳoránu a ḥadíṡov, ktoré spomínajú tieto mená 
a atribúty. Je povinné v ne veriť. 
 

                                            
1 Jeden celok modlitby obsahujúci rukuˁu a dva sudţúdy. 
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Začíname súrou Al-Ichláṣ, lebo podáva túto záleţitosť takým spôsobom, akým 
ju nepodáva ţiadna iná súraḧ (kapitola). Bola nazvaná súrou Al-Ichláṣ, lebo je 
v nej vysvetlená koncepcia tawḥídu1 (islamského monoteizmu) skrze oddelenie 
a očistenie od polyteizmu a modlosluţobníctva. 
 
Ubaj ibn Kaˁb  prerozprával o kontexte zjavenia tejto súry, keď polyteisti 
povedali: „Muḥammad! Povedz nám rodokmeň svojho Pána.“ Alláh nato zjavil 
túto súru. {Aḥmad} 
Je dokázané na základe vierohodných ḥadíṡov, ţe táto súraḧ sa rovná jednej 
tretine Ḳoránu. Abu Darda„  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „Nedokáţe 
nikto z vás odrecitovať tretinu Ḳoránu za noc? Oni (spoločníci) sa spýtali: ‚Ako 
by dokázal niekto odrecitovať tretinu Ḳoránu?„ Prorok povedal: ‚Povedz: On, 
Alláh je jeden jediný sa rovná jednej tretine Ḳoránu.„“ {Muslim} 
 
Ibn Tajmijjaḧ prerozprával najvierohodnejší výrok od ibn ˁAbbása , a to 
konkrétne - ţe Ḳorán pozostáva z troch základných zámerov: 
1. Príkazy a zákazy, ktoré tvoria prikázania a praktické spôsoby. Tieto potom 

tvoria predmet fiḳhu a etiky. 
 
2. Príbehy a rozprávania, ktoré zahŕňajú príbehy Alláhových poslov a ich 

spoločenstiev. Opisujú aj pohromy, ktoré postihli tých, ktorí odmietli 
Alláhových poslov. Taktieţ spomínajú sľuby, odmeny a záhuby. 

 
3. Poznanie tawḥídu (islamského monoteizmu) a opis záleţitostí týkajúcich sa 

Alláhových mien a Jeho atribútov. Tí, ktorí uctievajú Alláha, v ne musia 
veriť. Je to najdôleţitejšia časť zo všetkých troch. 

 
Súratul-Ichláṣ plní tento tretí cieľ a podáva jeho všeobecný opis. Je preto 
správne povedať, ţe táto súraḧ sa rovná jednej tretine Ḳoránu. 
 
Naskytá sa tu otázka, ako môţe táto súraḧ úplne obsiahnuť celú znalosť tawḥídu 
(islamského monoteizmu) a jeho princípov, ktoré tvoria základ viery v jediného 
Alláha a podstatu jej logiky? 
 

                                            
1 Tawḥíd je rozdelený do troch kategórií: tawḥídur-rubúbijaḧ (Alláhova jedinečnosť ako Pána), tawḥídul-
ulúhijaḧ (Alláhova jedinečnosť ako Boha) a tawḥídul-asma’ waṣ-ṣifát (jedinečné Alláhove mená a atribúty). Pre 
viac informácií o tawḥíd viď Appendix 1. 
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Odpoveď na túto otázku sa nachádza v skutočnosti, ţe Alláhov príkaz (Alláh je 
jeden jediný) vylučuje partnerstvo s Ním v kaţdom ohľade, či sa to týka Jeho 
samotného, Jeho atribútov alebo Jeho skutkov. Taktieţ poukazuje na Alláhovu 
osobitosť vo veľkosti, dokonalosti, veľkoleposti a vznešenosti. Preto sa slovo 
aḥad nepouţíva ako potvrdenie pre nikoho okrem Alláha. Toto slovo je 
dôraznejšie ako wáḥid. 
 
Ibn ˁAbbás  spojenie Alláhuṣ-Ṣamad (Alláh je Večný, Nezávislý) vysvetlil 
nasledovne: „Pán, ktorý je dokonalý vo Svojom vládnutí; Ten Veľký, ktorý je 
dokonalý vo Svojej veľkosti; Ten Tolerantný, ktorý je dokonalý vo Svojej 
tolerancii; Ten Všemocný, ktorý je dokonalý vo Svojej všemocnosti; Ten 
Všeznalý, ktorý je dokonalý vo Svojej znalosti; Ten, ktorý je dokonalý vo 
všetkej vznešenosti a veľkosti – takýto je len Alláh, Najuctievanejší 
a Najmocnejší. Len On má tieto vlastnosti, ktoré sa nevzťahujú na nikoho okrem 
Neho. Nik Mu nie je rovný a nik nie je ako On.“ 
Výraz Aṣ-Ṣamad sa vysvetľuje aj nasledovne: „Ten, na ktorého sa obracajú 
všetky bytosti a ktorého o pomoc ţiadajú v kaţdej núdzi a pri akomkoľvek 
úsilí.“ 
 
Potvrdenie jedinosti Alláha zahŕňa odmietnutie polyteizmu a podobnosti. 
Potvrdenie všetkých významov Ṣamad zahŕňa všetky najvznešenejšie mená 
a najvyvýšenejšie atribúty. Hovorí sa tomu tawḥíd (islamský monoteizmus) 
potvrdenia. 
 
Ďalší typ, teda tawḥíd dokonalosti, je odvodený od Alláhovho výroku: 

 َّمه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّ
„Nesplodil a (ani) nebol splodený. A niet toho, kto by sa Mu vyrovnal.“ {114} 

 
Tento výklad moţno navyše odvodiť vo všeobecnom zmysle z výroku „On, 
Alláh je jeden jediný,“ tzn. ţe nič z Neho nevzišlo a On nevzišiel z ničoho a ţe 
nik Mu nie je rovný, nik nie je taký ako On a nik Mu nie je podobný. 
 
Táto súraḧ pomenúva koncepciu Alláhovej jedinosti vo viere a v chápaní 
Alláha. Potvrdenie jedinosti Pána úplne protirečí polyteizmu a Jeho vlastnosť 
„večnosti a nezávislosti“ dokazuje všetky Jeho vlastnosti. Nemá ţiadne 
nedostatky a nejestvuje u Neho vzťah otca a syna, čo znamená, ţe je nezávislý. 
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Ṣamadijaḧ1 to všetko popisuje. Taktieţ sa v nej popiera existencia rovného, čo 
zahŕňa negáciu podobnosti či podoby. Táto súraḧ sa zaoberá všetkými týmito 
záleţitosťami. Súraḧ, ktorá obsahuje toto všetko, si zasluhuje byť rovná tretine 
Ḳoránu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Podstatné meno odvodené od slova Aṣ-Ṣamad. 
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Najvznešenejší verš Ḳoránu 

 ٍُ ِٚ؛ َؽ٤ُْش ٣َوُٞ ًِزَبثِ ِْ آ٣َخ  ك٢ِ  ِٚ َْٗلَعُٚ ك٢ِ أَْػظَ َق ثِ ـَ َٝ ب  َٓ  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ :َٝ
 مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب
 لك خك جكحك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض
 َّ مل خل حل مكجل

 
V najvznešenejšom verši Ḳoránu Alláh Svoje atribúty opísal nasledovným 
spôsobom: „Alláh, niet boha okrem Neho, večne ţivého, večne existujúceho. 
Nezastihne ho driemota ani spánok. Jemu náleţí, čo je v nebesiach a čo je 
na zemi. Ktoţe by sa u Neho mohol prihovoriť inak neţ s Jeho povolením. 
Pozná ich súčasnosť i budúcnosť, ale oni neobsiahnu z Jeho poznania nič, 
jedine to, čo by On chcel. Jeho Kursí pojíma nebesia a Zem a nezaťaţí Ho 
ich ochrana a opatrovanie. A On je ten, nad ktorým vyššieho niet a je 
preveľký.“ {Ájatul Kursí 2:255} 
 
Prorok  sa spýtal Ubaja ibn Kaˁba : „‚Ktorý verš v Ḳoráne je 
najvznešenejší?„ 
On odpovedal: ‚Alláh a Jeho prorok to vedia lepšie.„ 
Prorok  opakoval otázku znova a znova a vţdy dostal rovnakú odpoveď. 
Potom Ubaj povedal: ‚Tým veršom je Ájatul Kursí.„ 
Potom mu prorok  poloţil ruku na rameno a povedal: ‚Abu Munżir! Určite si 
rád, ţe si sa to dozvedel.„“ {Muslim} 
 
Tento významný verš zahŕňa také Alláhove mená a atribúty, ktoré sa v iných 
veršoch nespomínajú.  
Alláh v tomto verši podáva informácie o Sebe samotnom, ţe len On sám je vo 
Svojom Boţstve a okrem Neho nikomu inému neprináleţí ţiadny druh 
uctievania ani ţiadna jeho forma. 
 
Po tawḥíde sa zmienil o tých veciach, ktoré svedčia o Jeho vlastnostiach a Jeho 
dokonalých atribútoch. Povedal, ţe je ţivý a má absolútnu vládu nad ţivotom, 
lebo ţivot je jedným z dôsledkov Jeho samého, ktorý je večný, a dokonalosť 
Jeho ţivota je zahrnutá vo všetkých Jeho osobných dokonalostiach, akými sú 
uctievanie, vláda, vedomosti, informácie, sluch, zrak, zámer, vôľa, atď. Ak by 
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teda bolo niečo z toho vynechané, bolo by to nedostatkom v ţivote. Preto 
dokonalosť v ţivote znamená dokonalosť vo všetkých atribútoch. 
 
Potom to spája so Svojím menom Al-Ḳajjúm (Večný), čo znamená, ţe je Tým, 
ktorý jestvuje sám a vôbec nepotrebuje Svoje stvorenie. Nie je tu ani len 
najmenšia moţnosť spomenúť nedostatok, lebo On je Alláh a všetko vďačí za 
svoju existenciu Jemu a všetci sú od Neho závislí. V skutočnosti si nemôţu 
dovoliť ani na okamih byť od Neho nezávislí. Len On je Ten, kto stvoril 
existujúce veci tak stabilne, ţe sa stará o ich potreby a poskytuje im všetko, čo 
potrebujú na preţitie, a na dosiahnutie dokonalosti, ktorú stanovil pre tieto veci. 
V tomto zmysle zahŕňa toto meno všetky aktívne atribúty. Preto sa uvádza, ţe 
Al-Ḥajj (Ţivý) a Al-Ḳajjúm (Večný) sú Alláhove najvznešenejšie mená. Ak 
niekto o niečo ţiada skrze tieto mená, dostane to od Neho. A keď Ho niekto 
skrze týchto mien vzýva, tak On odpovie. Spomína sa tu ďalej skutočnosť, ktorá 
dokazuje dokonalosť Jeho Ḥajaḧ (Ţivota) a Ḳajjúmijaḧ (Večnosti). 
 
Takto riekol: „Nezastihne ho driemota ani spánok.“ Toto by bolo v rozpore 
s večnosťou; spánok je totiţ forma smrti, a preto obyvatelia raja nikdy nespia. 
Potom sa zmienil o rozlohe Svojho územia, ktoré zahŕňa všetky svety hore 
a všetky svety dole, ktoré sú všetky pod jeho vládou. 
 
Povedal teda: „Jemu (Alláhovi) náleţí, čo je v nebesiach a čo je na zemi.“ A 
potom spomenul atribút, ktorý je dôkazom o Jeho kráľovstve, t.j. o tom, ţe 
jedine On má právo zasahovať a nikto Mu nemôţe nič odporúčať bez Jeho 
dovolenia. Patria sem dve nariadenia - negácia a výnimka: 
1. Potvrdenie správneho príhovoru, tzn. len skrze Alláhovo nariadenie sa môţe 

prihovárať osoba, ktorej slová a činy Alláha tešia. 
 

2. Vyvrátenie polyteistického príhovoru: polyteisti verili, ţe ich modly sa môţu 
u Alláha prihovárať bez Jeho dovolenia a vôle. 

 
Potom spomenul hĺbku a komplexnosť Svojho poznania, tzn. nie sú mu neznáme 
budúce ani minulé skutočnosti. Tvorstvo však nemôţe pochopiť Jeho vedomosti 
okrem tých, ktorým ich On sám chce naučiť skrze prorokov alebo ktoré tvorstvu 
odhalí iným spôsobom, napr. prostredníctvom výskumu, analýzy a pokusov. 
 
Ďalej spomenul dôkaz o rozľahlosti Svojho kráľovstva a o Svojej veľkosti. 
Povedal, ţe Jeho Kursí pojíma nebesia a Zem. 
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Správny význam Kursí naznačuje, ţe je odlišný a oddelený od Trónu, a označuje 
miesto leţiace pod oboma Jeho chodidlami. To je v porovnaní s Trónom ako 
prsteň v púšti. 
 
Ibn „Abbás povedal: „Kursí (podnoţka) je miestom dvoch chodidiel a veľkosť 
Trónu je nepoznateľná.“ {Ibn Chuzaijmaḧ, Al-Ḥakim, Ibnu abi Šaijbaḧ a 
klasifikovaný ako ṣaḥiḥ Al-Albánim} 
 
Následne Alláh spomenul Svoju dokonalú vládu a moc: „A nezaťaţí Ho ich 
ochrana a opatrovanie.“ Alláha neunavuje ochrana zeme a nebies. Ibn 
Tajmijjaḧ vysvetlil jaúduhu na základe juṡḳilahu, čo znamená, ţe nie je ustatý. 
 
Ďalej si Alláh na konci tohto poţehnaného verša pripísal dva významné atribúty, 
ktorými sú absolútná vznešenosť a veľkoleposť v kaţdom slova zmysle. ˁálii je 
ten, ktorý má všetky formy absolútna, a Jeho vznešenosť znamená, ţe keď je 
Alláh na Tróne, je nad všetkými bytosťami. ˁulú-ul Ḳadar znamená, ţe všetky 
Jeho atribúty sú zjavné v dokonalej forme a On má najvyvýšenejšiu a najväčšiu 
úroveň všetkých z nich. ˁulú-ul Ḳahar znamená, ţe vládne nad všetkými Svojimi 
sluţobníkmi a On je Múdrosťou oplývajúci a Všeznalý. 
   
Al-ˁaẓím je Ten, ktorý má atribút takej veľkoleposti, ţe nič nie je nad ním, nič 
nie je vyššie či väčšie. V srdciach prorokov, anjelov a cnostných ľudí je 
dokonalé velebenie určené len pre Alláha. 
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Niektoré atribúty Alláha a ich významy 

ُُُٚ ُظجَْؾبَُٗٚ:  ْٞ هَ  َّمل خل حل جل لكمك خك حك جكمق َُّٝ
 
A Alláh povedal: „On je ten Prvý a Posledný a Zjavný a Skrytý. On 
o všetkom vie.“ {57:3} 
   
Alláhovo vyhlásenie „On je ten Prvý a Posledný a Zjavný a Skrytý“ slúţi na 
uvedomenie si oboch strán. Tento verš naznačuje, ţe všetky tieto štyri mená sú 
špecifické pre Alláha Velebeného a majú pre Neho konkrétny význam na 
základe Jeho milosti a vznešenosti. 
 
Abu Hurairaḧ  vyrozprával, ţe keď prorok  leţal v posteli, často hovorieval: 
„Alláh! Pán všetkých siedmich nebies a Pán Zeme a Pán všetkého, Ten, kto 
dáva klíčiť zrnu a roztvárať sa jadrám, Ten, čo zjavil Tóru, Evanjeliá a Ḳorán. 
V Tebe hľadám útočisko pred kaţdou zlomyseľnou bytosťou, lebo Ty si Ten 
Prvý, nič nebolo pred Tebou. Ty si Ten Posledný, nič nebude po Tebe. Ty si 
Zjavný, nič nie je nad Tebou. Ty si Najbliţší, nič nie je bliţšie ako Ty. Splať 
moje dlhy a ochráň ma pred nedostatkom.“ {Muslim} 
 
Toto je jasný výklad, ktorý dokazuje dokonalú veľkosť Alláha. On zahŕňa 
všetko v kaţdom slova zmysle. Prvý a Posledný vyjadrujú časové medze a 
Zjavný a Najbliţší vyjadrujú priestorové medze. 
 
Tieto štyri mená sú zaloţené na Jeho zahŕňaní. To, ţe On je Prvý a Posledný, 
zahŕňa začiatok a koniec. To, ţe On je Zjavný a Najbliţší, zahŕňa všetko ďaleké 
a blízke.  
Meno Al-Auwal (Prvý) dokazuje, ţe nie je nič pred Ním. 
Meno Al-Áchir (Posledný) dokazuje, ţe nič nie je po Ňom, je nemenný a večný. 
Meno Aẓ-Ẓáhir (Zjavný) dokazuje, ţe je najvyvýšenejší a najväčší, ţe On je nad 
celým tvorstvom a nič nie je nad Ním. 
Meno Al-Báṭin (Skrytý) dokazuje, ţe je najbliţší. 
 
Verš končí vetou, ktorá poukazuje na to, ţe Jeho vedomosti zahŕňajú všetky 
udalosti v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Vôbec nič na zemi a na 
nebesiach nie je mimo Jeho znalosť. 
 



 

38 
 

Tento verš takto vyjadruje, ţe Alláhova milosť zahŕňa celú existenciu všetkých 
bytostí. Celý vesmír je v Jeho zovretí tak, ako keď človek v rukách zoviera 
horčičné semienko. Nič nie je mimo Jeho dosahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ˁ  ع) 
 

(ġ  ؽ) 
 

(ṡ  س) 
 

(ż   ذ) 
 

(ṣ ؾ) 
 

(ḍ ق) 
 

(ṭ   ن) 
 

(ẓ  ظ) 
 

(ḳ  م) 
 

(ḥ   ػ) 
 

(w   ٝ) 
 

(ḧ ح/ـخ) 

 

39 
 

Potvrdenie Alláhovho ţivota 

ُُُٚ ُظجَْؾبَُٗٚ:  ْٞ هَ  َّٰذ يي ىي مي خي حيٱ َُّٝ
 
A Alláh povedal: „Spoľahni sa (Muḥammad) na Ţivého, ktorý nezomrie.“ 
{25:58} 
 
Tento verš potvrdzuje niektoré mená a atribúty. Zahŕňa potvrdenie Jeho mena 
Al-Ḥajj „Ţivý“ a negáciu smrti, ktorá je v protiklade so ţivotom. Uţ sme 
vysvetlili, ţe Alláh ţije ţivotom a to je nevyhnutná vlastnosť Jeho samého. 
Z tohto dôvodu u Neho niet smrti či úpadku. Jeho ţivot je najdokonalejší, 
a preto má dôkaz o Jeho ţivote najvyššiu prioritu, keďţe jeho negácia by bola 
v protiklade s dokonalosťou ţivota. 
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Alláhova znalosť zahŕňa všetko 

 :ُُُٚ ْٞ هَ  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّ َّ حم جم هل ُّ َّ ٌّ ٰىٰر َُّٝ
 جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ َّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك
 مت هب مب هئ مئ هي مي ُّ َّ جيحي ٰه مه جه هن من خن حن ُّ َّٰه مه
 َّ هش مش هس مس هث مث هت

 
A Alláh povedal: „... On všetko vie a Múdrosťou ovplýva.“ {66:2} 
„On Múdrosťou ovplýva a je Všeznalý.“ {34:1} 
„Pozná, čo vchádza do zeme a čo z nej vychádza von, a to, čo zostupuje dole 
z neba a čo naň vystupuje.“ {34:2} 
„U Neho sú kľúče od toho, čo je neznáme, nepozná ich nik okrem Neho. 
A pozná, čo je na súši a čo je v mori. A nespadne ţiaden list bez toho, aby 
o ňom nevedel, a niet zrnka v temnotách zeme a ani nič vlhké, a ani nič 
suché bez toho, aby to nebolo (zaznamenané) v Knihe zjavnej.“ {6:59} 
„Ţiadna samica nepočne a ani neporodí bez Jeho znalosti.“ {35:11} 
„Aby ste vedeli, ţe Alláh má nad všetkým moc a ţe Alláh obsiahol všetko 
znalosťou Svojou.“ {65:12} 
 
Alláh v týchto veršoch Ḳoránu spomenul niektoré veci, ktoré sa týkajú Jeho 
znalosti. Vedomosť je atribút Alláha Velebeného a Veľkolepého. Skrze ňu 
pozná skutočnosť o všetkom, čo moţno poznať. Nič Mu nie je neznáme. Chce 
nám oznámiť, ţe Jeho znalosť je taká dokonalá a rozsiahla, ţe ţiadny tvor sa 
k nej nemôţe ani priblíţiť. 
 
Slovo Al-Ḥakím je odvodené od Al-ḥikmaḧ. Označuje Toho, kto koná len 
správne skutky skrze slová a činy. Nekoná ţiadne zbytočné či chybné skutky. 
Na druhej strane všetko, čo stvorí alebo prikáţe, Mu zostáva poslušné. Taktieţ 
sa hovorí, ţe On je „Ten, ktorý upevňuje veci.“ Preto v Jeho stvorení nebadať 
zmeny či nedostatky a v Jeho pláne niet chyby či nestability. 
 
Slovo Al-Chabír je odvodené od al-chibraḧ, čo znamená dokonalú znalosť, isté 
a podrobné chápanie vecí a prístup Jeho znalosti k nejasným a zanedbateľným 
zmyslom vecí. 
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Alláh vie všetko o zrnách, semenách, vode, hmyze a mineráloch na zemi. Sú Mu 
známe všetky plody, stromy, tečúce rieky a uţitočné minerály, ktoré vychádzajú 
zo zeme. Podobne vie Alláh všetko o snehu, krúpoch, daţdi, bleskoch 
a o zostupujúcich anjeloch a vyzostupujúcich ľudských skutkoch a o vtákoch 
lietajúcich na oblohe. Taktieţ spomenul, ţe u Neho sú kľúče od toho, čo je 
neznáme, a nepozná ich nik okrem Neho. 
 
Prorok  to vysvetlil takto: „Kľúčov od toho, čo je neznáme, je päť a vie to len 
Alláh.“ Prorok  potom predniesol nasledovné: „Veru u Alláha je poznanie 
o Hodine1 a zosiela dáţď a vie, čo je v lonách, a nikto nepozná, čo si zajtra 
vyslúţi, a nikto nevie, v ktorej zemi zomrie. Veru Alláh je Vševediaci i 
Všeznalý.“ {Al-Buchári} 
 
Posledné dva verše ukazujú, ţe Alláh je vlastníkom takejto znalosti, ktorá je 
Jeho atribútom a existuje v Ňom samom. Niektoré sekty majú na túto vec 
odlišný názor a popierajú Jeho atribúty. Hovoria, ţe Al-ˁAlím (Vševediaci) 
znamená, ţe si nie je ničoho nevedomý, a Ḳadír (Všestranne Schopný) znamená, 
ţe nie je v ničom bezmocný. 
 
Alláh v týchto veršoch vyhlásil, ţe Jeho znalosť obsiahne všetko dokonca do tej 
miery, ţe vie všetko o tehotenstve kaţdej ţeny, čase narodenia či potrate. Tieţ 
uviedol, ţe Jeho všeobecná právomoc sa vzťahuje na všetko a Jeho znalosť 
obsiahne všetky veci. 
 
Ten, kto preukázal znalosť, popiera neznalosť, ale ten, kto dokázal neznalosť, 
nepreukázal znalosť. Racionálny argument v prospech Alláhovej znalosti je to, 
ţe je nemoţné vynájsť veci z nevedomosti, lebo pri vynájdení vecí má úlohu 
Jeho zámer a zámer je nevyhnutný pre poţadovanú znalosť. Preto Alláh 
povedal: 

 َّ مه جه ين ىن من خن حن ُّ

„A či nepozná (Alláh), koho stvoril? On je Milostivý a Všeznalý.“ {67:14} 
 

                                            
1 Hodina je jedno z mien Súdneho dňa. Iné mená sú napr. deň zúčtovania (44:40); deň zmrtvýchvstania (30:56); 
deň zhromaţdenia (42:7); prisľúbený deň (85:2)... 
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Skutočnosť, ţe tvorstvo má také pozoruhodné zručnosti, múdrosť a detaily, 
poskytuje argument v prospech Stvoriteľovej znalosti, lebo bez znalosti niet 
vzniku. 
 
Medzi tvorstvom sú vzdelaní ľudia a znalosť je dokonalý atribút. Ak by Alláh 
nebol Ten, ktorý pozná, tak by mnohí ľudia mali väčšie znalosti neţ On. 
 
Kaţdý druh ľudského poznania pochádza od Stvoriteľa. Ten, kto dáva toto 
nadanie, ho určite aj vlastní. Ako môţe niekto dať niečo, čo sám nevlastní? 
Filozofi popierali Alláhovo poznanie o častiach. Hovoria, ţe On pozitívne pozná 
súhrn všetkých vecí. V podstate však tvrdia, ţe On nepozná nič, lebo všetko, čo 
existuje v externej forme, je čiastkové. 

 َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّ
„Pane náš, Ty vieš, čo skrývame a čo prejavujeme. A pred Alláhom sa nič na 

Zemi a ani v nebesiach neskryje.“ {14:38} 
 

 َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

„Pozná zrádzanie očí i to, čo hrude skrývajú.“ {40:19} 
 
V sekte Al-Ḳadarijaḧ 1  niektorí popierajú, ţe Alláh pozná činy Svojich 
sluţobníkov predtým, neţ ich vykonajú. Podľa nich by totiţ takáto Alláhova 
znalosť viedla k fatalizmu. Takýto názor je však nesprávny z hľadiska všetkých 
náboţenstiev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Al-Ḳadarijaḧ: To sú Al-Muˁtazilaḧ a všetci, čo s nimi súhlasia. Veria, ţe Alláh Velebený nariadil sluţobníkom 
konať dobro a zakázal im konať zlo. Alláh nerozpoznáva poslušných sluţobníkov od neposlušných, dovtedy 
dokiaľ nevykonajú dobré alebo zlé skutky. Sú oponentmi Al-Ţabrijaḧ. 



(ˁ  ع) 
 

(ġ  ؽ) 
 

(ṡ  س) 
 

(ż   ذ) 
 

(ṣ ؾ) 
 

(ḍ ق) 
 

(ṭ   ن) 
 

(ẓ  ظ) 
 

(ḳ  م) 
 

(ḥ   ػ) 
 

(w   ٝ) 
 

(ḧ ح/ـخ) 

 

43 
 

Potvrdenie mena Ţiviteľ 

:ُُُٚ ْٞ هَ  َّىث نث مث زث رث يت ىتٱُّ َٝ
 
A hovorí: „Alláh, On je Ten, kto dáva (Ar-Razzáḳ), kto má silu (Żul Ḳuwwaḧ) 
a kto je Nepremoţiteľný (Al-Matín).“ {51:58} 
 
V tomto verši je Alláhovo meno Ten, kto dáva. Arabské slovo je Ar-Razzáḳ, čo 
je odvodené od slova rizzḳ. Ar-Razzáḳ je Ten, kto ľuďom neustále dáva hojnú 
obţivu. Čokoľvek prospešné, čo k nim príde od Alláha, je rizzḳ, či je zákonné 
alebo nezákonné, lebo to učinil obţivou a zabezpečením pre Svojich 
sluţobníkov. Alláh hovorí: 

 َّ جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّ

„A palmy vysoké, ktoré v radoch nesú trsy plodov, ako obţivu 
sluţobníkom.“ {50:10-11} 

 
Taktieţ hovorí:  

 َّ جب هئ مئ خئ حئ ُّ
„V nebi je obţiva vaša i to, čo je vám sľubované.“ {51:22} 

 
Ak je pouţitie obţivy povolené, bude povaţovaná za zákonnú, v opačnom 
prípade bude zakázaná. Všetko je však obţiva. 
   
Ibn Masˁud  vyrozprával: „Prorok mi povedal, ţe Alláh hovorí1: „Ja sám som 
Razzáḳ a mám pevnú moc.“ {At-Tirmiżi a Abu Dawúd} 
 
Żul Ḳuwwaḧ znamená mocný v zmysle podstatného mena „ḳawi“, ale tu je 
v superlatíve, čo vyjadruje, ţe Alláhova moc je bezchybná a dokonalá. 
 
Al-Matín je Alláhovo meno odvodené od matánaḧ. Ibn ˁAbbás  ho vysvetľuje 
v zmysle silný resp. mocný. 
 
 
 
 

                                            
1 Ḥadíṡ ḳudsi t.j. ḥadíṡ, ktorý prorok  prijal priamo od Alláha. 
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Potvrdenie Alláhovho sluchu a zraku 

 ُُُٚ ْٞ هَ ُُُٚ ، َّحي يهجي مهىه جه ين ُّ: َٝ ْٞ هَ  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حطُّ :َٝ
 َّ حق

 
Alláh hovorí: „Nič nie je ako On. On je Všepočujúci (As-Samíˁ) a Vševidiaci 
(Al-Baṣír).“ {42:11} 
„Je veru dobré to, o čom vás Alláh poučuje. A Alláh je Všepočujúci 
a Vševidiaci.“ {4:58} 
 
Alláhov výrok „Nič nie je ako On. On je Všepočujúci (As-Samíˁ) a Vševidiaci 
(Al-Baṣír).“ Popiera podobnosť medzi všetkými ostatnými vecami a Alláhom a 
potom spomína dva Jeho atribúty – sluch a zrak. Popretie podoby však 
neznamená popretie atribútov. Skôr to potvrdzuje Alláhove atribúty, ale popiera 
ich podobnosť s atribútmi tvorstva. 
 
Ibnul Ḳajjim hovorí: „Vo verši ‚Nič nie je ako On‟ Alláh chce vyvrátiť, ţe by 
Mu niečo bolo rovným či bolo bohom alebo by si niekto iný zaslúţil uctievanie 
a velebenie tak, ako to robia polyteisti. Taktieţ nepopiera Svoje dokonalé 
atribúty, ako napr. Svoju dokonalosť, Svoju vyvýšenosť nad Svojím tvorstvom, 
Svoje slová v zoslaných knihách, Svojou zvestovania poslom a skutočnosť, ţe 
Ho v raji budú vidieť na vlasné oči presne tak, ako v jasný deň vidieť slnko 
a mesiac.“ 
 
As-Samíˁ (Všepočujúci) je Ten, kto počuje všetky zvuky, nech sú akokoľvek 
skryté. Počuje tajomstvá i šepkanie. Alláhov atribút sluchu nie je podobný 
sluchu tvorstva. 
 
Al-Baṣír (Vševidiaci) znamená, ţe vidí všetky osoby, farby a všetky hmotné 
veci, nech sú akokoľvek jemné a vzdialené. Ţiadna clona či prekáţka nebránia 
Jeho zraku. Toto slovo potvrdzuje Alláhov atribút zraku tak, ako Mu to 
prislúcha. 
 
Abu Hurairaḧ  vyrozprával: „Keď prorok  predniesol verš: ‚ A Alláh je 
Všepočujúci a Vševidiaci.„ poloţil si palec na uši a ukazovák si dal na oko.“ 
{Abu Dawúd} 
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Tento ḥadíṡ znamená, ţe Alláh počuje Svojimi ušami a vidí Svojimi očami. 
Tento ḥadíṡ je argument proti Al-Ašˁaríaḧ1, ktorí povaţujú Alláhov sluch za 
znalosť toho, čo moţno počuť, a Alláhov zrak povaţujú za znalosť toho, čo 
moţno vidieť. Toto je však nesprávny výklad. Slepec si je istý existenciou 
oblohy, ale ju nevidí, a hluchý vie o existencii zvuku, ale ho nepočuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Al-Ašˁaríaḧ sú stúpenci Abul-Ḥasana Al-Ašˁarího. Abul-Ḥasan Al-Ašˁarí nebol jedným z Al-Ašˁaríaḧ, hoci oni 
sa k nemu pričleňujú. Zriekol sa ich viery a prijal vieru ahlus-sunnaḧ. Pridávajú filozofiu ako súčasť chápania 
náboţenstva. Potvrdzujú iba sedem Alláhových atribútov „Al-Ḥaji (Večne Ţivý), Al-ˁAlím (Vševediaci), Al-
Ḳadír (Všestranne Schopný), Al-Kalam (rozpráva), chce, As-Samíˁ (Všepočujúci) a Al-Baṣír (vidí).“ Popierajú 
istiwá na Trón skrz nesprávny výklad Jeho bytia nad trónom (istiwaa‟) vo význame Jeho absolútnej moci, 
ostatné atribúty chápu metaforicky (tvár chápu ako podstatu, Jadai (dve ruky) ako Moc a oči ako poznanie atď.) 
a hovoria, ţe Alláh nie je vo svete ani mimo neho, nie je nad ním ani pod ním. 
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Potvrdenie Alláhovho zámeru a vôle 

:ُُُٚ ْٞ هَ  رث يت ىت نت مت زت ُّ َّ اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّ َٝ
 مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّ َّىث نث مث زث
 خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ َّ زي ري ٰى ين ىن
 َّ جيحي يه ىه مه جه ين ىن من

 
Alláh hovorí: „Keby si bol, keď si vošiel do svojej záhrady, povedal: ‚Je to 
tak, ako Alláh chcel a niet sily bez Alláha.„“ {18:39} 
„A keby Alláh bol chcel, neboli by sa pobili, ale Alláh robí, čo chce.“ 
{2:253} 
„Je vám dovolené konzumovať zvieratá z radov dobytkov okrem toho, čo je 
vám prednesené, s tým, ţe vám je zakázané loviť, keď ste v pútnickom 
stave. A Alláh rozhodne, čo chce.“ {5:1} 
„Koho Alláh chce správne usmerniť, otvorí jeho hruď voči islámu. A koho 
chce uviesť do bludu, učiní jeho hruď stiesnenú, úzkostlivú, ako keby 
stúpal do neba.“ {6:125} 
 
Alláh hovorí: „Keby si bol, keď si vošiel...“ Tieto verše dokazujú dva Alláhove 
atribúty - zámer a vôľu. Existuje o nich veľa veršov. 
 
Podľa ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ sú dva typy zámeru: 
1. Zámer týkajúci sa činnosti a tvorby. Je synonymom vôle. Oba pojmy súvisia 
s tým, čo chce Alláh urobiť alebo vytvoriť. Keď zamýšľal čokoľvek a chcel, aby 
sa to stalo, vzniklo to po Jeho zámere, ako Alláh hovorí: 

 َّحق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ
„Ak by (Alláh) niečo chcel, jeho príkazom je len to, ţe mu povie: ‚Buď (staň 

sa)„ a ono je (stane sa).“ {36:82} 
   
V autentickom ḥadíṡe sa uvádza: „Čokoľvek Alláh chce, to sa stane, a čokoľvek 
On nechce, to sa nestane.“ {Abu Dawúd a An-Nasái} 
 
2. Zámer týkajúci sa šariˁah: Ide o tie Alláhove príkazy, ktoré dáva Svojim 
sluţobníkom podľa Svojej vôle a spokojnosti, ako hovorí: 
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 َّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ

„Alláh vám chce všetko uľahčiť a nechce vám to sťaţiť.“ {2:185} 
 

Alláh hovorí: „Keby si bol, keď si vošiel do svojej záhrady, povedal: ‚Je to 
tak, ako Alláh chcel a niet sily bez Alláha.‘“ Tento Alláhov výrok sa vzťahuje 
na veriaceho muţa a jeho káfir (neveriaceho) spoločníka, ktorí mali dva sady. 
Veriaci ho nabáda, aby poďakoval Alláhovi za Jeho láskavosť a prenechal ich 
vôli Alláhovej a mal bázeň pred Alláhovou silou a mocou, lebo moc spočíva 
v Alláhových rukách. 
Alláh hovorí: „A keby Alláh bol chcel...“ To sa týka nezhody medzi 
stúpencami Alláhových poslov kvôli ţiarlivosti a nepriateľstvu. Bolo to podľa 
vôle Alláha Mocného a Veľkolepého. Keby tak nebol chcel, nebolo by sa tak 
stalo. On tak však chcel a stalo sa tak. 
 
Alláh hovorí: „Koho Alláh chce správne usmerniť...“ Tento verš poukazuje na 
to, ţe vedenie či zblúdenie je rozhodnutím Alláhovým. Tomu, komu chce dať 
vedenie, t.j. udeliť mu zjavenie a pomoc, otvára srdce pre zjavenie a naplní ho 
svetlom, ktoré ho udrţiava otvorené, ako je uvedené v ḥadíṡe. A koho chce 
Alláh ponechať zblúdeného a poníţeného, učiní jeho hruď veľmi stiesnenú 
a svetlo viery do nej neprenikne. 
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Atribúty lásky a spravodlivosti 

:ُُُٚ ْٞ هَ  جه ين ُّ َّ جح مج حج مث متهت ُّ َّ خب حب جب مئهئ خئ ُّ َٝ
 ٌّ ُّ َّ جس مخ جخ مح جح مج ُّ َّىي مي خي حي يهجي ىه مه
 خب حب ُّ َّ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 َّحج مث هت مت خت حت جت هب مب

 
Alláh hovorí: „A čiňte dobro. Veď Alláh má rád tých, ktorí dobro činia.“ 
{2:195}  
„...a dodrţujte spravodlivosť. Veď Alláh má rád tých, ktorí dodrţujú 
spravodlivosť.“ {49:9} 
„Ak by boli priami vo svojom správaní k vám, tak buďte aj vy priami vo 
svojom správaní k nim. Veď Alláh má rád tých, ktorí sú bohabojní.“ {9:7} 
„Veď Alláh má rád tých, ktorí pokánie činia a má rád tých, ktorí sa 
očisťujú.“ {2:222} 
„Povedz (Muḥammad): „Ak máte radi Alláha, tak ma nasledujte, Alláh vás 
bude mať rád.“ {3:13} 
„...Potom Alláh privedie ľudí, ktorých má rád a ktorí Ho majú radi.“ 
{5:54} 
„Alláh veruţe miluje tých, ktorí bojujú na Jeho ceste v zovretom rade, 
akoby boli stavbou pevne spojenou.“ {61:4} 
 
Tieto verše potvrdzujú Alláhove činy, ktoré sa konajú na základe Jeho atribútu 
lásky. Alláhova láska k niektorým ľuďom, niektorým činom a určitým 
správaniam sú atribútom Jeho vlastného Ja. Sú to aktívne dobrovoľné atribúty, 
ktoré súvisia s Jeho vôľou. 
 
Na základe Svojej mocnej vôle má rád niektoré veci na rozdiel od iných vecí. 
Niektoré sekty popierajú atribút lásky. Tvrdia, ţe to vytvára ilúziu nedostatku, 
keďţe láska medzi Jeho tvorstvom označuje náklonnosť k osobe, ktorá je 
predmetom lásky, alebo z tejto osoby čerpá potešenie. Určité sekty atribút lásky 
povaţujú za úmysel a tvrdia, ţe Alláhova láska voči Jeho sluţobníkom nie je nič 
viac neţ skutočnosť, ţe má v úmysle ich rešpektovať a odmeniť. Majú podobný 
názor na atribúty súhlasu, hnevu, odporu, atď. Podľa nich je všetko v zmysle 
odmeny a odplaty. 
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Iné sekty neakceptujú, ţe atribúty úmyslov sú zakorenené v Alláhovi samotnom. 
Lásku vysvetľujú v zmysle ducha cnosti, ktorá je z Alláhovej strany náleţitá v 
prospech týchto veriacich. 
 
Ahlus-sunnaḧ dokazujú, ţe Alláhova láska je Jeho skutočným atribútom. Podľa 
nich v nej niet miesto pre nedostatok či porovnávanie. Ahlus-sunnaḧ dokazujú, 
ţe Alláh odmeňuje milovaného veriaceho a preukazuje mu rešpekt. Akú 
odpoveď dajú tí, ktorí popierajú lásku, vo vzťahu k ḥadíṡu, ktorý vyrozprával 
Abu Hurairaḧ  a v ktorom prorok  povedal: „Keď Alláh miluje sluţobníka, 
povie Gabrielovi: ‚milujem tohto konkrétneho človeka, mal by si ho taktieţ 
milovať.„ Gabriel potom povie obyvateľom nebies: ‚Váš Pán miluje tohto 
konkrétneho človeka, tak ho všetci milujte.„ Potom ho obyvatelia nebies taktieţ 
milujú a on na zemi dostáva uznanie. A keď Alláh niekoho nenávidí, v takomto 
prípade sa to deje obdobne.“ {Al-Buchári a Muslim} 
 
Alláh hovorí: „A čiňte dobro...“ Prikázal tu dobro všeobecne, najmä v súvislosti 
so zabezpečovaním povoleného ţivobytia. Dobrota v nafaḳaḧ (ţivobytí) spočíva 
v míňaní bohatstva a zabránení zhromaţďovaniu majetku - tzn. v kráčaní po 
strednej ceste medzi míňaním a zhromaţďovaním majetku. To je dôleţitý príkaz 
Alláha: 

 َّ مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك ُّ
„A ktorí míňajú, tak nerozhadzujú a ani nie sú lakomí, ale drţia sa medzi tým.“ 

{25:67} 
 
Šaddád ibn Aus  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „Alláh učinil povinným 
konať dobro vo všetkom. Ak musíte niekomu odťať hlavu1, urobte to dobrým 
spôsobom. Keď zabijete zviera, urobte to dobre. Nôţ musíte mať vţdy ostrý 
a zviera musí byť zabité bez trápenia.“ {Muslim} 
 

                                            
1 Niektoré dôvody pre tento trest v isláme: ţenatý cudzoloţník resp. vydatá cudzoloţnica, vrah, ktorý zabíja 
úmyselne, gangstri, špióni, ten, kto praktizuje čarodejníctvo, a kacír. Kaţdý zločin má svoje špecifické 
podmienky a dôvody. 
Tento rozsudok sa nezakladá na myšlienkach či návrhoch muslimov, lebo nikto nemá právo odsúdiť inú osobu 
na smrť bez dôkazov z Ḳoránu a sunny. Právo vyniesť rozsudok je záleţitosťou súdnych orgánov štátu a ţiaden 
občan nemá právo tento trest vykonať. 
Nie je to barbarský či necivilizovaný trest, keďţe takýto trest sa udeľuje v mnohých civilizovaných krajinách po 
celom svete i v našej terajšej dobe. 
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Alláh hovorí: „Veď Alláh má rád tých, ktorí dobro činia.“ Tento príkaz konať 
dobro je odôvodňujúci, lebo, keď ľudia zistia, ţe dobrota je príčinou Alláhovej 
lásky, budú sa Ho snaţiť poslúchať. 
 
V ďalšom verši Alláh hovorí: „...a dodrţujte spravodlivosť.“, čo znamená 
spravodlivosť pri urovnávaní sporov medzi dvoma nepriateľskými skupinami 
veriacich. Toto slovo je odvodené od ḳisṭ, čo znamená rozdeliť spravodlivo. 
Jedným z Alláhových mien je taktieţ Al-Muḳsiṭ (Nestranný). Tento verš 
ukazuje, ţe byť spravodlivým je jedným z prostriedkov ako získať Allahovu 
lásku. 
 
Alláh hovorí: „Ak by boli priami vo svojom správaní k vám, tak buďte aj vy 
priami vo svojom správaní k nim...“, čo znamená, ak je nejaký záväzok medzi 
vami a inými ľuďmi, ako napríklad medzi Vami a tými, s ktorými ste uzavreli 
dohodu pri Kaˁbe, tak dodrţiavajte svoje záväzky, kým ich dodrţiavajú aj oni 
voči vám. Alláh znova potvrdil povahu toho príkazu v nasledovnom verši: „Veď 
Alláh má rád tých, ktorí sú bohabojní“ t.j. ktorí majú pred Alláhom bázeň 
a ktorí svoje sľuby neporušujú. 
 
Alláh hovorí: „Veď Alláh má rád tých...“ V tomto verši Alláh dáva zvesť 
o Svojej láske voči nasledujúcim dvom druhom Svojich sluţobníkov: 
1. Kajúcni: Tí, ktorí intenzívne činia pokánie a obracajú sa na Alláha 

s obrovskou ľútosťou, a preto sú zbavení a očistení od neskrytých i skrytých 
hriechov. 
 

2. Očistení: Tí, ktorí sa priveľmi usilujú dosiahnuť čistotu, vykonávaním 
wuḍu‘ a ġusul za účelom odstránenia nečistôt. Taktieţ bolo povedané, ţe 
lepšími medzi očistenými sú tí, ktorí nekonajú pohlavný styk, iba so svojimi 
manţelkami. 

 
Alláh hovorí: „Ak máte radi Alláha (ako to tvrdíte).“ Kontext tohto verša je 
nasledovný: Niektorí tvrdili, ţe milujú Alláha. Alláh im tento verš zoslal na 
skúšku. V tomto verši Alláh ustanovil poslušnosť voči prorokovi ako prvotnú 
podmienku, lebo k tejto láske mohli dospieť len prijatím Jeho vedenia 
a milosťou skrze poslušnosť voči Nemu. 
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Atribúty milosti a spokojnosti 

:ُُُٚ ْٞ هَ  َّ جض مص خص حص مس خس ُّ َّ مب خب حب جب ُّ َّ مح جح مج ُّ َٝ

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ َّىي مي خي حي جيٱ ُّ َّ هب مب هئ ُّ

 َّىبيب نب مب زب رب ُّ َّ مه جه ين منىن خن حن ُّ َّ ٰذ يي ىي ُّ
 
A On riekol: „On je Odpúšťajúci a Láskyplný.“ {85:14} 
„V mene Alláha Milostivého (Ar-Raḥmán), Milosrdného (Ar-Raḥím).“ {1:1} 
„Pane náš, zahŕňaš všetko milosťou a poznaním.“ {40:7} 
„A (Alláh) je veru voči veriacim Milostivý.“ {33:43} 
„Moja milosť zahŕňa všetko.“ {7:156} 
„Váš Pán sám Sebe predpísal udeliť milosť.“ {6:54} 
„A On je Odpúšťajúci a Milostivý.“ {10:107} 
„Alláh je veru najlepším stráţcom a On je najmilostivejší spomedzi tých, 
ktorí milosťou niekoho zahrňujú.“ {12:64} 
„Alláh je s nimi spokojný a oni budú s Ním spokojní.“ {98:8} 
 
Alláh hovorí: „On je Odpúšťajúci a Láskyplný.“ Tento verš sa zmieňuje 
o dvoch Alláhových menách, ktoré sa zaraďujú k najlepším menám, t.j. Al- 
Ġafúr a Al-Wadúd. 
 
Al-Ġafúr (Odpúšťajúci) je odvodené od slova ġafara a označuje Toho, ktorý je 
zhovievavý voči priestupkom Svojho veriaceho. 
 
Al-Wadúd (Láskyplný) je odvodené od základu wudd a označuje čistú lásku 
a jemnosť. Toto slovo označuje Toho, ktorý nesmierne miluje tých, ktorí sú voči 
Nemu poslušní, a je im nablízku skrze Svoju pomoc a spoluprácu, alebo 
vyjadruje to, ţe Jeho záväzok je taký veľký, ţe Jeho tvorstvo Ho musí 
milovať, uctievať a vzdávať Mu chvály. 
 
V Alláhových slovách „V mene Alláha Milostivého (Ar-Raḥmán), 
Milosrdného (Ar-Raḥím).“ a taktieţ v spomenutých veršoch sú potvrdené dve 
Alláhove mená – Ar-Raḥmán a Ar-Raḥím. Taktieţ potvrdzujú atribúty milosti 
a poznania. 
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Ar-Raḥmán dokazuje Samotného Alláha a Ar-Raḥím Jeho aktívny atribút. 
Niektoré sekty popierajú atribút milosti. Tvrdia, ţe toto poukazuje na 
bezmocnosť a slabosť tvorstva a ten, ktorý je predmetom milosti, pociťuje 
smútok. Toto je však najhoršia neznalosť. Milosť je od silného voči slabému. 
Bezmocnosť a slabosť preto nie sú nevyhnutné. Stáva sa to skôr niekedy v stave 
extrémnej dominantnosti a kontroly – silný muţ je milostivý k svojmu malému 
dieťaťu i k svojim starnúcim rodičom a chorľavým ľuďom. 
 
Bezmocnosť a slabosť nemajú ţiadny vplyv na milosť, keďţe sú to zavrhnuté 
atribúty. Alláh si Sám prisudzuje milosť a ţehnal Svojim sluţobníkom, ktorí 
majú túto vlastnosť, a prikázal im o nej svedčiť pre ďalšie generácie. 
 
Alláh hovorí: „Pane (Rabb) náš, obsiahol si všetko milosťou a poznaním.“ 
Toto sú slová nositeľov Trónu a anjelov okolo neho, ktorí sa modlia za veriacich 
k Alláhovi skrze Jeho rozsiahle poznanie a milosrdenstvo. Je to jeden z 
najlepších spôsobov, skrze ktoré môţe človek očakávať vypočutie modlitby.  
 
Skutočná veta bude vyzerať nasledovne: Tvoja milosť a Tvoje poznanie 
prevládajú nad všetkým. Milosť Alláha je spoločná pre kaţdého na zemi, či ide 
o veriaceho alebo neveriaceho, zboţného alebo hriešneho. V Súdny deň bude 
výnimočná pre tých, ktorí sa odvracajú od zlého, ako hovorí Alláh: 

 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ
„Určím ju (milosť) tým, ktorí majú bázeň a dávajú zakáḧ.“ {7:156} 

 
Alláh hovorí: „Váš Pán sám Sebe predpísal udeliť milosť.“ On si ju sám 
predpísal ako záväzné gesto Svojej veľkorysosti, nikto Mu to neprikázal. 
 
Abu Hurairaḧ  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „Keď Alláh stvoril svet, 
napísal knihu, ktorú má pri Sebe na Tróne, aby Jeho milosť mala prednosť pred 
Jeho hnevom.“ {Al-Buchári a Muslim} 
 
Alláh hovorí: „Alláh je veru najlepším stráţcom.“ Slová Ḥáfiẓ a Ḥafíẓ sú 
odvodené zo základu Ḥifẓ. Jeho význam je ochrana. Ten, ktorý vo všeobecnosti 
ochraňuje Svojich veriacich, poskytuje im ţivobytie a ochraňuje ich pred 
utrpením a skazou. On taktieţ ochraňuje ich kroky a zaznamenáva ich slová. 
Obzvlášť sa stará o Svojich aulija’. Chráni ich pred upadnutím do hriechu a pred 
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intrigami satana. Inými slovami, chráni ich pred všetkým, čo im škodí vo 
všetkých záleţitostiach sveta i náboţenstva. 
 
Alláh hovorí: „Alláh je s nimi spokojný a oni budú s Ním spokojní.“ Tento 
verš spomína vzťah lásky a spokojnosti, ktorý je medzi Alláhom a Jeho aulija’. 
Spokojnosť Alláha s aulija’1 je najväčšou láskavosťou, ktorú uštedruje. Hovorí: 

 َّ حصخص مس خس حس ُّ
„A spokojnosť Alláhova je najväčšia.“ {9:72} 

 
Spokojnosť sluţobníkov s Alláhom znamená to, ţe so svojou situáciou je stále 
taký spokojný, ţe verí, ţe láskavosť, ktorá mu bola daná, nebola udelená nikomu 
inému v takom rozsahu. Toto sa uskutoční v raji. 
 
Podľa Ahlus-sunnaḧ sú to skutočné atribúty Alláha vo forme, ktorá prináleţí 
Jeho Výsosti a v ktorej niet podobnosti s Jeho stvoreniami. Nezahŕňajú tie veci, 
ktoré sú zahrnuté v prípade Jeho stvorenia. 
 
Sekty nemajú ţiadny dôkaz pre ich negáciu. Podľa ich názoru, ak Alláhovi 
prislúchajú tieto atribúty, určite sú Jeho atribúty zhodné s tými, ktoré majú Jeho 
stvorenia. Spájajú tieto atribúty so zámerom. Podľa nich riḍá (spokojnosť) 
znamená mať v úmysle odmenu alebo hnev, atď. Suchṭ (hnev) znamená úmysel 
priniesť záhubu ale iné sekty význam týchto atribútov odkláňajú k samotnej 
odplate a samotnému trestu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Muslimovia s vysokým stupňom zboţnosti skrz dôkladné a správne vzdelanie a praktizovanie islámu. 
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Atribúty hnevu a prekliatia 

 ُُُٚ ْٞ هَ  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّ :َٝ
 حط مض خض حض جض مص خص ُّ َّزي ري ٰى ين ىن
 حت جت هب مب ُّ َّحب جب هئ مئ خئ حئ ُّ َّمظ
  َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ َّ خت

 
A Alláh riekol: „Kto by zabil veriaceho úmyselne, toho odplatou bude peklo 
(Ţahannam), v ktorom ostane (Chalidan), a Alláh na neho zošle Svoj hnev, 
prekľaje ho (Laˁanahu) a pripraví preňho trest obrovský.“ {4:93} 
„To preto, ţe nasledovali to, čo Alláha silno rozhnevalo, a protivila sa im 
Jeho spokojnosť.“ {47:28} 
„Keď Nás rozhnevali, pomstili sme sa im.“ {43:55} 
„Alláhovi sa ale nepáčil ich výjazd s vojskom, preto nechal klesnúť ich 
morálku.“ {9:46} 
„Pre Alláha je to ohavnosť veľká, keď hovoríte to, čo nerobíte.“ {61:3} 
 
Alláh hovorí: „Kto by zabil veriaceho úmyselne...“ Tomu, kto úmyselne zabije 
veriaceho, Alláh sľúbil nasledovné tresty: 
 Ţahannam: je jedným z mien pekla. 
 Chalidan: znamená ostane naţive a Chulúd znamená zotrvať priveľmi dlho. 
 Alláh sa na neho bude hnevať; je to skutočný atribút, ktorý prináleţí Jeho 

vznešenosti. 
 Laˁn: znamená prekliatie a zamedzenie Alláhovho milosrdenstva. 
 Pripraví preňho obrovský trest. 
 
Názory učencov ohľadom týchto veršov sa odlišujú v dvoch záleţitostiach: 
chulúd v ohni pekelnom a pokánie, ktoré nebude prijaté. Toto však protirečí 
Alláhovmu výroku: 

َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ  

„Alláh neodpustí, ak by bolo k Nemu čokoľvek pridruţené, a odpustí mimo 
toho, komu chce.“ {4:48} 
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Chulúd znamená zotrvať dlho ale nie navţdy, lebo v iných veršoch Alláh pouţil 
slovo „abadá“ spolu s „chalidín“, čo znamená „na veky vekov“. 
Ohľadom pokánia vraha je správny výklad taký, ţe vrah musí splniť tri 
poţiadavky: 
 Vykonanie pokánia. 
 Právo pozostalého obete, ktoré je anulované zaplatením náhrady za vraţdu 

v tomto ţivote alebo získaním odpustenia od pozostalých. 
 Právo obete, nie je moţné anulovať, aţ kým nestretne vraha v Súdny deň a 

nepoloţí hlavu do vrahových rúk hovoriac: „Alláh, spýtaj sa ho, prečo ma 
zabil?“ {Ibn Madţaḧ} 

 
Alláh hovorí: „To preto, ţe nasledovali to, čo Alláha silno rozhnevalo...“ 
Dokazuje, ţe Alláh nenávidí zlé skutky a má záľubu v dobrých skutkoch, tak 
ako prináleţí Jeho vznešenosti. 
 
Alláh hovorí: „Keď Nás rozhnevali ...“ Ásf znamená intenzívny hnev, zatiaľ čo 
pomsta znamená trest odvodený od naḳmaḧ - rozhorčenie, zášť, atď. 
 
Alláh hovorí: „Alláhovi sa ale nepáčil ich výjazd s vojskom...“ Dokazuje, ţe 
Alláh nenávidí konanie pokrytcov, ktorí nešli do boja spolu s prorokom . 
 
Alláh hovorí: „Pre Alláha je to ohavnosť veľká...“ Alláh pouţil slovo maḳtan, 
ktoré znamená silnú nenávisť, a v tomto kontexte varoval veriacich slovami: 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ
َّ هئ  

„Vy, ktorí ste uverili, prečo hovoríte to, čo nerobíte? Pre Alláha je to ohavnosť 
veľká, keď hovoríte to, čo nerobíte.“ {61:2-3} 

 
Láska a nenávisť sú Alláhove atribúty, ktoré sa spomínajú v Ḳoráne i sunne. 
Abu Hurairaḧ  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „Keď Alláh miluje 
sluţobníka, povie Gabrielovi: ‚milujem tohto konkrétneho človeka, mal by si ho 
taktieţ milovať.„ Gabriel potom povie obyvateľom nebies: ‚Váš Pán miluje 
tohto konkrétneho človeka, tak ho všetci milujte.„ Potom ho obyvatelia nebies 
taktieţ milujú a on na zemi dostáva uznanie. 
Keď Alláh nenávidí sluţobníka, povie Gabrielovi: ‚nenávidím tohto 
konkrétneho človeka, mal by si ho taktieţ nenávidieť.„ 
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Gabriel potom povie obyvateľom nebies: ‚Váš Pán nenávidí tohto konkrétneho 
človeka, tak ho všetci nenáviďte.„ 
Potom ho obyvatelia nebies taktieţ nenávidia. Potom je nenávidený na zemi.“ 
{Al-Buchári a Muslim} 
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Atribúty príchodu 

 ُُُٚ ْٞ هَ  يل ىل مل خل ُّ َّ لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّ :َٝ
 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك ُّ َّ منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
 َّ ىث نث مث زث رث يت ىت ُّ َّخم

 
Alláh povedal: „Čakajú snáď uţ len na to, aţ príde Alláh v tieňoch z 
mračien a anjeli, keď bude vec uţ rozhodnutá?“ {2:210} 
„Čakajú snáď uţ len na to, aţ prídu k nim anjeli alebo príde k nim Pán tvoj 
alebo prídu niektoré znamenia Pána tvojho?“ {6:158} 
„Nie. Aţ bude rozdrvená zem, rozdrvená rozdrvením. A príde Pán tvoj 
a anjeli rad za radom.“ {89:21,22} 
„V deň, keď nebo bude roztrhané mračnami a anjeli budú zosielaní dole 
zosielaním.“ {25:25}  
 
Alláh hovorí: „Čakajú snáď uţ len na to, aţ príde Alláh ...“ Tieto verše boli 
zoslané ako potvrdenie dvoch aktívnych Alláhových atribútov - atribút itján a 
atribút madţí‘, inými slovami Alláhove atribúty ohľadom Jeho príchodu 
v Súdny deň. Viera ahlus-sunnaḧ v tieto atribúty je zaloţená na skutočnosti, ţe 
sú skutočné a ţe sú vzdialené od iných rozvinutých výkladov. 
 
Prvý verš informuje tých, ktorý trvajú na kufr a nasledujú cestu nevôle a cestu 
satanovu, ţe len majú vyčkať, kým Alláh príde v oblakoch, aby medzi nimi 
rozsúdil. Stane sa to v Súdny deň. Preto On po tom hovorí, ţe všetci budú 
rozsúdení. 
 
Druhý verš je taktieţ úplne jasný. Rozšírenie významu slova „prísť“ v zmysle 
príkazu alebo skazy len na základe toho, ţe slovo itján je pouţité v niektorých 
iných veršoch pre príchod anjelov alebo iných, nie je moţné. 
 
Alláh hovorí: „A príde Pán tvoj a anjeli rad za radom.“ Tento verš nemoţno 
chápať v zmysle príchodu skazy, lebo znamená príchod Alláha v Súdny deň, aby 
súdil. Vtedy budú anjeli stáť zoradení z bázne pred Alláhom a z úcty voči 
Nemu. V čase Jeho príchodu bude nebo roztrhané mračnami, ako to je zjavené 
v poslednom verši. Alláh príde, zostúpi a bude blízko. Príde na Svojom Tróne 
a oddelí sa od tvorstva. Alláh hovorí: 
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 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت

َّ ىل مل يك ىك مك  
„Aţ bude fúknuté do obrovskej trúby jedným fúknutím, a zem a hory budú 

zdvihnuté a rozdrvené jedným rozdrvením. V ten deň nastane Al-wáḳiˁḧ1, nebo 
sa roztrhne a ostane v ten deň veľmi slabé, anjeli budú na jeho okrajoch a 

ponesú Trón Pána tvojho nad nimi ôsmi, v ten deň budete predvedení, neskryje 
sa z vás nič skryté.“ {69:13-18} 

 
Toto sú fakty o Alláhovi a tvrdiť, ţe sú to len prízraky, znamená popierať 
Alláhovu moc konať. Je neprípustné veriť, ţe tento príchod bude ako príchod 
Jeho tvorstva alebo veriť v túto vec v prenesenom význame, lebo to vedie 
k popieraniu a negácii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Jedno z mien Súdneho dňa. Iné mená sú napr. deň zúčtovania (44:40); deň zmrtvýchvstania (30:56); deň 
zhromaţdenia (42:7); prisľúbený deň (85:2)... 
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Alláhova tvár 

 ُُُٚ ْٞ هَ  َّرنزن مم ام يل ىل ُّ َّ يب ىب نب مب زب رب ُّ :َٝ
 
A On povedal: „Ostane tvár Pána tvojho oplývajúceho majestátnosťou a 
vznešenosťou.“ {55:27} 
„Všetko smeruje k zániku okrem Jeho tváre.“ {28:88} 
 
Oba verše spomínajú atribút tváre. V Ḳoráne a ḥadíṡoch je mnoho pasáţí, ktoré 
potvrdzujú tvár. Ahlus-sunnaḧ veria, ţe tvár je atribútom nezávisle od Neho 
samotného. Tvrdenie, ţe existuje tento atribút neznamená, ţe Alláh je zloţený 
z orgánov, ako to tvrdia Al-Muţasímaḧ1. Je to skôr Alláhov atribút prislúchajúci 
Jeho Veľkoleposti. Táto tvár sa nepodobá na ţiadnu inú a tváre jej podobnej 
niet. Al-Muˁṭílaḧ2  vykladajú slovo wadţh (tvár) ako strana, smer, odmena a 
bytie. 
 
Kaţdé slovo musí byť pouţiteľné vo svojom primárnom význame. 
V prenesenom význame ho moţno pouţiť aţ vtedy, keď to dokáţe myseľ a keď 
je to v súlade so štruktúrou jazyka a kontextom. Je potrebné poznamenať, ţe túto 
mocnú tvár vznešene a cnostne opísanú nemoţno naplno obsiahnuť skrze ľudský 
opis či na základe ľudskej predstavivosti. Presnejšie povedané, čokoľvek si len 
dokáţete predstaviť, Alláh je nad tým a je vznešenejší: 

 َّ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّ
„Pozná ich súčasnosť i budúcnosť, ale oni Jeho svojím poznaním nedokáţu 

obsiahnuť.“ {20:110} 
 
Nesmieme porovnávať Stvoriteľa s Jeho stvorením a predstavovať si Ho 
podobne ako Jeho tvorstvo, lebo nič nie je ako Alláh, ako sa On sám vyjadril: 

 َّ مهىه جه ين ُّ
„Nič nie je ako On.“ {42:11} 

 

                                            
1 Al-Muţasímaḧ: Taktieţ sa nazývajú Al-Mušabbihaḧ. Sú oponenti Al-Ţahmijaḧ vo veci uznávania Alláhových 
mien a atribútov. Veria, ţe Alláh má ruku podobnú ruke tvorstva, sluch podobný sluchu tvorstva, zrak podobný 
zraku tvorstva, atď. Alláh Velebený je vzdialený od toho, čo hriešnici o Ňom hovoria. 
2  Al-Muˁṭílaḧ: Taktieţ sa nazývajú Al-Ţahmijaḧ. Táto skupina vznikla v poslednom období Umajjovského 
kalifátu. Ich zakladateľom je Al-Ţahm ibn Ṣafwan. Popierajú Alláhove mená a atribúty. 
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Podľa rozprávania Abu Músu Al-Ašˁarího  povedal prorok : „Jeho clona je 
svetlo alebo oheň. Keď Ho zloţí, tak svetlo Jeho tváre spáli tvorstvo tak ďaleko 
ako dosiahne Jeho zrak.“ {Muslim} 
 
Abu Żarr  vyrozprával, ţe ṣaḥábaḧ sa opýtali proroka : „‚Videl si svojho 
Pána?„ Povedal: ‚Videl som Svetlo.„“ {Muslim} 
Podľa iného rozprávania: „Svetlo - ako by som Ho videl?“ 
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Alláhove ruky 

 ُُُٚ ْٞ هَ  جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص ُّ َّمصجض خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ :َٝ
 َّ مقجك حق مف خف حف

 
Alláh Povedal: „Povedal (Alláh): ‚Iblís, čo ti bránilo, aby si sa poklonil do 
polohy suţúdu pred tým, čo som stvoril Svojimi rukami (Jadai)?‘“ {38:75} 
„Ţidia povedali: ‚Alláhova ruka je spútaná‘. To ich ruky sú spútané a boli 
prekliati za to, čo povedali. Jeho ruky sú vystreté a dáva, ako chce.“ {5:64} 
 
V oboch veršoch je potvrdenie skutočného atribútu oboch Jeho rúk 
zodpovedajúcich Jeho vznešenosti. V prvom verši Alláh karhá satana, keď sa 
odmietol pokloniť do polohy sudţúdu 1  pred Adamom, ktorého On stvoril 
Svojimi vlastnými rukami. Tu nemoţno preloţiť slovo „ruky“ v zmysle moci, 
keďţe Alláh stvoril všetko vrátane satana skrze Svoju moc. Takto by u Adama 
nebol ţiadny rozlišovací znak, na základe ktorého by ho bolo moţné odlíšiť. 
 
ˁAbdullah ibn ˁUmar  vyrozprával: „Alláh stvoril štyri veci Svojimi vlastnými 
rukami. Stvoril Adama, Trón, Pero a Záhrady Edenu.“ {Al-Ḥakim, Al-Baihaḳi a 
klasifikovaný ako ṣaḥiḥ Al-Albánim} 
 
To, ţe tieto štyri veci boli spomenuté osobitne napriek skutočnosti, ţe boli 
stvorené spolu s ďalšími stvoreniami skrze Jeho moc, hovorí v prospech 
dodatočného znaku v ich stvorení. 
 
Jadai (dve ruky) je gramatická forma označujúca párovosť (duálna forma) 
a vzťahuje sa len na dve skutočné ruky. Tento výraz sa nikdy nepouţíval vo 
význame moci. Nemoţno oprávnene povedať, ţe ich Alláh stvoril skrze Svojich 
dvoch mocí, lebo chápať ruky vo význame moci alebo v inom význame moţno 
len vo vzťahu k niekomu, kto naozaj má dve ruky. Výraz ruka či ruky napríklad 
nemoţno pouţiť pri vetre či vode, nemoţno teda povedať ruka vetra či ruka 
vody. 
 

                                            
1 Poklona na zemi, pričom sa dotýkame zeme siedmymi orgánmi (čelo s nosom, dve dlane, dve kolená a prsty na 
chodidlách.) 
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V niektorých veršoch bola ruka pouţitá v jednotnom čísle a v iných v mnoţnom 
čísle. Niektorá práca sa vykonáva oboma rukami, hoci v niektorých prípadoch je 
pouţité jednotné číslo. Je to podobné ako pri slovenskej fráze „ostrým okom 
pozorovať niečo 1 “, kde je pouţité jednotné číslo napriek tomu, ţe človek 
pozoruje oboma očami. Niekedy sa jednotné číslo pouţíva vo význame 
mnoţného čísla. 
 
Ako moţno slovo „ruka“ preloţiť vo význame moci, keď sa v texte Ḳoránu a 
ḥadíṡov spomínajú dlaň, prsty, pravica a ľavica, zavrieť a otvoriť ruku, atď.? 
Tieto výrazy sa týkajú len skutočnej ruky. 
V druhom verši Alláh opisuje výrok Ţidov, v ktorom Alláhov atribút 
interpretovali v takom význame, ţe Jeho ruka je spútaná (tzn. lakomá). Ba 
naopak, Alláh preukazuje štedrosť, tzn. obe Jeho ruky sú otvorené, aby rozdávali 
a boli štedré. Rozdáva, ako chce. V ḥadíṡe sa spomína: „Alláhova pravica je 
štedrá dňom i nocou a Jeho štedrosť rozdávaním neubúda.“ {Al-Buchári a 
Muslim} 
 
Ak by Alláh nemal skutočné ruky, ako môţe byť tento výklad otvorených rúk 
správny? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Kriticky si všímať. 
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Alláhove oči 

 ُُُٚ ْٞ هَ  َّاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّ َّحن جن مم خم حم جم ُّ :َٝ
  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّ

 
A Alláh hovorí: „Buď trpezlivý voči rozhodnutiu Pána svojho, pretoţe si 
pod dozorom Našich očí.“ {52:48} 
„Poniesli sme ho na lodi z lát a povrazov. Plavila sa pod dohľadom Našich 
očí. Zadosťučinenie to bolo pre toho, ktorý bol odmietnutý.“ {54:13,14} 
„A vrhol som na teba lásku pochádzajúcu odo Mňa a stalo sa tak, aby si bol 
vychovaný pod dozorom Môjho oka.“ {20:39} 
 
V troch veršoch Alláh dokazuje, ţe má oči, ktorými všetko vidí. Toto je 
skutočný Alláhov atribút náleţiaci Jeho vznešenosti. Ich existencia nie je 
podmienená tukom a nervami, ktoré sú náchylné na choroby a iné 
nedokonalosti. Výklad vo význame ochrany a starostlivosti je taḥríf 
(skresľovanie) a taˁṭíl (zanechania a vypustenia významu). 
 
Skutočnosť, ţe v niektorých textoch sa tieto výrazy spomínajú v jednotnom čísle 
a v iných v mnoţnom čísle, nie je pádnym dôvodom na popieranie týchto 
významov. V arabčine je to gramaticky moţné. Jazyk dovoľuje pouţiť mnoţné 
číslo zámen (vzťahujúce sa na tri a viac vecí) dokonca aj pre dve veci (tu by sa 
beţne očakávalo dvojné číslo). Taktieţ moţno niekedy pouţiť jednotné číslo pre 
dve veci. Tento úkaz sme si uţ vysvetlili na výraze jadai (obe ruky). 
 
V prvom z týchto troch veršov prikazuje Alláh Svojmu poslovi , aby bol 
trpezlivý a znášal muky od svojej komunity. Týmto príkazom Alláh oznámil, ţe 
Jeho posol  je v Jeho starostlivosti a pod Jeho ochranou. 
 
V druhom verši Alláh hovorí o Noemovi . Jeho komunita ho odmietla a kvôli 
tomuto činu museli byť odsúdení a zasiahnutí potopou. Noe  a jeho 
spoločníci sa vtedy viezli na lodi postavenej z veľkých dosiek 
upevnených klincami. Loď plávala pod Alláhovým dohľadom. 
 
V treťom verši sa Alláh zmieňuje o tom, ţe Svojou láskou obdaril Svojho 
proroka Mojţiša . Inými slovami, sám Alláh miluje Mojţiša a učinil ho 
milovaným i v očiach ľudí. Učinil, aby bol vychovaný pred Jeho vlastnými 
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očami, a vyučil ho tak, aby bol pripravený odovzdať Alláhovo posolstvo 
faraónovi a jeho spoločenstvu. 
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Verše v Ḳoráne o sluchu a zraku 

:ُُُٚ ْٞ هَ  خل ُّ َّ ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ َٝ
 مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب ُّ َّ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 نن من زن رن مم ام يل ُّ َّ يم ىم مم خم حم ُّ َّ مص خص حص مس حسخس جس مخ ُّ َّنث
 َّ مص خص حص مس خس حس جس ُّ َّمي زي ري ٰى ين ىن

 
A Alláh hovorí: „Alláh počul, čo hovorila tá, ktorá sa s tebou dohaduje o 
svojom manţelovi a ţaluje Alláhovi. Alláh počuje vaše zhováranie. Veď 
Alláh je Všepočujúci a Vševidiaci.“ {58:1} 
„Alláh počul to, čo hovorili tí, ktorí povedali: ‚Alláh je chudobný a my sme 
bohatí.‘“ {2:181} 
„Myslia si snáď, ţe nepočujeme, čo skrývajú i ich tajné hovory? Veru áno a 
naši poslovia (Anjeli) sú u nich a zapisujú.“ {43:80} 
„Povedal (Alláh): ‚Nebojte sa. Ja som s vami, počujem a vidím.‘“ {20:46} 
„Nevedel vari, ţe Alláh vidí?“ {96:14} 
„Ktorý ťa vidí, keď vstávaš, i tvoje pohyby medzi tými, ktorí sa v polohe 
suţúdu klaňajú, On je Všepočujúci a Vševidiaci.“ {26:218-220} 
„Povedz: ‚Konajte, Alláh bude vidieť vaše skutky, i Jeho posol i veriaci.‘“ 
{9:105} 
 
Atribút sluchu sa v týchto veršoch vyskytuje v arabskom origináli v piatich 
gramatických tvaroch. Označujú skutočný atribút, skrze ktorého sa vníma zvuk, 
ako to uţ bolo skôr vysvetlené. 
 
Baṣar (zrak) je atribút, ktorým vnímame ľudí a farby. Ru’yaḧ (videnie) je nutné 
na tento úkon. V ḥadíṡe sa spomína: „Ó ľudia! Upokojte sa! Nevzývate 
hluchého alebo nejestvujúceho. Vzývate Všepočujúceho a Vševidiaceho. Ten, 
koho vzývate, je k vám bliţšie ako krk zvieraťa, na ktorom jazdíte.“ {Al-
Buchári a Muslim} 
 
Oba atribúty, sluch i zrak, jestvujú u Alláha v dokonalej podobe. Alláh vskutku 
odsúdil polyteistov za to, ţe uctievajú veci, ktoré ani nepočujú, ani nevidia. Prvý 
verš bol zjavený ohľadom Chaulaḧ bint Ṡaˁlabah1. Jej manţel sa od nej odlúčil 

                                            
1 Manţelka prorokovho spoločníka. 



 

66 
 

skrze ẓihár1. Prišla k prorokovi , porozprávala sa s ním a posťaţovala sa na 
prístup manţela. 
 
ˁÁišaḧ  povedala: „Všetka chvála patrí Alláhovi, ktorý neobmedzene počuje 
všetky zvuky. Sťaţujúca sa ţena prišla k prorokovi a začala sa sťaţovať. Bola 
som doma, ale nepočula som ju. Pri tejto príleţitosti Alláh zoslal tento verš: 
„Alláh počul, čo hovorila tá, ktorá sa s tebou dohaduje o svojom 
manţelovi.“ {Al-Buchári} 
V treťom verši je vo forme varovania resp. výstrahy poloţená otázka, či si tí, 
ktorí potajomky vykonajú zlý skutok, myslia, ţe Alláh nepočuje ich šepot. Alláh 
ich istotne počuje a Jeho dozorcovia (anjeli) zaznamenávajú ich reči a činy. 
 
Vo štvrtom verši Alláh hovorí k Mojţišovi a Áronovi. Obaja sa sťaţovali 
Alláhovi ohľadom násilia a útlaku zo strany faraóna. Tu im Alláh povedal: 
„Nebojte sa. Ja som s vami, počujem a vidím.“ 
 
Piaty verš bol zoslaný ohľadom Abu Ţahl. Zabránil prorokovi  vykonať saláḧ 
(modlitbu) pri Kaˁbe. Alláh pri tejto príleţitosti zoslal tento verš: 

 مل خل مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّ
َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل   

„Vidíš toho, kto zakazuje, Alláhovi poddanému modliť sa, keď by sa tento 
modlil? Vidíš, ak by bol správne usmernený, alebo by prikázal bohabojnosť? 

Vidíš, ak by za loţ označil a odvrátil sa? Nevedel vari, ţe Alláh vidí?“ 
{96:9-14} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Starodávna arabská praktika, v ktorej manţel prirovnal manţelku k svojej matke a takto sa od nej odlúčil. 
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Alláhove atribúty týkajúce sa Jeho zásahu a nastraţenia nástrah 

 رن مم ام يلٱُّ َّ جه ين ىن خنمن حن جنٱُّ َّحن جن مم ُّ :َوَقْولُهُ 
 َّام يل ىل مل يك ىك ُّ َّنن من زن

 
A Alláh hovorí: „On má pritom silu mocnú (trestajúcu).“ {13:13} 
„I strojili úklady, i Alláh nástrahy nastraţil. A Alláh je Ten najlepší, kto 
niečo nastraţí.“ {3:54} 
„Strojili úklady a nástrahy sme nastraţili bez toho, aby to vycítili.“ {27:50} 
„Oni kujú úklady kutím, ale i Ja som nástrahy nastraţil.“ {86:15-16} 
 
V horeuvedených veršoch Alláh preukazuje Svoje atribúty týkajúce sa Jeho 
zásahu a nastraţenia nástrah. Tieto atribúty sú aktívne a dobrovoľné. Nie je však 
správne z prídavného mena „nastraţujúci nástrahy“ urobiť podstatné meno 
a Alláha nazývať „nastraţiteľ nástrah“. Je potrebné sa obmedziť len na slová 
spomínané v Ḳoráne. 
 
Význam „On má pritom silu mocnú“ spočíva v tom, ţe Alláh Svoj trest 
vykoná veľmi tvrdým zásahom. V Ḳoráne sa spomína: 

 َّ جت هب مب خب ُّ
„Mocný úder Pána tvojho je veľmi silný.“ {85:12} 

 
Ďalej sa píše: 

 َّ مم ام يل ىل ُّ

„Jeho zásah je bolestivý a veľmi silný.“ {11:102} 
 
Verš, v ktorom Alláh sám Seba opisuje ako najlepšieho v nastraţení nástrah, 
znamená, ţe Alláh má moc nad tým, aby urýchlil uplatnenie týchto nástrah. 
Niektorí salaf učenci vysvetľujú Alláhovo nastraţenie nástrah voči sluţobníkom 
v tom zmysle, ţe napriek ich hriechom im preukazuje láskavosť. Týmto 
spôsobom ich vábi. Keď spáchajú hriech, oplatí im ho láskavosťou, ale oni to 
nechápu. V ḥadíṡe sa spomína: „Alláh hriešneho sluţobníka vábi tým, ţe mu 
dáva svetské odmeny.“ {Aḥmad} 
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 جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك ُّ
َّجي ٰه مه  

„A keď zabudli na to (keď opustili to), čo bolo im pripomenuté, otvorili sme im 
brány všetkého, a keď sa uţ radovali z toho, čo sa im dostalo, zasiahli sme ich 

znenazdania a v zapätí stali sa zúfajúcimi (ocitli sa v beznádeji).“ {6:44} 
 
Alláh hovorí: „I strojili úklady, i Alláh nástrahy nastraţil.“ Verš bol zjavený 
v súvislosti s Jeţišom. Keď ho chceli Ţidia zabiť, Alláh ho pozdvihol do neba 
skrze anjela Gabiela. 
 
Alláhov výrok: „Strojili úklady a nástrahy sme nastraţili“ sa vzťahuje na 
deväť ľudí z komunity proroka Sáliḥa , ktorí v Alláhovom mene dali takýto 
sľub: 

 َّىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّ

„Naňho i na jeho rodinu za noci zaútočíme a potom povieme tomu, komu náleţí 
pomsta za jeho krv: Neboli sme svedkami smrti jeho rodiny.“ {27:49} 

 
Dôsledkom ich úkladov bolo to, ţe im Alláh nastraţil nástrahu, a tak úplne 
zničil ich celú komunitu. 
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Alláhove atribúty prepáčenia a poţehnania 

 ُُُٚ ْٞ هَ  ىف يث نثىث مث ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مهُّ :َٝ
ٱَّ يك ىك مك اكلك يق ىق يف
 

A Alláh hovorí: „Ak prejavíte dobro, ktoré ste vykonali, alebo ho skryjete, 
alebo prepáčite zlo vám spôsobené, tak Alláh je Prepačujúci a je Mocný.“ 
{4:149} 
„Nech im prepáčia a nech ich nechajú. Či nie ste aj vy radi, keď vám Alláh 
odpustí? Alláh je Odpúšťajúci a Milostivý.“ {24:22} 

 
Tieto verše dokazujú, ţe Alláh má atribúty odpustenia, moci, prepáčenia, 
milosrdenstva, úcty, poţehnania, milosti a štedrosti. 
 
Al-ˁAfu (Prepačujúci) je Alláhovo meno, ktoré označuje Toho, ktorý 
sluţobníkom neukladá trest po tom, čo učinili pokánie. Alláh hovorí: 

 َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ
„On je Ten, kto prijíma pokánie od tých, ktorí sa Mu odovzdali a prepáči zlé 

skutky a pozná, čo robíte.“ {42:25} 
 
Dokonalé ˁAfu (Prepáčenie) je také, ktoré je sprevádzané trvalou mocou odplatiť 
sa. Z tohto dôvodu sa mená Al-ˁAfú a Al-Ḳadír vyskytujú spolu v tomto verši a v 
ďalších veršoch. 
 
Al-Ḳudraḧ (schopnosť) je atribút, ktorý sa vzťahuje na existenciu a neexistenciu 
pravdepodobných vecí. Všetko, čo vo vesmíre vzniklo, je z Jeho vôle a 
schopnosti, ako sa spomína v ḥadíṡe: „Čokoľvek Alláh chce, to sa stane. 
A čokoľvek nechce, to sa nestane.“ {Abu Dawúd} 
 
Alláh hovorí: „Nech im prepáčia a nech ich nechajú.“ Toto bolo zjavené 
ohľadom Abu Bakra , keď dal sľub, ţe v ničom nepodporí Mistáḥ ibn Aṡáṡa. 
Tento muţ patril k tým, ktorí boli zapletení do váţneho ifk (klamstva) ohľadom 
ˁÁiše . Mistáḥova matka bola dcéra Abu Bakrovej tety. Keď bol zoslaný tento 
verš, Abu Bakr povedal: „Prisahám, túţim po tom, aby mi Alláh odpustil!“ {Al-
Buchári a Muslim} 
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Pocta, moc a sláva prináleţia Alláhovi 

 ُُُٚ ْٞ هَ  رت يب ىب نب مب ُّ َّمس هث مث هت ُّ َّ يل ىل مل يك ُّ :َٝ
 َّزت

 
A Alláh povedal: „Alláhovi ale náleţí moc, jeho poslovi i veriacim...“ {63:8} 
„Povedal (satan): ‚Prisahám na Tvoju moc, dám im všetkým do bludu 
skĺznuť.‘“ {38:82} 
„Poţehnané je meno Pána tvojho, oplývajúceho majestátnosťou a 
vznešenosťou.“ {55:78} 
 
Alláh hovorí: „Alláhovi ale náleţí moc, jeho poslovi i veriacim...“ Tento verš 
bol zoslaný ohľadom vodcu pokrytcov ˁAbdullaha ibn Ubaía ibn Salúla, ktorý sa 
pri príleţitosti bitky zaprisahal, ţe vyţenie proroka  a jeho spoločníkov z 
Mediny. Pri tejto príleţitosti zoslal Alláh tento verš: „Hovoria: „Ak sa vrátime 
do Mediny, vyţenie z nej mocnejší slabšieho.“ Alláhovi ale náleţí moc, jeho 
poslovi i veriacim, pokrytci to však nepoznajú.“ {Al-Buchári} 
 
Tento prekliaty človek sa domnieva, ţe tí „mocnejší" sú on a jeho spoločníci. 
Alláh zoslal tento verš, aby vyvrátil jeho tvrdenie. 
 
Moc je atribút, ktorý si Alláh ustanovil pre Seba. Alláh hovorí: 

 َّ ام يل ىل ُّ
„On je Mocný, Múdrosťou oplývajúci.“ {61:1} 

 
Ďalej hovorí: 

 َّ نث مث زث رث ُّ
„Alláh je veru Silný a Mocný.“ {33:25} 

 
Alláh prisahal na tento atribút, ako je to spomenuté v ḥadíṡe ḳudsi1 ohľadom 
Alláhovho zakročenia: „Prisahám na Svoju moc, Svoju slávu a Svoju 
vznešenosť, ţe ktokoľvek povie Lá iláha illa Alláh (Niet boţstva hodného 
uctievania okrem Alláha), toho istotne vezmem von (z pekla).“ {Muslim} 
 
 

                                            
1 V ḥadíṡe ḳudsi t.j. v ḥadíṡe, ktorý prorok  prijal priamo od Alláha. 
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Alláh v Ḳoráne spomenul, ţe satan povedal: 
 َّ مك لك هش مش هس مس هث مث هت ُّ

„Povedal: ‚Prisahám na Tvoju moc, ţe ich zvediem, všetkých okrem Tvojich 
sluţobníkov úprimne oddaných!„“ {38:82-83} 

 
V istom ḥadíṡe je spomenuté vzývanie, ktorému prorok  naučil muţa, ktorý 
mal telesné bolesti. Toto vzývanie znie nasledovne: „Utiekam sa pod Tvoju moc 
a silu pred neduhom, ktorý ma trápi a ktorého sa bojím.“ {Muslim} 
 
Alláh hovorí: „Poţehnané je meno Pána tvojho.“ Je to odvodené od 
slova barakaḧ, čo znamená večné dobro v hojnosti. Żul-dţalal označuje Toho, 
ktorý je Vznešený a Veľký, a tým je jedine Alláh, od ktorého nikto väčší nie je. 
 
Ikrám označuje Alláha, ktorý je ctený tak, ako mu prináleţí. Taktieţ sa uvádza, 
ţe označuje Toho, ktorý dáva všemoţnú poctu Svojim cnostným sluţobníkom 
na tomto svete i v posmrtnom ţivote. 
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Atribúty negácie 

 ُُُٚ ْٞ هَ  جس مخ جخ مح ُّ َّمه جه ين ىن من ُّ َّ خن حن جن يم ممىم خم حم ُّ :َٝ
 جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّ َّ زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّ َّخس حس
 جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خلُّ َّجخ مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّ َّىه مه جه ين ىن من خن حن

 يم ىم مم خم ُّ َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن
 مت زت رت ُّ َّٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ُّ َّنئ مئ زئ رئ ّٰ
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
  َّمن زن

 
Alláh hovorí: „Uctievaj Ho a buď trpezlivý pri Jeho uctievaní. Poznáš azda 
niekoho, kto by Mu bol menovcom?“ {19:65} 
„A niet toho, kto by sa Mu vyrovnal.“ {112:4} 
„Nečiňte teda Alláhovi rovných (andád) a pritom viete.“ {2:22} 
„Medzi ľuďmi sú takí, ktorí si berú mimo Alláha Alláhovi rovných (andád), 
milujú ich tak, ako by mali Alláha milovať.“ {2:165} 
„A povedz: ‚Vďaka Alláhovi, ktorý si neučinil dieťa a nemá spoločníka v 
kraľovaní a nikdy nemal dôverníka, ktorý by Ho chránil pred pokorením. 
A pripisuj Mu veľkosť pripísaním najväčším!‘“ {17:111} 
„O jedinečnosti Alláha a o tom, ţe sa Mu nemá pripisovať to, čo 
nezodpovedá pravde, svedčí všetko, čo je v nebesiach a na zemi. Jemu 
náleţí kráľovstvo a Jemu náleţí vďaka. On má nad všetkým moc.“ {64:1} 
„Poţehnaním oplýva Ten, kto zoslal Rozlíšenie poddanému Svojmu, aby sa 
stalo pre stvorených varovaním, Ten, ktorému náleţí kráľovstvo nebies a 
zeme, ktorý si neučinil ţiadne dieťa, ktorý nemá spoločníka v kraľovaní a 
ktorý všetko stvoril a predurčil predurčením.“ {25:1-2} 
„Alláh si neučinil ţiadne dieťa a neexistoval s ním ţiaden boh, inak by 
kaţdý boh bol odišiel s tým, čo stvoril a jedni by sa povýšili nad druhých. 
Jedinečný je Alláh, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a je 
vzdialený od toho, čo opisujú. Pozná to, čo nie je známe, aj čo je známe. 
Vysoko je nad tým, čo k Nemu pridruţujú.“ {23:91-92} 
„Neuvádzajte k Alláhovi prirovnania. Alláh vie a vy neviete.“ {16:74} 
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„Povedz: ‚Pán môj zakázal len nemravnosti, tie zjavné z nich i skryté a 
hriechy a neoprávnenú nevraţivosť a aby ste pridruţili k Alláhovi to, o čom 
nezoslal dole ţiaden dôkaz a aby ste hovorili o Alláhovi, čo neviete.‘“ {7:33} 
 
Alláh hovorí: „Uctievaj Ho a buď trpezlivý pri Jeho uctievaní.“ Tento 
vznešený verš pozostáva z niekoľkých negatívnych atribútov, napr. popretie 
jestvovania rovnocenného, syna, spoločníka v núdzi, atď. Sú tu však aj pozitívne 
atribúty, napr. postavenie pána, chvála, vedenie, veľkosť a poţehnanosť. 
Alláh ďalej hovorí: „Poznáš azda niekoho, kto by Mu bol menovcom?“ Ibn 
Tajmijjaḧ povedal, ţe to podľa lexikografov znamená: „Poznáte niečo Jemu 
podobné? Kto si zaslúţi toto meno?“ Má to aj nasledovný význam: „Poznáte 
nejakú bytosť, ktorá je s Ním porovnateľná?“ Podľa ibn ˁAbbása  sa tým 
myslí podobný alebo podobajúci sa. 
 
Vo verši je otázka a odpoveď na ňu je negatívna. Verš bude mať teda 
nasledovný význam: „Nepoznáte nič Jemu podobné.“ 
 
Alláh ďalej hovorí: „A niet toho, kto by sa Mu vyrovnal.“ Kufu‘ znamená 
porovnateľný alebo majúci rovnaké postavenie. Tento verš popiera akúkoľvek 
podobnosť alebo porovnateľnosť s Alláhom. 
 
Alláh hovorí: „Nečiňte teda Alláhovi rovných a pritom viete.“ Slovo andád je 
mnoţným číslom slova nidd, ktoré znamená „podobný, porovnateľný a rovný“. 
Je všeobecne známe, ţe Alláhovi nikto nemôţe byť partnerom či protivníkom. 
Je to negácia podobnosti. Antum taˁlamún (pritom viete) znamená: viete, ţe 
modly, ktoré uctievate, nedokáţu nič stvoriť, neprospievajú ani neškodia a ony 
samy boli stvorené. Tak sa vzdajte ich uctievania a uctievajte len Alláha 
samotného. 
 
Alláh hovorí: „Medzi ľuďmi sú takí, ktorí si berú mimo Alláha Alláhovi 
rovných, milujú ich tak, ako by mali Alláha milovať.“ Polyteisti milujú svoje 
modly tak, ako by mali milovať Alláha. Veriaci však Alláha milujú viac, ako 
polyteisti milujú svoje modly, keďţe veriaci svoju lásku upriamujú jedine na 
Alláha samotného, kým polyteisti ju rozdeľujú pomedzi viaceré modly. 
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Ďalej hovorí: „A povedz: „Vďaka Alláhovi... A veľkosť väčšiu neţ čokoľvek 
Mu pripisuj.“ Potvrdenie ḥamd (chvály) pre Alláha zahŕňa všetky Jeho 
dokonalosti v dokonalej forme. 
 
Potom Alláh u Seba poprel všetko to, čo odporuje absolútnej chvále, napr. to, ţe 
by mal syna, partnera či spoločníka. Inými slovami, negoval všetky túţby 
a potreby. Je to preto, lebo Alláh si medzi Svojimi stvoreniami nepotrebuje nájsť 
priateľa na splnenie svojich túţob a potrieb. 
 
Alláh svojmu poslovi  prikázal, aby Ho veľkolepo velebil, prejavoval voči 
Nemu úctu a polyteistom objasnil, ţe Alláh nemá akékoľvek nedostatky. 
Alláh hovorí: „O jedinečnosti Alláha a o tom, ţe sa Mu nemá pripisovať to, 
čo nezodpovedá pravde, svedčí všetko... On má nad všetkým moc.“ Tasbíḥ 
znamená objasniť, ţe Alláh nemá akékoľvek nedostatky. 
 
Niet pochýb o tom, ţe všetky stvorenia na nebesiach i zemi vyjadrujú ḥamd 
(chválu) svojmu Pánovi a svedčia o Jeho dokonalej znalosti, schopnosti, úcte, 
múdrosti a milosti. Alláh hovorí: 

 َّ ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ
„Niet ničoho, čo by vďakou Jemu nesvedčilo o jedinečnosti Jeho, vy ale tomu, 

ako svedčia o jedinečnosti Jeho, nerozumiete.“ {17:44} 
 

Alláh hovorí: „Poţehnaním oplýva Ten, kto zoslal Rozlíšenie poddanému 
Svojmu.“ Vysvetlili sme si, ţe slovo tabáraka odvodené od slova barakaḧ, 
znamená večné dobro v hojnosti, ktoré nepodliehalo ţiadnemu predošlému 
vývoju (tzn. nejestvovala zmena Jeho stavu ani intenzity – je večne 
v dokonalom stave). 
 
Al-Furḳán (Rozlíšenie) znamená Ḳorán. Toto meno bolo Ḳoránu dané, lebo má 
veľkú moc v rozlišovaní medzi pravdou a klamstvom a medzi vedením 
a zblúdením. Slovo nazzala (zoslal) opisuje postupné zjavovanie Ḳoránu, keďţe 
celý Ḳorán nebol zjavený naraz. 
 
Al-ˁálamín je mnoţné číslo slova ˁálam. To označuje ľudí i dţinov. Je dokázané, 
ţe prorok Muḥammad  bol poslaný ako prorok aj pre dţinov. Stretával sa 
s nimi a prednášal im Ḳorán. Keď počuli recitáciu Ḳoránu, jedna z ich skupín 
prijala islám a začala ďalších povolávať k islámu. Alláh hovorí: 
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 جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ
 َّ ىه مه

„I poslali sme k tebe (Muḥammad) určitý počet dţinnov, aby počúvali Ḳorán. 
Keď uţ prítomní boli, povedali: ‚Počúvajte„. Keď sa skončilo, odišli k svojim 

ľuďom, varujúc ich.“ {46:29} 
 
Alláh hovorí: „Alláh si neučinil ţiadne dieťa...“ Tento verš obsahuje mnoho 
atribútov, ktoré u Alláha vylučujú existenciu ľudských vlastností, ktoré nie sú 
v súlade s Jeho veľkoleposťou. V tomto verši Alláh ukázal, ţe je veľkolepý 
a vzdialený od toho, ţe by mal syna alebo rôzne iné vlastnosti, ktoré mu ľudia 
pripisujú. Alláh zakázal, aby boli namiesto Neho uctievané iné predmety, aby 
Mu bol pripisovaný spoločník alebo čokoľvek podobné, a taktieţ zakázal, aby sa 
o Ňom hovorilo bez znalostí. 
 
Tento verš potvrdzuje nasledovné: zachovanie jedinečnosti Pána svetov 
(tawḥídur-rubúbijaḧ) a zachovanie jedinečnosti v uctievaní Alláha (tawḥídul-
ulúhijaḧ).1 
Alláh oznámil, ţe nemá ţiadnych spoločníkov, a podloţil to aj jasnými 
a nezvratnými dôkazmi. Ak by bolo viac boţstiev, ako tvrdia polyteisti, podľa 
Alláha by nastalo nasledovné: „a neexistoval s ním ţiaden boh, inak by kaţdý 
boh bol odišiel s tým, čo stvoril a jedni by sa povýšili nad druhých. 
Jedinečný je Boh, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a je 
vzdialený od toho, čo opisujú.“ 
 
Tento argument má nasledovné objasnenie: 
Ak by jestvovalo niekoľko bohov, kaţdý z nich by slobodne tvoril a konal, a tak 
by všetci títo bohovia mali vlastné stvorenia a vlastné činy. Buď by mali 
rovnakú moc a ţiaden z nich by nemohol vládnuť ostatným (podobne ako kaţdý 
svetský kráľ má svoje vlastné teritórium) alebo jeden by bol najmocnejší 
a vládol by všetkým ostatným. 
 
Medzi bohmi by nebola ţiadna spolupráca. Ak by medzi nimi spolupráca bola, 
kaţdý z nich by sám o sebe nebol dokonalý, lebo by potreboval svojho boha-

                                            
1 Tawḥíd je rozdelený do troch kategórií: tawḥídur-rubúbijaḧ (Alláhova jedinečnosť ako Pána), tawḥídul-
ulúhijaḧ (Alláhova jedinečnosť ako Boha) a tawḥídul-asma’ waṣ-ṣifát (jedinečné Alláhove mená a atribúty). Pre 
viac informácií o tawḥíde viď Appendix 1. 
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spoločníka. Bezmocnosť a slabosť v ţiadnom prípade nemôţu byť atribúty 
skutočného Alláha, ktorému prináleţí naše uctievanie. 
 
V prípade existencie viacerých bohov by jednoducho nastal chaos. Avšak 
pozorovania ukazujú, ţe celý vesmír je ako organizmus, ktorého údy sú spojené 
a ktorého všetky strany navzájom súvisia. Preto je nutné, aby jestvoval len jeden 
Boh (Alláh), ktorému prináleţí naše uctievanie. Je nezmyselné, aby bola 
nadvláda jedného boha nad ostatnými resp. vzbury zo strany ostatných. 
 
Alláh hovorí: „Neuvádzajte k Alláhovi prirovnania. Alláh vie a vy neviete.“ 
Tento verš zakazuje, aby ľudia čokoľvek pripodobňovali Alláhovi, keďţe 
Alláhovi nemôţe byť nič podobné. 
 
Uţ sme skôr spomínali, ţe ľudské vlastnosti nemôţu byť lepšie alebo 
dokonalejšie ako Alláhove. Najdokonalejšie ľudské vlastnosti nikdy nemôţu byť 
dokonalejšie ako Alláhove, lebo Alláh stvoril a daroval tieto ľudské vlastnosti. 
 
Alláh hovorí: „Povedz: „Pán môj zakázal len nemravnosti, tie zjavné z nich i 
skryté a hriechy a neoprávnenú nevraţivosť a aby ste pridruţili k Alláhovi 
to, o čom nezoslal dole ţiaden dôkaz...“ 
Al-Fawáḥiš (nemravnosti) je mnoţným číslom slova fáḥišaḧ, ktoré označuje 
extrémne nehanebný čin týkajúci sa správania navonok i vnútornej povahy, 
akým je napríklad cudzoloţstvo, sodomia, samoľúbosť, atď. 
 
Iṡm (hriech) podľa výkladov zahŕňa ostatné hriechy, ktoré nespadajú do 
kategórie fáḥišaḧ. Patrí sem napr. klamstvo, ohováranie, klebety, atď. Al-Baġi 
(nevraţivosť) znamená nespravodlivý útlak, nevraţivé a kruté utláčanie iných. 
 
Alláh striktne zakázal akékoľvek uctievanie kohokoľvek okrem Neho. Taktieţ 
zakázal náklonnosť voči komukoľvek alebo čomukoľvek zahŕňajúcu uctievanie, 
modlitby, vzývanie, prísahy, zabíjanie dobytku, strach, očakávania, atď. Je preto 
nutné, aby si Alláhov sluţobník očistil srdce vo vzťahu k Alláhovi. 
Okrem toho sú zakázané také spoločenské vzťahy a také spoločenské pravidlá 
(napr. úroky), ku ktorým Alláh nezoslal oprávnenie. Toto robili ţidia 
a kresťania, keď svojich rabínov a kňazov učinili svojimi pánmi vo veciach 
zákonodarstva. Takto povolili Alláhom zakázané veci a naopak. 
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Alláhov príkaz „...nezoslal dole ţiaden dôkaz...“ znamená, ţe si v uctievaní 
nemáme brať spoločníkov k Alláhovi bez zoslaného dôkazu od Neho a tvrdiť 
čokoľvek o Alláhovi bez poznania. 
 
Ibn Al-Ḳajjim píše: „Alláh zakázal, aby sa o Ňom hovorilo čokoľvek bez 
poznania pri vydávaní fatiev resp. rozhodnutí. Túto záleţitosť povaţoval za 
jeden z najväčších zákazov. Vlastne ju umiestnil na vrch zoznamu. Alláh hovorí: 
„Povedz: „Pán môj zakázal len nemravnosti, tie zjavné z nich i skryté 
a hriechy...“ 
 
Alláh ustanovil štyri skupiny vecí, ktoré zakázal. Začal tou najjednoduchšou - 
fawáḥiš. Pri ďalšom stupni spomenul tie, ktoré sú prísnejšie zakázané, napr. 
hriech a nespravodlivosť. V tretej fáze spomenul tie, ktoré sú ako hriechy 
váţnejšie, napr. pripisovanie spoločníkov Alláhovi. Následne vo štvrtej fáze 
spomenul najváţnejšiu zo zakázaných vecí, t.j. hovoriť o Alláhovi niečo bez 
poznania tej záleţitosti. Toto tvrdenie všeobecne súvisí s Jeho menami, 
atribútmi, skutkami a taktieţ s náboţenstvom a šari‘ou.“ {Iˁlámul-Muwaḳiˁín} 
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Potvrdenie Alláhovho vystúpenia a ustálenia sa (istawá) 

:ُُُٚ ْٞ هَ ُُُٚ: َّىف يث ىث نث ُّ َٝ ْٞ اِلَغ: ك٢ِ ُظَٞزِح اِْلَْػَساِف؛ هَ َٞ َٓ  مث زث رث يت ُّ ك٢ِ َظْجَؼِخ 
:، َّ مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ ََل ِٚ اُعه ٍَ ك٢ِ ُظَٞزِح ٣َُُٞٗط َػ٤َِْ هَب  زئ رئ ُّ َٝ
ْػِد:، َّ زتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٍَ ك٢ِ ُظَٞزِح اُسه هَب  جي يه ىه ُّ َٝ

ٍَ ك٢ِ ُظَٞزِح نٚ:، َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي هَب ٍَ ك٢ِ  ،َّىف يث ىث نث ُّ َٝ هَب َٝ
: ِٕ ُْلُْسهَب ْغَدِح: ،َّ زتمت رت يب ىب ُّ ُظَٞزِح ا ٍَ ك٢ِ ُظَٞزِح اُْ اُعه هَب  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ َٝ

َُْؾِد٣ِد: ،َّ نبىب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ ٍَ ك٢ِ ُظَٞزِح ا هَب  حم جم يل ىل مل خل ُّ َٝ
 َّ حنخن جن يم ىم مم خم

 
Alláh hovorí: „Vaším Pánom je Alláh, ktorý stvoril nebesá a zem za šesť dní 
a potom na Trón istawá.“ {7:54} 
„Vaším Pánom je Alláh, ktorý stvoril nebesá a zem za šesť dní a potom na 
Trón istawá.“ {10:3} 
„Alláh zdvihol nebesá bez stĺpov, ktoré by ste videli a potom na Trón 
istawá.“ {13:2} 
„Ten, v moci ktorého je milosť, na Trón istawá.“ {20:5} 
„a potom na Trón istawá.“ {25:59} 
„Alláh je Ten, kto stvoril nebesá a zem a čo je medzi nimi, za šesť dní a 
potom na Trón istawá.“ {32:4} 
„On je Ten, kto stvoril nebesá a zem za šesť dní a potom na Trón istawá.“ 
{57:4} 
 
V Ḳoráne nám Alláh na siedmich miestach povedal o Svojom istiwá (vystúpení 
na Trón a ustálení sa na ňom). Dôkaz tohto vystúpenia a ustálenia sa je 
v kaţdom verši definitívny, keďţe tieto verše sú v Alláhovej Knihe. Preto tí, 
ktorí veria v negáciu Alláhových atribútov, to nemôţu vyvrátiť či poprieť. 
Význam týchto veršov je jasný a nie je tu priestor pre iný výklad. Keď je slovo 
istawá (vystúpil a ustálil sa) v arabskej gramatike pouţité s predloţkou ˁala (na) 
môţe označovať len vyvýšenosť a ušľachtilosť. 
 
Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ veria vo všetky Alláhove atribúty, o ktorých nás 
Alláh informoval v Ḳoráne a sunne proroka Muḥammada , napr. v Alláhovo 
istiwá a v to, ţe je oddelený od Svojho tvorstva. Jedine Alláh, Vznešený, pozná 
stav resp. spôsob vystúpenia a ustálenia sa. 
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Imám Malik hovorí: „Istiwá1 je známe, ale jeho stav resp. spôsob je neznámy, 
veriť v istiwá je povinné a pýtať sa na formu resp. spôsob istiwá je bidˁaḧ 
(inovácia).“ Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ netvrdia, ţe spôsob Alláhovho istiwá je 
podobný ľudskému či inému tvoru. 
 
Ľudia sa snaţia odvrátiť pozornosť od zrejmého významu jasných veršov 
Ḳoránu skrze rôzne zmätočné vysvetlenia, napr. výklad istawá (vystúpil a ustálil 
sa) vo význame istawla (ovládol), zamieňanie predloţky ˁala (na) za predloţku 
íla (do) a výklad istawá vo význame zámeru. 
 
Nikto nechápe, čo chcú určité sekty povedať. Chcú povedať, ţe na nebi niet 
Pána, ktorý má zámer alebo ktorý má byť uctievaný? Kde teda existuje? Moţno 
sa im naša otázka „Kde je?“ zdá byť smiešna. Zabudli však, ţe najdokonalejší 
medzi tvormi a ten s najväčšími poznatkami o Pánovi, t.j. Muḥammad , sa 
ohľadom Alláha spýtal nasledovným spôsobom: „Kde je?“ Spýtal sa jedného 
dievčaťa: „Kde je Alláh?“ Ona odpovedala: „Je na nebesách.“ Jej odpoveď ho 
potešila. {Muslim} 
 
Alláh je Jedinečný vo Svojej boţskosti. Pred stvorením nebies a zeme 
nejestvovala zároveň s Ním ţiadna bytosť. Bol len Alláh a pred Ním nebolo nič. 
Následne stvoril Svoje stvorenia a vystúpil na Svoj Trón a ustálil sa na ňom tak, 
ako chcel a ako Mu prináleţí. Takto nám to Alláh povedal vo Svojej Knihe. Nik 
sa s Ním nemôţe sporiť o Jeho zvrchovanosti a On vo Svojej autorite ţiadneho 
spoločníka nemá. 
 
ˁImrán ibn Ḥuṣain  vyrozprával: „Jemenčania prišli k prorokovi a povedali: 
‚Chceme sa dozvedieť o náboţenstve a spýtať sa, ako to bolo na samom 
začiatku.„ 
Prorok  povedal: ‚Bol Alláh a pred Ním nič nejestvovalo a Jeho Trón bol na 
vode. Potom stvoril nebesá a zem a všetko zapísal v Al-Lauḥ Al-
Maḥfúẓ (Uchovanej doske).„“ {Al-Buchári} 
 
 
 
 
 

                                            
1 Je to podstatné meno odvodené od slovesa istawá a znamená vystúpenie a ustálenie sa. 
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Utvrdenie ohľadom Alláhovej dokonalej vyvýšenosti 

:ُُُٚ ْٞ هَ  حط مض خض حض جض ُّ َّ ممرن ام يل ىل ُّ َّ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ َٝ
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ َّجع مظ
 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ َّنن من زن
 َّ ىف يث ىث مثنث زث

 
Alláh povedal: „Keď Alláh povedal: „Jeţiš! Vezmem ťa a pozdvihnem 
k Sebe.“ {3:55} 
„Alláh ho (Jeţiša) pozdvihol k Sebe.“ {4:158} 
„K Nemu stúpajú dobré slová a dobré skutky ich zdvihnú.“ {35:10} 
„Faraón povedal: „Háman! Postav mi vysokú veţu, azda dosiahnem aţ k 
príčinám, k príčinám nebies a pozriem sa aţ k Bohu Mojţiša, pretoţe si 
myslím, ţe klame.““ {40:36-37} 
„Máte záruku od Toho, kto je v nebi, ţe vás nedá zemou pohltiť a ona sa 
rozbúri? Alebo máte záruku od Toho, kto je v nebi, ţe na vás nepošle 
štrkovú smršť? Potom spoznáte, aké varovanie to bolo.“ {67:16-17} 
 
V prvom verši „Keď Alláh povedal: „Jeţiš! Vezmem ťa a pozdvihnem 
k Sebe“, Alláh hovorí Svojmu poslovi Jeţišovi, synovi Márie, ţe ho z tohto 
sveta vyzdvihne k Sebe. Tieto slová pochádzajú z času, keď Ţidia tajne 
pripravovali jeho zabitie. Zámeno vo výraze „vyzdvihnem k Sebe“ označuje 
Alláha, Veľkolepého. Bezpochyby to nemôţe byť nikto iný. Výklad vo význame 
„k Svojmu milosrdenstvu“ alebo „k príbytku Svojich anjelov“ je irelevantný. 
Tento verš bol zjavený s cieľom vyvrátiť tvrdenie Ţidov, ţe ukriţovali a zabili 
Jeţiša. Alláh hovorí: 

َّ ممرن ام يل ىل ُّ  

„Alláh ho (Jeţiša) pozdvihol k Sebe.“ {4:158} 

 
Jeţiš bol vyzdvihnutý zaţiva a znova zostúpi, keď bude Súdny deň blízko. Takto 
sa to spomína v autentickom ḥadíṡe: Alláhov posol  povedal: „Prisahám na 
Toho, v ktorého rukách je moja duša, ţe (Jeţiš) syn Márie čoskoro zostúpi 
medzi vás a bude spravodlivo súdiť ľudstvo (ako spravodlivý vládca). Zlomí 
kríţ, zabije prasatá a nebude ţiadna dţizjaḧ1. Peniaze budú v hojnosti, a tak ich 
                                            
1 daň vyberaná od nemuslimov 
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nikto neprijme, a jeden úklon čelom k zemi pred Alláhom (v modlitbe) bude 
lepší ako celý svet a všetko v ňom.“ Abu Hurairaḧ  dodal: „Ak chcete, môţete 
si prečítať (tento verš): 

 َّ  خب حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ُّ

„Niet nikoho z Ľudí Knihy, kto by v neho neuveril predtým, neţ zomrie. A on 
bude v deň zmŕtvychvstania o nich svedčiť.“ {4:159} 

 
Alláh hovorí: „K Nemu stúpajú dobré slová a dobré skutky ich zdvihnú.“ 
Tento verš jasne popisuje, ţe k Alláhovi stúpajú slová a skutky sluţobníkov, 
ktoré dennodenne zapisujú anjeli Kiráman Kátibín po ṣalatul-fadţr (modlitbe za 
úsvitu) a ṣalatul-ˁasr (popoludňajšej modlitbe). V ḥadíṡe sa spomína: „Anjeli, 
ktorí s vami strávili noc, vystúpia do nebies a ich Pán im poloţí otázky, hoci On 
všetko najlepšie vie: ‚V akom stave ste opustili mojich sluţobníkov?„ Oni 
odvetia: ‚Ó Pán náš! Keď sme k nim prišli, vykonávali modlitbu a, keď sme od 
nich odchádzali, vtedy taktieţ vykonávali modlitbu.„“ {Al-Buchári a Muslim} 
 
Alláh hovorí: „Faraón povedal: „Háman! Postav mi vysokú veţu,...“ V tomto 
verši popisuje faraónove slová. Tento výrok potvrdzuje skutočnosť, ţe Mojţiš 
spurnému faraónovi povedal, ţe jeho Alláh ţije na nebesiach. Faraón sa snaţil 
nájsť spôsob, ako sa k Nemu dostať, ale tým chcel len oklamať svoj ľud. 
Svojmu ministrovi Hámánovi prikázal, aby mu postavil vysokú veţu, a potom 
povedal: „pretoţe si myslím, ţe klame“. Faraón nazval Mojţiša klamárom na 
základe toho, ţe Mojţišov Pán je na nebesiach. 
 
Alláh hovorí: „Máte záruku od Toho, kto je v nebi,... aké varovanie to bolo.“ 
Obe tieto verše vysvetľujú, ţe Alláh, Vznešený, je na nebesiach. Niet preto 
dôvodu predpokladať, ţe to znamená skazu, príkaz alebo suverenitu. Alláh totiţ 
pouţil slovo „man“, ktoré sa v arabskej gramatike pouţíva pre toho, kto je 
obdarený rozumom. Predpokladať, ţe to znamená suverenitu bez ďalšieho 
kontextu, znamená odchýliť sa od jasného a zrejmého významu. 
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Potvrdenie Alláhovej spoločnosti (Alláh je s nami) 

:ُُُٚ ْٞ هَ  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ َٝ
 يه ىه مه جه ين ىن من خنُّ َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي
 حج ُّ َّ مبنب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 حن يمجن ُّ َّخن حن جن مم خم حم جم هلُّ َّ مص خص حص مسُّ َّ مح جح مج
ٱَّاك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّ َّىن من خن

 
Alláh hovorí: „On je Ten, kto stvoril nebesá a zem za šesť dní a potom na 
Trón istawá. Pozná, čo vchádza do zeme a čo z nej vychádza a čo zostupuje 
dole z neba a čo stúpa doňho. On je s vami, kdekoľvek by ste boli. Alláh 
vidí všetko, čo konáte.“ {57:4} 
„Niet tajného hovoru troch ľudí bez toho, aby bol On ich štvrtým a ani 
piatich bez toho, aby bol On ich šiestym a ani menej neţ to, alebo viac bez 
toho, aby bol s nimi, kdekoľvek by boli. Potom im v deň zmŕtvychvstania 
oznámi, čo konali.“ {58:7} 
„Nermúť! Veď Alláh je s nami.“ {9:40} 
„Ja som s vami, počujem a vidím.“ {20:46} 
„Alláh je s tými, ktorí sú bohabojní a s tými, ktorí dobro činia.“ {16:128} 
„A buďte trpezliví, veď Alláh je s tými, ktorí sú trpezliví.“ {8:46} 
„Koľko bolo malých skupín, ktoré porazili veľké skupiny, keď to Alláh 
povolil? A Alláh je s tými, ktorí sú trpezliví.“ {2:249} 
 
Alláh hovorí: „On je Ten, kto stvoril nebesá a zem…“ Tento verš potvrdzuje 
Alláhovu spoločnosť, ktorá je v dvoch formách: 
 
1. Všeobecná spoločnosť: Zahŕňa všetky tvory. Alláh objíma všetko Svojou 
znalosťou, mocou, Svojím podmanením a Svojou veľkosťou. Nič pred Ním nie 
je skryté a má nad všetkým moc. Takáto spoločnosť sa spomína vo verši. 
 
V tomto verši nás Alláh informuje, ţe to On sám stvoril zem a nebesá za šesť 
dní. Započal ich obe systematicky. Keď mal stvoriť tvorstvo, vystúpil na Svoj 
Trón a ustálil sa na ňom. Hoci je vystúpený a ustálený na Tróne, nič zo svetov 
dole či hore pred Ním nie je skryté. Čokoľvek vstúpi na zem alebo z nej vystúpi, 
čokoľvek vystúpi na nebesá alebo z nich zostúpi, to všetko Mu je známe. 
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Bezpochyby Ten, ktorého znalosť a moc objíma všetko, je so všetkým. Preto 
hovorí: „On je s vami, kdekoľvek by ste boli.“ 
 
„Niet tajného hovoru...“ Tu Alláh dokazuje, ţe Jeho znalosť zahŕňa všetko. 
Dokonca ani tajné hovory ľudí mu nie sú neznáme. On je všetkého svedkom 
a má o všetkom znalosť. 
 
2. Osobitná spoločnosť: Zvyšné verše potvrdzujú osobitnú spoločnosť. Inými 
slovami, Alláh je so Svojimi poslami a veriacimi v spoločnosti, poskytuje im 
pomoc, podporu, lásku a zjavenia. 
Alláh hovorí: „Nermúť! Veď Alláh je s nami…“ Sú to opísané slová, ktoré 
prorok  povedal Abu Bakrovi v jaskyni Ṡaur. Polyteisti obliehali otvor do 
jaskyne, keď hľadali proroka . Keď to videl Abu Bakr, zľakol sa a povedal: „Ó 
posol Alláhov! Ak sa niekto z nich pozrie popod svoje nohy, uvidí nás!“ 
Prorok  na to odvetil, ako nám povedal Alláh nasledovne: „Nermúť! Veď 
Alláh je s nami.“ Spoločnosť tu znamená spoločnosť poskytujúca pomoc 
a ochranu pred nepriateľmi. 
 
Alláh hovorí: „Ja som s vami, počujem a vidím.“ O tomto sme uţ hovorili 
skôr. Toto bolo adresované Mojţišovi a Áronovi, aby sa nebáli faraónovej 
krutosti, lebo Alláh je s nimi oboma so Svojou pomocou a podporou. 
 
Vo zvyšných veršoch nás Alláh informuje o spoločnosti bohabojných, ktorí sa 
vo všetkom pevne drţia povinností a medzí stanovených Alláhom. Sú trpezliví v 
poslušnosti voči Alláhovi, trpezlivo odpudzujú zlé pokušenia a trpezlivo 
prijímajú Alláhovo rozhodnutie. 
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Potvrdenie Alláhovho hovorenia 

 ُُُٚ ْٞ هَ  مئ ُّ َّ زت رت يب ىب نب مب ُّ َّخي حي جي يه ىه ُّ َّىه مه جه ين ىن ُّ :َٝ
 جت هب مب خب ُّ َّ حنخن جن يم ىم ٱُّ َّمب زب رب يئ ُّ َّخبمب حب جب هئ
 َّمي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّ َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّ َّخت حت

 َّجئ يي ىي ني مي زي ُّ َّحي جي ٰه مه جه هن منٱُّ
 
Alláh hovori: „A kto by pravdivejšie slová rozprával neţ Alláh?“ {4:87} 
„A čie slová môţu byť pravdovravnejšie neţ Alláhove?“ {4:122} 
„Alláh povie: „Jeţiš, syn Márie,“ {5:116} 
„A naplnilo sa Slovo (Ḳorán) Pána tvojho pravdivo oznamujúce a 
spravodlivé (v ustanoveniach).“ {6:115} 
„A Alláh prehovoril k Mojţišovi priamo.“ {4:164} 
„K niektorým Alláh prehovoril.“ {2:253} 
„Keď Mojţiš prišiel na stretnutie s nami a jeho Pán k nemu prehovoril...“ 
{7:143} 
„Zavolali sme naňho z pravej strany hory a priblíţili sme si ho na dôvernú 
reč…“ {19:52} 
„Hľa, keď zavolal Pán tvoj na Mojţiša: ‚Choď za ľuďmi krivdiacimi.‘“ 
{26:10} 
„A zavolal na nich ich Pán: ‚A či som vám nezakázal tamten strom?‘“ 
{7:22} 
„V deň, keď na nich zavolá a povie: ‚Čo ste odpovedali poslom?‘“ {28:65} 
 
Horeuvedené verše Ḳoránu potvrdzujú atribút Alláhovho hovorenia. V tejto 
otázke vznikol medzi teológmi veľký spor. Niektorí učenci Alláhovo hovorenie 
povaţujú za stvorené a oddelené od Neho, a iný hovoria ţe hovorenie je pre 
Alláha večne povinné. Nesúvisí však s Jeho vôľou a mocou. Toto hovorenie 
podľa nich nemá slová ani zvuky a má význam vo večnosti. 
 
Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ majú ohľadom tejto záleţitosti nasledovné 
presvedčenie: Keď Alláh chce, vtedy hovorí. Hovorenie je jeden z Jeho 
atribútov, ktorý je večne u Neho. Hovorí pomocou neho podľa Svojej vôle 
a moci. Kaţdý Alláhov výrok večne existuje u Neho a nie je ţiadnym stvorením 
oddeleným od Neho, ako tvrdia. Hovorenie taktieţ nie je interným atribútom 
ako poznanie. Tento atribút je podriadený Alláhovej vôli a moci. 
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Alláh nahlas zvolal na Mojţiša i na Adama a Evu a taktieţ nahlas zvolá na 
Svojich sluţobníkov v Súdny deň. Taktieţ rozpráva nahlas pri odovzdávaní 
zjavení. Alláhove slová a štýl Jeho reči sú Jeho atribúty, ktoré nie sú stvorené, 
a nepodobajú sa na slová a štýl Jeho tvorstva podobne, ako Alláhova znalosť nie 
je podobná znalosti Jeho sluţobníkov. Alláh sa nepodobá Svojim tvorom 
v ţiadnom zo Svojich atribútov. 
 
Prvé dva verše vyvracajú tvrdenie, ţe by mohol jestvovať niekto pravdivejší ako 
Vznešený Alláh. V skutočnosti je Alláh ďaleko pred kaţdým vo Svojej 
dokonalej pravdivosti ohľadom akejkoľvek informácie, ktorú odovzdá. Je tomu 
tak, lebo Jeho znalosť je všeobjímajúca. 
 
Alláh hovorí: „Alláh povie: „Jeţiš, syn Márie...“ Túto otázku sa Alláh v Súdny 
deň spýta Jeţiša, ktorý je Jeho poslom a Jeho slovom 1 . Táto otázka bude 
súvisieť so skutočnosťou, ţe kresťania Jeţiša a jeho matku uctievajú ako 
boţstvá. Alláh hovorí: 

 ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّ
 حئ ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق

َّ مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  
„I keď Alláh povie: „ Jeţiš, syn Márie, a či ty si povedal ľuďom: Učiňte mňa i 

moju matku dvoma bohmi mimo Alláha?“ Povie: „Jedinečný si, nemá sa Ti 
pripisovať to, čo nezodpovedá pravde, neprislúcha mi, aby som hovoril niečo, na 

čo nemám právo. Ak som to povedal, iste by si o tom vedel. Poznáš, čo je vo 
mne a ja nepoznám, čo je v Tebe. Veď Ty si Ten, kto pozná to, čo nie je známe. 

                                            
1 Kalimatulláh (Alláhovo slovo): 
Alláh hovorí: „Hľa, keď anjeli povedali: „Mária, Alláh ti odkazuje radostnú zvesť o slove od Neho, jeho 
meno bude Mesiáš Ísa syn Márie, bude mať vysoké postavenie v ţivote najniţšom i v ţivote poslednom a 
bude medzi priblíţenými, i prehovorí k ľuďom z detského lôţka i ako muţ stredného veku. A bude patriť 
medzi zboţných.“ 
Povedala: ‚Pane môj, ako môţem mať dieťa a nedotkol sa ma človek?‘ 
Povedal: ‚Tak, Alláh stvorí, čo chce. Keď rozhodne o nejakej veci, tak jej len povie: ‚Buď‘ a je.‘“ {3:45-
47}. 
Alláh nám rozpráva o slove, skrze ktoré stvoril Jeţiša. Bolo to slovo „buď“, ako hovorí Alláh: „Ísov príklad u 
Alláha je podobný príkladu Adama. Stvoril ho zo zeme a potom mu povedal: ‚Buď‘ a on je.“ {3:59} 
Veríme, ţe slovo sa nestalo Jeţišom, ale Jeţiš bol stvorený skrze slovo „buď“. 
Ak sa spája slovo so slovom Alláh, znamená to poctu, ako môţete vidieť v ďalšej poznámke pod čiarou. 
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Nepovedal som im nič iné neţ to, čo si mi prikázal: „Uctievajte Alláha, môjho 
Pána i vášho Pána.““ {5:116} 

 
Táto otázka jasne ukáţe Jeţišovu nevinu a dokáţe nepravdivosť a blud 
pomýleného ľudu, ktorý je na nesprávnej ceste. 
 
Alláh ďalej hovorí: „A naplnilo sa Slovo (Ḳorán) Pána tvojho pravdivo 
oznamujúce a spravodlivé (v ustanoveniach).“ Znamená to, ţe On je pravdivý 
vo zvestovaní a spravodlivý v prikazovaní. Alláhove slová sú totiţ buď zvesti, 
ktoré sú dokonale pravdivé, alebo príkazy a zákazy, ktoré sú zaloţené na 
dokonalej spravodlivosti. Niet tu ani najmenšej nespravodlivosti, keďţe tieto 
príkazy a zákazy sú zaloţené na rozvahe a milosti. 
 
Alláhove slová „A Alláh prehovoril k Mojţišovi priamo“ a taktieţ nasledujúce 
verše podávajú informácie o tom, ţe Alláh zvolal na Mojţiša a prehovoril 
k nemu. Presnejšie povedané, Alláh s ním hovoril pošepky spoza závesu a bez 
vyuţitia anjela ako sprostredkovateľa. Toto dokazuje nesprávnosť tvrdenia 
niektorých siekt, ktoré hovoria, ţe Alláhovo hovorenie je bez slov a bez hlasu 
a ţe je to len nejaký význam v Alláhovom vnútri. Spýtajme sa ich, ako teda 
Mojţiš počul tento fyzický príhovor? 
 
Ak odpovedia, ţe Alláh vloţil Mojţišovi do srdca poznanie významu toho, čo 
mu chcel povedať, tak Mojţiš v tejto záleţitosti nebude mať ţiadne zvláštne 
postavenie. Ak povedia, ţe Alláh nechal prehovoriť strom a vietor, tak to bude 
znamenať, ţe to strom povedal Mojţišovi:  

 َّجغ مع جعُّ
„To som Ja, tvoj Pán.“ {20:12} 

 
Alláh hovorí: „Zavolali sme naňho z pravej strany hory.“ Tento verš ukazuje, 
ţe reč sa uskutočnila po Mojţišovom príchode na určené miesto. Svedčí to 
o tom, ţe nidá‘ (zvolanie) sa uskutočnilo v blízkosti Údolia Ajman a ţe nidá‘ je 
zvuk, ktorý moţno počuť. 
 
Alláh o Adamovi a Eve hovorí: ‚A zavolal na nich ich Pán: „A či som vám 
nezakázal tamten strom?‘“ Toto nidá’ sa uskutočnilo po tom, ako sa dopustili 
chyby. 
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Alláh taktieţ hovorí: „V deň, keď na nich zavolá a povie: ‚Čo ste odpovedali 
poslom?‘“ Toto nidá’ a upovedomenie sa uskutočnia v Súdny deň. 
 
V ḥadíṡe je zaznamenané: „Alláh bude v Súdny deň s kaţdým sluţobníkom 
hovoriť individuálne a medzi nimi nebude ţiadneho tlmočníka.“ {Al-Buchári a 
Muslim} 
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Ḳorán je Alláhovo slovo 

:ُُُٚ ْٞ هَ  جع مظ حط مض خض ُّ َّجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّ َٝ
 حل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف ٱُّ َّجك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 ٰه مه جه هن من خن ُّ َّحن جن مم حمخم جم هل مل خل حل جل ُّ َّهلجم مل خل
 ىق يف ىف يث ىث نث ُّ َّمي زي ري ٰى ُّ َّمئ هي مي خي حي جي
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّ َّيك ىك مك لك اك يق
 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض

 ين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل جل مك
 َّ جه

 
Alláh hovori: „Ak by ťa niekto z tých, ktorí k Alláhovi pridruţujú, poţiadal 
o ochranu, tak mu poskytni ochranu aţ dovtedy, kým si nevypočuje 
Alláhove slová.“ {9:6} 
„...keďţe skupina z nich počúvala slová Alláhove a potom, ako ich 
pochopila, ich pozmeňovala a pritom vedela, čo robí?“ {2:75} 
„Chcú zmeniť slová Alláhove. Povedz: ‚Nebudete nás nasledovať. Tak 
Alláh povedal uţ predtým.‘“ {48:15} 
„Prednes im, čo ti bolo vnuknuté z Knihy Pána tvojho. Niet toho, kto by 
menil Jeho slová.“ {18:27} 
„Tento Ḳorán oznamuje synom Izraela väčšinu toho, o čom sa sporili.“ 
{27:76} 
„Toto je Kniha, ktorú sme zoslali dole a ktorá je poţehnaná.“ {6:155} 
„Keby sme zoslali dole tento Ḳorán na horu, uvidel by si ju pokornú, 
popraskanú z obavy pred Alláhom.“ {59:21} 
„Ak by sme vymenili znamenie za iné znamenie, a Alláh pritom lepšie 
pozná, čo zosiela, povedia: ‚Ty si len vymýšľaš‘. Nie je tomu tak, väčšina z 
nich to však nevie. Povedz: ‚Zišiel s ním dole Duch svätý (anjel Gabriel) od 
Pána tvojho s pravdou, aby posilnil tých, ktorí uverili a ako správne 
usmernenie a radostnú zvesť pre tých, ktorí sú Alláhovi oddaní.‘ Vieme, ţe 
hovoria: ‚Jeho učí človek.‘ Jazyk toho, ktorému to pripisujú, je nearabský a 
toto je arabský jazyk zjavný.“ {16:101-103} 
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Tieto verše ukazujú, ţe celý Ḳorán je skutočným Alláhovým slovom. Nie je len 
výkladom alebo opisom Alláhových slov. Tieto slová sú Alláhove a je jasné, ţe 
sú Jeho samotným atribútom. 
Tieto verše nás taktieţ informujú, ţe Ḳorán bol zoslaný Alláhom. Alláh nahlas 
hovoril a toto počul Gabriel, ktorý to ďalej podal Muḥammadovi  presne tak, 
ako to on počul od Alláha Vznešeného. 
 
Podstatou tejto diskusie je to, ţe arabský Ḳorán je skutočným Slovom 
Alláhovým. Bol zoslaný, nebol stvorený. Má pôvod u Alláha a k Nemu sa vráti. 
To Alláh povedal tieto slová a je to výlučne Jeho reč. Keď ľudia čítajú Ḳorán 
alebo ho napíšu vo forme knihy, tento úkon neanuluje skutočnosť, ţe Ḳorán je 
Alláhovým Slovom. V skutočnosti patria slová tomu, kto ich pôvodne vyslovil, 
a nie tomu, komu boli zoslané. Alláh hovoril pouţitím slabík, slov a významov. 
Nie je to reč Gabriela, ani Muḥammada , ani nikoho iného. Alláh ho nazval 
Svojím Slovom skrze Svojho vlastného hlasu. 
 
Ḳorán je Slovom Alláhovým a je taktieţ Knihou Alláhovou, kedţe je 
zaznamenaný v Al-Lauḥ Al-Maḥfúẓ (Uchovanej doske) a taktieţ v Písmach. 
Alláh povedal: 

 َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ
„Ţe je to Ḳorán vznešený, V Knihe uchovaný.“ {56:77-78} 

 
 َّ جم هل مل خل حل جل مك لكٱ ُّ

„Veru je to Ḳorán slávny, v Al-Lauḥ Al-Maḥfúẓ (Uchovanej doske).“ {85:21-22} 
 

 َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّ

„Vo zvitkoch, ktoré majú ctihodné miesto. Zdvihnuté, očistené, rukami pisárov, 
vznešených a úctivých.“ {80:13-16} 

 
Alláh hovorí: „Povedz: „Zišiel s ním dole Duch svätý (anjel Gabriel) od Pána 
tvojho.“ Podľa tohto verša boli tieto slová od začiatku zoslané Alláhom 
Vznešeným. Boli podané anjelovi Gabrielovi spôsobom, ktorý pozná len Alláh. 
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Veriaci uvidia Alláha v raji 

:ُُُٚ ْٞ هَ  مل مك ُّ َّ جمحم يل ىل ملُّ َّ يم ىم مم ُّ َّ ىن من خن حن جن يم ىم ُّ َٝ
َٖ َُُٚ نَِس٣ُن  َّهي مي هن من ه ُْ٘ٚ رَج٤َ ِٓ َُِْٜدٟ  َٕ نَبُِجاب ُِ ُْوُْسآ ْٖ رََدثهَس ا َٓ  ، ض٤ِس  ًَ  ِ ًِزَبِة هللاه ُْجَبُة ك٢ِ  ََٛرا ا َٝ
. َُْؾنِّ  ا

 
Alláh povedal: „V ten deň niektoré tváre budú svieţe, k Pánovi svojmu sa 
budú dívať.“ {75:22-23} 
„Na pohovkách sa budú pozerať.“ {83:35} 
„Tým, ktorí dobro činili, bude patriť dobro a k tomu ešte niečo naviac.“ 
{10:26} 
„Budú tam mať, čo len budú chcieť a budeme mať pre nich ešte viac.“ 
{50:35} V Ḳoráne sa táto téma často spomína. Kto sa bude snaţiť hľadať 
usmernenie v Ḳoráne, ten bude jasne vidieť cestu pravdy. 
 
Tieto verše potvrdzujú, ţe v Súdny deň veriaci na vlastné oči uvidia Alláha v 
raji (pozn. ru’yaḧ = videnie). Tí, ktorí popierajú toto videnie, svoje tvrdenie 
zakladajú na tom, ţe v prípade Alláha odmietajú prijať akýkoľvek smer resp. 
nasmerovanie. Aby človek mohol nejakú vec vidieť, musí byť v jeho smere. Ale 
keď smer, ktorý je podmienkou videnia, nie je moţný, tak videnie je taktieţ 
nemoţné. Zakladajú to na nasledovnom Alláhovom verši: 

 َّ ييٰذ ىي مي خي حي جي ُّ
„Zraky Ho nedosahujú, ale On všetky zraky dosahuje.“ {6:103} 

 
Keď Mojţiš poţiadal Alláha, aby mu dal ru’yaḧ (videnie), Alláh mu povedal: 

 خس حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب ٱُّ
 مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس

 َّجل مك لك خك حك جك مق حق

„Keď Mojţiš prišiel na stretnutie s nami a jeho Pán k nemu prehovoril, povedal: 
‚Pane môj, ukáţ sa mi, aby som Ťa uvidel!„ Povedal: ‚Lan taráni (Neuvidíš ma), 
ale pozri sa na horu, ak by ostala na svojom mieste, tak ma uvidíš.„ Keď sa ale 
Pán jeho zreteľne ukázal hore, rozdrvil ju a Mojţiš padol pod vplyvom šoku. 

Keď sa prebudil, povedal: ‚Jedinečný si, nemá sa Ti pripisovať to, čo 
nezodpovedá pravde, kajám sa pred Tebou a som prvý z radov tých, ktorí 

uverili.„“ {7:143} 
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Vyššie uvedené verše predstavujú argumenty proti tým, ktorí nasledujú 
teóriupopierania videnia. V prvom verši je slovo naẓar (zrak) pouţité spolu 
s predloţkou íla (smerom k). Táto fráza má význam „vidieť niekoho“ resp. 
„pozerať na niekoho.“ V tomto konkrétnom prípade je predmetom videnia Alláh 
Vznešený. 
 
Podľa druhého verša budú ľudia v raji zrejme sedieť na trónoch a pozerať sa na 
svojho Pána. Aráik je mnoţným číslo slova aríkaḧ, čo znamená trón alebo 
lôţko. Čo sa týka posledných dvoch veršov, vierohodný prorokov  ḥadíṡ nám 
podáva bliţší dôkaz o videní Alláhovej tváre. Túto skutočnosť taktieţ 
potvrdzujú Alláhove slová ohľadom neveriacich: 

 َّ مك لك اك يق ىق يف ُّ
„Nie. Bude im (neveriacim) v stretnutí s ich Pánom závojom zabránené.“ 

{83:15} 
 
Ṣuhajb  vyrozprával, ţe prorok  vravel: „Keď ľudia raja vstúpia do raja, 
Alláh povie: ‚Chcete ešte niečo viac?„ Oni odpovedia: ‚Či si uţ nerozţiaril naše 
tváre, neprijal nás do raja a nezachránil nás od pekla?„ Potom sa odkryje clona 
a vtedy uvidia to najkrajšie a najdrahšie – uvidia Pána svojho (nech je velebený 
a oslávený). Práve toto sa skrýva za slovami „ešte niečo naviac.“ Potom 
predniesol verš: „Tým, ktorí dobro činili, bude patriť dobro a k tomu ešte 
niečo naviac.“ {Muslim} 
 
Abu Hurairaḧ  vyrozprával, ţe niektorí ľudia povedali: „Ó posol Alláhov, 
uvidíme Pána svojho v Deň zmŕtvychvstania? 
Alláhov posol odpovedal: ‚Pochybujete o tom, ţe v noci pri splne uvidíte celý 
mesiac?„ 
Povedali: ‚Nie, ó posol Alláhov.„ 
Spýtal sa: ‚Pochybujete azda o tom, ţe uvidíte slnko, keď niet oblakov?„ 
Povedali: ‚Nie, ó posol Alláhov.„ 
Povedal: ‚Jeho uvidíte rovnako.„ {Al-Buchári a Muslim} 
 
V tomto ḥadíṡe sa porovnáva videnie s videním. Tak ako v bezoblačný deň 
úplne jasne vidíme slnko a nikto nikomu nebráni v tom, aby ho videl, hoci sa na 
neho pozerá nekonečne veľa ľudí, a tak ako v noci pri splne vidíme úplný 
mesiac a vidíme ho tak jasne, hoci sa na neho pozerá nekonečne veľa ľudí, 
presne tak jasne a úplne veriaci uvidia Pána svojho v Súdny deň. V ḥadíṡoch sa 
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pravdaţe vôbec neporovnáva to, čo bude vidieť – Alláh je mimo takéhoto 
porovnania. Nič nie je podobné Alláhovi a On je Všepočujúci a Vševidiaci. 
 
Ḥadíṡy o videní Alláha boli prerozprávané takmer tridsiatimi spoločníkmi. Kto 
si ich preštuduje, bude s istotou vedieť, ţe to povedal posol . Kto i po tomto 
tvrdí, ţe v posmrtnom ţivote nikto neuvidí Alláha, ten popiera Ḳorán 
a posolstvo, s ktorým Alláh poslal Svojich poslov. 
 
Tí, ktorí popierajú videnie, taktieţ argumentujú Alláhovými slovami 
adresovanými Mojţišovi: „Lan taráni (Neuvidíš ma).“ Tu však tieţ nemajú 
jednoznačný dôkaz. Ba naopak, tento verš poskytuje dôkazy v prospech videnia 
z rôznych strán: 
1. Otázku ohľadom videnia poloţil Mojţiš, ktorý je Alláhovým poslom a ktorý 

sa s Ním rozprával. On istotne vie o nemoţných veciach ohľadom Alláha 
viac. Ak by videnie bolo nemoţné, Mojţiš by oň nebol ţiadal. 
 

2. Pri tadţalli (pri Alláhovom zreteľnom zjavení) Alláh dal do súvislosti 
videnie a stabilitu hory. Ak je stabilita moţná, tak aj videnie súvisiace 
s moţnou vecou musí byť moţné. 

 
3. Alláh vykonal tadţalli v praxi v prípade hory, ktorá patrí do skupiny 

neţivých vecí, preto tadţalli nemôţe byť nemoţné pre tých, ktorí Ho milujú 
a sú zboţní. 

 
Z toho vyplýva, ţe lan taráni v skutočnosti znamená „nemáš moc vidieť Ma 
na tomto svete, lebo ľudské sily sú príliš slabé, aby na tomto svete videli 
Alláha.“ 
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Všeobecné poznámky o veršoch ohľadom atribútov Alláha 
1. Salaf sú jednotní v tom, ţe je nutné mať vieru vo všetky prekrásne dobré 

Alláhove mená, v Jeho atribúty a v činy s nimi súvisiace. Zoberme si 
napríklad slovo „moc“. Je nutné mať vieru, ţe Alláh má moc nad všetkým. 
Treba mať vieru v dokonalosť Jeho moci, vieru v to, ţe celý vesmír vznikol 
z Jeho moci. Toto platí pre všetky prekrásne mená. Prekrásne mená 
nachádzajúce sa v týchto veršoch sú súčasťou viery v mená a vlastnosti 
v nich spomenuté, napr.: bázeň pred Alláhom, Jeho mocou, Jeho múdrosťou 
a inteligenciou, Jeho úmyslom a vôľou. Toto všetko je súčasťou viery 
v atribúty. Absolútne a definitívne činy, ktoré boli spomenuté, ako napr.: „On 
vie, ţe...“, „On dáva príkaz, aby sa stalo to, čo On chce“, „On vidí a počuje“, 
„On hovorí nahlas a šepká“, „On hovoril a bude hovoriť“, patria k viere 
v činy. 

 
2. Verše z Ḳoránu, ktoré opísuju Alláhove atribúty, majú dva typy: 

a. Atribúty vzťahujúce sa na Samotného Alláha – od ktorých Jeho samotné 
Ja nie je oddelené, znamená to skôr, ţe sú večné. Jeho vôľa a moc s nimi 
nesúvisia, napr.: ţivot, poznanie, moc, sila, úcta, hodnosť kráľa, 
veľkoleposť, veľkosť, velebnosť a majestátnosť. 

b. Aktívne atribúty, s ktorými sú Jeho vôľa a moc neustále spojené a ktoré 
On uplatní kedykoľvek na základe Jeho vôle a moci. Tieto aktívne 
atribúty majú večnú podobu. Preto Alláh vţdy mal a bude mať tieto 
vlastnosti. Čo Alláh chce, to urobí a bude robiť: vţdy rozprával a bude 
rozprávať, tvorí a dáva obţivu a vţdy tak bude činiť – tieto vlastnosti sa 
postupne zjavujú v súlade s Jeho inteligenciou a úmyslom. Veriaci musia 
nevyhnutne veriť vo všetky činy: 
i. Súvisiace s Ním samým, napr.: Alláhove istiwá, príchod, zostup na 

najniţšie nebo, smiech, súhlas, hnev, nespokojnosť, láska, atď.; 
ii. Súvisiace s tvorstvom, napr.: tvorenie, poskytovanie obţivy, určenie 

smrti, atď. 
 
3. Je dokázané, ţe Alláh je osobitý v kaţdom dokonalom atribúte a ţe nikto Mu 

v týchto atribútoch nie je podobný. 
V predošlých veršoch sú najvyššie ideály pripísané výlučne Alláhovi 
a popiera sa čokoľvek, čo by Mu mohlo byť podobné resp. s Ním 
porovnateľné. Rovnako platí, ţe Alláh nemá ţiadne nedostatky či chyby. 
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4. Pri dokazovaní atribútov spomínaných v Ḳoráne a sunne nie je v tejto 
súvislosti rozdiel medzi osobnými atribútmi (napr. poznanie, moc, úmysel, 
ţivot, sluch, zrak, atď.) a aktívnymi atribútmi (napr. radosť, láska, hnev, 
odpor, atď.). Taktieţ nie je rozdiel medzi dokázaním skutočnosti ohľadom 
Jeho tváre a rúk a potvrdením istiwá, zostupu, atď. Ohľadom potvrdenia 
všetkých týchto atribútov panuje vzájomná zhoda medzi salaf. V tejto 
súvislosti niet priestoru pre iný výklad alebo negáciu či podobnosť a taˁṭíl 
(vypustenia významu). 
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Alláhove atribúty v sunne 

ِ صُ  ٍِ هللاه ُ   ْه ك٢ِ ُظ٘هِخ َزُظٞ ِٚ َزثٚه ٍُ ثِ ُظٞ َق اُسه ـَ َٝ ب  َٓ َٝ  ،ُْٚ٘ رَُؼجُِّس َػ َٝ  ،ِٚ ٍُّ َػ٤َِْ رَُد َٝ  ،ُُٚ رُج٤َِّ٘ َٝ  ، َٕ ُْوُْسآ ُس ا ٘هخُ رُلَعِّ  كَبُعُّ
  ِْؼس َٔ ُْ َُ ا ْٛ َؾبِػ اُهز٢ِ رََِوهبَٛب أَ َٖ اِْلََؽبِد٣ِش اُفِّ َرَُِي.ِٓ ًَ ُٕ ثَِٜب  ب َٔ ٣ َعَت اْْلِ َٝ ؛  ٍِ ُْوَجُٞ  كَِخ ثِب

Sunnaḧ je výkladom Ḳoránu, vysvetľuje jeho významy, poskytuje ohľadom 
neho dôkazy, argumentuje v jeho prospech a interpretuje ho. Je nutné veriť 
v autentické ḥadíṡy proroka, v ktorých spomenul atribúty Alláha Mocného 
a Veľkolepého a ktoré boli potvrdené učencami. 
 
Sunnaḧ je druhý zdroj, na ktorý sa musíme obracať a v ktorý, po Alláhovej 
Knihe, máme povinnosť veriť. Alláh hovorí: 

 َّ خك حك جك مق حق ُّ
„Alláh ti zoslal Knihu a múdrosť (al-hikmaḧ).“ {4:113} 

 
Pojmom hikmaḧ Alláh myslí sunnu a hovorí: 

 َّ مق حق مف ُّ

„a učí ich Knihu a múdrosť (al-hikmaḧ).“ {3:164} 
 
Alláh tieţ hovorí: 

 َّ رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّ
„A spomínajte, čo je prednášané vo vašich domoch (manţeliek proroka) z 

Alláhových znamení a múdrosti (al-hikmaḧ).“ {33:34} 
 

 َّ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّ
„Čo vám posol dal, to si vezmite a čo vám zakázal, toho sa zdrţte.“ {59:7} 

 
Prorok  povedal: „Bol mi daný Ḳorán a spolu s ním niečo podobne dôleţité 
(sunnaḧ).“ {Abu Dawúd} 
 
Je tu teda príkaz drţať sa sunny. Poznať ju, byť si ňou istý, veriť v ňu 
a praktizovať ju je rovnaké ako riadiť sa Ḳoránom. Sunnaḧ je objasnenie Ḳoránu 
a vykladá jeho významy. Podrobnejšie vysvetľuje všeobecné veci, vymedzuje, 
čo je osobité, a určuje, čo je všeobecné, ako Alláh povedal: 

 َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ
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„A zoslali sme ti Pripomenutie (Ḳorán), aby si objasnil ľuďom, čo im bolo 
zoslané.“ {16:44} 

 
Ľudia zavádzajúci bidˁaḧ (inovácia) sú rozdelení do dvoch skupín ohľadom 
autentickej sunny: 
1. Prvou skupinou sú tí, ktorí sa neboja popierať autentické ḥadíṡy, keď sú 

v rozpore s ich presvedčením. Tvrdia, ţe ide len o rôzne ḥadíṡy, ktoré sú len 
domnienkami, a ţe vo veciach viery je nutná úplná jasnoť. 

 
2. Druhá skupina sa ich snaţí prijímať a verí v autentickosť rozprávaní, ale tieto 
ḥadíṡy podrobnejšie nevykladá tak, ako objasňuje Ḳorán. Navyše odvádza 
pozornosť od ich jasného významu a dáva im významy blízke kacírstvu 
a skresleniu. 

 
Je nariadené mať vieru vo všetko, čo Alláh popísal vo Svojej knihe bez taḥríf 
(skresľovania), taˁṭíl (vypustenia významu), takjíf (viery v konkrétnu formu), 
tamṡíl (podobnosti) a t’awíl (prekrútenia). Podobne1 je povinné veriť vo všetky 
veci, skrze ktoré Alláhov posol, (ktorý spomedzi tvorstva vedel najviac 
o svojom Pánovi a to, čo musí tvorstvo nutne vedieť), popísal Alláhove atribúty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Pouţitím slova „podobne“ sa snaţil autor povedať, ţe je nariadené mať vieru v ne ako aj v tie vyššie spomínané 
a malo by to byť bez skresľovania, skracovania, uvádzania podmienok a pripodobňovania a mali by ich skôr 
potvrdzovať spôsobom, ktorý prináleţí Alláhovej veľkoleposti. 
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Potvrdenie o Alláhovom zostupe 

 ِٚ ُِ ْٞ َُ هَ ْض ِٓ ْٖ َذَُِي:  ِٔ ْٖ : "كَ َٓ  : ٍُ َِ ا٥ِْخُس، ك٤ََوُٞ َٖ ٣َْجو٠َ صُُُِش اُِه٤ْ َه ٤ََُِْخ  ِؽ٤ ًُ ٤َْٗب  بِء اُدُّ َٔ ٍُ َزثَُّ٘ب ا٠َُِ اُعه ِْ٘ص َ٣
زه  ُٓ لُِس٢ِٗ كَؤَْؿلَِس َُُٚ؟"  ـْ ْٖ ٣َْعزَ َٓ ْٖ ٣َْعؤ٢َُُِ٘ كَؤُْػِط٤َُٚ؟  َٓ .٣َْدُػ٢ِٗٞ كَؤَْظزَِغ٤َت َُُٚ؟  ِٚ  لَن  َػ٤َِْ

Napr.: Prorok  povedal: „Pán náš zostupuje na najniţšie nebo bliţšie k zemi, 
keď zostáva posledná tretina noci, a hovorí: ‚Kto Ma bude vzývať, tomu 
odpoviem. Kto ma o niečo poprosí, tomu to dám. Kto ma poţiada o odpustenie, 
tomu odpustím.„“ {Al-Buchári a Muslim} 
 
Tento ḥadíṡ si prediskutujeme z dvoch aspektov: 
1. Ḥadíṡ je ṣaḥiḥ a autor tvrdí, ţe učenci sa na ňom zhodujú. Učenec Aż-Żahabí 

vo svojej knihe Al-ˁulú (výsosť) píše: „Reťaz rozprávačov ḥadíṡov ohľadom 
zostupu je neprerušená, a preto je vierohodný a nemoţno ho popierať.“ 

 
2. Význam tohto ḥadíṡu: To, ţe Alláh kaţdý večer zostupuje, znamená, ţe 

zostup je Alláhov atribút, ktorý je hoden Jeho slávy a veľkoleposti. 
Nepodobá sa zostupu nejakého tvora, ako sa ani Jeho istiwá (vystúpenie 
a ustálenie sa) nepodobá výstupu nejakej bytosti. 

 
Ibn Tajmijjaḧ vo svojom výklade súry Al-Ichlas (Oddanosť) píše: „Podľa 
atribútu, ktorý popísal prorok , Alláh zostupuje z Trónu na niţšie nebo kaţdú 
noc. Je blízko pútnikov počas noci ˁArafaḧ a rozprával s Mojţišom z pravej 
strany hory. Potom vystúpil smerom k nebu, keď bolo dymom, a povedal mu 
a zemi: Poďte, dobrovoľne či nedobrovoľne. Neznamená to však, ţe tieto činy 
patria do skupiny činov súvisiacich so zostupom nejakého tvora, čo by 
znamenalo odchod z jedného miesta a príchod na druhé.“1 
 
Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ veria, ţe zostup je skutočný atribút spôsobom, 
ktorý si Alláh ţelá pre Seba samého, a prijímajú všetky atribúty, ktoré sú 
spomenuté v Ḳoráne a v sunne. Pri tomto bode sa však zastavia – nerobia taḥríf 
(skresľovanie), taˁṭíl (vypustenie významu), takjíf (viera v konkrétnu formu), 
tamṡíl (podobnosť) a t’awíl (prekrútenie). Hovoria, ţe nám prorok  povedal, ţe 
Alláh zostupuje, ale nepovedal nám o spôsobe Jeho zostupu. Učil nás, ţe Alláh 
robí, čo chce robiť, a ţe má nad všetkým moc. 
 

                                            
1 Daḳaiḳut-Tafsír, 6/424 
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Alláhova radosť a smiech 

 ُُُٚ ْٞ هَ َٝ: " ْْ ًُ ْٖ أََؽِد ِٓ ِٖ اُزهبئِِت  ِٓ ْئ ُٔ ُْ ِٙ ا ثَِخ َػْجِد ْٞ ب ثِزَ ُ أََؼدُّ كََسؽا ِٚ ّلَِله . "ثَِساِؽَِزِ ِٚ زهلَن  َػ٤َِْ ُٓ 
 ُُُٚ ْٞ هَ َٝ1 : " ََُْغ٘هخ َُ ا ب ٣َْدُخ َٔ ًََِلُٛ ب ا٥َْخَس؛  َٔ َُ أََؽُدُٛ ِٖ ٣َْوزُ ُ ا٠َُِ َزُع٤َِْ ِٚ  "٣َْمَؾُي هللاه زهلَن  َػ٤َِْ ُٓ. 

 
Prorok  povedal: „Alláh sa teší pokániu Svojho sluţobníka viac ako sa človek 
teší návratu svojho ťaţného zvieraťa.“ {Al-Buchári a Muslim} 
Prorok  povedal: „Alláh sa smeje ohľadom dvoch muţov, z ktorých jeden 
zabije druhého a obaja vstúpia do raja.“ {Al-Buchári a Muslim} 
 
Prorok  povedal: „Alláh sa veľmi teší pokániu Svojho veriaceho, ktorý bol na 
vyprahnutej rovine bez ţivota. So sebou mal ťaţné zviera s jedlom a pitím. 
Zosadol zo svojho zvieraťa a išiel spať. Zviera bolo pri jeho hlave, ale keď sa 
zobudil, zistil, ţe sa mu zviera stratilo. Vybral sa hľadať ho, ale nenašiel ho. Bol 
na pokraji smrti od smädu a povedal: ‚Prisahám na Alláha, vrátim sa a zomriem 
tam, kde som zosadol.„ Tak sa na to miesto vrátil a znova tam spal. Keď sa 
zobudil, uvidel, ţe pri hlave mu stojí jeho zviera. Bol prešťastný a povedal: ‚Ó 
Alláh! Si môj sluţobník a ja som Tvoj pán.„ Pochybil vo svojich slovách kvôli 
obrovskej radosti.“ {Al-Buchári} 
 
Tento ḥadíṡ potvrdzuje Alláhov atribút radosti, ktorý je rovnaký ako ostatné 
atribúty. Je to skutočný atribút, ktorý prináleţí Alláhovi. Je to aktívny atribút, 
ktorý je podriadený Jeho vôli a moci. Táto radosť sa ukazuje, keď sa sluţobník 
chce kajať a toto pokánie vykoná. Keď sa Alláhov sluţobník kajá, Alláh má 
radosť a prijme jeho pokánie. 
 
Tvory majú niekoľko typov radosti. Niekedy je to radosť z fyzického pohodlia 
a zo šťastia a niekedy z hrdosti a povýšenosti. Alláh ničím takýmto nedisponuje. 
Jeho radosť sa nepodobá radosti tvorov, a nie sú si podobné ani príčiny či 
zámery radosti. Dôvodom tejto radosti je dokonalosť Alláhovho milosrdenstva, 
na základe ktorej si ţelá, aby Ho Jeho sluţobníci získali. Cieľom je to, ţe Alláh 
prejaví Svoju láskavosť ľutujúcim a kajúcnym sluţobníkom. 
 

                                            
1 ًَِس ك٢ اِلـَ ؽد٣ش: " ُْ ُذ َُّ ٣َْمَؾُي ٣َْؼَِ ، ك٤ََظَ َٖ َٖ هَِِ٘ط٤ ْْ آِش٤ُِ ٌُ ْ٘ظُُس ا٤َُِْ َ٣ ،ِٙ هُْسِة َخ٤ِْس َٝ  ِٙ ْٖ هُُِ٘ٞن ِػجَبِد ِٓ َب  " كٜرا اُؾد٣ش  َػِغَت َزثُّ٘ ْْ هَِس٣ت  ٌُ ٕه كََسَع أَ

( ٝاُج٤ٜو٢ ك٢ اِلظٔبء 202\11اُطجسا٢ٗ ك٢ اٌُج٤س )( 11ٝ\4لؼ٤ق زٝاٙ اثٖ ٓبعٚ ك٢ أُودٓخ )ثبة: ك٤ٔب أٌٗسد اُغ٤ٜٔخ(، ٝأؽٔد ك٢ أُع٘د )
(: لؼ٤ق عداا 3525ٝاُفلبد ٝؿ٤سٙ ًِْٜٝ ٖٓ نس٣ن ٤ًٝغ ثٖ ُؽُدض ٝه٤َ ُػُدض ػٖ ػٔٚ أث٢ زش٣ٖ. هبٍ اِلُجب٢ٗ ك٢ لؼ٤ق اُغبٓغ )  
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Výklad radosti na základe implikovaného súhlasu a výklad súhlasu na základe 
úmyslu a odmeny popiera a poškodzuje Alláhovu radosť a Jeho potešenie. 
Niektoré sekty mylne veria, ţe významy týchto pojmov sú rovnaké, keď sa 
vzťahujú na Alláha i keď sa týkajú tvorstva. Alláh je úplne mimo takéhoto 
pripodobňovania či vypustenia významu. 
 
Prorok  hovorí: „Alláh sa smeje ohľadom dvoch muţov...“ Ahlus-sunnaḧ 
wal dţamáˁaḧ chápu Alláhov smiech tak, ako je to zrejmé z tohto ḥadíṡu. 
Alláhovi prináleţí tento atribút rovnako, ako Mu prináleţí Jeho majestát. Tento 
smiech sa nepodobá smiechu tvorov, ktorí sa smejú, keď ich k tomu podnecuje 
radosť a potešenie. Je to skôr niečo, čo sa prejavuje v Ňom samotnom, keď si to 
On sám ţelá. Prejavuje sa to spolu s Jeho vôľou a inteligenciou. V prípade 
tvorov sa smiech prejavuje, keď v porovnaní s niečím iným vidia v niečom 
výnimočný a zaujímavý aspekt. 
 
Zabitie muslima neveriacim je zrejmou príčinou Alláhovho hnevu na toho 
neveriaceho a taktieţ príčinou výčitiek svedomia tohto neveriaceho a jeho 
záhuby. Následne však Alláh neveriacemu preukázal láskavosť a pomohol mu, 
aby sa kajal, a priviedol ho k islámu. Tento človek bojoval potom na ceste 
Alláhove a dosiahol mučeníctvo, a preto vstúpil do raja. Toto je vskutku jeden 
z najpodivnejších javov. Takáto je Alláhova láskavosť, Jeho milosrdenstvo 
a Jeho šľachetnosť voči Jeho sluţobníkom. Týmto spôsobom sa obaja dostanú 
do raja. 
 
T’awíl (Prekrútenie) Alláhovho smiechu na základe potešenia a schválenia 
alebo, ţe pre Alláha určitá vec stojí za smiech, ale vskutku to smiechom nie je, 
je popieraním prorokových slov ohľadom Alláha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

100 
 

Potvrdenie Alláhovej nohy a chodidla 

 ُُُٚ ْٞ هَ َٝ" : ك٢ِ َٝ ِح ك٤َِٜب ِزْعَُِٚ  ُِْؼصه ِص٣د ؟ َؽزه٠ ٣ََمَغ َزةُّ ا َٓ  ْٖ ِٓ  َْ َٛ : ٍُ ٢َِٛ رَوُٞ َٝ ِْو٠َ ك٤َِٜب  ُ٣ ُْ ه ٍُ َعَٜ٘ ََّل رََصا
: هَْه هَهْ  ٍُ ١ِٝ ثَْؼُمَٜب ا٠َُِ ثَْؼك ، كَزَوُٞ َْ٘ص ُٚ ك٤ََ َٓ : َػ٤ََِْٜب هََد ا٣َخ  َٝ ." ِز ِٚ زهلَن  َػ٤َِْ ُٓ 

 
Prorok  hovorí: „Ľudia budú neustále hádzaní do pekla a ono sa bude vţdy 
pýtať: ‚či ich bude ešte viac.„ Alláh, Pán moci, doň potom vloţí Svoju nohu 
resp. Svoje chodidlo podľa iného rozprávania. Peklo sa stiahne a povie: ‚Dosť, 
dosť.„“ {Al-Buchári} 
 
Alláh hovorí: 

 خم حم يلجم ىل مل خل مي هن من مل مك لك هش مش هس مس ُّ
َّ حن جن يم ىم مم  

„V deň, keď bude odhalená noha a budú vyzvaní k poklone do polohy suţúdu, 
nebudú ju môcť vykonať, ich zraky budú pokorné a bude ich vyčerpávať 

poníţenie. Pritom boli vyzývaní k poklone do polohy suţúdu, keď boli zdraví.“ 
{68:42-43} 

 
Abu Saˁíd Al-Chudri  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „...Keď zostanú len 
tí, ktorí uctievali (len) Alláha (Samotného), tí poslušní i tí pokryteckí, bude im 
povedané: ‚Čo vás tu drţí, keď všetci ľudia odišli?„ 
Povedia: ‚Rozlúčili sme sa s nimi (v pozemskom ţivote), keď sme ich 
potrebovali viac, ako ich potrebujeme dnes. Počuli sme volanie hlásajúceho: 
‚Nech kaţdý národ nasleduje to, čo uctieval,„ a teraz čakáme na nášho Pána.„ 
Potom k nim Všemohúci príde v inej podobe, neţ je tá, ktorú videli prvýkrát, a 
On povie: ‚Ja som Pán tvoj,„ a oni povedia: ‚Ty nie si náš Pán.„ A nikto sa s Ním 
vtedy nebude rozprávať okrem prorokov a potom im bude povedané: ‚Poznáte 
nejaké znamenie, podľa ktorého Ho môţete rozpoznať?„ 
Povedia: ‚Predkolenie,„ a Alláh odhalí Svoje predkolenie. Vtedy kaţdý veriaci 
sa pokloní do polohy sudţúdu1 pred Ním a zostanú tí, ktorí pred Ním poklonili 
len, aby sa predvádzali a získali dobré meno. Títo ľudia sa budú snaţiť pokloniť, 
ale ich chrbty budú tuhé ako kus dreva (a nebudú sa môcť pokloniť). Potom 
bude usadený most naprieč pekla...“ {Al-Buchári} 

                                            
1 Poklona na zemi, pričom sa dotýkame zeme siedmymi orgánmi (čelo s nosom, dve dlane, dve kolená a prsty na 
chodidlách.) 
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Alláhovo zvolanie 

 ُُُٚ ْٞ هَ َٝ" : ٍُ ْٕ ٣َوُٞ ُسَى أَ ُٓ َ ٣َؤْ ٕه هللاه : اِ د  ْٞ َظْؼَد٣َْي، ك٤ََُ٘بِد١ ثَِف َٝ : َُجه٤َْي  ٍُ ! ك٤ََوُٞ ُّ رََؼب٠َُ: ٣َب آَد
٣هزَِي ثَْؼضاب اَُِ  ْٖ ُذزِّ ِٓ ِسَط  َْ .رُ ِٚ زهلَن  َػ٤َِْ ُٓ  ٠ اُ٘هبِز" 

 ُُُٚ ْٞ هَ َٝ" :. ِٚ زهلَن  َػ٤َِْ ُٓ  "  ٕ ب َٔ ث٤ََُْ٘ٚ رُْسُع َٝ ٤ََُْط ث٤ََُْ٘ٚ  َٝ ُٚ َزثُُّٚ  ُٔ ِِّ ٌَ ْٖ أََؽد  اَِّله َظ٤ُ ِٓ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ب  َٓ 
 
Prorok  povedal: „ţe Alláh povie: ‚Ó Adam„, a on odpovie: ‚Som 
prítomní.„ Alláh potom hlasno zvolá a prikáţe ti z pekla vyňať 
skupinu tvojho potomstva.“ {Al-Buchári a Muslim} 
Prorok  hovorí: „Alláh bude s kaţdým z vás hovoriť takým 
spôsobom, ţe medzi oboma stranami nebude tlmočníka.“ {Al-Buchári 
a Muslim} 
 
Oba tieto ḥadíṡy dokazujú Alláhov hlas a hovorenie. Predtým sme uţ 
uviedli, ţe ahlus-sunnaḧ veria, ţe sú to aktívne atribúty Alláha, ktoré 
sú podriadené Jeho vôli a inteligencii. Alláh hovoril a bude hovoriť, 
vydal a bude vydávať hlas, prihováral sa a bude sa prihovárať. Jeho 
slová, hlas a hovorenie sú zaloţené na zvukoch a hláskach. Keď sa 
Alláh s niekým rozpráva, tá osoba to počuje. Toto vyvracia názor 
určitých siekt, ţe Alláhove hovorenie je priame a bez zvukov či 
hlások. 
 
Podľa druhého ḥadíṡu sa Alláh bude priamo rozprávať s kaţdým zo 
Svojich sluţobníkov. Bude to všeobecný rozhovor o zúčtovaní 
skutkov, čo platí všeobecne pre kaţdého – pre veriacich, neveriacich, 
dobrých či zlých. Toto však nepopiera nasledovné Alláhove slová: 

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّ
 َّ هل

„Veru tí, ktorí predávajú dohovor s Alláhom a prísahy svoje za 
nepatrnú cenu, tí nebudú mať podiel ţiadny v ţivote posmrtnom a 

Alláh k nim v Deň zmŕtvychvstania neprehovorí...“ {3:33} 
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Pri tomto hovorení nejde o milosť a poţehnanie, ale o zúčtovanie. Nie 
je ako hovorenie v raji s veriacimi, ktoré je rečou lásky, zhody 
a záväzku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ˁ  ع) 
 

(ġ  ؽ) 
 

(ṡ  س) 
 

(ż   ذ) 
 

(ṣ ؾ) 
 

(ḍ ق) 
 

(ṭ   ن) 
 

(ẓ  ظ) 
 

(ḳ  م) 
 

(ḥ   ػ) 
 

(w   ٝ) 
 

(ḧ ح/ـخ) 

 

103 
 

Alláhova výsosť 

 ُُُٚ ْٞ هَ َٝ1 " : ُٖ ٤ ِٓ أََٗب أَ َٝ  ٢ُِٗٞ٘ َٓ بءِ أَََّل رَؤْ َٔ ْٖ ك٢ِ اُعه َٓ " ِٚ زهلَن  َػ٤َِْ ُٓ. 
 ُُُٚ ْٞ هَ َٝ :  ْْ ٌُ بُِ َٔ ْٖ أَْػ ِٓ ِٚ َؼ٢ْء   ل٠َ َػ٤َِْ َْ َم اَُؼْسِغ َّل ٣َ ْٞ ََّٝللاُ كَ بِء  َٔ َم اُ ْٞ  ٓزلن ػ٤ِٚ.  2"."اَُؼْسُغ كَ
 ُُُٚ ْٞ هَ َٝ   :َِْغبِز٣َِخ ْٖ أََٗب؟ "ُِ َٓ  : ٍَ بِء، هَب َٔ ُ؟، هَبَُْذ: ك٢ِ اُعه َٖ َّللاه َب أ٣َْ : أَْػزِْوَٜب كَبِٜٗه ٍَ ِ. هَب ٍُ َّللاه َْٗذ َزُظٞ هَبَُْذ: أَ
َ٘خ   ِٓ ْئ ُٓ.  ْ ْعِِ ُٓ اُٙ  َٝ  ." َز

 
Prorok  hovorí: „Nepovaţujete ma za dôveryhodného!? A ja som 
dôveryhodný pre Toho (Alláha), kto je na nebesiach.“ {Al-Buchári a Muslim} 
Prorok  hovorí: „Trón je nad vodou a Alláh je nad Trónom a nič z Vašich 
skutkov pred Ním nie je skryté.“ {Al-Buchári a Muslim} 
Prorok  sa spýtal otrokyne: „‚Kde je Alláh?„ Odpovedala: ‚Nad nebom.„ 
Prorok sa opýtal: ‚Kto som ja?„ Ona odpovedala: ‚Ty si posol Alláhov.„ Prorok 
povedal: ‚Osloboďte ju, ona je mu’minaḧ (veriaca).„“ {Muslim} 
 
Abu Saˁíd Al-Chudri  vyrozprával: „ˁAli ibn Abi Ṭalib  poslal poslovi 
Alláhovmu z Jemenu zlato v hornine zabalené v koţi. Keď ho posol Alláhov 
prerozdeľoval, jeden zo spoločníkov povedal: ‚My si to zaslúţime viac ako 
ostatní.„ Keď sa táto správa dostala k prorokovi, povedal: ‚Vari mi nedôveruješ 
napriek tomu, ţe som dôveryhodný pre Toho (Alláha), kto je na nebesiach a 
ráno i večer dostávam správy z neba (vnuknutie a zjavenie od Alláha)?„“ {Al-
Buchári a Muslim} 
 
Je povinné s dôverou prijímať rozhodnutia posla Alláhovho , ako to naznačuje 
hadís. Keď Alláh dôveruje Svojmu poslovi  vo veci zjavenia,  prečo by sme 
mu my nemali dôverovať? 
 
V tomto hadíse je jasný dôkaz Alláhovej výsosti, a to v prorokových slovách: 
„napriek tomu, ţe som dôveryhodný pre Toho (Alláha), kto je na nebesiach.“ 
  

                                            
1 ِس٣ِك: " َٔ ُْ سُ ك٢ اِلـَ ؽد٣ش ُزْه٤َِخ ا ْٓ َي، أَ ُٔ بِء، رَوَدهَض اْظ َٔ َ اُهِر١ ك٢ِ اُعه َب َّللاه زََي ك٢ِ َزث٘ه َٔ َْ َزْؽ بِء اْعَؼ َٔ زَُي ك٢ِ اُعه َٔ ب َزْؽ َٔ ًَ اِْلَْزِق،  َٝ بِء  َٔ َى ك٢ِ اُعه

 ْٖ ِٓ ِؼلَبءا  َٝ زَِي،  َٔ ْٖ َزْؽ ِٓ خا  َٔ ٍْ َزْؽ ِْٗص ، أَ َٖ َْٗذ َزةُّ اُطه٤ِّج٤ِ َخطَب٣َبَٗب، أَ َٝ َعغِ؛ ك٤ََْجَسأَ اِْلَْزِق، اْؿلِْس ََُ٘ب ُؽٞثََ٘ب  َٞ ُْ " كٜرا ؽد٣ش لؼ٤ق  عداا.  ِؼلَبئَِي َػ٠َِ ََٛرا ا
(. ٝك٤ٚ 2/12زٝاٙ أثٞ داٝد ك٢ اُطت ٖٓ ؽد٣ش أث٢ اُدزداء، ٝك٤ٚ ش٣بدح ثٖ ٓؾٔد اِلٗفبز١، هبٍ ػ٘ٚ اُجَبز١ ٝاُ٘عبئ٢: "ٌٓ٘س اُؾد٣ش" ا٤ُٔصإ )

" اٗظس لؼ٤ق اُغبٓغ )-زؽٔٚ َّللا–هبٍ اُؽ٤خ اِلُجب٢ٗ  ش أٝزدٙ اثٖ اُو٤عسا٢ٗ ك٢ (. ٝاُؾد1555٣(، ٝٓؽٌبح أُفبث٤ؼ )5422: "لؼ٤ق عداا
(. َّٝللا أػ202ِْ"ٓؼسكخ اُزرًسح ك٢ اِلؽبد٣ش أُٞلٞػخ" )ؾ  

2 " ٝٛٞ ؽد٣ش ـؾ٤ؼ ٓٞهٞف ػ ِٚ ْْ َػ٤َِْ زُ ْٗ ب أَ َٓ  ُْ َٞ ٣َْؼَِ َم اَُؼْسِغ، ُٝٛ ْٞ بُء، َّٝللاُ كَ َٔ َم اُ ْٞ ٠ِ اثٖ ٓعؼٞد، ُٝٚ ؽٌْ اُسكغ ك٢ اِلـَ ؽد٣ش: "ٝاَُؼْسُغ كَ
، َّٝللا أػِْ-زؽٔٚ َّللا–بٍ اُرٛج٢ ك٢ "اُؼِٞ ُِؼ٢ِ اُـلبز": اظ٘بدٙ ـؾ٤ؼ. ٝٝاكوٚ اِلُجب٢ٗ ثبُِلع أُرًٞز. ٝهد ه  
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Prorok hovorí: „Trón je nad vodou...“ Tu opísal Alláhovu výsosť a Jeho 
poznanie objímajúce všetko existujúce. Alláh je Velebený a Vyvýšený, ale 
napriek tomu je blízko a vo Svojej výsosti si zachováva blízkosť. 
 
Druhý ḥadíṡ opisuje prorokov dôkaz o viere otrokyne, ktorá rozpoznala a uznala 
Alláhovu ˁulú (výsosť) a Jeho prevysoké postavenie nad tvorstvom. Poukazuje 
to na to, ţe výsosť je jedným z významných Alláhových atribútov, keďţe sa 
prorok  nepýtal iné otázky, ale sa pýtal priamo na výsosť. Podľa tohto ḥadíṡu 
je viera v Alláhovu výsosť jedným z významných princípov viery. Kto to 
popiera, tomu bude odopretá správna viera. 
 
Niekto sa môţe čudovať nad tými, ktorí vo svojej pýche popierajú Alláhove 
atribúty a povaţujú sa za lepšie informovaných ohľadom Alláha ako samotný 
prorok . Popierajú otázku „kde“ v prípade Alláha, hoci prorok  pouţil presne 
toto slovo, keď iným dával otázky. Je to jasne opísané v tomto ḥadíṡe. 
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Potvrdenie Alláhovej spoločnosti v sunne 

 ُُُٚ ْٞ هَ َٝ1  :" ٕه ِ ِٚ؛ كَب ِ٘٤ ِٔ َ٣ ْٖ ََّل َػ َٝ  ،ِٚ ِٜ ْع َٝ  ََ ٖه هِجَ ََلِح؛ كَََل ٣َْجُفوَ ْْ ا٠َُِ اُفه ًُ َّ أََؽُد ْٖ اَِذا هَب ٌِ َُ َٝ  ،ِٚ ِٜ ْع َٝ  ََ َ هِجَ َّللاه
 ِٚ ِٓ ْٝ رَْؾَذ هََد ِٙ، أَ ْٖ ٣ََعبِز ِٚ " َػ زهلَن  َػ٤َِْ ُٓ. 

 ُُُٚ ْٞ هَ َٝ س ًْ ْْ ثِبُرِّ ارَُٜ َٞ ـْ َؾبثَخُ أَ ب َزكََغ اُفه ٔه ََّل أ٣َُّ": َُ َٝ ْه  ـَ َٕ أَ ْْ ََّل رَْدُػٞ ٌُ ه ؛ كَبِٗ ْْ ٌُ ْٗلُِع َٜب اُ٘هبُض أَْزثُِؼٞا َػ٠َِ أَ
ْٖ ُػُِ٘ن َزاؽِ  ِٓ  ْْ ًُ ٕه اُهِر١ رَْدُػَُٞٗٚ أَْهَسُة ا٠َُِ أََؽِد ا هَِس٣جاب، اِ ب ثَِف٤سا ٤ؼا ِٔ َٕ َظ ب رَْدُػٞ َٔ ِٚ َؿبئِجاب، اِٗه ِٚ " َِزِ زهلَن  َػ٤َِْ ُٓ. 

 
Prorok  hovorí: „Keď sa niekto z vás modlí, nemal by odpľúvať dopredu či 
napravo, veď Alláh je pred vami. Radšej by ste mali pľuť naľavo alebo ku 
chodidlu.“ {Al-Buchári} 
Keď spoločníci pri prednese prosebnej modlitby zvýšili hlas, prorok  povedal: 
„Ó ľudia! Ovládajte sa. Nevzývate hluchého či neprítomného. Vzývate (Alláha) 
Všepočujúceho, Vševidiaceho a Blízkeho. On je k vám bliţšie ako krk vášho 
ťaţného zvieraťa.“ {Al-Buchári} 
 
Viera, láskavé skutky a rozjímanie sú najušľachtilejšie. Znamená to, ţe Alláhov 
sluţobník by mal Alláha uctievať tak, akoby Ho videl a mal pred očami, a mal 
by mať na pamäti, ţe Alláh je s ním, nech uţ ţije kdekoľvek. Nech človek povie 
čokoľvek, nech urobí čokoľvek, nech sa venuje čomukoľvek, Alláh ho vţdy 
sleduje a je o ňom dobre informovaný. Alláh hovorí: 

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّ
َّ 

„Čokoľvek by si robil a čokoľvek by si prednášal z Ḳoránu a čokoľvek by ste 
konali, sme (Alláh) toho svedkami, keď to začnete konať.“ {10:61} 

 
Keď sluţobník bude trvalo pociťovať túto prítomnosť, niet pochýb, ţe sa pred 
Alláhom bude hanbiť, ţe ho Alláh uvidí robiť niečo, čo mu zakázal, alebo ţe ho 
uvidí nerobiť niečo, čo mu prikázal. Dostane pomoc, ktorá ho ochráni pred 
páchaním zakázaných činov a podporí ho v konaní činov vyjadrujúcich 
poslušnosť voči Nemu najlepším spôsobom, či sa to bude týkať vonkajších 
alebo vnútorných záleţitostí. Platí to obzvlášť vtedy, keď bude vykonávať 
modlitbu, ktorá je najlepšou formou dôverného rozhovoru medzi Alláhom 
a Jeho sluţobníkom. Toto v jeho srdci sformuje pokoru a pred sebou bude mať 

                                            
ًُ٘ذ" ٝٛٞ ؽد٣ش لؼ٤ق. اٗظس لؼ٤ق اُغبٓغ ) 1 -زؽٔٚ َّللا–( ُِؽ٤خ اِلُجب٢ٗ 1002ك٢ اِلـَ ؽد٣ش: "أكمَ اْل٣ٔبٕ إٔ رؼِْ إٔ َّللا ٓؼي ؽ٤ضٔب   
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Alláhovu Velebnosť a Majestátnosť. Toto ho uchráni pred neslušnosťou voči 
Alláhovi a taktieţ mu zakáţe pľuť pred seba alebo napravo od seba. 
 
Prorok  hovorí: „Keď sa niekto z vás modlí...“ Poukazuje to na skutočnosť, 
ţe Alláh ostáva pred uctievajúcim. 
 
Ibn Tajmijjaḧ vo svojej knihe Al-ˁḳídatul Ḥamawijjaḧ napísal, ţe ḥadíṡ je 
pravdivý vo svojom zreteľnom význame, ţe Alláh Velebený je nad Trónom a ţe 
Alláh je pred tvárou uctievajúceho. Tento atribút taktieţ platí aj pre to, čo bolo 
stvorené: Ak sa niekto modlí k nebu, či k slnku, alebo k mesiacu, tak nebo, 
slnko a mesiac budú nad ním a taktieţ pred jeho tvárou. 
 
Prorok  hovorí: „Ó ľudia! Ovládajte sa...“ Tento ḥadíṡ ukazuje Alláhovu 
blízkosť k Svojim sluţobníkom. Nie je nutné Ho vzývať nahlas; On pozná aj 
tajomstvá a chýry. Blízkosť spomínaná v ḥadíṡe je blízkosť, ktorá zahŕňa veci 
vo všeobecnosti, ako napr. poznanie, počutie a videnie. Toto nie je v rozpore 
s Alláhovou transcendentnosťou nad tvorstvom. 
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Niektoré Alláhove mená a atribúty potvrdené v sunne 

 ُُُٚ ْٞ هَ َٝ " : ْجِغ اِد اُعه َٝ ب َٔ ْه َزةه اُعه ُ َُْؾتِّ اُِٜه ، كَبَُِن ا َِّ َؼ٢ْء  ًُ َزةه  َٝ َب  ، َزث٘ه ِْ َُْؼِظ٤ َُْؼْسِغ ا َزةه ا َٝ اِْلَْزِق  َٝ
َِّ َداثهخ  أَ  ًُ ْٖ َؼسِّ  ِٓ َٝ ْٖ َؼسِّ َْٗلِع٢  ِٓ ، أَُػُٞذ ثَِي  ِٕ ُْوُْسآ ا َٝ  َِ ِْٗغ٤ اْْلِ َٝ َزاِح  ْٞ ٍَ اُزه ِْ٘ص ُٓ  ،ٟ َٞ اُ٘ه ٤َزَِٜب، َٝ ـِ َْٗذ آِخر  ثَِ٘ب

ٝه  َْٗذ اِْلَ أَْٗ أَ َٝ  ، هََي َؼ٢ْء  ْٞ ُِٛس ك٤َََِْط كَ َْٗذ اُظهب أَ َٝ  ، َْٗذ ا٥ِْخُس ك٤َََِْط ثَْؼَدَى َؼ٢ْء  أَ َٝ  ، ُٖ ٍُ ك٤َََِْط هَْجََِي َؼ٢ْء  ُْجَبِن َذ ا
ُْلَْوسِ  َٖ ا ِٓ أَْؿ٢ِِ٘٘  َٝ  َٖ ٣ْ ؛ اْهِك َػ٢ِّ٘ اُده ْ  " .ك٤َََِْط ُدََٝٗي َؼ٢ْء  ْعِِ ُٓ ا٣َخُ  َٝ  ِز

 
Prorok  hovorí: „Ó Pane náš! Pán siedmich nebies a zeme, Pán preveľkého 
Trónu a náš Pán a Pán všetkého, Ten, kto dáva klíčiť zrnu a roztvárať sa 
kôstkam, Ten, kto zoslal Tóru, Evanjelium a Ḳorán, v Tebe hľadám útočisko 
pred zlom svojím vlastným, pred zlom všetkého ostatného a pred zlom bytostí, 
ktorých si vlastníkom. Si Prvý, pred Tebou niet ničoho; si Posledný, za Tebou 
niet ničoho; si Vyvýšený, nad Tebou niet ničoho; si Blízky, od Teba niet ničoho 
bliţšieho. Zaplať náš dlh a zbav nás biedy.“ {Muslim} 
 
Tento ḥadíṡ spomína Alláhove mená – Prvý, Posledný, Vyvýšený, Blízky, atď. 
Tieto mená patria k Alláhovým pekným menám. Prorok  ich vysvetlil tak, ţe 
niet priestoru na to, aby k nim niekto ešte niečo dodal. Lepšie pozná mená 
svojho Pána ako celé tvorstvo dohromady a taktieţ najlepšie pozná významy 
týchto mien. Preto je neprípustné, aby sme v tejto záleţitosti brali do úvahy 
slová akejkoľvek inej osoby. 
 
Prorok  nás v tomto ḥadíṡe taktieţ učí spôsob, akým by sme mali velebiť 
svojho Pána pred tým, ako Ho budeme o niečo ţiadať. On  velebí Alláha skrz 
celé Jeho stvorenie a skrz zoslanie Jeho troch vznešených kníh, ktoré dávajú 
svetlo a správne vedenie pre Jeho sluţobníkov. Následne u Alláha Velebeného 
hľadá útočisko pred zlom svojich túţob a túţob ostatného tvorstva a na konci 
ḥadíṡu ţiada o zbavenie dlhov a oslobodenie od biedy. 
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Veriaci uvidia Alláha v raji 

 :ُُُٚ ْٞ َس "هَ َٔ ُْوَ َٕ ا ْٝ ب رََس َٔ ًَ  ْْ ٌُ َٕ َزثه ْٝ ْْ َظزََس ٌُ ه َِجُٞا َػ٠َِ اِٗ ـْ ْْ أََّله رُ ِٕ اْظزَطَْؼزُ ِ ِٚ، كَب َٕ ك٢ِ ُزْإ٣َزِ ٞ ُٓ ُْجَْدِز، ََّل رَُمب ٤ََُِْخَ ا
ََ ُؿُسٝثَِٜب؛ كَبْكَؼُِٞا ََلح  هَْج ـَ َٝ ِط  ْٔ ََ نُُِِٞع اُؽه ََلح  هَْج ِٚ " ـَ زهلَن  َػ٤َِْ ُٓ. 

 
Prorok  hovorí: „Pána svojho uvidíte tak, ako vidíte mesiac počas splnu, keď 
vám nič nebráni vo výhľade. Ak môţete pravidelne konať modlitby pred 
východom slnka a pred západom slnka, tak ich  konajte.“ {Al-Buchári a 
Muslim} 
 
Tento autentický ḥadíṡ s neprerušeným reťazcom rozprávačov dosvedčuje 
a upevňuje hore uvedené verše v Ḳoráne pojednávajúce o tom, ţe veriaci v raji 
uvidia Alláha a Jeho tvár. Tieto dva verše z Ḳoránu a ḥadíṡ dokazujú nasledovné 
dve skutočnosti: 
1. Alláhovu transcendentnosť nad tvorstvom, keďţe texty jasne tvrdia, ţe 

Alláhovi sluţobníci Ho uvidia nad sebou. 
2. Najväčšou priazňou je uvidieť Alláhovu tvár. 

 
Prorok  hovorí: „Pána svojho uvidíte...“ Tu sa porovnáva jedna forma videnia 
s inou formou videnia a nie jedna viditeľná vec s inou. Inými slovami, Alláha 
uvidia Jeho sluţobníci tak zreteľne a jasne, akoby videli mesiac v splne bez 
prekáţky vo forme oblaku. Preto ḥadíṡ pokračuje: „...keď vám nič nebráni...“ 
Toto naznačuje blízkosť na dosah. Ďalší význam pri mierne odlišnej arabskej 
výslovnosti môţe byť „...keď vám nič nebráni vo výhľade...“ Ḥadíṡ by 
v tomto prípade znamenal, ţe pri tom, ako Ho uvidíte, nebude ţiadna zámena či 
klam. 
 
Prorok  v tomto ḥadíṡe obzvlášť vyzdvihol modlitby ṣalatul-fadţr a ṣalatul-
ˁasr a naznačil, ţe tomu, kto ich bude vykonávať v zhromaţdení, sa dostane 
dokonalej láskavosti, v porovnaní s ktorou sú všetky ostatné láskavosti 
bezcenné. V ḥadíṡe sa hovorí o týchto oboch modlitbách, čo dosvedčuje aj ďalší 
ḥadíṡ. 
 
Prorok  hovorí: „Anjeli noci a anjeli dňa medzi vás striedavo prichádzajú 
a navzájom sa zapájajú do modlitieb ṣalatul-fadţr a ṣalatul-ˁasr.“ {Al-Buchári 
a Muslim} 
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Alláhovo istiwá na Trón nevylučuje skutočnosť, ţe je so Svojím 

tvorstvom 

ب  َٔ ََ ك٤ِ هَْد َدَخ أَ َٝ َٝ  ،ِٚ ْٖ َزُظُِٞ ارََس َػ َٞ رَ َٝ  ،ِٚ ًِزَبثِ ِٚ ك٢ِ  ُ ثِ ب أَْخجََس هللاه َٔ ُٕ ثِ ب َٔ ٣ ِ اْْلِ ِٕ ثِبّلِله ب َٔ ٣ َٖ اْْلِ ِٓ ْسَٗبُٙ  ًَ َغ َػ٤َِِْٚ َذ َٔ ْع
َٞ ظُ  ُٛ َٝ  ،ِٚ ِْوِ ِٚ، َػ٢ٌِِّ َػ٠َِ َخ ِٚ، َػ٠َِ َػْسِؼ ارِ َٝ ب َٔ َم َظ ْٞ ُ ُظْجَؾبَُٗٚ كَ ٚه ْٖ أَٗ ِٓ ِخ؛  ٓه بُٗٞا، َظَُِق اِْلُ ًَ ب  َٔ ْْ أ٣ََْ٘ َؼُٜ َٓ ْجَؾبَُٗٚ 

: ِٚ ُِ ْٞ َٖ َذَُِي ك٢ِ هَ َغ ث٤َْ َٔ ب َع َٔ ًَ ؛  َٕ ُِٞ ِٓ ْْ َػب ب ُٛ َٓ  ُْ  ٣َْؼَِ

 يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ
 َّنئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 : ِٚ ُِ ْٞ ْؼ٠َ٘ هَ َٓ ٤ََُْط  ِِْن؛ كَ  َّ ٍّ ٌّ َُّٝ ََ ُْ زَِِه  ثِب َْ ُٓ  ُ ٚه ْٖ أَٗ ِٓ  ِ ْٖ آ٣َبِد هللاه ِٓ ُس آ٣َخ   َٔ وَ ُْ َِ ا خُ، ثَ ـَ ٕه ََٛرا ََّل رُِٞعجُُٚ، اُُِّ بِ
. َٕ ب ًَ ب  َٔ َعبكِِس أ٣ََْ٘ ُٔ ُْ َؿ٤ِْس ا َٝ َعبكِِس  ُٔ ُْ َغ ا َٓ  َٞ ُٛ َٝ بِء،  َٔ ُلٞع  ك٢ِ اُعه ْٞ َٓ  َٞ ُٛ َٝ  ،ِٚ ُِٞهَبرِ َْ َٓ ِس  ـَ ـْ  أَ

ِٚ، َزه٤ِت  َػ٠َِ َم َػْسِؼ ْٞ َٞ ُظْجَؾبَُٗٚ كَ ُٛ َٝ  ِٚ هزِ َؼب٢ِٗ ُزثُٞث٤ِ َٓ  ْٖ ِٓ .. ا٠َُِ َؿ٤ِْس َذَُِي  ْْ ِٜ ِغ  َػ٤َِْ طِه ُٓ  ، ْْ ِٜ ٖ  َػ٤َِْ ِٔ ٤َْٜ ُٓ  ،ِٚ ِْوِ  . َخ
ِٚ، ََّل  َؼَ٘ب َؽنٌّ َػ٠َِ َؽو٤ِوَزِ َٓ  ُ ٚه أَٗ َٝ َُْؼْسِغ  َم ا ْٞ ُ كَ ٚه ْٖ أَٗ ِٓ  ُ َسُٙ هللاه ًَ ِّ اُهِر١ َذ ََل ٌَ ُْ َُّ ََٛرا ا ًُ ،  ٣َْؾزَبُط ا٠َُِ َٝ رَْؾِس٣ق 

: ِٚ ُِ ْٞ َِٛس هَ ٕه ظَب ٖه أَ ْٕ ٣ُظَ َِ أَ ْض ِٓ بِذثَِخ؛  ٌَ ُْ ِٕ ا ِٖ اُظُُّ٘ٞ ُٕ َػ ْٖ ٣َُفب ٌِ َُ ََٛرا َّىي جهُّ َٝ َٝ ْٝ رُوُُِِّٚ،  بَء رُِظُُِّٚ أَ َٔ ٕه اُعه ؛ أَ

َ هَدْ  ٕه هللاه ِ ؛ كَب ِٕ ب َٔ ٣ اْْلِ َٝ  ِْ ِْ ِؼ ُْ َِ ا ْٛ بِع أَ َٔ َ  ثِبِْع  يك ىك مك لك ُّ َّ جكحك مق حق مف ُّ ثَبِن
 حم جم يل ىل مل خل ُّ َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ َّ يل ىل مل
 َّخممم

 
Viera v Alláha, popri iných bodoch, taktieţ zahŕňa nasledovnú záleţitosť, ktorú 
Alláh popísal vo Svojej Knihe, ktorú prorok  opakovane potvrdzuje a na ktorej 
sa salaf ummy zhodujú: Alláh vystúpil na Trón a je oddelený od tvorstva. Ale 
napriek tomu je Alláh so Svojím tvorstvom, nech uţ sú kdekoľvek. Vie o 
všetkom, čo ľudia robia, ako hovorí vo verši: „On je Ten, kto stvoril nebesá a 
zem za šesť dní a potom na Trón istawá. Pozná, čo vchádza do zeme a čo z 
nej vychádza a čo zostupuje dole z neba a čo stúpa doňho. On je s vami, 
kdekoľvek by ste boli. Alláh vidí všetko, čo konáte.“ {57:4} 
Alláhove slová „On je s vami“ neznamenajú, ţe by Alláh bol neoddeliteľnou 
súčasťou tvorstva. Lexikografia to nedokáţe vysvetliť. Mesiac je jedným 
spomedzi Alláhových znamení, patrí k menším veciam, ktoré stvoril, a On ho 
udrţiava na nebi.  A napriek tomu je mesiac s cestujúcim ako aj s tým, čo 
necestuje, nech uţ sú kdekoľvek. 
Alláh dohliada na Svoje tvorstvo zo Svojho Trónu. To, čo Alláh povedal, teda 
ţe je na nebesiach a ţe je s nami, je vo svojej podstate pravda. Niet tu miesta na 
prekrúcanie významu a je nutné sa vyhnúť dohadom a tušeniam. Jedným 
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z takýchto dohadov je, ţe Alláhove slová „...je v nebi“ majú jasný význam, ţe 
nebesá Alláha zatieňujú a obklopujú. Takýto náhľad však učenci i veriaci 
pokladajú za nesprávny. To „Jeho Kursí pojíma nebesia a zem“, „Alláh drţí 
nebesá a zem, aby sa nepohli zo svojho miesta“, „drţí nebo, aby nespadlo na 
zem, iba ak na Jeho príkaz“ a „medzi Jeho znamenia patrí, ţe nebo a zem 
stoja na Jeho príkaz.“ 
 
Autor tu objasnil Alláhovu výsosť, Jeho istiwá na Trón a Jeho oddelenosť od 
tvorstva. Tieto body Alláh opísal vo Svojej Knihe, toto opakovane dokazujú 
i prorokove ḥadíṡy a na tomto sa jednomyseľne zhodujú salaf ummy, ktorí sú 
najdokonalejšími ľuďmi z hľadiska poznania a viery. Cieľom tohto opisu je 
zdôrazniť tento bod spomenutý na predchádzajúcich stranách. 
 
Následne vysvetľuje, ţe skutočnosť, ţe Alláh istiwá na Trón, nevylučuje  
Alláhovu spoločnosť a blízkosť k Jeho tvorstvu. Dôvodom je, ţe spoločnosť 
neznamená intímnosť či zreteľnú blízkosť. Uviedol príklad, v ktorom hovorí, ţe 
mesiac, ktorý je na nebi, je s tým, čo cestuje, i s tým, čo necestuje, vzhľadom na 
rozsah jeho svetla a jeho polohu, nech uţ sú títo ľudia kdekoľvek. 
 
Ak to môţe platiť pre mesiac, ktorý patrí k malým veciam, ktoré Alláh stvoril, 
prečo by to potom neplatilo pre Alláha, ktorý je Vyvýšený a dobre 
informovaný, ktorý všetkých Svojich sluţobníkov objíma Svojím poznaním 
a Svojou mocou, ktorý ich vníma, počuje, vidí a pozná ich tajomstvá i šepot? V 
skutočnosti celý vesmír, všetky nebesá i zem a všetko od zeme aţ po mocný 
Trón je pred Ním rovnako ako malé okrúhle ovocie v našej ruke. Vari nie je 
vhodné, aby sme o Ňom, ktorý má takú dôstojnosť, povedali, ţe je so Svojím 
tvorstvom napriek tomu, ţe je vysoko nad ním? On je Velebený a je oddelený 
od Svojho tvorstva. Je nutné úplne veriť v Jeho transcendentnosť i spoločnosť 
(blízkosť) a je potrebné veriť, ţe sú všetky tieto skutočnosti pravdivé. 
 
Prekrútené výklady či klamlivé predstavy sú zbytočné, keďţe Alláhove slová sú 
úplne jasné: „On je s vami“. Je nesprávne chápať Alláhovu spoločnosť 
(blízkosť) ako intimitu alebo domnievať sa, ţe Alláh je neoddeliteľnou súčasťou 
tvorstva. Taktieţ je chybné Alláhove slová „v nebi“ chápať tak, ţe nebo je 
miesto, ktoré obklopuje Alláha, keďţe to práve Jeho kursí objíma celé nebesá i 
zem. Sláva Tomu, ktorého pochabí ľudia svojimi dohadmi nikdy neobsiahnu 
a ktorého učenci vo svojich výkladoch nikdy neobjasnia. 
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Alláhova blízkosť a spoločnosť 

: ِٚ ُِ ْٞ َٖ َذَُِي ك٢ِ هَ َغ ث٤َْ َٔ ب َع َٔ ًَ ؛  ِغ٤ت  ُٓ ُ هَِس٣ت   ٚه ُٕ ثِؤَٗ ب َٔ ٣ ََ ك٢ِ َذَُِي اْْلِ هَْد َدَخ  مع جع مظ  حط مض ُّٱ َٝ
ِٚ َّجغمغ ُِ ْٞ هَ َٝ  ، " : ِٚ ْٖ ُػُِ٘ن َزاِؽَِزِ ِٓ  ْْ ًُ ٕه اُهِر١ رَْدُػَُٞٗٚ أَْهَسُة ا٠َُِ أََؽِد ْٖ "اِ ِٓ ٘هِخ  اُعُّ َٝ ٌِزَبِة  ُْ ًَِس ك٢ِ ا ب ُذ َٓ َٝ  ،

ُ ُظْجَؾبَُٗٚ  ٚه ِٚ؛ كَبِٗ هزِ ه٤ِ ْٞ كَ َٝ  ِٙ ِّٞ ْٖ ُػُِ ِٓ ًَِس  ب ُذ َٓ ِٚ ََّل ٣َُ٘بك٢ِ  ِؼ٤هزِ َٓ َٝ  ِٚ َٞ َػ٢ٌِِّ  هُْسثِ ُٛ َٝ  ،ِٚ ٤ِغ ُُٗؼٞرِ ِٔ ِٚ َؼ٢ْء  ك٢ِ َع ْضِِ ِٔ ًَ ٤ََُْط 
 ِٙ ِّٞ .ك٢ِ ُدُٗ ِٙ ِّٞ  ، هَِس٣ت  ك٢ِ ُػُِ

 
Patrí sem i viera v to, ţe Alláh je blízko a ţe vypočuje prosebné modlitby, keďţe 
tieto atribúty zahrnul do nasledovného veršu: „keď sa ťa spýtajú sluţobníci 
Moji na Mňa, vedz, ţe som blízko.“ {2:186} 
Prorok  hovorí: „Ten, koho vzývate, je k vám bliţšie ako krk vášho ťaţného 
zvieraťa.“ {Al-Buchári} 
Alláhova blízkosť a Jeho spoločnosť, ktoré sú spomenuté v Ḳoráne a sunne, nie 
sú v rozpore s transcendentnosťou a nadvládou Alláha, lebo pri všetkých 
atribútoch nič nie je ako Alláh, a On je Vyvýšený vo Svojej blízkosti a blízky vo 
Svojej vyvýšenosti. 
 
Alláh opísal sám Seba atribútmi, ako napr.: On je nablízku a vypočuje prosebnú 
modlitbu. Je prikázané mať vieru v tieto atribúty. Alláh Velebený je blízko k 
tomu, kto Ho vzýva. Počuje jeho modlitbu a šepot a vypočuje jeho prosebnú 
modlitbu, kedykoľvek a akokoľvek On chce. Alláh je teda blízko skrze 
poznanie, ako Sám hovorí: 

 َّ ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ

„Stvorili sme človeka a vieme, čo mu jeho duša našepkáva. My sme bliţšie k 
nemu neţ jeho krčná tepna.“ {50:16} 

 
Z tohto vyplýva, ţe medzi Jeho blízkosťou a spoločnosťou spomínanou 
v Ḳoráne a sunne a Jeho transcendentnosťou a nadvládou taktieţ spomínanou 
v Ḳoráne a sunne nie je ţiadny rozpor. Všetko sú to Allláhove atribúty, ktoré 
Mu prináleţia, a vo všetkých záleţitostiach nič nie je ako On. 
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Ahlus-sunnaḧ wal džamáˁaḧ sú striedmi v rámci skupín ummy 

(spoločenstva) 

 ِ ٍُ هللاه جُِس ك٤َِٜب َزُظٞ َْ ِٙ اِْلََؽبِد٣ِش اُهز٢ِ ٣ُ ٍِ َِٛر ضَب ْٓ ٘هخِ  ا٠َُِ أَ ََ اُعُّ ْٛ ُْلِْسهَخَ اُ٘هبِع٤َخَ أَ ٕه ا ِ ِٚ؛ كَب جُِس ثِ َْ ب ٣ُ َٔ ِٚ ثِ ْٖ َزثِّ َػ
ًِزَب ِٚ ك٢ِ  ُ ثِ ب أَْخجََس هللاه َٔ َٕ ثِ ُٞ٘ ِٓ ب ٣ُْئ َٔ ًَ َٕ ثَِرَُِي؛  ُٞ٘ ِٓ بَػِخ ٣ُْئ َٔ َُْغ ا ْٖ َؿ٤ِْس َٝ ِٓ َٝ  ،  َ ََّل رَْؼِط٤ َٝ ْٖ َؿ٤ِْس رَْؾِس٣ق   ِٓ ِٚ؛  ثِ

 ِْ َٓ َظهُ ك٢ِ اِْلُ َٞ ُْ ٢َِٛ ا ٓهخَ  ٕه اِْلُ ب أَ َٔ ًَ ِخ؛  ٓه َظهُ ك٢ِ كَِسِم اِْلُ َٞ ُْ ُْ ا ُٛ َْ ، ثَ  َ ض٤ِ ْٔ ََّل رَ َٝ ٤ِ٤ق   ٌْ  .رَ
 

Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ veria v ḥadíṡy, v ktorých prorok  podáva 
informácie o Alláhovi tak, ako veria v informácie, ktoré Alláh podáva o Sebe 
Samom vo Svojej Knihe, a to bez taḥríf (skresľovania), taˁṭíl (vypustenia 
významu), takjíf (viery v konkrétnu formu) a tamṡíl (podobnosti). V skutočnosti 
sú spomedzi všetkých skupín ummy práve ahlus-sunnaḧ tí striedmi tak, ako sú 
spomedzi ostatných náboţenstiev muslimovia tí striedmi. 
 
Spomenuté ḥadíṡy vzťahujúce sa na Alláhove atribúty nie sú všetky potvrdené 
prorokom , iba niektoré z nich. Ḥadíṡy, v ktorých prorok  podáva informácie 
o Velebenom Pánovi, zároveň zahŕňajú príkaz ohľadom nich, tzn. je nutné veriť 
v Alláhove mená a atribúty, ktoré sú v nich spomenuté. Potom autor spomína, ţe 
ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ veria, ţe treba mať vieru v atribúty jestvujúce 
v autentickej sunne rovnako ako v mená a atribúty, ktoré Alláh o Sebe uvádza 
vo Svojej knihe, a to bez taḥríf (skresľovania), taˁṭíl (vypustenia významu), 
takjíf (viery v konkrétnu formu), tamṡíl (podobnosti) a t’awíl (prekrútenia). 
 
Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ sú striedmym spoločenstvom medzi odchýlenými 
a na zlú cestu zvedenými spomedzi tohto ľudu práve tak, ako je muslimské 
spoločenstvo striedmym spoločenstvom medzi predošlými národmi. Alláh 
hovorí: 

 َّ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ
„Učinili sme vás striedmym spoločenstvom, aby ste svedčili o ľuďoch a aby 

posol svedčil o vás.“ {2:143} 
 
Striedmy znamená umiernený, ako to uţ bolo popísané v ḥadíṡe. Abu Saˁíd Al-
Chudri  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „Noe a jeho ľud prídu (v Deň 
zmŕtvychvstania) a Alláh sa spýta (Noema): ‚Uţ si oznámil (posolstvo)?„ On 
odpovie: ‚Áno, ó Pane môj!„ 
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Potom sa Alláh opýta Noemovho ľudu: ‚Oznámil vám Noe Moje posolstvo?„ 
Odpovedia: ‚Nie, ţiadny prorok k nám neprišiel.„ 
Potom sa Alláh opýta Noema: ‚Kto ti bude svedkom?„ On odpovie: 
‚Muḥammad a jeho nasledovníci.„ Teda svedčíme, ţe oznámil (posolstvo).“ {Al-
Buchári} 
 
Týmto spôsobom je toto spoločenstvo striedme spomedzi všetkých 
spoločenstiev, ktoré sa dostali do fatálneho a extrémneho odchýlenia od priamej 
cesty alebo zblúdili pre svoju nerozváţnosť. Je mnoho spoločenstiev, ktoré sa 
dopustili preháňania ohľadom tvorstva a tvorstvu pripísali atribúty a výsady 
Stvoriteľa. Kresťania sa napríklad dopustili preháňania ohľadom mesiáša 
a mníchov. Niektorí z týchto spoločenstiev boli nespravodliví voči prorokom 
a poslom, odmietali ich poslanie a dokonca ich zavraţdili. Ţidia napríklad zabili 
proroka Zachariáša a Jána a pokúsili sa ukriţovať Jeţiša a prinášali proti nemu 
falošné obvinenia. Muslimské spoločenstvo však má vieru vo všetkých poslov, 
ktorých poslal Alláh, verí v ich učenie a uznáva ich vznešené postavenie, ktoré 
im bolo udelené. 
 
Sú i také spoločenstvá, ktoré odmietli ţiť a konať na základe zakázaného 
a povoleného, ba išli dokonca do extrému a povolené dobroty vyhlásili za 
zakázané. Pre toto muslimské spoločenstvo však Alláh učinil dobroty 
povolenými a nečisté a zlé veci učinil zakázanými. Alláh aj v iných veciach 
tomuto spoločenstvu preukázal láskavosť a učinil ho lepším. 
 
Podobne sú ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ na správnej ceste a sú striedmi medzi 
bludárskymi inovotármi a tými zblúdenými z priamej cesty. 
 

ض٤ِ ْٔ َِ اُزه ْٛ أَ َٝ ٤هِخ،  ِٔ ْٜ َُْغ َِ ا َِ اُزهْؼِط٤ ْٛ َٖ أَ رََؼب٠َُ ث٤َْ َٝ ِ ُظْجَؾبَُٗٚ  لَبِد هللاه ـِ َظه  ك٢ِ ثَبِة  َٝ  ْْ ُٔؽَ كَُٜ ُْ َخِ َِ ا  .جِّٜ
Stúpenci ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ majú striedme postavenie medzi ahlut-
Taˁṭíl (Al-Ţahmijaḧ)1 a ahlut-Tamṡíl (Al-Mušabbihaḧ)2. 
 

                                            
1 Al-Ţahmijaḧ: Táto skupina vznikla v poslednom období Umajjovského kalifátu. Ich zakladateľom je „Al-
Ţahm ibn Ṣafwan“. Popierajú Alláhove mená a atribúty. 
2 Al-Mušabbihaḧ: Taktieţ sa nazývajú Al-Muţasímaḧ. Sú oponenti Al-Ţahmijaḧ vo veci uznávania Alláhových 
mien a atribútov. Veria, ţe Alláh má ruku podobnú ruke tvorstva, sluch podobný sluchu tvorstva, zrak podobný 
zraku tvorstva, atď. Alláh Velebený je vzdialený od toho, čo hriešnici o Ňom hovoria. 
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Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ sú striedmi medzi tými, ktorí negujú či obmedzujú 
význam Alláhových dokonalých atribútov a popierajú ich a odchyľujú správne 
významy veršov Ḳoránu a autentických ḥadíṡov týkajúcich sa Alláhových 
atribútov smerom k vlastným predpokladaným významom bez dobrých 
argumentov či jasného chápania. Napríklad Alláhovo milosrdenstvo, Jeho vôľu, 
nazývajú Jeho dobrotou, Jeho ruku povaţujú za Jeho moc, Jeho oko chápu ako 
Jeho ochranu a bdelosť a Jeho istiwá (vystúpenie na Trón a ustálenie sa na ňom) 
povaţujú za Jeho nadvládu. 
 
Taktieţ jestvuje veľa druhov negácie či redukovania významu v rámci viery 
v Alláha a takíto ľudia sú zajatcami svojich vymyslených názorov a nadobúdajú 
klamnú predstavu, ţe tieto atribúty vzťahujúce sa na Alláha moţno chápať 
rovnakým spôsobom ako atribúty tvorstva. 
 
Ako Al-Ţahmijaḧ sú pomenovaní ľudia praktizujúci rušenie či negáciu významu. 
Táto ideológia sa vzťahuje na Al-Ţahma ibn Ṣafwana, vodcu zblúdenia a 
zvedenia. Tento termín neskôr získal širší význam a začal sa pouţívať pre kaţdú 
takú osobu, ktorá neguje niektoré z mnohých Alláhových mien a atribútov. Toto 
pomenovanie teda zahŕňa všetky cynické skupiny, ako sú Al-Muˁtazilaḧ1 a Al-
Ašˁaríaḧ, atď. 
 
Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ sú striedmi medzi negujúcou skupinou Al-Ţahmijaḧ 
a pripodobňujúcou skupinou známou ako Al-Mušabbihaḧ, ktorá Alláha 
pripodobňuje Jeho tvorstvu a objasňuje Ho na základe vlastností Jeho 
sluţobníkov. Alláh vyvracia názory týchto skupín vo Svojich nasledovných 
veršoch: 

 َّ مهىه جه ين ُّ
„Nič nie je ako On...“ {42:11} 

Táto časť verša vyvracia názor skupiny Al-Mušabbihaḧ. 
 

                                            
1 Al-Muˁtazilaḧ: Pomýlená sekta, ktorej zakladateľom je Waṣil ibn ˁAṭa. Ich náuka zahŕňa nasledovné body: 

- Popierajú skutočnosť,  ţe všetci spoločníci boli spravodliví a pôjdu do raja. 
- Neveria v Miˁraţ, muˁţizaḧ (zázrak) a karamat. 
- Taktieţ tvrdia: „Veriaci v raji neuzrú Alláha.“ 
- Veria, ţe človek, ktorý sa dopustí hriechu, sa stáva neveriacim.              = 
- Popierajú Alláhove atribúty ako Aţ-Ţahmijaḧ. 
- Veria v ḳadar (osud), teda v to, ţe činy sluţobníkov uţ boli pre nich vopred stvorené, tak ako Al-Ḳadarijaḧ. 
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 َّ حي يهجي ُّ
„...On Všepočujúci a Vševidiaci.“ {42:11} 

Druhou časťou verša vyvracia názory skupín Al-Muˁatílah a Al-Ţahmijaḧ. 
 
Ahlus-sunnaḧ uznávajú Alláhove atribúty bez pripodobňovania, nepripodobňujú 
Ho k tvorstvu a zároveň nepopierajú Jeho atribúty. Zvolili si teda lepšiu cestu 
ako tieto skupiny, ktorí mylne veria v pripodobňovanie a negáciu. 
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Ḳorán je Alláhovým slovom 

ُْ٘ٚ ثَ  ِٓ ُِٞم ،  َْ َٓ ، َؿ٤ُْس   ٍ َ٘صه ُٓ  ،ِ ُّ هللاه ََل ًَ  َٕ ُْوُْسآ ٕه ا َ ُٕ ثِؤ ب َٔ ٣ ِٚ اْْلِ زُجِ ًُ َٝ  ِ ِٕ ثِبّلِله ب َٔ ٣ َٖ اْْلِ ِٓ َٝ َ ٕه هللاه أَ َٝ ِٚ ٣َُؼُٞد،  ا٤َُِْ َٝ َدأَ، 
َْٗصَُ  َٕ اُهِر١ أَ ُْوُْسآ ٕه ََٛرا ا أَ َٝ ِٚ َؽو٤ِوَخا،  َْ ثِ ِه ٌَ د  رَ ٔه َؾ ُٓ . ُٚ َػ٠َِ  ِٙ ُّ َؿ٤ِْس ِ َؽو٤ِوَخا، ََّل ًََل ُّ هللاه َٞ ًََل ُٛ 

 ْٝ َْ اَِذا هََسأَُٙ اُ٘هبُض أَ ْٝ ِػجَبَزح ، ثَ ِ، أَ ِّ هللاه ََل ًَ  ْٖ ب٣َخ  َػ ٌَ ُ ِؽ ٚه ٍِ ثِؤَٗ ْٞ ُْوَ ََّل ٣َُغُٞش اِْنََلُم ا َٝ  ْْ َفبِؽِق؛ َُ َٔ ُْ زَجُُٞٙ ك٢ِ ا ًَ
ْٖ أَ  ُسْط ثَِرَُِي َػ َْ ْجزَِدئاب، ٣َ ُٓ ْٖ هَبَُُٚ  َٓ ب ٣َُمبُف َؽو٤ِوَخا ا٠َُِ  َٔ َّ اِٗه ََل ٌَ ُْ ٕه ا ِ ِ رََؼب٠َُ َؽو٤ِوَخا، كَب َّ هللاه ََل ًَ  َٕ ٞ ٌُ ََّل ا٠َُِ ْٕ ٣َ

ُُْؾُسَٝف دُ  ِ ا ُّ هللاه ََل ًَ ِٚ، ٤ََُْط  ؼب٤ِٗ َٓ َٝ ِ؛ ُؽُسٝكُُٚ،  ُّ هللاه ََل ًَ  َٞ ُٛ َٝ ٣اب.  َئدِّ ُٓ ب  ـا جَِِّ ُٓ ْٖ هَبَُُٚ  َؼب٢ِٗ َٓ َٔ ُْ ََّل ا َٝ َؼب٢ِٗ،  َٔ ُْ َٕ ا ٝ
ُُْؾُسٝفِ  َٕ ا  .ُدٝ

 
Viera v Alláha a v Jeho knihy zahŕňa aj vieru v to, ţe Ḳorán je Alláhovým 
slovom, ţe bol zoslaný a ţe nebol stvorený. Začal u Alláha a k Nemu sa navráti 
a Alláh to naozaj povedal. Ḳorán bol zoslaný Muḥammadovi  a je vskutku 
slovom Alláha a nikoho iného. Jeho „prerozprávanie“ je neprípustné, keďţe ide 
o Alláhovo slovo a nie o nejaký nepriamy výklad. Keď ho však ľudia čítajú ako 
Písmo, tak naďalej zostáva Alláhovým slovom. V skutočnosti sa slovo vzťahuje 
na toho, kto ho na začiatku povedal, a nie na toho, kto ho oznámil alebo inak 
nepriamo prerozprával. To znamená, ţe Ḳorán je Alláhovo slovo s písmenami 
a významami. Nie je to však tak, ţe len písmená by boli Alláhovým slovom, bez 
významu, alebo ţe by bol len význam, bez písmen. 
 
Na základe skutočnosti, ţe Ḳorán je Alláhovým slovom, ibn Tajmijjaḧ spojil 
vieru v Ḳorán s vierou v Alláha, keďţe hovorenie je taktieţ jedným 
z Alláhových atribútov. Bez toho bude viera v Alláha neúplná. Je to z toho 
dôvodu, ţe reč je atribútom toho, kto hovorí, a Alláh Velebený má atribút, ţe 
môţe hovoriť o hocičom, kedykoľvek chce, a bude ďalej hovoriť. 
 
Uţ sme uviedli, ţe Ḳorán je Alláhovým slovom. Atribút sa vzťahuje na toho, 
komu je pripisovaný, čo svedčí o tom, ţe Ḳorán je atribútom Alláha a ţe On 
naozaj hovoril skrze slová, významy a hlas. Al-Muˁtazilaḧ, ktorí sa domnievajú, 
ţe Ḳorán je stvorený, vymysleli veľkú loţ o Alláhovi a popreli Alláhove 
hovorenia ako atribút a učinili ho atribútom tvorstva. Je to tieţ výmysel týkajúci 
sa lexikografie, keďţe hovoriaci tu nie je v zmysle tvorcu reči. 
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Tí, ktorí pochybovali, ţe Ḳorán, ktorý je prítomný medzi nami, je Alláhovým 
slovom, ako napr. Al-Kulaibijaḧ1, alebo tvrdili, ţe je iba výkladom Jeho slov, 
ako hovoria Al-Ašˁaríaḧ, súhlasia s polovicou tvrdenia Al-Muˁtazilaḧ, ktorí 
rozlišujú medzi slovami a významami. Slová povaţujú za stvorenia a významy 
za výklad večného atribútu. Takýto ľudia preto povaţujú význam, ktorý je 
večným atribútom, za vtelenie do stvorených slov. 
 
Ḳorán je Alláhovo slovo, nech uţ je v akejkoľvek podobe. Jej zaznamenanie 
v podobe knihy alebo jej recitovanie ústami nevylučuje skutočnosť, ţe je 
Alláhovo slovo. Je tomu tak, lebo reč sa pripisuje tomu, kto ju vyslovil na 
začiatku, a nie tomu, kto ju oznámil resp. odovzdal ďalej. 
 
Význam tohto veršu salaf „začal u Alláha a k Nemu sa navráti“ je taký, ţe to 
sám Alláh túto reč vyslovil na začiatku. Nepochádza od iného, ale len od Neho, 
a k Nemu sa navráti na konci, keď bude vzatá zo záznamov a zo sŕdc, ako sa 
spomína medzi znameniami Súdneho dňa. 
 
Ḥużaifaḧ ibn Al-Jamman  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „Islám sa bude 
opotrebúvať, ako sa opotrebúvajú výšivky na odeve, aţ kým nikto nebude 
vedieť, čo je pôst, modlitba, obrady (púte) a dobročinnosť. Alláhova Kniha bude 
v noci odňatá a ani jeden verš z nej nezostane na zemi. Zostane niekoľko ľudí, 
starcov a starých ţien, ktorí budú hovoriť: ‚Videli sme našich otcov hovoriť tieto 
slová La iláha illa Alláh a tak ich hovoríme aj my.„“ {Al-Ḥakim a klasifikovaný 
ako ṣaḥiḥ Al-Albánim} 
 
Otázka viery v Ḳorán je zahrnutá vo viere v Písma, v ktoré sluţobník musí mať 
správnu vieru v tom zmysle, ţe Alláh tieto Písma vyslovil s týmito slovami a 
významami a ţe to všetko je len Jeho slovo a nikoho iného. On je Ten, kto 
vyslovil Tóru v hebrejčine,  Evanjeliá v sýrčine (aramejčine) a Ḳorán v arabčine. 
 
 
 
 

                                            
1 Al-Kulaibijaḧ: Sú stúpencami ˁAbdullaha ibin Saˁída ibin Kullaiba. Veria, ţe Alláhove atribúty nie sú pre 
Neho, ani pre iných. Tvrdia, ţe Alláhove mená sú totoţné s Jeho atribútmi. Nerozlišujú medzi atribútmi 
samotného Alláha a medzi atribútmi Alláhových činov. 
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Veriaci uvidia Alláha v raji 

ٕه  َ ُٕ ثِؤ ب َٔ ٣ : اْْلِ ِٚ ثُِسُظِِ َٝ  ِٚ زِ ٌَ ََلئِ َٔ ثِ َٝ  ِٚ زُجِ ٌُ ثِ َٝ  ِٚ ِٕ ثِ ب َٔ ٣ َٖ اْْلِ ِٓ ْسَٗبُٙ  ًَ ب َذ َٔ ب ك٤ِ ََ أ٣َْما هَْد َدَخ َٝ َّ ْٞ َ٣ َُٚٗ ْٝ َٖ ٣ََس ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ  ا
ِخ ِػ٤َبٗاب ثِؤَثْ  َٓ ُْو٤َِب َٕ ا ُٞٓ ُْجَْدِز ََّل ٣َُمب َس ٤ََُِْخَ ا َٔ ُْوَ َٕ ا ْٝ ب ٣ََس َٔ ًَ َٝ  ، ا ٤ََُْط ثَِٜب َظَؾبة  ٞا ْؾ ـَ َط  ْٔ َٕ اُؽه ْٝ ب ٣ََس َٔ ًَ  ْْ ِٛ  َفبِز

ب ٣َ  َٔ ًَ َُْغ٘هِخ؛  ٍِ ا َُٗٚ ثَْؼَد ُدُخٞ ْٝ ْه ٣ََس ِخ، صُ َٓ ُْو٤َِب بِد ا ـَ ْْ ك٢ِ َػَس ُٛ َٝ َُٗٚ ُظْجَؾبَُٗٚ  ْٝ . ٣ََس ِٚ ُ رََؼب٠ََُؽبك٢ِ ُزْإ٣َزِ  .ُء هللاه
 
V rámci viery v Alláha a viery v Jeho knihy, Jeho anjelov a Jeho prorokov, čo 
sme spomínali uţ skôr, táto viera zahŕňa tieţ skutočnosť, ţe veriaci v Súdny deň 
uvidia Alláha na vlastné oči tvárou v tvár rovnako, ako vidia slnko na jasnej, 
bezoblačnej oblohe a ako vidia spln, keď nič neprekáţa vo viditeľnosti. Veriaci 
podobne uvidia Alláha na rovinách, kde nastane Súdny deň. Potom Ho znova 
uvidia po vstupe do raja v takej podobe, v akej Alláh bude chcieť. 
 
Zaoberali sme sa uţ tým, ţe veriaci uvidia svojho Pána v raji, ako je zrejmé z 
veršov Ḳoránu a z jasných ḥadíṡov. Z tohto dôvodu nepovaţujeme za potrebné 
znova otvárať túto tému. 
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Viera v prorokove  slová o tom, čo nastane po smrti 

ِٚ اُ٘هج٢ُِّ  ب أَْخجََس ثِ َٓ  َِّ ٌُ ُٕ ثِ ب َٔ ٣ ِّ ا٥ِْخِس اْْلِ ْٞ َ٤ُْ ِٕ ثِب ب َٔ ٣ َٖ اْْلِ ِٓ َٝ  ،ُْوَْجِس َٕ ثِلِْزَِ٘خ ا ُٞ٘ ِٓ ِد، ك٤َُْئ ْٞ َٔ ُْ ُٕ ثَْؼَد ا ٞ ٌُ ب ٣َ ٔه ِٓ
َٕ ك٢ِ هُجُ  زََؾُ٘ٞ ْٔ ٕه اُ٘هبَض ٣ُ ِ ُْلِْزَ٘خُ؛ كَب ب ا ٓه َ ِٚ، كَؤ ِٔ َِٗؼ٤ َٝ ُْوَْجِس  ثَِؼَراِة ا ب ِد٣َُ٘ي؟ َٝ َٓ َٝ ْٖ َزثَُّي؟  َٓ  : َِ ُع ٍُ ُِِسه ، ك٤َُوَب ْْ ِٛ ِٞز

ك٢ِ ا٥ِْخَسِح، كَ  َٝ ٤َْٗب  َُْؾ٤َبِح اُدُّ ٍِ اُضهبثِِذ ك٢ِ ا ْٞ ُْوَ ُ٘ٞا ثِب َٓ َٖ آ ُ اُهِر٣ ْٖ َٗج٤َُِّي؟ ك٤َُضَجُِّذ هللاه َٓ َٝ ،ُ : َزث٢َِّ هللاه ُٖ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ٍُ ا ٤َوُٞ
د   ٔه َؾ ُٓ َٝ ُّ ِد٢ِ٘٣،  ْظََل اْْلِ َٝ   َؼ٤ْئاب َٕ ْؼُذ اُ٘هبَض ٣َوُُُٞٞ ِٔ ْٙ؛ ََّل أَْدِز١، َظ ْٙ َٛب : َٛب ٍُ ْسرَبُة؛ ك٤ََوُٞ ُٔ ُْ ب ا ٓه أَ َٝ َٗج٢ِّ٤ِ. 

ْٞ ظَ  َُ َٝ  ، َٕ َْٗعب ؛ اَِّله اْْلِ َُّ َؼ٢ْء  ًُ ُؼَٜب  َٔ ٤َْؾخا ٣َْع ـَ ، ك٤ََِف٤ُؼ  ْٖ َؽِد٣د  ِٓ ْسَشثَخ   ِٔ ِْزُُٚ، ك٤َُْمَسُة ثِ ُٕ كَوُ َْٗعب َؼَٜب اْْلِ ؛ ِٔ
ْجَسٟ، كَزَُؼبُد اِْلَزْ  َُُفِؼَن. ٌُ ُْ خُ ا َٓ ُْو٤َِب َّ ا ْٕ رَوُٞ ، ا٠َُِ أَ ب َػَراة  ٓه اِ َٝ   ْ ب َِٗؼ٤ ٓه ُْلِْزَ٘خُ اِ ِٙ ا ْه ثَْؼَد َِٛر اُػ ا٠َُِ اِْلَْعَعبدِ صُ َٝ. 

 
Viera v posmrtný ţivot taktieţ zahŕňa veci, ktoré prorok  popísal a ktoré budú 
odhalené po smrti. V tomto zmysle je nutné veriť vo Fitnatul-ḳabr (skúšku 
v hrobe), súţenie v hrobe a Alláhovu láskavosť. Al-Fitnaḧ znamená, ţe ľudia 
budú v hrobe podrobení skúške. Človeku budú poloţené otázky: „Kto je tvoj 
Pán? Aké je tvoje náboţenstvo? Kto je tvoj prorok?“ Tým, ktorí v Neho majú 
vieru, tým Alláh daruje stabilitu na tomto i onom svete. Veriaci povie: „Mojím 
pánom je Alláh a islám je mojím náboţenstvom a Muḥammad je mojím 
prorokom.“ 
Ten, ktorý pochybuje, však povie: „Och, och, neviem. Povedal som, čo som 
počul, ţe hovoria iní.“ Potom bude bitý ţeleznými kladivami a vtedy bude 
vrieskať tak hlasno, ţe ho bude počuť kaţdý tvor okrem človeka. Keby to začul 
človek, padol by do bezvedomia. Po tejto skúške sa mu dostane buď láskavosti 
alebo skazy, aţ kým sa nedostaví Súdny deň a duše sa nevrátia do tiel. 
 
Viera v posmrtný ţivot, je jedným zo šiestich pilierov, na ktorých spočíva imán. 
Viera v posmrtný ţivot nemôţe byť dokonalá, kým človek neverí v onen 
neviditeľný svet a v to, o čom nás informoval prorok  ohľadom záleţitostí, 
ktoré nastanú po smrti. V tejto záleţitosti platí pravidlo, ţe je nutné veriť vo 
všetky veci, o ktorých nás informoval náš prorok , a to tým spôsobom, ako to 
on opísal. Tieto veci sú známe vďaka prorokovi  a ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ 
v ne veria presne tak, ako boli opísané. 
 
Keď ˁUṡmán ibn ˁAffan  stál pri hrobe, plakal, kým mu nezvlhla brada. Bolo 
mu povedané: „Spomínaš raj a peklo a neplačes, ale roníš slzy kvôli tomuto?“ 
Povedal: „Posol Alláhov  povedal: ‚Hrob je prvou z etáp na onom svete; kto 
bude v ňom uchránený, to, čo príde potom, bude pre neho ľahšie, ale ak v ňom 
nebude uchránený, to, čo príde potom, bude pre neho horšie.„“ 



 

120 
 

Posol Alláhov  povedal: „Nikdy som nevidel nič desivejšie ako hrob.“ {At-
Tirmiżi, ibn Madţaḧ} 
 
Al-Bara‟  povedal: „S poslom Alláhovým sme išli na pohreb muţa z radov Al-
Anṣár. Prišli sme k hrobu a keď bol (zosnulý) umiestnený do hrobu, posol 
Alláhov si sadol a my sme sedeli okolo neho, akoby sme mali vtákov na 
hlavách1. V ruke mal palicu, s ktorou ryl do zeme. Potom zdvihol hlavu a 
dvakrát alebo trikrát povedal: ‚Hľadajte útočisko u Alláha pred mukami hrobu.„ 
Potom povedal: ‚Keď sa veriaci sluţobník chystá odísť z tohto sveta a vstúpiť 
do onoho sveta, zostúpia k nemu z neba anjeli s tvárami bielymi ako slnko a 
posadia sa okolo neho, pokiaľ oko dovidí. Prinesú si plátno z raja a parfumy z 
raja. 
Potom príde anjel smrti, posadí sa mu k hlave a povie: ‚Ó dobrá duša, vyjdi von, 
aby ti Alláh odpustil a mal v tebe potešenie.„ Následne vyjde s ľahkosťou, ako 
vychádza kvapka vody z otvoru mechu na vodu. Keď sa jej zmocní, nenechajú 
mu ju v ruke ani na okamih, vezmú ju a vloţia ju do plátna s tým parfémom a 
vychádza z neho vôna podobná najlepšiemu piţmu na zemskom povrchu. Potom 
vystúpia vyššie a neprejdú popri ţiadnej skupine anjelov, ale hovoria: ‚Kto je tá 
dobrá duša?„ A hovoria: ‚Je to ten a ten, syn toho a toho,„ a nazývajú ho tými 
najlepšími menami, pod ktorými bol známy na tomto svete, kým neprídu do 
najniţšieho neba. Ţiadajú, aby im bolo otvorené, a je im otvorené a (dušu) vítajú 
a sprevádzajú k ďalšiemu nebu tí, ktorí sú najbliţšie k Alláhovi, kým neprídu do 
siedmeho neba. Potom Alláh povie: ‚Zaznamenaj knihu Môjho sluţobníka v 
ˁIlijín2 v siedmom nebi a vráť ho do zeme, lebo z nej som ich stvoril, do nej ich 
vrátim a z nej im dám vyjsť von ešte raz.„ 
Jeho duša je teda navrátená do jeho tela a prídu k nemu dvaja anjeli, ktorí ho 
posadia a povedia mu: ‚Kto je tvoj Pán?„ On povie: ‚Alláh.„ 
Povedia: ‚Aké je tvoje náboţenstvo?„ Povie: ‚Mojím náboţenstvom je islám.„ 
Povedia: ‚Kto je ten muţ, ktorý bol poslaný medzi vás?„ Povie: ‚Je to posol 
Alláhov.„ 
Povedia: ‚Čo si činil?„ Povie: ‚Čítal som Knihu Alláhovu a uveril som v ňu.„ 
Potom zvolá hlas z neba: ‚Môj sluţobník hovorí pravdu, tak mu priprav lôţko z 
raja a obleč ho (do šiat) z raja a otvor mu bránu do raja.„ Potom k nemu dorazí 
niečo z jeho vône a jeho hrob sa rozšíri tak ďaleko, ako dovidí. Následne k nemu 
príde muţ s peknou tvárou, pekným oblečením a dobrou vôňou, ktorý povie: 
                                            
1 t.j. ticho a pokojne 
2 najvyššie miesto v raji 
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‚Prijmi radostnú zvesť, ktorá ti tento deň prinesie radosť.„ On povie: ‚Kto si? 
Tvoja tvár je tvárou, ktorá prináša radostnú zvesť.„ Povie: ‚Som tvoje 
spravodlivé skutky.„ Povie: ‚Ó Pane, urýchli Hodinu1, aby som sa mohol vrátiť k 
svojej rodine a k svojmu bohatstvu.„ 
Keď sa však neveriaci sluţobník chystá odísť z tohto sveta a vstúpiť do onoho 
sveta, zostúpia k nemu z neba anjeli s čiernymi tvárami, nesúc vrecovinu, a 
posadia sa okolo neho, pokiaľ oko dovidí. Potom príde anjel smrti, posadí sa mu 
k hlave a povie: ‚Ó zlá duša, vyjdi von a zakús Alláhov hnev a Jeho zlosť.„ 
Potom sa jeho duša rozptýli vo vnútri jeho tela a následne vyjde von prereţúc 
mu ţily a nervy (podobne), ako tyč prechádza vlhkou vlnou. Keď sa jej zmocní, 
nenechajú mu ju v ruke ani na okamih, vezmú ju a vloţia ju do vrecoviny a ide z 
nej zápach podobný najodpornejšiemu zápachu mŕtvoly na zemskom povrchu. 
Potom vystúpia vyššie a neprejdú popri ţiadnej skupine anjelov, ale hovoria: 
‚Kto je tá zlá duša?„ A hovoria: ‚Je to ten a ten, syn toho a toho,„ a nazývajú ho 
tými najhoršími menami, pod ktorými bol známy na tomto svete, kým neprídu 
do najniţšieho neba. Ţiadajú, aby im bolo otvorené, a nie je otvorené. Potom 
posol Alláhov predniesol: 

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ
َّ ينٰى ىن نن من  

„Veru tým, ktorí znamenia Naše za lţivé označili a povyšovali sa nad ne, 
neotvoria sa brány nebies a oni nevstúpia do raja, kým neprejde ťava cez ucho 

ihly.“ {7:40} 
 
Potom Alláh povie: ‚Zaznamenaj knihu Môjho sluţobníka v Sidţín2 v najniţšej 
zemi a vráť ho do zeme, lebo z nej som ich stvoril, do nej ich vrátim a z nej im 
dám vyjsť von ešte raz.„ Následne je jeho duša zvrhnutá dole. Potom posol 
Alláhov predniesol verš: 

َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم ُّ  
„Ten, kto pridruţuje k Alláhovi, akoby spadol z neba a vtáci by ho pritom lapili 

alebo ho zavial vietor do miesta ďalekého.“ {22:31} 
 

                                            
1 Hodina je jedno z mien Súdneho dňa. Iné mená sú napr. deň zúčtovania (44:40); deň zmrtvýchvstania (30:56); 
deň zhromaţdenia (42:7); prisľúbený deň (85:2)... 
2 najvzdialenejšie miesto v pekle alebo meno údolia v pekle 
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Potom je jeho duša navrátená do jeho tela a prídu k nemu dvaja anjeli, ktorí ho 
posadia a povedia mu: ‚Kto je tvoj Pán?„ On povie: ‚Och, och, neviem.„ 
Povedia: ‚Aké je tvoje náboţenstvo?„ Povie: ‚Och, och, neviem.„ 
Potom zvolá hlas z neba: ‚Priprav mu lôţko z pekla a obleč ho (do šiat) z pekla a 
otvor mu bránu do pekla.„ Potom k nemu dorazí niečo z jeho horúčavy a 
rozpáleného vetra a jeho hrob sa zúţi a stlačí ho tak, ţe sa mu zomknú rebrá. 
Následne k nemu príde muţ s ohavnou tvárou, škaredým oblečením a odporným 
zápachom, ktorý povie: ‚Prijmi zlú zvesť; toto je ten deň, ktorý ti bol sľúbený.„ 
On povie: ‚Kto si? Tvoja tvár je tvárou, ktorá prináša zlo.„ Povie: ‚Som tvoje zlé 
skutky.„ Povie: ‚Ó Pane, nedovoľ, aby nadišla Hodina, nedovoľ, aby nadišla 
Hodina.„“ {Abu Dawúd a Aḥmad} 
 
Skeptici a ateisti z radov filozofov a Al-Muˁtazilaḧ popierajú tieto veci, t.j. 
otázky kladené v hrobe, láskavosť a súţenie v hrobe, cestu a váhu (skutkov), 
atď. Tvrdia, ţe tieto veci nie sú podporené racionálnymi argumentmi. Podľa 
nich je racionalita hlavným kritériom, bez aplikácie ktorého nie je prípustné mať 
vieru v čokoľvek. Súvisiace verše z Ḳoránu vykladajú tak, ţe ich výklady sú 
významovo veľmi vzdialené od pôvodných významov. Ohľadom súţenia 
a láskavosti v hrobe je Alláhovo nariadenie zoslané v súvislosti s faraónovým 
rodom nasledovné: 

 َّ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن ُّ

„Oheň, pred ktorým budú predvedení ráno i večer. A v deň, keď nastane 
Hodina1: ‚Uveďte rodinu faraónovu do najprísnejšieho trápenia.„“ {40:46} 

 
O Noemovom  spoločenstve Alláh hovorí: 

 َّ حص مس خس حس جس ُّ
„Pre svoje vedomé omyly boli potopení a boli uvedení do ohňa.“ {71:25} 

 
ˁÁišaḧ  vyrozprávala, ţe prorok  hovorieval: „Ó Alláh! U Teba hľadám 
útočisko pred lenivosťou a starobou, pred dlhmi a hriechmi; pred mukami ohňa 
a pred súţením v ohni, pred Fitnatul-ḳabr (skúšku v hrobe) a pred mukami v 
hrobe, pred zlom pri súţení spôsobenom bohatstvom a pred zlom pri súţení 
spôsobenom chudobou a pred zlom pri súţení spôsobenom Dadţálom 
(Antikristom). Ó Alláh! Zmy mi hriechy vodou zo snehu a krúp, očisti mi srdce 
                                            
1 Hodina je jedno z mien Súdneho dňa. Iné mená sú napr. deň zúčtovania (44:40); deň zmrtvýchvstania (30:56); 
deň zhromaţdenia (42:7); prisľúbený deň (85:2)... 
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od hriechu tak, ako sa biely odev očistí od špiny, a vloţ veľkú vzdialenosť 
medzi mňa a moje hriechy, takú veľkú, ako je vzdialenosť, ktorú si učinil medzi 
východom a západom.“ {Al-Buchári} 
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Viera v Súdny deň 

 ِٕ َػ٠َِ َُِعب َٝ  ،ِٚ ًِزَبثِ ُ ثَِٜب ك٢ِ  خُ اُهز٢ِ أَْخجََس هللاه َٓ ُْو٤َِب ُّ ا رَوُٞ أَعْ  َٝ َٝ  ،ِٚ . َزُظُِٞ َٕ ٞ ُٔ ْعِِ ُٔ ُْ َغ َػ٤ََِْٜب ا َٔ ْٖ ِٓ ُّ اُ٘هبُض  ك٤ََوُٞ
ُْ اُؽه  ُْٜ٘ ِٓ رَْدُٗٞ  َٝ  ، َٖ ُؽلَبحا ُػَساحا ُؿْسَّلا ٤ ِٔ َُْؼبَُ ْْ َُِسةِّ ا ِٛ َُْؼَسُم.هُجُِٞز ُْ ا ُٜ ُٔ ِِْغ ُ٣ َٝ ُط،  ُٕ ثَِٜب ْٔ ، كَزَُٞش ُٖ اِش٣ َٞ َٔ ُْ َْ٘فُت ا كَزُ

ُِْؼجَبدِ  ٍُ ا ب َٔ  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف ُّ: أَْػ
ِٓ  َّخم حم  ْٝ ِٚ أَ بُِ َٔ ًِزَبثَُٚ ثِِؽ آِخر   َٝ  ،ِٚ ِ٘٤ ِٔ ًِزَبثَُٚ ث٤َِ ، كَآِخر   ٍِ ب َٔ َؾبئُِق اِْلَْػ ـَ  ٢َِٛ َٝ  ، ُٖ ٣ِٝ ا َٝ َْ٘ؽُس اُده رُ َٝ ْٖ

رََؼب٠َُ: َٝ ٍَ ُظْجَؾبَُٗٚ  ب هَب َٔ ًَ ِٙ؛  ِْٜس َزاِء ظَ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن ُّ َٝ
 َّ خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

 
Súdny deň nastane, ako o ňom Alláh informoval vo Svojej Knihe skrze ústa 
Svojho proroka. Muslimovia sa zhodujú na tom, ţe ľudia vstanú z hrobov, budú 
bosí, nahí a stojac neobrezaní pred Alláhom, Pánom svetov. Slnko sa k nim 
priblíţi a zaleje ich pot. Potom budú postavené váhy a tie budú váţiť skutky: 
„Ten, ktorého váhy budú obťaţkané (dobrými skutkami), takí prospeli a 
zatiaľ čo ten, ktorého váhy budú ľahké, takí sú tí, ktorí sami sebe stratu 
spôsobili tým, ţe voči Našim znameniam krivdy sa dopúšťali.“ {7:8-9} 
Bude rozdaná kniha skutkov. Niektorí ju prevezmú pravou rukou, niektorí ľavou 
a niektorým bude daná spoza chrbta, ako povedal Alláh: „A kaţdému človeku 
sme pripevnili, čo z neho vyšlo (jeho činy), k jeho krku a vytiahneme mu v 
Deň zmŕtvychvstania knihu jeho, ktorú stretne (nájde) roztvorenú. ‚Čítaj 
knihu svoju! Sám sebe dnes postačíš ako účtovateľ proti sebe!.‘“ {17:13-14} 

 
Autor hovorí: „Súdny deň nastane.“ Myslí sa tým hrôzostrašný Súdny deň. 
Toto prídavné meno je pouţité na spresnenie, ktoré vylučuje chápanie tohto 
pojmu ako malý Súdny deň, ktorý podľa ḥadíṡov nastáva v čase smrti. Súdny 
deň pre človeka nastáva priamo v čase jeho smrti. 
 
Spomínaný hrôzostrašný Súdny deň nastane nasledovným spôsobom: Keď bude 
chcieť Alláh ukončiť tento svet, prikáţe anjelovi Israfilovi, aby fúkol do trúby. 
Keď prvýkrát fúkne do trúby, všetko na zemi i v nebi zomrie okrem tých, 
ktorým Alláh neurčil tento stav. Zem bude pustá bez jediného stebla trávy a hory 
budú ako sypké piesočné duny. Všetko toto sa stane presne tak, ako to Alláh 
opísal vo Svojej Knihe, najmä v súre At-Takwír (Zvinutie) a Al-Infiṭár 
(Rozštiepenie); bude to posledný deň tohto sveta. 
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Abu Hurairaḧ  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „Medzi tými dvoma 
fúknutiami je štyridsať.“ {Al-Buchári a Muslim} 
 
Potom Alláh prikáţe nebu, aby pršalo, ľudia potom vstanú z hrobov pomocou 
svojich kostrčí. Keď bude ich stvorenie a vývin ukončený, Alláh prikáţe 
Israfilovi, aby fúkol do trúby druhýkrát. Vtom budú ľudia oţivení z hrobov 
a vstanú. Neveriaci a pokrytci vtedy povedia: 

 َّ جغمغجف مع جع مظ حط مض ُّ
„Budú hovoriť: ‚Beda nám! Kto nás vzkriesil z miesta, kde sme leţali?„“ 

{36:52} 
Veriaci povedia: 

 َّ جك مق حق مف خف حف ُّ
„To je to, čo Milostivý sľúbil a pravdu hovorili poslovia.“ {36:52} 

 
Následne ich anjeli zhromaţdia na rovinách, kde nastane Súdny deň. Budú bosí, 
nahí a neobrezaní. Prvým oblečeným v Súdny deň bude Abrahám, ako sa 
spomína v ḥadíṡoch. Na rovinách, kde nastane Súdny deň, Slnko zostúpi 
a priblíţi sa k hlavám tvorstva a kaţdého zaleje pot podľa jeho skutkov. 
 
ˁUḳbaḧ ibn ˁÁmir  povedal, ţe počul Alláhovho posla  hovoriť: „Slnko bude 
priblíţené k zemi a ľudia sa budú potiť. Niektorým ľuďom sa pot dostane po 
päty, niektorým do polovice predkolenia, niektorým aţ po kolená, niektorým po 
zadok, niektorým po bedrá, niektorým po ramená, niektorým aţ po krk, 
niektorým po ústa a niektorí budú úplne zaliati potom.“ {Aḥmed} 
 
Niektorí budú v tieni Alláhovho Trónu. Abu Hurairaḧ  povedal, ţe prorok  
povedal: „Je sedem 1  tých, ktorých Alláh zatieni Svojím tieňom 2  v deň, keď 
nebude ţiaden tieň okrem Jeho: spravodlivý vládca3; mladý muţ1, ktorý vyrastá 

                                            
1 Okrem tých siedmych uvedených v ḥadíse vyššie Alláh zatieni Svojím tieňom aj ďalších spomenutých v iných 
ḥadísoch: Tí, ktorí bojujú (za Alláha); tí, ktorí im pomáhajú; tí, ktorí odloţia splatnosť dlhu dlţníkov, ktorí sú 
v ťaţkostiach, alebo im odpustia tento dlh či jeho časť; tí, ktorí pomáhajú ľuďom, ktorí sú veľmi zadĺţení; tí, 
ktorí majú dobré správanie a morálku; tí, ktorí chodia pešo do mešity; úprimní a poctiví obchodníci; tí, ktorí si 
berú len to, čo im prináleţí, a nič viac; tí, ktorí rozdávajú pre Alláha; tí, ktorí finančne podporujú siroty. 
2 Skutočnosť, ţe tieň je pripisovaný Alláhovi, je prejavom cti, keďţe kaţdý tieň patrí Jemu. Hovorí sa, ţe sa 
vzťahuje na tieň Jeho Trónu, čo je správnejšie podľa mnohých ďalších ḥadísov. 
3 Je ten, kto zastáva pozíciu chalífu, alebo ktokoľvek, kto je menovaný za správcu záleţitostí muslimov, a 
spravodlivo plní svoje povinnosti. Najlepšia definícia slova „spravodlivý“ je nasledovná: ten, kto poslúcha 
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uctievajúc svojho Pána2; muţ, ktorý je srdcom pripútaný k mešite3; dvaja muţi, 
ktorí milujú jeden druhého 4  kvôli Allláhovi a stretávajú i rozchádzajú sa na 
základe tohto5; muţ, ktorého pozve ţena s postavením6 a krásou a ktorý povie: 
‚Mám bázeň pred Alláhom7„; človek, ktorý dáva na charitu a tají to do takej 
miery, ţe jeho ľavá ruka nevie, čo dáva jeho pravá ruka8; a muţ9, ktorý spomína 
Alláha10, keď je sám11, a oči sa mu zaplavia12.“ {Al-Buchári a Muslim} 
 
Keď bude utrpenie čoraz bolestivejšie, budú sa snaţiť získať odporúčanie 
prostredníctvom poslov a prorokov, aby im Alláh dal úľavu od týchto múk. 
Kaţdý posol odovzdá túto úlohu tomu, ktorý nasledoval po ňom, a nakoniec sa 
dostane k nášmu prorokovi . Povie: „Ja som za to.“ Potom sa za nich 
prihovorí. Následne budú poslaní na súdenie. Budú tam postavené váhy, ktoré 
budú váţiť skutky ľudí. Budú to skutočné váhy s jazýčkom a dvoma miskami. 
Alláh skutky ľudí zmení na hmotnú podobu. Cnosti budú vloţené do jednej 
misky a neresti do druhej. Alláh povedal: 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ُّ
 َّ يب ىب نب زبمب رب

                                                                                                                                        
Alláhove príkazy a všetko vykonáva primerane bez prejdenia do extrému, preháňania alebo extrému 
zanedbávania. Spravodlivý vládca je uvedený ako prvý, lebo jeho prínos je ďalekosiahly. 
1 Mladí muţi sú tu uvedení najmä preto, ţe chcú s väčšou pravdepodobnosťou nasledovať svoje túţby a ţiadosti. 
Skutočnosť, ţe mladý muţ vytrvalo uctieva Alláha, svedčí o sile jeho bázne (taḳwaḧ). 
2 V Salmánovom ḥadíse sa hovorí, ţe „strávil svoju mladosť a svoju silu uctievaním Alláha.“ 
3 V pôvodnom jazyku sa hovorí o „pripútaní k mešite“. Jeho srdce moţno prirovnať k niečomu, čo visí v mešite, 
napr. k lampe. Znamená to, ţe jeho srdce je tak silno pripútané k mešite, ţe aj keď opustí mešitu, jeho srdce je 
stále v nej. Taktieţ to moţno chápať ako vrúcnu lásku. 
4 znamená to, ţe je medzi nimi vzájomná láska, pričom kaţdý miluje toho druhého v skutočnom zmysle slova, 
a nejde len o predstieranie. 
5 znamená to, ţe ide o trvalú lásku na základe náboţenstva, ktorú neprerušia zo ţiadneho svetského dôvodu, či sa 
stretávajú v skutočnosti alebo nie, aţ kým ich smrť nerozdelí. 
6 „Postavením“ sa myslí urodzený pôvod alebo vysoké spoločenské postavenie kvôli pôvodu alebo bohatstvu. 
Hovorí sa tu o ţene so všetkými vlastnosťami, o ktoré majú ľudia zvyčajne záujem, teda o ţene s mocou, 
bohatstvom a krásou. Veľmi zriedkavo má ţena všetky tri tieto vlastnosti. Takáto ţena ho zjavne pozývala 
páchať nemravnosti. 
7 Zrejmý význam je, ţe to povie nahlas, aby ju pokarhal za jej nemorálnosť alebo aby odmietol jej pozvanie. Je 
taktieţ moţné, ţe to povie vo svojom srdci. 
8 Utajovanie milodarov, a to aţ do takej krajnosti, ţe ľavá ruka, hoci je vţdy blízko pravej a hoci by o tom mala 
vedieť, nevie, čo dáva pravá ruka z dôvodu úplnej utajenosti. 
9 Keď sa v tomto ḥadíse spomínajú muţi, platí to vo všeobecnosti aj pre ţeny. 
10 Spomína Alláha srdcom aj jazykom (nahlas). 
11 Takto je najviac vzdialený od moţnosti stavania sa na obdiv, nič ho nerozptyľuje a venuje tak pozornosť 
jedine Alláhovi. 
12 Tzn. oči mu zaplavia slzy. 



(ˁ  ع) 
 

(ġ  ؽ) 
 

(ṡ  س) 
 

(ż   ذ) 
 

(ṣ ؾ) 
 

(ḍ ق) 
 

(ṭ   ن) 
 

(ẓ  ظ) 
 

(ḳ  م) 
 

(ḥ   ػ) 
 

(w   ٝ) 
 

(ḧ ح/ـخ) 

 

127 
 

„Dáme spravodlivé váhy pre deň zmŕtvychvstania, preto nebude ukrivdené 
ţiadnej duši v ničom. Aj keď by šlo o niečo, čoho váha sa rovná váhe 

horčičného zrnka, prinesieme to. My vystačíme na zúčtovanie.“ {21:47} 
 
Potom bude rozdaná kniha skutkov. Niektorí ju prevezmú pravou rukou: 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّ
َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  

„Ten, komu bude daná jeho kniha do jeho pravej ruky, ten povie: ‚Tu máte, 
čítajte moju knihu, ja som si myslel, ţe účtovanie moje mi bude predloţené.„ 

Ten bude ţiť ţivot spokojný, v záhrade vysokej, ktorej zrelé plody budú 
naklonené. ‚Jedzte a pite s pohodlím za to, čo ste predtým vykonali v dňoch 

uplynulých.„“ {69:19-24} 
 
A niektorí ju prevezmú ľavou rukou a niektorým bude daná spoza chrbta: 

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّ
 َّ جل مك لك خك جكحك مق  حق

„Avšak ten, komu bude daná jeho kniha do jeho ľavej ruky, ten povie: ‚Kieţby 
mi nebola daná kniha moja, a nedozvedel som sa, aké je účtovanie moje, kieţby 
to bola bývala smrť konečná! Nepomohol mi môj majetok, zanikla moc moja.„“ 

{69:25-29} 
 

َّ نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك ُّ  
„Avšak ten, komu bude daná jeho kniha spoza jeho chrbta, ten bude prosiť 

o záhubu a bude horieť v planúcom ohni.“ {84:10-12} 
 

A bude hovoriť: 

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ
َّ رن مم ام يل ملىل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف  

„Bude poloţená Kniha. Hľa, uvidíš previnilcov, ľutujúcich samých seba za to, 
čo je v nej a budú hovoriť: ‚Beda nám, čo je tejto Knihe, ţe nevynechá nič malé 
ani veľké bez toho, aby to nezapočítala?„ Nájdu tam prítomné to, čo konali. A 

Pán tvoj nikomu neukrivdí.“ {18:49} 
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Významom tohto zúčtovania skutkov je pripomenúť ľuďom a upozorniť ich na 
všetky dobré i zlé skutky, ktoré predtým vykonali. Alláh im predloţí zúčtovanie 
ich skutkov, na ktoré by boli zabudli. Alláh povedal: 

 َّ حض جض مص خص حص مس خس حس ُّ
„Potom k Pánovi svojmu bude ich návrat, kedy im oznámi to, čo konali.“ 

{6:108} 
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Viera v zúčtovanie v Súdny deň 

زَ  ٌِ ُْ َق َذَُِي ك٢ِ ا ـِ ُٝ ب  َٔ ًَ ِٚ؛  ُزُٙ ثُِرُٗٞثِ ، ك٤َُوَسِّ ِٖ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ِٙ ا ُِٞ ثَِؼْجِد َْ َ٣ َٝ ََلئَِن،  ََ ُْ ُ ا ٣َُؾبِظُت هللاه ب َٝ ٓه أَ َٝ ٘هِخ،  اُعُّ َٝ بِة 
ُ ََّل َؽعَ  ٚه َظ٤ِّئَبرُُٚ؛ كَبِٗ َٝ ُٕ َؽَعَ٘برُُٚ  ْٖ رَُٞش َٓ َؾبَظجَخَ  ُٓ  َٕ لهبُز؛ كَََل ٣َُؾبَظجُٞ ٌُ ُْ ، كَزُْؾَف٠، ا ْْ بُُُٜ َٔ ْٖ رَُؼدُّ أَْػ ٌِ َُ َٝ  ، ْْ َ٘بِد َُُٜ

َٕ ثَِٜب ُزٝ ٣ُوَسه َٝ َٕ َػ٤ََِْٜب   .ك٤َُٞهَلُٞ
 

Alláh zúčtuje skutky tvorstva a ostane osamote so Svojím verným sluţobníkom 
a ukáţe mu jeho hriechy, tak ako je to opísané v Ḳoráne a sunne. V 
prípade neveriacich sa pri účtovaní nebudú váţiť cnosti a neresti, keďţe oni 
ţiadne cnosti nemajú, hoci budú všetky ich skutky po jednom vymenované. 
Budú si ich vedomí a priznajú sa k nim. 
 
Podľa rozprávania ibn ˁUmara : „Veriaci sluţobník bude blízko Alláha 
Mocného a Veľkolepého. Bude pod Alláhovou ochranou a v Jeho mieri a pokoji. 
Čokoľvek sa udeje medzi Alláhom a Jeho sluţobníkom, Alláh si to preverí 
a Svojmu sluţobníkovi jasne ukáţe jeho hriechy. Povie: ‚Nerobil si také a také 
veci? Neurobil si takúto vec v ten daný deň?„ Keď prizná svoju chybu a bude 
presvedčený, ţe je úplne zničený, vtedy Alláh povie: ‚Tieto hriechy som utajil 
v tomto ţivote a dnes mu ich odpúšťam.„“ {Al-Buchári} 
 
Neveriaci ţiadne cnosti nemajú, ako hovorí Alláh: 

 مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص ُّ
 َّ خكلك حك جك

„Taký je príklad tých, ktorí odmietli veriť v Pána svojho. Ich konania budú ako 
popol, ktorý rozniesol silný vietor v deň búrlivý, na nič sa s tým, čo získali, 

nezmôţu.“ {14:18} 
 

 َّرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
„Prídeme ku konaniam (neveriacich), ktoré konali a učiníme ich prachom 

rozptýleným.“ {25:23} 
 
Pravdou je, ţe ten, kto koná dobré skutky, dostáva za to odmenu uţ na svete. 
Keď príde Súdny deň, záznam o jeho cnostiach bude prázdny: 

 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ُّ
 َّ خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن
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„V deň, keď budú tí, ktorí odmietli veriť, predvedení pred oheň: ‚Premárnili ste 
to dobré vo svojom ţivote najniţšom a uţili ste si to. Dnes sa vám ale dostane 

ako odplata trápenie potupné za to, ţe ste sa povyšovali na zemi bezprávne a za 
to, ţe ste spurnými boli.„“ {46:20} 
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Viera v ḥauḍ (nádrţ) 

ُزُٝد ُِِ٘هج٢ِِّ  ْٞ َٔ ُْ ُق ا ْٞ َُْؾ ِخ ا َٓ ُْو٤َِب بِد ا ـَ ك٢ِ َػَس َٝ  آ٤َِٗزُُٚ َػَدُد ، َِ َُْؼَع َٖ ا ِٓ أَْؽ٠َِ  َٝ  ، ِٖ َٖ اُِهجَ ِٓ ب  بُإُٙ أََؼدُّ ث٤ََبلا َٓ
ا. ؤُ ثَْؼَدَٛب أَثَدا َٔ ُْ٘ٚ َؼْسثَخا ََّل ٣َْظ ِٓ ْٖ ٣َْؽَسُة  َٓ  ، ْٜس  َػْسُلُٚ َؼ َٝ  ، ْٜس  بِء، نُُُُٞٚ َؼ َٔ ِّ اُعه  ُُٗغٞ

 
Na rovinách, kde nastane Súdny deň, bude Ḥauḍul kauṡar (Nádrţ hojnosti) 
a práve vtedy príde prorok. Jeho voda bude belšia ako mlieko a sladšia ako med. 
Bude pri ňom toľko hrnčekov, ako je hviezd na oblohe. Jeho dĺţku moţno prejsť 
za jeden mesiac a podobne je to s jeho šírkou. Ktokoľvek sa z neho raz napije, 
uţ nikdy nepocíti smäd. 
 
Ḥadíṡy s reťazcami rozprávačov rôznych kategórií opakovane spomínajú Ḥauḍ. 
Prerozprávalo ich viac ako tridsať ṣaḥábaḧ  (spoločníkov). Tomu, kto ho 
popiera, prináleţí, aby mu Ḥauḍ bol odopretý, keď bude pociťovať najväčší 
smäd. V ḥadíṡe sa spomína: „Kaţdý prorok bude mať Ḥauḍ.“ {At-Tirmiżi a 
klasifikovaný ako ṣaḥiḥ Al-Albánim} 
 
Ḥauḍ nášho proroka bude najväčší a najsladší a počet tých, ktorí z neho budú 
piť, bude najväčší. Nech nás Alláh zahrnie medzi nich. 
 
ˁAbdullah ibn ˁAmru  povedal, ţe prorok  povedal: „Ḥauḍ je taký veľký ako 
precestovaná vzdialenosť za mesiac. Jeho dĺţka a šírka sú rovnaké, jeho voda je 
belšia ako mlieko a jeho vôňa je lepšia ako piţmo. Jeho nádoby na pitie sú ako 
hviezdy na nebi a ten, kto sa z neho napije, uţ nikdy nebude trpieť smädom.“ 
{Al-Buchári} 
 
Anas  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „V Ḥauḍ vidno nádoby zo zlata 
a striebra, ktoré počtom prevyšujú počet hviezd na nebi.“ {Muslim} 
 
Ṡawbán  vyrozprával, ţe sa proroka  opýtali na nápoj Ḥauḍ a on odvetil: „Je 
belší ako mlieko a sladší ako med. Zásobujú ho dve rúry z raja, jedna zo zlata 
a druhá zo striebra.“ {Muslim} 
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Viera v Ṣiráṭ 

سُّ اُ٘هبُض َػ٤َِْ  ُٔ اُ٘هبِز، ٣َ َٝ َُْغ٘هِخ  َٖ ا ُِْغْعُس اُهِر١ ث٤َْ َٞ ا ُٛ َٝ  ، َْ ِٖ َعَٜ٘ه ْز َٓ ُْ٘فٞة  َػ٠َِ  َٓ َسانُ  اُفِّ ِٚ َػ٠َِ هَْدِز َٝ
بُسِّ  ًَ سُّ  ُٔ َ٣ ْٖ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ ُْجَْسِم،  ب ًَ سُّ  ُٔ َ٣ ْٖ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ ُْجََفِس،  ِؼ ا ْٔ َِ ًَ سُّ  ُٔ َ٣ ْٖ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٔ ، كَ ْْ ِٜ بُِ َٔ سُّ أَْػ ُٔ َ٣ ْٖ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ ٣ِؼ، 

ا ٝا ْٖ ٣َْؼُدٝ َػْد َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ  ، َِ ثِ بِة اْْلِ ًَ ِس ًَ سُّ  ُٔ َ٣ ْٖ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ اِد،  َٞ َُْغ ُْلََسِض ا ب ًَ ْٖ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ ْؽ٤اب،  َٓ ِؽ٢  ْٔ َ٣ ْٖ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ  ،
طَُق اُ َْ ََل٤ُُِت رَ ًَ  ِٚ ُِْغْعَس َػ٤َِْ ٕه ا ِ ؛ كَب َْ ه ِْو٠َ ك٢ِ َعَٜ٘ ُ٣ َٝ طَُق َخْطلاب  َْ ُ٣ ْٖ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ ، ٣َْصَؽُق َشْؽلاب،  ْْ ِٜ بُِ َٔ ٘هبَض ثِؤَْػ

َُْغ٘هخَ. ََ ا َساِن؛ َدَخ سه َػ٠َِ اُفِّ َٓ  ْٖ َٔ ْْ كَبِذَ  كَ ِٜ اُ٘هبِز، ك٤َُْوزَؿُّ ُِجَْؼِم َٝ َُْغ٘هِخ  َٖ ا ْ٘طََسح  ث٤َْ هَلُٞا َػ٠َِ هَ َٝ ِٚ؛  ا َػجَُسٝا َػ٤َِْ
َُْغ٘هِخ. ٍِ ا ْْ ك٢ِ ُدُخٞ َُُٜ َٕ ا؛ أُِذ ُٗوُّٞ َٝ ثُٞا  ْٖ ثَْؼك ، كَبَِذا ُٛرِّ ِٓ 

 
Ṣiráṭ je most, ktorý prechádza ponad peklo a smeruje do raja. Ľudia budú po 
ňom prechádzať podľa svojich skutkov. Niektorí po ňom prejdú v mihu oka; 
niektorí prejdú ako blesk, ďalší preletia ako víchor, iní ako dostihový kôň 
a niektorí akoby išli na ťave; niektorí po ňom prejdú beţiac, iní kráčajúc. 
Niektorí po ňom budú vlečení a niektorí budú prosto pozbieraní a hodení do 
pekla. Na moste budú háky, ktoré pozbierajú ľudí podľa ich skutkov. Keď po 
ňom prejdú, budú pristavení na mieste medzi peklom a rajom a niektorí si budú 
musieť vyrovnať účty. Keď si medzi sebou vyrovnajú účty, bude im povolené 
vstúpiť do raja. 
 
Význam slova ṣiráṭ je široká cesta. Pouţíva sa však i v zmysle duchovnej, 
nefyzickej cesty, ako Alláh spomína v nasledovnom verši: 

 َّ ىبيب نب مب زب رب ُّ
„Toto je cesta (Ṣiráṭ) rovná Mnou daná, preto ju nasledujte.“ {6:153} 

 
Ṣiráṭ na onom svete je most, ktorý prechádza ponad peklo a smeruje do raja. 
Potvrdzuje to prorokov ḥadíṡ. Kto zostáva pevne na ceste Alláhovej, t.j. na 
tomto svete sa drţí Jeho náboţenstva, ten zostane pevne na tejto ceste i v 
posmrtnom ţivote. Nasledovný ḥadíṡ opisuje ṣiráṭ: „...ṣiráṭ bude poloţený 
(naprieč peklom) a je ostrý ako britva...“ {Al-Ḥakim; klasifikovaný ako ṣaḥiḥ 
Al-Albánim v As-silsilaḧ aṣ-ṣaḥiḥaḧ 2/657} 
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Prví, ktorí vstúpia do raja 

د   ٔه َؾ ُٓ َُْغ٘هِخ  ْٖ ٣َْعزَْلزُِؼ ثَبَة ا َٓ  ٍُ ٝه أَ َٝ  ُُٚز ٓه ِْ أُ َٓ َٖ اِْلُ ِٓ َُْغ٘هخَ  َُ ا ْٖ ٣َْدُخ َٓ  ٍُ ٝه أَ َٝ. 
 

Prvým človekom, pre ktorého budú otvorené brány raja, bude Muḥammad  
a spomedzi všetkých spoločenstiev vstúpi jeho spoločenstvo ako prvé. 
 
Prorok Muḥammad  ako prvý otvorí bránu raja a ako prvý pohne jeho 
dverami. Anas ibn Malik  vyrozprával, ţe posol Alláhov  povedal: „V Deň 
zmŕtvychvstania budem mať najviac nasledovníkov spomedzi prorokov a ja ako 
prvý zaklopem na dvere raja.“ {Muslim} 
 
Anas ibn Malik  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „V Deň zmŕtvychvstania 
prídem k bráne raja a budem sa ju snaţiť otvoriť. Stráţca povie: ‚Kto si?„ Ja 
poviem: ‚Muḥammad.„ On potom povie: ‚To kvôli tebe som sem bol priradený 
a bolo mi nariadené neotvoriť nikomu pred tebou.„“ {Muslim} 
 
Abu Saˁíd Al-Chudri  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „Chopím sa klopadla 
brány raja a hlasno zabúcham.“ {At-Tirmiżi} 
Po posloch a prorokoch ako ďalší vstúpia do raja chudobní. Abu Hurairaḧ  
vyrozprával, ţe posol Alláhov  povedal: „Chudobní vstúpia do raja päťsto 
rokov pred bohatými.“ {At-Tirmiżi, ibn Madţaḧ a Aḥmed} 
 
Je tomu tak, lebo chudobný nemá ţiadne bohatstvo, za ktoré by bol braný na 
zodpovednosť. Abu Barzaḧ Al-Aslami  povedal, ţe posol Alláhov  povedal: 
„Človek v Súdny deň nepokročí ďalej, kým mu nebudú poloţené otázky 
ohľadom jeho ţivota a toho, ako ho strávil, jeho poznatkov a toho, ako s nimi 
naloţil, jeho majetku a toho, kde ho získal a kde ho minul, a jeho tela a toho, 
ako s ním narábal.“ {At-Tirmiżi} 
 
Abu Hurairaḧ  taktieţ vyrozprával, ţe posol Alláhov  povedal: „Niet 
ţiadneho majiteľa zlata či striebra, ktorý by nezaplatil z toho náleţitú časť 
(zakáḧ). Keď nastane Deň zmŕtvychvstania, budú preňho pripravené dosky 
ohnivé a nimi bude označkované jeho čelo, jeho slabiny a jeho chrbát. Vţdy, 
keď vychladnú, budú znova ohriate. Stane sa tak v deň, ktorého dĺţka bude 
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päťdesiattisíc rokov, a bude sa tak diať, kým všetkým ľuďom nebude daný ich 
rozsudok.“ {Muslim} 
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Prihovorenie sa proroka Muḥammada  

 َُُٚ َٝ : ِخ صَََلُس َؼلَبَػبد  َٓ ُْو٤َِب  ك٢ِ ا
 

V Súdny deň bude mať Muḥammad  výsadu troch šafáˁḧ (prihovorení sa). 
 
Podstata prihovorenia sa spočíva v spojení jednej veci s druhou. Šáfiˁ 
(príhovorca) je ten, kto činí šafáˁḧ (prihovorenie sa) tak, ţe spojí svoj zámer 
a nádej s osobou, za ktorú činí šafáˁḧ. 
 
Šafáˁḧ je jednou zo skutočností, ktoré sú potvrdené v Ḳoráne a sunne. Alláh 
povedal: 

 َّ خس حس جس مخ جخ مح جح ُّ
„Ktoţe by sa u Neho (Alláha) mohol prihovoriť inak neţ s Jeho (samotným) 

povolením.“ {2:255} 
 
Sám Alláh povolí Šafáˁḧ v Súdny deň. Alláh hovorí: 

 َّ يلام ىل مل يك ُّ
„Povedz: „Alláhovi náleţí akékoľvek prihovorenie sa.“ {39:44} 

 
Podľa dôkazov bude príhovor v Súdny deň moţný len za nasledovných 
podmienok: 
1. Alláh musí byť spokojný s tým, za koho bude uskutočnený príhovor. Alláh 

povedal: 

َّ نب مب زب رب يئ ُّ  
„A oni sa neprihovoria, jedine za tých, s ktorými je On spokojný.“ {21:28} 

 
Z toho vyplýva, ţe ten, za koho bude učinený príhovor, musí veriť v tawḥíd. 
Abu Hurairaḧ  sa opýtal proroka : „‚Ó posol Alláhov, ktorí ľudia budú 
najviac poţehnaní tvojím príhovorom v Deň zmŕtvychvstania?„ 
Posol Alláhov odpovedal: ‚Myslel som si, ó Abu Hurairaḧ, ţe nikto sa ma 
nespýta na tento ḥadíṡ pred tebou, keďţe vidím, ako nadšene sa učíš ḥadíṡy. 
Najviac poţehnaní mojím príhovorom v Deň zmŕtvychvstania budú tí ľudia, 
ktorí hovoria Lá iláha illa Alláh (Niet boţstva hodného uctievania okrem 
Alláha) úprimne zo srdca.„“ {Al-Buchári} 
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2. Alláh musí príhovorcovi udeliť povolenie, aby sa mohol prihovoriť. Alláh 

hovorí: 

َّ خس حس جس مخ جخ مح جح ُّ  
„Ktoţe by sa u Neho (Alláha) mohol prihovoriť inak neţ s Jeho (samotným) 

povolením.“ {2:255} 
 

3. Alláh musí byť spokojný s šáfiˁ (príhovorcom). Alláh hovorí: 

َّ هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من ُّ  

„Koľko je anjelov v nebesiach, ktorých prihovorenie sa v ničom nepomôţe, 
jedine ak po tom, keď Alláh povolí, komu chce z nich a s prihovorením sa 

ktorého bude spokojný.“ {53:26} 
 
Šafáˁḧ, ktoré polyteisti prisudzujú svojim modlám a ktoré kresťania prisudzujú 
Mesiášovi a mníchom, patrí k nepovolenému šafáˁḧ, lebo sa deje bez Alláhovho 
povolenia a Jeho súhlasu. 

 َّيل ىل مل خل ُّ
„Tým (hriešnikom) nepomôţe, ani keby sa za nich prihovorili tí, ktorí by sa za 

nich prihovoriť chceli.“ {74:48} 
 
Abu Saˁíd Al-Chudri  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „Keď nastane Deň 
zmŕtvychvstania, hlásateľ zvolá: ‚Nech všetci ľudia nasledujú to, čo uctievali.„  
Potom všetci, ktorí namiesto Alláha uctievali modly a kamene, padnú do ohňa 
a zostanú len tí spravodliví a hriešni a niektorí z Ľudí knihy, ktorí uctievali 
Alláha. Potom budú predvolaní Ţidia a bude im povedané: ‚Čo ste uctievali?„ 
Oni odpovedia: ‚Uctievali sme Ezdráša, syna Boţieho.„ 
Bude im povedané: ‚Hovoríte loţ; Alláh nikdy nemal manţelku ani syna. Čo 
teraz chcete?„ 
Oni povedia: ‚Trpíme smädom, ó Pane náš! Uhas nám smäd.„ 
Budú nasmerovaní a bude im poloţená otázka: ‚Prečo sa tam nejdete napiť?„ 
Potom budú tlačení a zhromaţdení smerom k ohňu, ţe to bol len prelud (a 
zúriace plamene ohňa) sa navzájom pohlcú a oni padnú do ohňa. 
Potom budú predvolaní kresťania a bude im povedané: ‚Čo ste uctievali?„ 
Oni povedia: ‚Uctievali sme Jeţiša, syna Boţieho.„ 
Bude im povedané: ‚Hovoríte loţ; Alláh nikdy nemal manţelku ani syna. Čo 
chcete?„ 
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Oni povedia: ‚Trpíme smädom, ó Pane náš! Uhas nám smäd.„ 
Budú nasmerovaní a bude im poloţená otázka: ‚Prečo sa tam nejdete napiť?„ 
Budú však tlačení a zhromaţdení smerom k peklu, ktoré sa im javilo ako prelud, 
a plamene sa navzájom pohlcú. Padnú do ohňa...“ {Muslim} 
 

ب اُ ٓه لَبَػخُ اِْل٠َُُٝ: ك٤ََْؽلَغأَ ْٕ ٣َزََساَعَغ   ؽه ْْ ثَْؼَد أَ هِِق َؽزه٠ ٣ُْوَم٠ ث٤ََُْٜ٘ ْٞ َٔ ُْ َِ ا ْٛ ،ك٢ِ أَ ُٗٞػ  َٝ  ، ُّ ْٗج٤َِبُء؛ آَد  اِْلَ
. ِٚ ٢َِٜ ا٤َُِْ ْ٘زَ لَبَػِخ َؽزه٠ رَ ِٖ اُؽه َْ َػ ْس٣َ َٓ  ُٖ ِػ٤َع٠ اْث َٝ َٞظ٠،  ُٓ َٝ  ، ُْ ٤ِٛ اِْثَسا َٝ 

Prvé šafáˁḧ (prihovorenie sa) bude na rovinách, kde nastane Súdny deň, a po 
tomto príhovore vynesie Alláh Svoj súd. Výsada príhovoru sa dostane k 
Muḥammadovi  po tom, ako všetci proroci, akými sú Adam, Noe, Abrahám, 
Mojţiš, Jeţiš, syn Máriin, vyjadria svoju nespôsobilosť. 
 
Toto je najveľkolepejšie šafáˁḧ a vznešené postavenie, ktoré budú proroci 
Muḥammadovi  závidieť v dobrom (bez akejkoľvek zloby, t.j. ġibṭaḧ). Alláh 
sľúbil Muḥammadovi , ţe ho pošle na vznešené miesto, ako je uvedené 
v nasledovnom verši: 
 

 َّ مث زث رث يت ىت نت ُّ
„Azda ťa povznesie Pán tvoj na postavenie vznešené a chválené (Al-Maḳam Al-

Maḥmud).“ {17:79} 
 
Náš prorok  nám prikázal, ţe pri ażáne1 a po ňom sa máme modliť za mier 
a poţehnanie Alláhove pre neho  hovoriac: „Ó Alláh! Pán tohto dokonalého 
vzývania a pravidelnej modlitby napľňujúcej sa! Láskavo udeľ Muḥammadovi 
právo príhovoru a nadradenosti a pošli ho na vznešené a chválené miesto, ktoré 
si mu sľúbil.“ {Al-Buchári} 
 
Ibn ˁUmar  povedal: „V Deň zmŕtvychvstania padnú ľudia na kolená a kaţdý 
národ bude nasledovať svojho proroka hovoriac: ‚Ó ten a ten! Prihovor sa (za 
nás u Alláha),„ kým (právo) príhovoru nebude dané prorokovi (Muḥammadovi), 
a to bude ten deň, keď ho Alláh povznesie na stupeň vznešený a chválený (t.j. 
Al-Maḳam Al-Maḥmud).“ {Al-Buchári a Muslim} 
 
 

                                            
1 Volanie k modlitbe. 
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لَبَػخُ  ب اُؽه ٓه أَ َُْغ٘هخَ.  اُضهب٤َِٗخُ: ك٤ََْؽلَغُ َٝ ْٕ ٣َْدُخُِٞا ا َُْغ٘هِخ أَ َِ ا ْٛ ِٕ َُُٚ. ك٢ِ أَ زَب ـه ِٕ َخب لَبَػزَب ِٕ اُؽه َٛبرَب َٝ 
Druhé šafáˁḧ (prihovorenie sa) bude za ľudí raja, aby mali umoţnený vstup do 
raja. Oba tieto príhovory sú výnimočné výsady pre proroka Muḥammada . 
 
Druhé šafáˁḧ znamená, ţe si zaslúţia byť prijatí do raja, ale dostanú povolenie 
doň vstúpiť aţ po jeho šafáˁḧ. 
 
Ḥużaifah a Abu Hurairaḧ  vyrozprávali, ţe počuli posla Alláhovho  
povedať: „Alláh zhromaţdí ľudstvo a veriaci budú stáť, kým bude dţannaḧ (raj) 
uvedený do ich blízkosti. Potom zájdu za Adamom a povedia: ‚Ó otče náš, 
popros (Alláha), aby nám bol otvorený dţannaḧ (raj).„ On však odvetí: ‚Nebolo 
ničoho, čo by vás bolo vyviedlo z dţannaḧ (raj), okrem hriechu vášho otca. 
Neprináleţí mi to urobiť, choďte za mojím synom Abrahámom, Chalilulláh 
(Alláhovým blízkym priateľom).„ 
Následne povie Abrahám, keď k nemu prídu: ‚Neprináleţí mi to urobiť, keďţe 
som bol len priateľom; a to veru nie je vznešené postavenie, ale poproste 
Mojţiša, s ktorým Alláh rozprával.„ 
 
Potom pôjdu za Mojţišom, ale on povie: ‚Neprináleţí mi to urobiť; choďte za 
Jeţišom, Alláhovým slovom1 a dušou2.„ Jeţiš povie: ‚Neprináleţí mi to urobiť.“ 
Tak prídu ku mne a ja budem stáť a bude mi dané povolenie.„“ {Muslim} 
                                            
1 Kalimatulláh (Alláhovo slovo): 
Alláh hovorí: „Hľa, keď anjeli povedali: ‚Mária, Alláh ti odkazuje radostnú zvesť o slove od Neho, jeho 
meno bude Mesiáš Ísa syn Márie, bude mať vysoké postavenie v ţivote najniţšom i v ţivote poslednom a 
bude medzi priblíţenými, i prehovorí k ľuďom z detského lôţka i ako muţ stredného veku. A bude patriť 
medzi zboţných.‘ 
Povedala: ‚Pane môj, ako môţem mať dieťa a nedotkol sa ma človek?‘             = 
= Povedal: ‚Tak, Alláh stvorí, čo chce. Keď rozhodne o nejakej veci, tak jej len povie: ‚Buď‘ a je.‘“ {3:45-
47}. 
Alláh nám rozpráva o slove, skrze ktoré stvoril Jeţiša. Bolo to slovo „buď“, ako hovorí Alláh: „Ísov príklad u 
Alláha je podobný príkladu Adama. Stvoril ho zo zeme a potom mu povedal: ‚Buď‘ a on je.“ {3:59} 
Veríme, ţe slovo sa nestalo Jeţišom, ale Jeţiš bol stvorený skrze slovo „buď“. 
Ak sa spája slovo so slovom Alláh, znamená to poctu, ako môţete vidieť v ďalšej poznámke pod čiarou. 
 
2 Rúḥulláh (Alláhov duch): 
Duch nie je jedným z Alláhových atribútov, ale je jedným z Alláhových stvorení. V niektorých textoch sa spája 
slovo duch so slovom Alláh, čo znamená poctu, lebo Alláh je jeho Stvoriteľom a Vládcom a On ho vezme 
a pošle, kam si to On ţelá. 
Rúḥ (duch) je v spojení s Alláhom vo význame pocty podobne ako aj nasledovné príklady: Alláhov dom: „I 
usadili sme Abraháma na miesto určené pre Dom: ‚Nebudeš ku Mne pridruţovať nič a očisti Môj Dom 
pre krúţiacich pútnikov...‘“ {22:26}                 = 
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„Oba tieto príhovory...“ Znamená, ţe činenie šafáˁḧ za vzkriesených ľudí 
a ľudí raja, aby mohli vstúpiť do raja, je zvláštnou výsadou proroka . 
 
Jedným z druhov šafáˁḧ je prorokov  šafáˁḧ za zoslabenie múk niektorých 
polyteistov a taktieţ jeho šafáˁḧ za jeho strýka Abu Ṭaliba. 
Abu Saˁíd Al-Chudri  vyrozprával: „Pred poslom Alláhovým bol spomenutý 
jeho strýko Abu Ṭalib. Povedal : ‚Moje šafáˁḧ mu bude na osoh v Deň 
zmŕtvychvstania a bude umiestnený do plytkej časti ohňa, ktorý mu bude siahať 
po členky a jeho mozgu dá zovrieť.„“ {Muslim a Al-Buchári} 
 
 

لَبَػخُ اُضهبُِضَخُ: ك٤ََْؽلَغُ  ب اُؽه ٓه أَ َٝ   ، ْْ ِٛ َؿ٤ِْس َٝ  َٖ ِد٣و٤ِ اُفِّ َٝ  َٖ َُِعبئِِس اُ٘هج٤ِّ٤ِ َٝ لَبَػخُ َُُٚ  ِٙ اُؽه َِٛر َٝ ِٖ اْظزََؾنه اُ٘هبَز،  َٔ ك٤ِ
َْٜ٘ب. ِٓ ُسَط  َْ َ٣ ْٕ ْٖ َدَخََِٜب أَ َٔ ٣َْؽلَُغ ك٤ِ َٝ ِٖ اْظزََؾنه اُ٘هبَز أََّله ٣َْدُخََِٜب،  َٔ  ك٤ََْؽلَُغ ك٤ِ

َٖ اُ٘هبزِ  ِٓ  ُ ِسُط هللاه َْ ُ٣ َٝ  َِ ْٛ ْٖ أَ ِٓ ْٖ َدَخََِٜب  ٔه َ  َػ َُْغ٘هِخ كَْم ٣َْجو٠َ ك٢ِ ا َٝ  ،ِٚ زِ َٔ َزْؽ َٝ  ِٚ َْ ثِلَْمِِ ٤ِْس َؼلَبَػخ ؛ ثَ ـَ ب ثِ ٓا ا َٞ أَْه
َُْغ٘هخَ  ُْ ا ب ك٤َُْدِخُُِٜ ٓا ا َٞ ُ ََُٜب أَْه ِْ٘ؽُئ هللاه ٤َْٗب، ك٤َُ  .اُدُّ

 
Tretí šafáˁḧ (príhovor) bude za tých, ktorí si zaslúţia byť uvrhnutí do pekla. 
Tento šafáˁḧ učiní Muḥammad  a taktieţ to urobia všetci ostatní proroci a 
zboţní ľudia. Týmto príhovorom poţiadajú Alláha, aby neuvrhol do pekla tých, 
ktorí si to zaslúţia, a aby z pekla vyňal tých, ktorí doň uţ boli uvrhnutí. 

                                                                                                                                        
= Ťava Alláhova: „Táto ťava Alláhova je pre vás znamením, a tak nechajte ju pásť na zemi Alláhovej, 
nedotknite sa jej ţiadnym zlom.“ {7:73} Ďalšími príkladmi sú: Alláhovi sluţobníci {35:32, 37:81} a Alláhovi 
poslovia {7:37, 10:21, 17:77} 
Slovo rúḥ sa spomína v Ḳoráne v rôznych významoch: 
 Duch, ktorého Alláh vdýchol do Adama, ako hovorí Alláh: 

„Keď ho (Adama) zrovnám a dýchnem do neho z Môjho ducha, tak padnite pred ním na zem do polohy 
sužúdu“ {15:29} a „Potom ho (Adama) zrovnal a vdýchol do neho zo Svojho ducha. A učinil vám sluch a 
zrak a srdcia. Málokedy ďakujete.“ {32:9} 

 Anjel Gabriel je označovaný ako duch. Alláh hovorí: „Závojom sa od nich oddelila. A tak sme k nej (Márii) 
poslali Nášho Ducha, ktorý sa jej zjavil v podobe dokonalého človeka.“ {19:17}, viď taktieţ {21:91} a 
{66:12} 

Alláh hovorí: „Ľudia Knihy, neprekračujte medze svojho náboţenstva a nehovorte o Alláhovi iné neţ 
pravdu. Veď Mesiáš, Ísa, syn Márie, je len poslom Alláhovým a Jeho slovom, ktoré vrhol Márii a duchom 
od Neho. Verte teda v Alláha a Jeho poslov a nehovorte: ‚Traja‘. Prestaňte, je to lepšie pre vás. Veď Alláh 
je len jeden Boh, Je jedinečný na to, aby mal syna.“ {4:171} 
Výraz „duch od Neho“ neznamená, ţe rúḥ (duch) je súčasťou Alláha. V skutočnosti značí, ţe tento rúḥ (duch) 
pochádza od Alláha, jeho začiatok a pôvod je u Alláha, lebo On je Stvoriteľ i Dozorca.             = 
= Ibn Kaṡír povedal: „Výraz vo verši a ḥadíṡe (duch od Neho) je významovo podobný nasledovnému veršu: 
„Určil, aby vám slúţilo, čo je v nebesiach a čo je na zemi, všetko je od Neho.“ {45:13} Tu to je vo význame, 
ţe je stvorený Ním a pochádza od Neho, nie je od Neho v zmysle, ţe by bol Jeho súčasťou.“ Podobne, ako 
poviete: „Poţičiam si stoličku od Petra“, neznamená to, ţe stolička je súčasťou Petra! 
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Alláh na základe Svojej šľachetnosti a Svojho milosrdenstva vyjme z pekla veľa 
ľudí bez akéhokoľvek príhovoru. Keď ľudia zo sveta vstúpia do raja, zostane 
tam ešte dosť miesta. Preto Alláh stvorí viac ľudí a uvedie ich do raja. 
 
Toto šafáˁḧ popierajú Al-Chawariţ1 a Al-Muˁtazilaḧ. Veria, ţe ten, kto si zaslúţi 
peklo, bude doň zaiste uvedený a ten, kto bol doň uvrhnutý, nemôţe z neho 
vyjsť. Mnohé často spomínané hadísy ohľadom šafáˁḧ a súvisiacich záleţitostí 
spochybňujú predstavy Al-Muˁtazilaḧ a potvrdzujú ich nesprávnosť. 
 
ˁImrán ibn Ḥuṣain  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „Niektorí ľudia budú 
vyňatí z ohňa na Muḥammadove šafáˁḧ, vstúpia do raja a budú ich nazývať Al-
Ţahannamiín (ľudia ohňa pekelného).“ {Al-Buchári} 
 
Anas ibn Malik  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „V Deň zmŕtvychvstania 
sa budú ľudia valiť ako vlny a potom prídu k Adamovi a povedia: ‚Prosíme, 
prihovor sa za nás u Pána svojho.„ 
On odpovie: ‚Neprináleţí mi to. Radšej choďte za Abrahámom, keďţe je 
Chalilulláh (Alláhovým blízkym priateľom).„ 
Pôjdu za Abrahámom a on povie: ‚Neprináleţí mi to. Radšej choďte za 
Mojţišom, keďţe je tým, s ktorým Alláh priamo rozprával.„ 
Pôjdu teda za Mojţišom a on povie: ‚Neprináleţí mi to. Radšej choďte za 
Jeţišom, keďţe je dušou stvorenou Alláhom a Jeho slovom (t.j. Buď! A bolo.).„ 
Pôjdu za Jeţišom a on odpovie: ‚Neprináleţí mi to. Radšej choďte za 
Muḥammadom.„ 
Prídu za mnou a ja poviem: ‚Prináleţí mi to.„ Potom poţiadam svojho Pána 
o povolenie a ono mi bude dané. On mi potom vnukne, aby som Ho chválil 
takými chválami, ktoré teraz nepoznám. Budem Ho velebiť tými chválami a 
padnem pred Ním do polohy sudţúdu. 
Potom bude povedané: ‚Ó Muḥammad, zdvihni hlavu a hovor, lebo budeš 
vyslyšaný, a pros, lebo ti bude dané (to, o čo ţiadaš), a prihováraj sa, lebo tvoj 
príhovor bude prijatý.„ 
Poviem: ‚Ó Pane, moji nasledovníci! Moji nasledovníci!„ 
A potom bude povedané: ‚Choď a vyjmi z pekla (ohňa) všetkých tých, ktorí 
majú v srdciach vieru rovnú hmotnosti jačmenného zrnka.„ 

                                            
1 Al-Chawariţ: Sú to Al-Ḥarúrijaḧ, ktorí sa vzbúrili proti ˁAlimu, keď prijal arbitráţne rozhodnutie ohľadom 
Muˁawijaḧ. Títo ľudia sa zhromaţdili na mieste zvanom „Ḥarúraḧ“, ktoré je vzdialené 3,2 km od mesta Kúfaḧ. 
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Pôjdem, urobím to a znova Ho budem chváliť rovnakými chválami a padnem 
pred Ním do polohy sudţúdu. 
Potom bude povedané: ‚Ó Muḥammad, zdvihni hlavu a hovor, lebo budeš 
vyslyšaný, a pros, lebo ti bude dané (to, o čo ţiadaš), a prihováraj sa, lebo tvoj 
príhovor bude prijatý.„ 
Poviem: ‚Ó Pane, moji nasledovníci! Moji nasledovníci!„ 
A potom bude povedané: ‚Choď a vyjmi z neho všetkých tých, ktorí majú v 
srdciach vieru rovnú hmotnosti mravčeka alebo horčičného zrnka.„ 
Pôjdem, urobím to a znova Ho budem chváliť rovnakými chválami a padnem 
pred Ním do polohy sudţúdu. 
Bude povedané: ‚Ó Muḥammad, zdvihni hlavu a hovor, lebo budeš vyslyšaný, a 
pros, lebo ti bude dané (to, o čo ţiadaš), a prihováraj sa, lebo tvoj príhovor bude 
prijatý.„ 
Poviem: ‚Ó Pane, moji nasledovníci!„ 
On potom povie: ‚Choď a vyjmi (všetkých) tých, ktorí majú v srdciach vieru 
rovnú najľahšiemu z najľahších horčičných zrniek. (Vyjmi ich) z ohňa.„ Pôjdem 
a urobím to. 
Ja sa potom vrátim štvrtýkrát a budem ho podobne velebiť a padnem pred Ním 
do polohy sudţúdu. 
Potom bude povedané: ‚Ó Muḥammad, zdvihni hlavu a hovor, lebo budeš 
vyslyšaný, a pros, lebo ti bude dané (to, o čo ţiadaš), a prihováraj sa, lebo tvoj 
príhovor bude prijatý.„ 
Poviem: ‚Ó Pane, dovoľ mi prihovoriť sa za kaţdého, kto hovoril: ‚La iláha illa 
Alláh (Nikto nemá právo byť uctievaný okrem Alláha.)„„ 
Potom povie Alláh: ‚Skrze Svoju Moc, Svoju Majestátnosť, Svoju Veľmoţnosť 
a Svoju Veľkoleposť vyjmem z pekla (ohňa) kaţdého, kto hovoril: ‚La iláha illa 
Alláh (Nikto nemá právo byť uctievaný okrem Alláha.)„„“ {Muslim} 
 
Časť rozsiahlejšieho ḥadíṡu: Abu Saˁíd Al-Chudri  vyrozprával, ţe prorok  
povedal: „Prisahám na Toho, v koho rukách je môj ţivot, ţe nikto z vás nebude 
viac túţiť domôcť sa práva ako veriaci v Deň zmŕtvychvstania pre bratov v ohni, 
ktorí budú hovoriť: ‚Ó Pane náš, oni sa postili spolu s nami, modlili sa a konali 
ḥadţdţ (púť).„ 
Bude im povedané: ‚Vyjmite tých, ktorých spoznávate.„ 
Pre tých bude peklo zakázané. Vyjmú veľký počet ľudí, ktorých oheň  zhltol do 
polovice holennej kosti alebo aţ po kolená. 
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Oni potom povedia: ‚Ó Pane náš! Ani jeden z tých, o ktorých si nám dal príkaz, 
v ňom nezostal.„ 
On potom povie: ‚Vráťte sa a vyjmite tých, v srdciach ktorých nájdete dobro 
rovné hmotnosti dinára.„ 
Potom vyjmú veľký počet ľudí. Následne povedia: ‚Ó Pane náš! Nenechali sme 
ani jedného z tých, o ktorých si nám dal príkaz.„ 
On potom povie: ‚Vráťte sa a vyjmite tých, v srdciach ktorých nájdete dobro 
rovné aspoň hmotnosti poldinára.„ 
Potom vyjmú veľký počet ľudí a povedia: ‚Ó Pane náš! Ani jedného z tých, o 
ktorých si nám dal príkaz, sme v ňom nenechali.„ 
On potom povie: ‚Vráťte sa a vyjmite tých, v srdciach ktorých nájdete aspoň 
atóm dobra.„ Vyjmú veľký počet ľudí a potom povedia: ‚Ó Pane náš! Nenechali 
sme ţiadne dobro v ňom.„1 
Potom Alláh Vznešený a Preveľký povie: ‚Anjeli sa prihovorili, poslovia sa 
prihovorili a veriaci sa prihovorili a (na udelenie milosti) nezostáva nikto okrem 
Najmilosrdnejšieho z milosrdných.„ 
On potom vyjme za hrsť z ohňa a z toho vyberie ľudí, ktorí nikdy nič dobrého 
neurobili a ktorí zhoreli na uhoľ, a vrhne ich do rieky zvanej Rieka ţivota na 
okraji raja. Vyjdú ako perly s pečaťou na krku. Obyvatelia raja ich rozpoznajú, 
ţe sú to tí, ktorých oslobodil Súcitný, ktorý ich prijal do raja bez akéhokoľvek 
(dobrého) skutku, ktorý by boli učinili, alebo akéhokoľvek dobra. 
On potom povie: ‚Vstúpte do raja; všetko, čo v ňom vidíte, je vaše.„ 
Oni povedia: ‚Ó Pane, Ty si nás obdaroval. Neobdaroval si tak nikoho iného zo 
stvorených.„ 
Povie: ‚U Mňa je niečo lepšie pre vás ako toto.„ 
Oni povedia: ‚Ó Pane náš! Čo je lepšie ako toto?„ 
On povie: ‚Moja priazeň. Po tomto sa na vás uţ nikdy nebudem hnevať.„“ 
{Muslim} 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Abu Sa'id Al-Chudri  povedal: „Ak mi neuveríte v tomto ḥadíṡe, tak predneste, ak chcete, nasledovné: „Alláh 
neukrivdí ani za váhu atómu a ak by šlo o dobro, znásobí ho a dáva On Sám odmenu obrovskú.“ {4:40} 
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٤ ـِ رَلب َٝ اُ٘هبِز  َٝ َُْغ٘هِخ  ا َٝ ُِْؼوَبِة  ا َٝ اِة  َٞ اُضه َٝ ُِْؾَعبِة  َٖ ا ِٓ َْ٘زُٚ اُدهاُز ا٥ِْخَسحُ  ٔه ب رََم َٓ َ٘بُف  ـْ أَ َٞزح  ك٢ِ َٝ ًُ ْر َٓ َُ َذَُِي 
 َٝ ْٗج٤َِبِء،  ِٖ اِْلَ ؤْصُِٞز َػ َٔ ُْ ِْ ا ِْ ِؼ ُْ َٖ ا ِٓ ا٥ْصَبِز  َٝ بِء،  َٔ َٖ اُعه ِٓ َُِخ  َ٘صه ُٔ ُْ زُِت ا ٌُ ُْ د  ا ٔه َؾ ُٓ  ْٖ ُزِٝس َػ ْٞ َٔ ُْ ِْ ا ِْ ِؼ ُْ ْٖ  ك٢ِ ا ِٓ

َعَدُٙ  َٝ بُٙ  ـَ ِٖ اْثزَ َٔ ل٢ِ، كَ ٌْ َ٣ َٝ ب ٣َْؽل٢ِ  َٓ  .َذَُِي 
Opis oného sveta, odmeny a trestu, raja a pekla a podrobnosti o rôznych ďalších 
fázach sú uvedené v zjavených Knihách a v učení a poznatkoch zachovaných od 
prorokov, najmä od proroka Muḥammada . 
 
Je nutné chápať, ţe odplata za dobré a zlé skutky je racionálna a je potvrdená 
i ústnou tradíciou. Alláh vo Svojej Knihe pred týmto varoval ľudí mnohokrát. 
Hovorí: 

 َّهت مت خت حت جت هب مب خب ُّ
„Mysleli ste si snáď, ţe sme vás stvorili pre nič a ţe sa k nám nevrátite?“ 

{23:115} 
 

 َّ ىن نن من زن رن ُّ
„Myslí si snáď človek, ţe bude ponechaný len tak?“ {75:36} 

 
Neprináleţí Vševediacemu, aby nechal ľudí len tak a nedal im ţiadne príkazy 
a ţiadne zákazy a aby ľudí neodmenil za cnosti a nepotrestal za neresti. Taktieţ 
neprináleţí Jeho spravodlivosti a poznaniu, aby sa mu’min (veriaci) staval na 
roveň káfir (neveriaceho), cnostný na roveň skazeného. Alláh hovorí: 

 َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ

„Máme snáď tých, ktorí uverili a dobré skutky konali, postaviť na roveň tým, 
ktorí skazu na zemi šírili, alebo máme bohabojných postaviť na roveň 

hriešnikom?!“ {38:28} 
 
Alláh ľudí varoval a upovedomil ich - poslušným sa dostalo Jeho priazne na 
tomto svete a hriešnikom sa prihodili poniţujúce udalosti. Detaily ohľadom 
odplaty moţno nájsť v autentických prorokových  ḥadíṡoch. Nech Alláhove 
poţehnania a Jeho mier spočívajú na ňom. 
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Viera v ḳadar (osud) 

ُْوََدِز  بَػِخ ثِب َٔ َُْغ ا َٝ ٘هِخ  َِ اُعُّ ْٛ ْٖ أَ ِٓ ُْلِْسهَخُ اُ٘هبِع٤َخُ  ُٖ ا ِٓ رُْئ َُّ َدَزَعخ  َٝ ًُ ؛  ِٖ ُْوََدِز َػ٠َِ َدَزَعز٤َْ ُٕ ثِب ب َٔ ٣ اْْلِ َٝ  ِٙ َؼسِّ َٝ  ِٙ َخ٤ِْس
 ِٖ ُٖ َؼ٤ْئ٤َْ ٔه  .رَزََم

ِْ اُه  ُْوَِد٣ ِٚ ا ِٔ ِْ َٕ ثِِؼ ُِٞ ِٓ ْْ َػب ُٛ َٝ ِِْن،  ََ ُْ ْ  ثِب َ رََؼب٠َُ َػ٤ِِ ٕه هللاه َ ُٕ ثِؤ ب َٔ ٣ ِٚ كَبُدهَزَعخُ اِْل٠َُُٝ: اْْلِ ٞف  ثِ ـُ ْٞ َٓ  َٞ أََشَّلا ِر١ ُٛ
ُ ك٢ِ زََت هللاه ًَ ْه  ، صُ ٍِ ا٥َْعب َٝ اِْلَْزَشاِم  َٝ  ٢ ـِ َؼب َٔ ُْ ا َٝ َٖ اُطهبَػبِد  ِٓ  ْْ ِٜ اُِ َٞ ٤َغ أَْؽ ِٔ َْ َع َػِِ َٝ ا،  أَثَدا ْؾلُِٞظ  َٝ َٔ ُْ ِػ ا ْٞ اُِه

زُ  ًْ ب أَ َٓ  : ٍَ زُْت، هَب ًْ ٍَ َُُٚ: ا َْ هَب ُْوََِ ُ ا ب َخََِن هللاه َٓ  ٍُ ٝه َ ِِْن، كَؤ ََ ُْ وَبِد٣َس ا ِخ، َٓ َٓ ِّ اُِْو٤َب ْٞ ٖ  ا٠َُِ ٣َ بئِ ًَ  َٞ ب ُٛ َٓ زُْت  ًْ : ا ٍَ ُت؟ هَب
 َ٣ِٞ نُ َٝ  ، ُّ ْٖ ٤ُُِِف٤جَُٚ، َعلهِذ اِْلَْهََل ٌُ َ٣ ْْ ب أَْخطَؤَُٙ َُ َٓ َٝ ِطئَُٚ،  َْ ُ٤ُِ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ َٕ َْٗعب بَة اْْلِ ـَ ب أَ َٔ ٍَ كَ ب هَب َٔ ًَ ُؾُق؛  ِذ اُفُّ

 مب ُّ َّ مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّ رََؼب٠َُ:
 َّجض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب

 ْٞ زََت ك٢ِ اُِه ًَ : كَوَْد  رَْلِف٤َلا َٝ َِخا  ْٔ اِلَغ ُع َٞ َٓ ُٕ ك٢ِ  ٞ ٌُ ِٚ ُظْجَؾبَُٗٚ ٣َ ِٔ ِْ ََٛرا اُزهْوِد٣ُس اُزهبثُِغ ُِِؼ ب َؼبَء، َٝ َٓ ْؾلُِٞظ  َٔ ُْ ِػ ا
ََ َْٗلِخ ا ِٖ هَْج َُْغ٤ِ٘ اَِذا َخََِن َعَعَد ا زُْت: ِزْشهَُٚ، َٝ ًْ ٍُ َُُٚ: ا بد ، ك٤َُوَب َٔ ِِ ًَ ُس ثِؤَْزثَِغ  َٓ ب، ك٤َُْئ ٌا َِ َٓ  ِٚ ِٚ ثََؼَش ا٤َُِْ ِٝػ ك٤ِ ُسُّ

ُْوََدزِ  ٌُِسُٙ ُؿََلحُ ا ْ٘ ُ٣ َٕ ب ًَ َٞ َذَُِي، كَََٜرا اُزهْوِد٣ُس هَْد  َْٗؾ َٝ ّْ َظِؼ٤د ،  َؼو٢ٌِّ أَ َٝ  ،َُِٚ َٔ َػ َٝ أََعَُِٚ،  َٝ ٌِ ْ٘ ُٓ َٝ ب،  ٔا َّ ٣هِخ هَِد٣ ْٞ َ٤ُْ ُسُٝٙ ا
.  َ  ه٤َِِ

 
Al-firḳatul náţijaḧ (Spasená skupina) Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ verí v dobrý a 
zlý ḳadar (osud). Sú dve fázy viery v ḳadar a kaţdá fáza zahŕňa dve veci. 
Prvou fázou je viera v to, ţe Alláh pozná tvorstvo a tvorstvo koná v rámci Jeho 
večného poznania a On má atribút tohto poznania od začiatku a bude ho mať po 
celú večnosť. Jeho poznanie zahŕňa všetku poslušnosť, všetky hriechy, ţivobytie 
a stanovené časy smrti. Následne Alláh zaznamenal osudy ľudí v Al-lauḥ Al-
Maḥfúẓ (Uchovanej doske). Najprv Alláh stvoril pero a povedal mu: „Píš.“ Pero 
sa opýtalo: „Čo mám písať?“ Alláh povedal: „Napíš všetko, čomu je predurčené 
nastať aţ do Súdneho dňa.“ Čo bolo stanovené pre človeka, to nemôţe nenastať 
a to, čo nenastalo, vskutku nebolo preňho určené. Perá sú suché a zvitky sú 
zvinuté1. Alláh hovorí: „Nevedel si, ţe Alláh pozná, čo je v nebi a na zemi? 
To všetko je v Knihe. Je to veru pre Alláha ľahké.“ {22:70} 
„Akékoľvek nešťastie, ktoré by postihlo čokoľvek na zemi, alebo vás, je v 
Knihe uţ predtým, neţ ho stvoríme. Je to veru pre Alláha ľahké.“ {57:22} 
 
Osud, ktorý je podriadený Alláhovi, je niekedy celostný a niekedy osobitný. 
Alláh do Uchovanej dosky napísal všetko, čo chcel. Keď stvorí plod, pred tým, 
ako doňho fúkne ducha, pošle k nemu anjela a dá mu štyri príkazy. Je mu 
povedané, aby napísal všetko o jeho ţivobytí, jeho smrti, jeho skutkoch a to, či 

                                            
1 To, čo bolo predurčené, je zapísané v Al-lauḥ Al-Maḥfúẓ (Uchovanej doske), a nič iné uţ nebude zapísané. 
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je zatratený alebo poţehnaný. Stúpenci krajnej sekty Al-Ḳadarijaḧ v dávnych 
časoch odmietali prijať tento prvok osudu, ale dnes je jeho odporcov uţ menej. 
 
Veriť v dobrý a zlý ḳadar (osud) stanoveného Alláhom je jedným zo šiestich 
pilierov, na ktorých sa zakladá viera, ako sa uvádza v horeuvedenom ḥadíṡe o 
Gabrielovi1. Piliere imánu (viery) sú taktieţ jasne popísané v Ḳoráne. 
 
Existujú dve fázy predurčenia a kaţdá fáza zahŕňa dve veci. Do prvej fázy patrí: 
a. Alláhovo večné poznanie všetkých vecí. Alláh za kaţdých okolností pozná 

všetky činy tvorstva, jeho poslušnosť voči Nemu, hriechy, ţivobytie a dobu 
stanovenú pre všetky veci. Všetky veci a atribúty, všetky činy a udalosti, ktoré 
nastanú, sú večné a v súlade s poznaním Alláhovým. 

b. Alláh toto všetko zaznamenal v Al-Lauḥ Al-Maḥfúẓ (Uchovanej doske). 
Prikázal peru zapísať všetko, čo vie ohľadom toho, čo sa stane, ohľadom 
ţivobytia a udalostí týkajúcich sa tvorstva a vlastností, skutkov a nepatrných i 
dôleţitých záleţitostí. Prorok  povedal: „Päťdesiat tisíc rokov pred 
stvorením zeme a nebies určil Alláh osud tvorstva, keď bol Jeho Trón na 
vode.“ {Muslim a Nawawi} 
V ḥadíṡe hovorí: „Ako prvé stvoril Alláh pero. Poţiadal ho: ‚Píš„, a pero sa 
opýtalo: ‚O čom má písať?„ Alláh mu povedal: ‚Napíš všetko, čomu je 
predurčené (Alláhom) nastať aţ do Súdneho dňa.„“ {Abu Dawúd, At-Tirmiżi 
a Aḥmad} 

 
Pero tak zapísalo všetko, čomu je predurčené Alláhom nastať aţ do Súdneho 
dňa, a všetky príhody a udalosti, ktoré nastanú vo vesmíre, budú v súlade s tým, 
čo napísalo. V ḥadíṡe ibn ˁAbbása , ţe prorok  povedal: „Sluţobník nebude 
veriacim, kým nebude veriť v al-ḳadr, dobrý i zlý, a kým nepochopí, ţe tomu, 
čo ho postihlo, sa nemohol vyhnúť a to, čo sa mu nestalo, to sa mu nemohlo 
prihodiť.“ {Abu Dawúd a At-Tirmiżi} 
Osud, ktorý je v súlade s večným poznaním, sa niekedy uvádza celostne, ako je 
zaznamenané v Al-Lauḥ Al-Maḥfúẓ (Uchovanej doske), a pri niektorých 
príleţitostiach podrobne, čo je špecifické pre jednotlivé prípady, ako je určené 
štyrmi vecami, ktoré majú anjeli napísať. V okamihu fúknutia ducha do plodu je 

                                            
1 Anjel Gabriel prišiel k prorokovi  prezlečený do ţiarivo bieleho oblečenia bez známok cestovania a spýtal sa 
ho otázky o isláme, imáne a iḥsáne. On  na to odpovedal: „Imán znamená vieru v Alláha, anjelov, nebeské 
písma, Alláhových poslov, posmrtný ţivot a v dobrý i zlý osud.“ {Muslim} 
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anjelovi prikázané napísať všetko o jeho ţivobytí, jeho smrti, jeho skutkoch a to, 
či je zatratený alebo poţehnaný. To je osobitný osud. 
 
Ten, kto popiera túto fázu ḳadar je káfir, lebo popiera vec prijatú v náboţenstve 
na základe Ḳoránu a sunny. 
 

هُْدَزرُُٚ  َٝ ِ اُ٘هبكَِرحُ،  ِؽ٤ئَخُ هللاه َٓ  ٢َِٜ ب اُدهَزَعخُ اُضهب٤َِٗخُ؛ كَ ٓه أَ ْْ ٣ََؽؤْ  َٝ ب َُ َٓ َٝ  ، َٕ ب ًَ  ُ ب َؼبَء هللاه َٓ ٕه  َ ُٕ ثِؤ ب َٔ ٣ : اْْلِ َٞ ُٛ َٝ َِخُ،  ِٓ ب اُؽه
ِ ُظجْ  ِؽ٤ئَِخ هللاه َٔ ؛ اَِّله ثِ  ٕ ٌُٞ ََّل ُظ َٝ خ   ًَ ْٖ َؽَس ِٓ ب ك٢ِ اِْلَْزِق  َٓ َٝ اِد  َٝ ب َٔ ب ك٢ِ اُعه َٓ  ُ ٚه أَٗ َٝ  ، ْٖ ٌُ َ٣ ْْ ُٕ ك٢ِ َُ ٞ ٌُ َؾبَُٗٚ، ََّل ٣َ

ب ََّل ٣ُ  َٓ  ِٚ ٌِ ِْ ُِٞم  ك٢ِ ُٓ َْ َٓ  ْٖ ِٓ ب  َٔ بِد، كَ َٓ ْؼُدٝ َٔ ُْ ا َٝ ُعَٞداِد  ْٞ َٔ ُْ َٖ ا ِٓ َِّ َؼ٢ْء  هَِد٣س   ًُ ُ ُظْجَؾبَُٗٚ َػ٠َِ  ٚه أَٗ َٝ ِس٣ُد، 
َغ َذُِيَ  َٓ َٝ اُٙ،  َٞ ََّل َزةه ِظ َٝ ُ َخبُِوُُٚ ُظْجَؾبَُٗٚ، ََّل َخبَُِن َؿ٤ُْسُٙ،  بِء اَِّله هللاه َٔ ََّل ك٢ِ اُعه َٝ ُِْؼجَبَد ؛ كَوَْد أَ اِْلَْزِق  َس ا َٓ

 ،ِٚ نَبَػِخ ُزُظِِ َٝ  ِٚ . ثِطَبَػزِ ِٚ ْؼِف٤َزِ َٓ  ْٖ ْْ َػ ََٜٗبُٛ ٣َْسَل٠ َٝ َٝ  ، َٖ ْوِعِط٤ ُٔ ُْ ا َٝ  َٖ ْؾِع٤ِ٘ ُٔ ُْ ا َٝ  َٖ زهو٤ِ ُٔ ُْ َٞ ُظْجَؾبَُٗٚ ٣ُِؾتُّ ا ُٛ َٝ
ََّل ٣َْسلَ  َٝ  ، َٖ بكِِس٣ ٌَ ُْ ََّل ٣ُِؾتُّ ا َٝ بَُِؾبِد،  ُِٞا اُفه ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ ِٖ اُهِر٣ ُس َػ ُٓ ََّل ٣َؤْ َٝ  ، َٖ ُْلَبِظو٤ِ ِّ ا ْٞ ُْوَ ِٖ ا ٠ َػ

ُْلََعبَد. ََّل ٣ُِؾتُّ ا َٝ ْلَس،  ٌُ ُْ ِٙ ا ََّل ٣َْسَل٠ ُِِؼجَبِد َٝ ُْلَْؾَؽبِء،   ثِب
 

Druhá fáza je nasledovná: Alláhova vôľa je účinná vo všetkom a Jeho moc 
objíma všetko. Je nutné veriť, ţe všetko, čo Alláh chcel, sa uskutočnilo a to, čo 
nechcel, sa nestalo. Všetko dianie či nedianie v nebi či na zemi je z Alláhovej 
vôle a z Jeho moci. To, čo On nechce, sa vskutku neudeje. Alláh má vo Svojej 
moci všetko, či sa to stane alebo nestane. V nebi ani na zemi niet ničoho, čo by 
nebol stvoril Alláh. Okrem Neho niet ţiadneho stvoriteľa a ţiadneho iného 
Pána. Napriek tomu prikázal Svojim sluţobníkom, aby poslúchali Jeho a Jeho 
poslov, a zakázal im neposlušnosť voči Nemu. Alláh má rád zboţných, 
cnostných a spravodlivých a má zaľúbenie v tých, ktorí majú vieru a konajú 
dobré skutky. Nemiluje neveriacich, nemá zaľúbenie v skazených a nepovoľuje 
nemravné činy. Jeho priazni sa netešia ani tí, ktorí páchajú zlé skutky, a nemá 
rád ani páchanie neprávosti. 
 
Táto fáza zahŕňa dve veci: 
a. Vieru v to, ţe vôľa Alláhova je všeobecná a ţe čokoľvek chcel, to sa stalo, a 

ţe to, čo nechcel, to sa nestalo. To, čo Alláh vo Svojom kráľovstve 
nezamýšľa, to sa nestane. Skutky sluţobníka, či sa týkajú poslušnosti alebo 
hriechov, sa dejú iba prostredníctvom Jeho vôle; nič nie je mimo nej, či sa uţ 
tieto skutky týkajú vecí, ktoré sú Alláhovi milé, alebo takých, v ktorých 
nemá záľubu. 

b. Viera v skutočnosť, ţe všetko vzniklo skrze moc Alláhovu. Všetky veci sú 
stvorené Alláhom a nikto okrem Neho nie je ich stvoriteľom. V tomto zmysle 
nie je rozdiel medzi skutkami ľudí a inými vecami, ako hovorí Alláh: 
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 َّحج مث هت مت ُّ
„A Alláh vás pritom stvoril i to, čo robíte.“ {37:96} 

 
Viera v záleţitosti súvisiace so šaríˁaḧ (islamské právo) je povinná. Alláh 
prikázal Svojim sluţobníkom, aby poslúchali Jeho a taktieţ Jeho prorokov. On 
sám im zakázal páchať hriechy. Medzi všeobecnou vôľou Alláhovou 
vzťahujúcou sa na všetko a Alláhovým príkazom, aby sa sluţobníci riadili Jeho 
príkazmi a zákazmi, nie je ţiadny rozpor, lebo Alláhova vôľa nepopiera 
sluţobníkovu slobodu a jeho schopnosť konať. Alláh v nasledovnom verši 
hovorí o oboch vôľach: 

 َّ مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف ُّ
„Pre tých z vás, ktorí by sa chceli napraviť. Nebudete môcť chcieť bez toho, aby 

to Alláh chcel - Pán tvorstva všetkého.“ {81:28-29} 
 
Navyše medzi Jeho vôľou a medzami šaríˁe, ktoré má Alláh rád a s ktorými je 
spokojný, nie je vzájomná závislosť. Niekedy chce Alláh niečo, čo nemá rád 
a s čím nie je spokojný, a má rád niečo, čoho existenciu nechce. Napríklad Jeho 
vôľa ohľadom existencie satana a jeho nasledovníkov a záľuba vo viere v srdci 
káfira, v poslušnosti v srdci skazeného, v spravodlivosti v srdci utláčateľa a v 
pokání nehanebníka; ak Alláh chce, to všetko sa môţe stať. Stane sa len to, čo 
Alláh chce, a to, čo nechce, sa nestane. 
 

 َٝ  ، ُْجَسُّ ا َٝ بكُِس،  ٌَ ُْ ا َٝ  ، ُٖ ِٓ ْئ ُٔ ُْ : ا َٞ َُْؼْجُد ُٛ ا َٝ  . ْْ ُ َخََِن أَْكَؼبَُُٜ هللاه َٝ َٕ َؽو٤ِوَخا،  ُِْؼجَبُد كَبِػُِٞ ا ُْلَبِعسُ َٝ َف٢ِِّ، ا ُٔ ُْ ا َٝ  ،

 . ُْ بئِ اُفه ب هَ َٝ َٔ ًَ ؛  ْْ ِٜ اَِزاَدرِ َٝ  ْْ ِٜ هُْدَزرِ َٝ  ْْ ُ َخبُِوُُٜ هللاه َٝ ْْ اَِزاَدح ،  َُُٜ َٝ  ، ْْ ِٜ بُِ َٔ ِِْؼجَبِد هُْدَزح  َػ٠َِ أَْػ ُِ ٍَ رََؼب٠ََُٝ  حف ُّ: ب
 َّمل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

 َٖ ُْوََدِز٣هِخ اُهِر٣ خُ ا ٓه ُة ثَِٜب َػب رِّ ٌَ ُْوََدِز ٣ُ َٖ ا ِٓ ِٙ اُدهَزَعخُ  َِٛر ُْ اُ٘هج٢ُِّ  َٝ بُٛ ٔه ّ   َظ ْٞ ُِٞ ك٤َِٜب هَ ـْ َ٣ َٝ ِخ،  ٓه ِٙ اِْلُ ُغَٞض َِٛر َٓ
ب ٌَ أَْؽ َٝ  ِ ٍِ هللاه ْٖ أَْكَؼب َٕ َػ ِسُعٞ َْ ُ٣ َٝ اْخز٤َِبَزُٙ،  َٝ َُْؼْجَد هُْدَزرَُٚ  ْصجَبِد، َؽزه٠ َظَِجُٞا ا َِ اْْلِ ْٛ ْٖ أَ َفبَُِؾَٜب.ِٓ َٓ َٝ َٜب  َٔ ٌَ ِٚ ِؽ ِٓ 

 
Sluţobníci Alláhovi majú pri činoch skutočnú moţnosť výberu a Alláh je 
Stvoriteľom ich činov. Sluţobníci sú rôzni - veriaci, neveriaci, cnostní, skazení, 
dodrţujúci modlitby a pôst. Sluţobníci majú moc nad svojimi činmi a majú 
úmysel. Alláh je Stvoriteľom ich moci a ich úmyslu. Alláh hovorí: „...pre tých z 
vás, ktorí by sa chceli napraviť. Nebudete môcť chcieť bez toho, aby to 
Alláh chcel - Pán tvorstva všetkého.“ {81:28-29} 
Sekta Al-Ḳadarijaḧ vo všeobecnosti odmieta prijať túto fázu osudu a prorok ich 



 

148 
 

nazval maţús1 tejto ummy. Medzi tými, ktorí veria v osud, je naopak skupina, 
ktorá to zveličuje a popiera akúkoľvek moc resp. moţnosť na strane sluţobníkov 
a vylučuje ich z Alláhových činov a Jeho príkazu. 
 
Niet protirečenia v tom, ţe Alláh stvoril všetko, a v tom, ţe sluţobník je ten, 
ktorý vykonáva svoje skutky. Sluţobníka charakterizujú jeho skutky. Niektorí sú 
veriaci, niektorí neveriaci, niektorí sú cnostní, niektorí skazení a niektorí 
dodrţiavajú modlitbu i pôst. Alláh je Stvoriteľom sluţobníka i Stvoriteľom jeho 
skutkov, lebo On v ňom stvoril silu a zámer, skrze ktoré koná. 
 
Šejch ˁAbdur-Raḥman ibn Naṣir Ál-e-Saˁdi hovorí: „Keď sluţobník koná 
modlitby či dodrţiava pôst a vykoná niečo dobré či zlé, on sám je 
vykonávateľom tohto dobrého alebo zlého skutku. Uvedený skutok bol 
bezpochyby na základe jeho vlastnej právomoci a on si je jasne vedomý toho, ţe 
vykonanie resp. nevykonanie skutku nebolo dosiahnuté nátlakom. Ak by niečo 
nebol chcel, nebol by to urobil. Túto skutočnosť Alláh uvádza v Ḳoráne a prorok 
vo svojich ḥadíṡoch; v oboch prípadoch sú vykonávateľmi skutkov sluţobníci 
bez ohľadu na to, či ide o dobré alebo zlé skutky. Vykonávateľmi sú len oni 
samotní. Ak sú cnostní, budú ocenení a odmenení. Ak sú zlí, budú odsúdení za 
svoje zlé skutky a budú potrestaní. To bez najmenšej pochybnosti jasne svedčí o 
tom, ţe tieto činy sa dejú na základe právomoci sluţobníkov. Slobodne ich môţu 
vykonať, keď si to ţelajú, alebo ich nevykonať, keď si to neprajú. Táto 
skutočnosť je zrejmá na základe zdravého rozumu, pocitov, šaríˁaḧ a 
pozorovania. 
 
Ak chcete vedieť, ako môţu byť činy Jeho sluţobníkov súčasťou osudu a v 
súlade s vôľou Alláhovou, tak odpoveď je nasledovná: Sluţobníci konajú dobré 
alebo zlé skutky na základe svojej moci a slobody. Otázka je teraz nasledovná: 
Kto stvoril ich moc, zámer a vôľu? Odpoveď je Alláh. On stvoril moc a zámer. 
Ten, kto stvoril to, čo vykonáva skutky, ten stvoril aj samotné skutky. Týmto je 
odstránená nejednoznačnosť a sluţobník môţe takto plne chápať spojenie osudu, 

                                            
1 Maţús: Skupina ľudí, ktorí veria v Maţusijaḧ (náboţenstvo maţusov) - Ide o starobylé perzské náboţenstvo 
zaloţené na viere v dvoch bohov – boha dobra a boha zla. Ďalej sa delí na mnoho náboţenstiev vracajúcich sa 
vţdy k tomu istému základu. Je najstarším starovekým náboţenstvom zaloţeným prvým perzským kráľom 
Kejumarsom. Z neho vzniklo mnoho siekt, ako napr. zoroastrizmus. Zaloţil ho Zoroaster. Ich najvyšším bohom 
je Ahura Mazda (Ormazd), čo znamená pravda a svetlo, a bohom zla je Ahriman, čo znamená zlo a tma. 
Zoroaster vyzýval ľudí, aby uctievali oheň ako symbol dobra, ktorým je svetlo. Neskôr vznikli nové sekty 
nazvané manicheizmus a mazdakizmus, ktoré sú poslednými odnoţami pochádzajúcimi z Maţusijaḧ. 
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rozhodnutia a moci. Alláh navyše veriacim daroval zdroje, prostriedky, rôzne 
láskavosti či odmeny a odstránil prekáţky, ako povedal prorok: ‚Tým, ktorí 
patria k poţehnaným, tým sú dané prostriedky na konanie skutkov 
poţehnaných.„ {Al-Buchári} 
 
Alláh taktieţ zahanbil skazených a nechal ich zotrvať v ich pôvodnom stave, 
pretoţe nemali vieru v Neho, ani sa na Neho nespoliehali. Preto im bolo 
umoţnené konať to, čo si sami pre seba zvolili.“ 
 
Podstata viery Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ ohľadom ḳadar (osudu) a skutkov 
sluţobníkov zaloţenej na Ḳoráne a sunne je nasledovná: Alláh Velebený je 
Stvoriteľom všetkého, vrátane sluţobníkov, vlastností, skutkov, atď., a vôľa 
Alláhova zahŕňa celý vesmír a siaha do úplne všetkého. Všetko vzniká výlučne z 
Jeho vôle. Alláh tvorí všetko podľa Svojej vôle, ktorá je v súlade s Jeho 
vedomím, ktoré vychádza z Jeho večného poznania. Všetko sa deje v súlade s 
tým, čo Alláh zaznamenal v Uchovanej doske a čo predurčil. 
 
Sluţobníci disponujú mocou a zámerom, z čoho následne vzchádzajú ich činy. 
Oni sú skutočnými vykonávateľmi týchto činov na základe ich moci. Preto si 
zaslúţia odplatu vo forme chvály a odmeny alebo vo forme odsúdenia a trestu. 
Skutky nepredstavujú ţiaden rozpor vo vzťahu k sluţobníkom a vo vzťahu k 
Alláhovi z pohľadu stvorenia, keďţe samotný Alláh je Stvoriteľom všetkých 
príčin, z ktorých následne vzchádzajú činy. 
 
Dve skupiny sú na omyle v otázke ḳadar (osudu), ako uţ bolo uvedené predtým. 
Prvou skupinou je Al-Ḳadarijaḧ. Popierajú ḳadar a boli pomenovaní ako maţús 
tejto ummy, ako je uvedené v niektorých ḥadíṡoch. Vďaka nerozváţnosti a 
popieraniu osudu sa dopracovali ku klamnej predstave, ţe nie je ţiadna súvislosť 
medzi mocou človeka vplývajúcou na jeho konanie a jeho zodpovednosťou zaň, 
a Alláhovým všeobecným tvorením a Jeho vôľou. Dôvodom je, ţe táto 
všeobecnosť, podľa ich predstavy, popiera zodpovednosť človeka za jeho 
vlastné činy a človek by tak nemohol byť braný na zodpovednosť. Práve z tohto 
dôvodu dali prednosť hľadisku potvrdenia a popretia a na základe textov s 
dôkazmi o všeobecnosti Alláhovho tvorenia a Jeho vôle, ktoré existujú popri 
ľudských skutkoch, stanovili a mylne dokázali, ţe sluţobník je stvoriteľom 
svojho činu skrze svoju vlastnú moc a svoj vlastný zámer. Takto stanovili ako 
Stvoriteľa namiesto Alláha niekoho iného a práve preto boli pomenovaní ako 
maţús tejto ummy. Maţús majú predstavu, ţe satan tvorí zlo a zákerné veci a 
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týmto spôsobom ho povaţujú za stvoriteľa popri Alláhovi. Podobne aj uvedená 
skupina povaţuje ľudí za stvoriteľov popri Alláhovi. 
 
Druhá skupina zvaná Al-Ţabrijaḧ1  padla za obeť krajnému pohľadu na ḳadar 
(osud). Títo ľudia popierajú akúkoľvek skutočnú úlohu človeka a zastávajú 
názor, ţe v skutočnosti človek nemá slobodu ani moc nad svojimi činmi asi tak, 
ako nikto nemá pod kontrolou víchricu. Súvislosť medzi činmi a človekom je 
iba zdanlivá. Keď sa povie, ţe niekto vykonal modlitbu či drţal pôst, spáchal 
vraţdu alebo sa dopustil krádeţe, je to ako povedať, ţe vyšlo slnko, fúkal vietor 
či spustil sa dáţď. Týmto spôsobom obvinili Alláha z nespravodlivosti a 
pripísania zodpovednosti človeku za niečo, nad čím nemá moc slobodného 
rozhodnutia. V prípade odplaty človeku za niečo, čo nevykonal on sám, obvinili 
Alláha, ţe berie človeka na zodpovednosť za niečo, čo nie je jeho 
zodpovednosť. Aký zlý je úsudok týchto ľudí! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Al-Ţabrijaḧ: To sú Al-Ţahmijaḧ a všetci, čo ich nasledujú. Veria, ţe sluţobníci nemajú ţiadnu vôľu a moc 
robiť dobré skutky a vyhýbať sa zlu. Sú donútení robiť všetko. Preto sú oponentmi Al-Ḳadarijaḧ. 
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Definícia ímánu a jeho podmienky 

 ، ِٕ اَُِِّعب َٝ ِِْت  ُْوَ ٍُ ا ْٞ ، هَ  َ َٔ َػ َٝ   ٍ ْٞ َٕ هَ ب َٔ ٣ اْْلِ َٝ  َٖ ٣ ٕه اُدِّ بَػِخ أَ َٔ َُْغ ا َٝ ٘هِخ  َِ اُعُّ ْٛ ٍِ أَ ٞ ـُ ْٖ أُ ِٓ َٝ ِٕ اَُِِّعب َٝ ِِْت  ُْوَ َُ ا َٔ َػ َٝ
ْؼِف٤َخِ  َٔ ُْ ْ٘وُُؿ ثِب َ٣ َٝ َٕ ٣َِص٣ُد ثِبُطهبَػِخ،  ب َٔ ٣ ٕه اْْلِ أَ َٝ اِزِػ،  َٞ َُْغ ا َٝ. 

 
K zásadám Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ patrí, ţe dín (náboţenstvo) a 
ímán (viera) sú pomenovania pre vyznanie a vyznanie v praxi skrze srdce 
a jazyk a skrze činy srdca, jazyka a končatín. Viera narastá poslušnosťou a klesá 
páchaním hriechu. 
 
Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ veria, ţe ímán (viera) je termín označujúci 
vyznanie jazykom, vieru srdcom a konanie skrze končatiny. Všetky tieto tri 
body sú zahrnuté v termíne al-ímán al-muṭlaḳ (absolútna viera). Celá 
ímán (viera) je zahrnutá v absolútnom náboţenstve vrátane jeho vonkajších i 
vnútorných aspektov a jeho základov i jednotlivých článkov. Za človeka s 
absolútnou ímán (vierou) si zaslúţi byť povaţovaný len taký človek, ktorý spĺňa 
súčasne všetky tieto kritéria a nechýba mu ţiadne. 
 
Keďţe k ímán (viere) patrí praktizovanie skrze slová a skutky, ímán (viera) 
určite môţe narastať či ubúdať. Vzrastať bude skrze poslušnosť k Alláhovi 
a klesať bude skrze páchanie hriechov. Jasné dôkazy o tom sú v Ḳoráne 
a v ḥadíṡoch. Ímán (viera) veriacich je navyše zrejmá a badateľná na základe 
rozdielu medzi tým, v čo veria, a opovrhnutiahodnými činmi, ktoré konajú. 
 
Vzrast a pokles ímán (viery) sú taktieţ podporené skutočnosťou, ţe Alláh 
rozdelil veriacich do troch kategórií, ako je uvedené v Ḳoráne: 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه ُّ
 َّ رئزئ ّٰ ِّ

„Potom sme dali ako dedičstvo Knihu tým, ktorých sme si vyvolili z radov tých, 
ktorí sú nám odovzdaní. Niektorí z nich krivdili svojim dušiam a niektorí z nich 
sú umiernení a niektorí z nich patria medzi prvých v konaní dobra s Alláhovým 

povolením.“ {35:32} 
 
Ako poslední sú uvedení tí, ktorí vykonávali všetko, čo bolo nariadené ako 
povinnosť, i všetko, čo je ţiaduce, a upustili od zakázaných a ohavných vecí. 
Títo ľudia sú najbliţšie k Alláhovi. Umiernení sú tí, ktorí sa obmedzili na 
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vykonávanie povinných činov a vzdali sa zakázaných. Tí, ktorí krivdili sami 
sebe, sú tí, ktorí si sami povolili určité zákazy a nečinili niektoré povinné veci, 
ale si pritom zachovali skutočnú vieru. 
 
Ďalším argumentom v prospech vzrastu a poklesu ímán (viery) je skutočnosť, ţe 
veriaci majú rozdielne úrovne znalostí ohľadom ímán (viery), a tak ich 
ímán (viera) narastá a ich presvedčenie sa stáva úplným. Iní sú na niţšom stupni 
a majú ímán (vieru) len vo všeobecnom zmysle. Niekto vôbec nedospel k 
podrobnostiam, a napriek tomu je veriaci. V závislosti od rôznych duchovných 
či fyzických činov a taktieţ od úplnej či nedostatočnej poslušnosti Alláhovi je 
kaţdý veriaci na inom stupni ímán (viery). 
Prorok  povedal: „Imán (viera) pozostáva z viac ako sedemdesiatich častí, 
z ktorých najvyššia je vyznanie Lá iláha illa Alláh a najniţšia je odstránenie 
niečoho škodlivého z cesty.“ {Al-Buchári} 

 
٤هخِ  ِٔ ْٜ َُْغ ا َٝ ْسِعئَِخ  ُٔ ُْ َٖ ا ث٤َْ َٝ ْؼزَِصَُِخ،  ُٔ ُْ ا َٝ َُْؾُسِٝز٣هِخ  َٖ ا ِٖ ث٤َْ ٣ اُدِّ َٝ  ِٕ ب َٔ ٣ ك٢ِ ثَبِة اْْلِ َٝ.  

 
(Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ) vo veciach viery a [pomenovaní] v náboţenstve 
zaujímajú striedme postavenie medzi Al-Ḥarúrijaḧ1 a Al-Muˁtazilaḧ a medzi Al-
Murţiaḧ2 a Al-Ţahmijaḧ. 
 
Problém pomenovaní a zásad je prvým islamským problémom, ktorý spôsobil 
spory medzi rôznymi skupinami. Politické udalosti a vojny, ktoré sa odohrali 
medzi ˁAlim a Muˁawijaḧ  v tej dobe a v dôsledku ktorých vznikli skupiny 
ako Al-Chawariţ, Ar-Rafiḍaḧ a Al-Ḳadarijaḧ, mali na to obrovský vplyv. 
 
Al-Ḥarúrijaḧ (Al-Chawariţ) a Al-Muˁtazilaḧ sa pridŕţajú presvedčenia, ţe 
termín ímán (viera) môţe byť pouţitý len pre osobu, ktorá svedčí srdcom, 
potvrdzuje to jazykom a koná v súlade s prikázaným a vyhýba sa všetkým 
závaţným hriechom. Podľa nich si človek, ktorý sa dopúšťa závaţných 
hriechov, nezaslúţi byť nazývaný mu’min (veriaci). Na tomto bode sa zhodli 

                                            
1 Al-Ḥarúrijaḧ: Sú to Al-Chawariţ, ktorí sa vzbúrili proti ˁAlimu, keď prijal arbitráţne rozhodnutie ohľadom 
Muˁawijaḧ. Títo ľudia sa zhromaţdili na mieste zvanom „Ḥarúraḧ“, ktoré je vzdialené 3,2 km od mesta Kúfaḧ. 
2 Al-Murţiaḧ: Veria, ţe imán (viera) je len svedectvom srdca a vyznaním skrze jazyka. Aktivné fyzické činy nie 
sú súčasťou viery. Jedna ich skupina zvaná Al-Karamijaḧ tvrdí, ţe imán je len vyznaním skrze jazyka. Extrémisti 
medzi nimi hovoria: „Je to len vyznanie srdca a šahadataín sa nemá prednášať. Tvrdia, ţe páchanie hriechov 
neškodí viere a podobne dobré skutky neosoţia v stave kufr (neviery).“ 
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všetky strany, ale rozdiel medzi nimi spočíva v otázke, či taká osoba bude alebo 
nebude nazvaná káfir (neveriaci). 
 
Al-Ḥarúrijaḧ (Al-Chawariţ) takéhoto človeka nazývajú káfir a povaţujú za 
prípustné bojovať proti nemu a ukoristiť ho. Z tohto dôvodu ˁAliho, Muˁawijaḧ a 
ich spoločníkov  nazvali neveriacimi. 
 
Al-Muˁtazilaḧ tvrdia, ţe ten, kto spáchal závaţný hriech, je vylúčený z ímánu, 
ale nie je začlenený do kufr. Takýto človek zaujíma pozíciu medzi oboma 
extrémami. 
 
Obe skupiny sa zhodujú na dvoch veciach, ak veriaci zomrie v stave závaţného 
hriechu bez pokánia: 

1. Popretie viery tých, ktorí majú na svedomí závaţné hriechy. 
2. Ich večný pobyt s neveriacimi v pekle. 

 
Presvedčenie Al-Murţiaḧ uţ bolo spomenuté skôr: Veria, ţe hriech 
nepoškodzuje vieru, lebo aj keď človek spáchal závaţný hriech, podľa ich 
názoru zostáva dokonalým veriacim a nezaslúţi si byť uvrhnutý do pekla. 
 
Podľa ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ je veriaci človek, ktorý páchal závaţné 
hriechy, veriacim s nedostatočnou vierou. Jeho viera utrpela do tej miery, ţe sa 
dopustil hriechov a v posmrtnom ţivote Alláh takýmto hriešnikom buď hneď na 
začiatku odpustí a nechá ich vstúpiť do raja alebo im udelí trest v rozsahu ich 
hriechu. Potom takéhoto človeka vytrhne z pekla a uvedie ho do raja. Ahlus-
sunnaḧ však jeho vieru nepopierajú úplne, ako to robia Al-Harúrijaḧ (Al-
Chawariţ) a Muˁtazilaḧ, ale ani netvrdia, ţe sú tieto osoby dokonalé vo viere, 
ako hovoria Al-Murţiaḧ a Al-Ţahmijaḧ. 
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Hriešnici a ímán 

اِزُط؛ ثَ  َٞ ََ ُْ ب ٣َْلَؼُُِٚ ا َٔ ًَ جَبئِِس؛  ٌَ ُْ ا َٝ  ٢ ـِ َؼب َٔ ُْ ْطَِِن ا ُٔ ُْوِْجَِِخ ثِ ََ ا ْٛ َٕ أَ لُِّسٝ ٌَ َغ َذَُِي ََّل٣ُ َٓ  ْْ ُٛ ب٤ِٗهخُ صَبثِزَخ  َٝ َٔ ٣ حُ اْْلِ ٞه َِ اِْلُُخ

 ٍَ ب هَب َٔ ًَ ٢؛  ـِ َؼب َٔ ُْ َغ ا  من زن رن مم ُّ َّٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّ ُظْجَؾبَُٗٚ:َٓ
 حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن
 َّ مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت

ُٔؼْ  ََّل َٝ  ُْ ٍُ ا ب رَوُٞ َٔ ًَ ُِِّدَُٝٗٚ ك٢ِ اُ٘هبِز؛  ََ ََّل ٣ُ َٝ ٤ِِّهِخ،  ٌُ ُْ ِٕ ثِب ب َٔ ٣ َْ اْْلِ ٢ِِّه اْظ ِٔ ُْ ُْلَبِظَن ا َٕ ا َُ زَِصَُخُ. ٣َْعُِجُٞ ُْلَبِظُن ٣َْدُخ َِ ا ثَ
: ِٚ ُِ ْٞ ب ك٢ِ هَ َٔ ًَ ؛  ِٕ ب َٔ ٣ ِْ اْْلِ ب ك٢ِ ، َّ ّٰرئ ِّ ُّ ُّ ك٢ِ اْظ َٔ ًَ ْطَِِن؛  ُٔ ُْ ِٕ ا ب َٔ ٣ ِْ اْْلِ َُ ك٢ِ اْظ هَْد ََّل ٣َْدُخ َٝ

ِٚ رََؼب٠َُ ُِ ْٞ  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ :هَ

 ِٚ ُِ ْٞ هَ َٝ" : ََُّل ٣َْؽَسة َٝ  ،  ٖ ِٓ ْئ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ َٖ ٣َْعِسُم  ََّل ٣َْعِسُم اُعهبِزُم ِؽ٤ َٝ  ،  ٖ ِٓ ْئ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ َٖ ٣َْص٢ِٗ  ا٢ِٗ ِؽ٤  ََّل ٣َْص٢ِٗ اُصه
ْٜجَخا َذاَد َؼَسف   ُِٜت ُٗ ْ٘زَ ََّل ٣َ َٝ  ،  ٖ ِٓ ْئ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ َٖ ٣َْؽَسثَُٜب  َس ِؽ٤ ْٔ ََ ُْ ِٜجَُٜب ا ْ٘زَ َ٣ َٖ ْْ ِؽ٤ ِٚ ك٤َِٜب أَْثَفبَزُٛ ٣َْسكَُغ اُ٘هبُض ا٤َُِْ

  ٖ ِٓ ْئ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ" 
َْ اُْ  ِٚ، كَََل ٣ُْؼط٠َ اَِّلْظ ج٤َِسرِ ٌَ ِٚ كَبِظن  ثِ بِٗ َٔ ٖ  ثِب٣ِ ِٓ ْئ ُٓ  ْٝ ، أَ ِٕ ب َٔ ٣ ٖ  َٗبهُِؿ اْْلِ ِٓ ْئ ُٓ  َٞ ُٛ : َٕ ٣َوُُُٞٞ ََّل ٣ُْعَُِت َٝ َٝ ْطََِن،  ُٔ

 ِْ ْطََِن اَِّلْظ ُٓ. 
 

(Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ) zároveň muslimov nenazývajú káfir na základe 
toho, ţe spáchajú veľké a malé hriechy, ako to robia Al-Chawariţ. Práve 
naopak, bratstvo vo viere sa preukazuje napriek páchaniu hriechov, ako hovorí 
Alláh: „Ak by bolo niekomu niečo odpustené zo strany jeho brata, nech sa 
zachová chvályhodne a nech mu zaplatí s dobrým úmyslom.“ {2:178} 
„Ak by sa dve skupiny veriacich pobili, tak ich zmierte. Ak by sa niektorá z 
nich nevraţivo správala voči druhej, bojujte proti tej, ktorá sa nevraţivosti 
dopustila, aţ kým sa neprikloní k príkazu Alláha. Ak by sa priklonila, tak 
napravte vzťahy medzi nimi so spravodlivosťou a dodrţujte spravodlivosť. 
Veď Alláh má rád tých, ktorí dodrţujú spravodlivosť. Veriaci sú bratia, 
tak napravte vzťahy medzi vašimi bratmi. Bojte sa Alláha, azda sa vám 
milosť dostane.“ {49:9-10} 
Ak sa skazený človek pridrţiava islámu, nie je mu odopretý islám ako celok 
a taktieţ sa netvrdí, ţe bude navţdy v pekle, ako hovoria Al-Muˁtazilaḧ. 
Presnejšie povedané, skazený človek je začlenený do kategórie viery, ako hovorí 
Alláh: „tak nech oslobodí veriaceho otroka.“ {4:92}  
Niekedy nie je začlenený do absolútnej viery, ako hovorí Alláh: „Veriaci sú tí, 
ktorí ak by sa Alláh spomenul, ich srdcia strach pocítia a ak by im boli 
prednesené Jeho znamenia, posilní to ešte viac ich vieru.“ {8:2} 
Prorok  povedal: „Keď sa cudzoloţník dopustí nezákonného pohlavného 
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styku, nie je veriacim v čase, keď to činí, a keď niekto pije alkoholický nápoj, 
nie je veriacim v čase pitia, a keď zlodej kradne, nie je veriacim v čase krádeţe, 
a keď lupič lúpi a pozerajú sa naňho ľudia, nie je veriacim v čase lúpeţe.“ {Al-
Buchári} 
Hovoríme (Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ), ţe to je človek s nedostatkom viery 
resp. ţe je veriacim na základe viery a súčasne skazeným človekom na základe 
páchania veľkých hriechov. Nebude mu pripísaná absolútna viera a ani mu 
absolútna viera nebude odobraná. 
 
Absolútnu vieru tvoria slová, skutky a presvedčenie. Tieto tri body však nie sú 
na totoţnej úrovni. Články viery sú základom viery: ímán je viera v Alláha, Jeho 
anjelov, Jeho knihy, Jeho poslov a v Deň posledný a taktieţ v učenie 
náboţenstva, ako je napríklad povinná ṣaláḧ (modlitba), dávanie zakáḧ 
(almuţna), zákaz cudzoloţstva a vraţdy, atď. Kto ich popiera, bude vylúčený z 
viery v dôsledku tohto popretia. 
 
Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ nezavrhujú pojem ímán (viera) ako celok v prípade 
skazeného človeka, ktorý je naďalej spojený s ummou a ktorý sa dopúšťa 
veľkých hriechov, ale súčasne verí, ţe je to zakázané. Nehovoria ani, ţe takýto 
človek bude vţdy prebývať v pekle, ako to tvrdia Al-Muˁtazilaḧ a Al-Chawariţ. 
Podľa Ahlus-sunnaḧ ide skôr o človeka s úbytkom viery. Jeho viera ubudla do 
tej miery, ţe sa dopustil hriechu. Taký veriaci je skazený a nemoţno ho nazvať 
dokonalým veriacim, ale nepovaţuje sa ani za niekoho úplne zbaveného viery. 
 
Alláh hovorí: „Ak by bolo niekomu niečo odpustené zo strany jeho brata...“ 
V tomto verši Alláh nazýva vraha bratom. Pomenovanie brat naznačuje, ţe je 
naďalej veriacim s jestvujúcim imánom, aj keď sa dopustil závaţného hriechu, 
akým je vraţda. 
 
Podstatou tejto rozpravy je, ţe ímán a islám sú vzájomne prepojené, jedno 
nejestvuje bez druhého, presnejšie povedané, ak je prítomná uváţlivo správna 
viera, islám bude jestvovať spolu s ňou. Platí to aj opačne. Keď sa spomenie 
jedno, myslí sa, ţe druhé je v ňom obsiahnuté. Ak sa oboje spomenie súčasne, 
tak sa ímán (viera) bude chápať ako dosvedčenie a presvedčenie a islám sa bude 
ponímať ako vonkajšie podriadenie sa Alláhovi vrátane vyznania skrze jazyk a 
skutky. 
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Ḥadíṡ o anjelovi Gabrielovi spomína tri úrovne: islám (podriadenie sa), ímán 
(viera) a iḥsán1 na základe čoho vidieť, ţe kaţdá úroveň súvisí s tou pred ňou. 
 

. ْْ ِٛ َؿ٤ِْس َٝ ُْوََدِز٣هِخ  َٖ ا ِٓ ِػ٤ِد٣هِخ  َٞ ُْ ا َٝ ْسِعئَِخ  ُٔ ُْ َٖ ا ِ ث٤َْ ِػ٤ِد هللاه َٝ ك٢ِ ثَبِة  َٝ 
(Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ) ohľadom Alláhových sľubov majú striedme 
postavenie medzi skupinami Al-Murţiaḧ a Al-Waˁídijaḧ 2  patriacimi ku Al-
Ḳadarijaḧ. 
 
Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ majú pravdivý a objektívny názor na rozdiel od Al-
Murţiaḧ, ktorí zastávajú názor, ţe hriech nie je obzvlášť škodlivý, ak ho 
sprevádza viera, a podobne je poslušnosť zbytočná, ak ju sprevádza kufr. Al-
Murţiaḧ majú názor, ţe viera je len názov pre svedectvo skrze srdca, hoci to 
človek nepotvrdí aj jazykom. Ich pomenovanie pochádza zo slova Al-Irţá, čo 
znamená oneskorenie resp. odklad. Inými slovami, podľa nich sú činy druhotné 
oproti viere. Bez pochýb je Al-Irţá v tomto zmysle kufr. 
 
Podľa Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ podmienkou imán (viery) je viera srdcom, 
vyznanie jazykom a aktívne fyzické skutky. Ak u človeka chýba niektorá z 
týchto troch súčastí, nemoţno ho nazývať veriacim. 
 
Skupina Al-Waˁídijaḧ tvrdí, ţe z racionálneho hľadiska musí Alláh povinne 
potrestať hriešnych a odmeniť poslušných. Podľa nich je neprípustné sa 
domnievať, ţe Alláh prepáči človeku, ktorý zomrel po spáchaní veľkého 
hriechu, bez toho, aby sa za to kajal. Toto ich presvedčenie  je nesprávne a je v 
rozpore s Ḳoránom a sunnou. Alláh povedal: 

 َّ خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ

„Alláh neodpustí, ak by bolo k Nemu čokoľvek pridruţené a odpustí mimo toho, 
komu chce.“ {4:48} 

 
V ḥadíṡoch sa často spomína, ţe hriešni veriaci podľa tawḥídu (islamského 
monoteizmu) budú vytiahnutí z pekla a budú prijatí do raja. Abu Saˁíd Al-
Chudri  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „Keď ľudia raja vstúpia do raja a 

                                            
1 Najvyššia duchovná túţba uctievať Alláha, akoby ste Ho neustále videli, a aj keď Ho nevidíte, On vás istotne 
vidí. 
2 Al-Waˁídijaḧ: Sú rovnakí ako Al-Ḳadarijaḧ pri realizácii Alláhovho sľubu (waˁíd). Veria, ţe ak človek spácha 
veľký hriech a zomrie bez pokánia, bude navţdy v pekelnom ohni. Dôvodom je, ţe Alláh hriešnikom prisľúbil 
peklo a skazu a On Svoj sľub nikdy neporuší. 
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ľudia pekla vstúpia do pekla, Alláh povie: ‚Kto má v srdci vieru ako horčičné 
zrnko, toho vyveďte von.„ Vyvedú ho von a výjdu ako spálené kostry a zmenia 
sa na uhoľ. Budú hodení do rieky ţivota, potom budú rásť ako semená rastúce 
v nánosoch bahna po povodni.“ {Al-Buchári a Muslim} 
 
Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ veria, ţe ak človek zomrie po spáchaní veľkého 
hriechu a jeho prípad bude pred Alláhom, potom ho môţe Alláh, ak chce, 
potrestať alebo mu môţe odpustiť, ako je zrejmé z vyššie uvedeného verša z 
Ḳoránu. Ak ho však Alláh potrestá, nebude zaţívať tento trest ako neveriaci, ale 
dostane sa z pekla a vstúpi do raja. 
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Láska voči ṣaḥábaḧ  

 ِ ٍِ هللاه َؾبِة َزُظٞ ـْ ْْ ِِلَ ِٜ ُِْعَ٘زِ أَ َٝ  ْْ ِٜ خُ هُُِٞثِ َٓ بَػِخ َظََل َٔ َُْغ ا َٝ ٘هِخ  َِ اُعُّ ْٛ ٍِ أَ ٞ ـُ ْٖ أُ ِٓ َٝ  ك٢ِ ِٚ ُ ثِ ُْ هللاه لَُٜ ـَ َٝ ب  َٔ ًَ
ِٚ رََؼب٠َُ: ُِ ْٞ  ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ هَ
 َّخي حي جي يه ىه مه جه

نَبَػخُ اُ٘هج٢ِِّ  َٝ : ِٚ ُِ ْٞ َٞ " ك٢ِ هَ َؾبث٢ِ كَ ـْ ا أَ ده ََّل رَُعجُّٞ ُٓ ب ثَََِؾ  َٓ ََ أُُؽد  َذَٛجاب  ْض ِٓ ْٗلََن  ْْ أَ ًُ ٕه أََؽَد ْٞ أَ َُ ِٙ اُهِر١ َْٗلِع٢ ث٤َِِد
ََّل َِٗف٤لَُٚ  َٝ  ْْ ِٛ  ."أََؽِد

 
Medzi zásady Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ patrí postoj pokoja a čistoty srdca i 
jazyka voči ṣaḥábaḧ (prorokovým spoločníkom) tak, ako to Alláh povedal: „Tí, 
ktorí prišli po nich, hovoria: ‚Pane náš, odpusť nám i našim bratom, ktorí 
nás predbehli vo viere a neučiň v našich srdciach zlobu voči tým, ktorí 
uverili. Pane náš, veď ty si Zľutujúci sa a Milostivý.‘“ {59:10} 
Riadia sa nasledovným výrokom proroka : „Neznevaţujte mojich 
spoločníkov. Ak by ktokoľvek z vás (kvôli Alláhovi) utratil zlato mnoţstvom 
rovné pohoriu Uḥud1, nebude rovnocenné zlatu s hmotnosťou jeden mudd2, ba 
ani pol mudd, ktoré by utratil jeden z nich (spoločníkov).“ {Al-Buchári} 
 
Jednou zo zásad, ktoré odlišujú Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ od iných skupín, je 
to, ţe nehanobia nikoho z prorokových ṣaḥábaḧ , nezatracujú ich a 
neprechovávajú voči nim odpor či zášť a nehovoria o nich pohŕdavo. Ich srdce i 
jazyk sú čisté. Modlia sa za nich iba tak, ako o nich povedal Alláh: 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ
 َّ خي حي جي يه ىه مه جه ين

„Tí, ktorí prišli po nich, hovoria: ‚Pane náš, odpusť nám i našim bratom, ktorí 
nás predbehli vo viere a neučiň v našich srdciach zlobu voči tým, ktorí uverili. 

Pane náš, veď ty si Zľutujúci sa a Milostivý.„“ {59:10} 
 
Alláh povedal v Ḳoráne, ktorí sú tí, čo prišli po nich a predbehli nás vo viere: 

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ُّ
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص خسمس

                                            
1 Veľké pohorie v Madíne. 
2 Starodávna platobná jednotka pouţívaná za čias proroka Muḥammada  a rovná sa 0.670 kg. 
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 خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف
َّخن حن جن مم  

„Pre chudobných emigrantov, ktorí boli vyhnaní zo svojich príbytkov a 
majetkov svojich, ktorí sledovali dobrodenie od Alláha a spokojnosť a ktorí 
pomáhajú a podporujú Alláha a jeho posla. To sú tí pravdovravní, tí, ktorí sa 

usadili v týchto príbytkoch a prijali vieru uţ pred ich príchodom, majú radi tých, 
ktorí emigrovali k nim a nenachádzajú vo svojich hrudiach ţiadnu potrebu v 

tom, čo tým bolo dané a uprednostňujú pred sebou iných, aj keď by boli sami v 
núdzi. Kto je ochránený pred svojou lakomosťou, to je ten, ktorý prospel.“ 

{59:8-9} 
 
Tieto prosebné modlitby konajú tí, ktorí prišli po nich a úprimne ich nasledovali. 
Dokazuje to ich dokonalú lásku a úctu voči prorokovým ṣaḥábaḧ . Zaslúţia si 
takúto lásku a úctu pre svoju nadradenosť a vznešenosť v isláme, pre ich 
osobitný vzťah s prorokom a pre dobro, ktoré vykonali pre celú ummaḧ. 
 
Boli to ľudia, ktorí boli nápomocní v šírení prorokovho  posolstva. To oni 
podali všetky vedomosti a celé učenie ďalej ľuďom po nich. Ahlus-sunnaḧ wal 
dţamáˁaḧ uposlúchli proroka  a ctia si týchto ľudí, lebo prorok  zakázal 
hanobiť či nenávidieť ich. Prorok  zdôraznil, ţe aj zopár skutkov jedného zo 
spoločníkov je významnejších ako mnoho činov akéhokoľvek iného muslima. Je 
tomu tak aj z dôvodu dokonalej úprimnosti a ozajstnej viery ṣaḥábaḧ  
(spoločníkov). 
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Odlišnosť medzi ṣaḥábaḧ  

. ْْ ِٜ َسارِجِ َٓ َٝ  ْْ ِٜ ْٖ كََمبئِِِ ِٓ بُع  َٔ ْع اْْلِ َٝ ٘هخُ  اُعُّ َٝ ٌِزَبُة  ُْ ِٚ ا ب َعبَء ثِ َٓ  َٕ ٣َْوجَُِٞ َٝ  َٞ ُٛ َٝ ُْلَْزِؼ  َِ ا ْٖ هَْج ِٓ ْٗلََن  ْٖ أَ َٓ  َٕ ُِٞ ٣ُلَمِّ َٝ
ِْؼُ  َْٗفبِز. ـُ َٖ َػ٠َِ اِْلَ َٜبِعِس٣ ُٔ ُْ َٕ ا ٞ ُٓ ٣ُوَدِّ َٝ  ، ََ هَبرَ َٝ ْٖ ثَْؼُد  ِٓ ْٗلََن  ْٖ أَ َٓ ََ َػ٠َِ  هَبرَ َٝ ُُْؾَد٣ْج٤َِِخ  َ  ا ٕه هللاه َ َٕ ثِؤ ُٞ٘ ِٓ ٣ُْئ َٝ

ثِْمَؼخَ َػَؽَس:  َٝ بئَخ   ِٓ بُٗٞا صَََلَس  ًَ َٝ َِ ثَْدز   ْٛ ٍَ ِِلَ ، كَوَْد َؿلَسْ "هَب ْْ ب ِؼْئزُ َٓ ُِٞا  َٔ ْْ اْػ ٌُ  "ُد َُ
ِٚ اُ٘هج٢ُِّ  ب أَْخجََس ثِ َٔ ًَ َُ اُ٘هبَز أََؽد  ثَب٣ََغ رَْؾَذ اُؽهَغَسِح؛  ُ ََّل ٣َْدُخ ٚه ثِؤَٗ َٝ  ،ُْٚ٘ َزُلٞا َػ َٝ  ْْ ُْٜ٘ ُ َػ َْ َُوَْد َزِل٢َ هللاه ثَ

. بئَخ  ِٓ أَْزثَِغ  َٝ ُْق   ْٖ أَ ِٓ ضََس  ًْ بُٗٞا أَ ًَ َٝ  ِ ٍُ هللاه َِٜد َُُٚ َزُظٞ ْٖ َؼ َٔ َُْغ٘هِخ ُِ َٕ ثِب ٣َْؽَُٜدٝ َٝ  ِٖ ِٖ ه٤َِْط ْث صَبثِِذ ْث َٝ َُْؼَؽَسِح،  ب ًَ
َؾبثَِخ. َٖ اُفه ِٓ  ْْ ِٛ َؿ٤ِْس َٝ ٔهبض ،   َؼ

 
(Ahlus-sunnaḧ) prijímajú ich (ṣaḥábaḧ) cnosti a vyšší stupeň, ktoré sú popísané 
v Ḳoráne, v ḥadíṡoch a iţmáˁ (názorová zhoda). Tých, ktorí utrácali a bojovali 
za Alláha pred víťazstvom, teda pred prímerím Al-Ḥudaibijaḧ1, povaţujú za 
znamenitejších ako tých, ktorí utrácali a bojovali aţ po tom. Povaţujú Al-
Muhaţirín2 za znamenitejších ako Al-Anṣár3. 
Veria v to, čo Alláh povedal ohľadom 313 osôb pri príleţitosti Bitky pri Badre4: 
„Môţu robiť, čo chcú, ich hriechy sú odpustené.“ {Al-Buchári} 
Nikto z tých, ktorí prisahali vernosť prorokovi  pod stromom, sa nedostane do 
ohňa pekelného, ako uviedol prorok : „Alláh je bezpochyby spokojný s nimi a 
oni nachádzajú potešenie u Alláha.“ Bolo vyše 1400 tých, o ktorých prorok 
vydal svedectvo, ţe budú prijatí do raja. {Muslim} 
Ahlus-sunnaḧ taktieţ veria v ich prijatie do raja, vrátane Al-ˁašaraḧ Al-
mubašarín5, a taktieţ ṣaḥábaḧ ako napríklad Ṡábit ibn Ḳais ibn Šammas, atď. 
 
 
                                            
1  V 6. roku po hidţre (emigrácia proroka z Mekky do Mediny) Alláhov posol a 1400 jeho spoločníkov 
pochodovali smerom k Mekke za účelom vykonania ˁumraḧ. Prorok nariadil svojim spoločníkom, aby zloţili 
zbrane a dali si na seba iḥrám (biely odev pri vykonania ḥadţdţ a ˁumraḧ), aby tak dal Ḳurajšovcom vedieť, ţe 
prichádza ako návštevník vykonať ˁumraḧ a nie ako bojovník. 
Povýšeneckí Ḳurajšovci sa však obávali toho, ţe by utrpela ich povesť, ak by sa ostatní Arabi dopočuli, ţe 
Muḥammad vstúpil do Mekky násilím. Preto vyslali delegáciu na čele so Suhaylom ibn ˁAmrom, aby sa stretli s 
prorokom a poţiadali ho o uzavretie dohody o zmierení a mieri. Určili si niekoľko tvrdých podmienok, ktoré 
Alláhov posol prijal, keďţe si to okolnosti vyţadovali. Podmienky predmetnej dohody boli nasledovné: 
 Muslimovia sa vrátia späť v tom roku. Umoţnia im však navštíviť Mekku tri dni v nasledujúcom roku. 
 Vojnové aktivity budú pozastavené po dobu 10 rokov. 
 Ak niekto z Ḳurajšovcov prejde k Muḥammadovi a stane sa muslimom, bude poslaný späť ku Ḳurajšovcom. 

Ak sa však niektorý z Muḥammadových nasledovníkov vráti ku Ḳurajšovcom, nebude poslaný späť. 
2 Ṣaḥábaḧ, ktorí sa presťahovali z Mekky do Mediny kvôli islámu. 
3 Ṣaḥábaḧ, ktorí boli podporovateľmi z Mediny a podporovali Al-Muhaţirín. 
4 Miesto juţne od Mediny, kde sa uskutočnila prvá bitka v histórii islámu. 
5 Desať prorokových spoločníkov, ktorým prorok uţ počas ich ţivota oznámil radostnú zvesť, ţe vstúpia do raja. 
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Toto tvrdenie je podloţené veršom z Ḳoránu: 

 حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف ُّ
 َّ مهٰه جه هن من

„Nevyrovnajú sa tí z vás, ktorí míňali ešte pred víťazstvom a bojovali. Tí sú na 
vyššom stupni neţ tí, ktorí míňali potom a bojovali. Avšak kaţdej skupine z nich 

Alláh sľúbil dobro.“ {57:10} 
 
„Víťazstvo“ úzko súvisí s prímerím uzavretom v Al-Ḥudaibijaḧ. Toto prímerie 
bolo pomenované ako „víťazstvo“, keďţe má ďalekosiahle dôsledky. Medzi ne 
patrí významné postavenie islámu, jeho vplyv, jeho publicita, prijatie islámu 
ľuďmi, atď. 
 
Autor hovorí: „Povaţujú Al-Muhažirín...“ Al-Muhaţirín majú dve prednosti: 
podporu a migráciu. Práve preto pochádzali správne vedení kalifovia a Al-
ˁašaraḧ Al-mubašarín 1  spomedzi Al-Muhaţirín. Súratut-Taubaḧ (Pokánie) 
a Súratul-Ḥašr (Zhromaţdenie) spomínajú nadradenosť Al-Muhaţirín nad Al-
Anṣár. Táto nadradenosť je vo všeobecnom zmysle a neznamená, ţe poniektorí 
spomedzi Al-Anṣár nie sú cnostnejší ako niektorí spomedzi Al-Muhaţirín. 
 
Abu Bakr  vo svojom prejave povedal: „My sme Al-Muhaţirín, islám sme 
prijali ako prví zo všetkých, prijali sme islám pred vami a aj v Ḳoráne je nám 
daná nadradenosť. My teda budeme vládcovia a vy (Al-Anṣár) budete 
poradcovia.“ {Al-Buchári} 
 
Autor hovorí: „Veria v to, čo Alláh povedal ohľadom 313 osôb ...“ Traduje sa, 
ţe keď chcel ˁUmar  zabiť Ḥaṭiba ibn Abi Baltaˁaḧ2  z dôvodu, ţe pri 
vykonávaní výzvednej činnosti pre Ḳurajšovcov napísal list ohľadom cesty Fatḥ 
Makkaḧ (oslobodenie Mekky), prorok  povedal ˁUmarovi : „ˁUmar! Čo ty 
vieš, Alláh videl muţov pri Badre a povedal: ‚Robte, čo chcete. Ja vám 
odpúšťam.„“ {Muslim} 
 
Autor hovorí: „Nikto z tých, ktorí prisahali vernosť prorokovi  pod 
stromom...“ Zakladá sa to na prorokových slovách ako aj na 
slovách Alláhových: 
                                            
1 Desať prorokových spoločníkov, ktorým prorok uţ počas ich ţivota oznámil radostnú zvesť, ţe vstúpia do raja. 
2 Spoločník, ktorý sa zúčastnil Bitky pri Badre. 
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 َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ُّ
„Alláh je spokojný s tými veriacimi, ktorí prisahali vernosť s tebou pod 

stromom.“ {48:18} 
 
Alláh je vskutku spokojní s veriacimi, ktorí prorokovi  prisahali baiˁaḧ 
(vernosť) pod stromom, taktieţ sa to nazýva Baiˁatur Riḍwan (prísaha 
spokojnosti). Počas vyjednávania medzi Ḳurajšovcami a prorokom 
Muḥammadom  a pred podpísaním prímeria v Al-Ḥudaibijaḧ bolo medzi 
oboma stranami mnoho vyslancov. 
 
Prorok  poslal ˁUṡmána ibn ˁAffana  so ţiadosťou, aby prijali islám, a aby 
ich informoval, ţe prorok  len prišiel vykonať ˁumraḧ. Následne sa rozšírila 
fáma, ţe ˁUṡmán  bol zabitý, čo bolo pre muslimov závaţnou vecou. 
 
Prorok  tak vyzval svojich spoločníkov, aby sa zaviazali, ţe budú bojovať 
proti Ḳurajšovcom, ktorí zabili prorokovho vyslanca poslaného k nim. 
Spoločníci sa prorokovi pod stromom zaprisahli, ţe budú bojovať. O tom Alláh 
povedal: 

 ين ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ
َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه  

„Tí, ktorí ti (Muḥammad) prisahali vernosť akoby prisahali vernosť Alláhovi, 
ruka Alláha je nad ich rukami. Kto by to porušil, ten to porušuje proti sebe 

samému. Kto splnil to, čo sľúbil Alláhovi, tomu dá odmenu obrovskú.“ {48:10} 
 
Autor hovorí: „...vrátane Al-ˁašaraḧ Al-mubašarín...“ Patria sem: Abu Bakr 
Aṣ-Ṣidíḳ, ˁUmar ibn Al-Chaṭab, ˁUṡmán ibn ˁAffan , ˁAli ibn Abi Ṭalib, Ṭalḥaḧ 
ibn ˁUbaidilláh , Az-Zubair ibn Al-ˁawám, Saˁad ibn Abi Waḳḳaṣ, Saˁíd ibn 
Zaid, Abdur Raḥman ibn ˁAuf a Abu ˁUbaidaḧ ibn Aţ-Ţarraḥ. 
 
Okrem nich sem patria aj Ṡábit ibn Ḳais, ˁUkašaḧ ibn Miḥṣan, ˁAbdullah ibn 
Salám a iní, ktorým je podľa autentických ḥadíṡov určený raj, ako sú napr. 
Chadíţaḧ bintu Chuwajlid, Fáṭimaḧ - Muḥammadova dcéra, Al-Ḥasan a Al-
Ḥusain – synovia ˁAliho ibn Abi Ṭaliba, Bilal ibn Rabaḥ , atď. 
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Najlepší z ummaḧ po prorokovi Muḥammadovi  

َُ ػ٠ِ خَلكخ أـؾبة زظٍٞ هللا  ِٚ اُ٘هْو ارََس ثِ َٞ ب رَ َٔ َٕ ثِ ٝ ٣ُوِسُّ َٝ   أَث٢ِ نَبُِت ِٖ َٖ َػ٢ِِِّ ْث ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ٤ِس ا ِٓ ْٖ أَ  َػ
 ُ٣ َٝ  ، َٕ ب َٔ َٕ ثُِؼْض ٣ُضَِِّضُٞ َٝ ُس،  َٔ ْه ُػ س ، صُ ٌْ َب: أَثُٞ ثَ ِخ ثَْؼَد َٗج٤ِِّٜ ٓه ِٙ اِْلُ ٕه َخ٤َْس َِٛر ْٖ أَ ِٓ  ِٙ َؿ٤ِْس َٝ ُ َٕ ثَِؼ٢ِِ  َزِل٢َ هللاه َسثُِّؼٞ

َؾبثَخُ َػ٠َِ رَْودِ  َغ اُفه َٔ ب أَْع َٔ ًَ َٝ ِٚ ا٥ْصَبُز،  ب َدُهْذ َػ٤َِْ َٔ ًَ ؛  ْْ ُْٜ٘ ِْ ُػضْ َػ ُْج٤ََْؼِخ.٣ َٕ ك٢ِ ا ب َٔ 
ب ثَْؼَد ارِّلَبهِ  َٔ ُْٜ٘ ُ َػ َػ٢ِِ  َزِل٢َ هللاه َٝ  َٕ ب َٔ بُٗٞا هَِد اْخزََِلُٞا ك٢ِ ُػْض ًَ ٘هِخ  َِ اُعُّ ْٛ ٕه ثَْؼَك أَ َغ أَ س  َٓ ٌْ ِْ أَث٢ِ ثَ ْْ َػ٠َِ رَْوِد٣ ِٜ

َّ هَ  ؟ كَوَده َُ ب أَْكَم َٔ ُ َس أ٣َُّٜ َٔ ُػ زُٞا،َٝ ٌَ َظ َٝ  َٕ ب َٔ ّ  ُػْض ّ  ػَ زَ ٝ ْٞ ْٞ َّ هَ هَده َٝ  ، ههلُٞا. ثهُؼٞا ثَِؼ٢ِِ  َٞ ّ  رَ ْٞ هَ َٝ ُس ٤ِِّاب،  ْٓ ِٖ اْظزَوَسه أَ ٌَ َُ
٘هِخ َػ٠َِ رَْودِ  َِ اُعُّ ْٛ . أَ ْه َػ٢ِِ  ، صُ َٕ ب َٔ ِْ ُػْض ٍِ اُهز٢ِ ٣ ٞ ـُ َٖ اِْلُ ِٓ َػ٢ِِ  ٤ََُْعْذ  َٝ  َٕ ب َٔ ْعؤََُخُ ُػْض َٓ ْعؤََُخُ  َٔ ُْ ِٙ ا بَْٗذ َِٛر ًَ  ْٕ اِ َٝ

ْ٘دَ ٣ُمَ  بُُِق ك٤َِٜب ِػ ََ ُٔ ُْ َُ ا ٘هِخ.  ِه َِ اُعُّ ْٛ ُِٜٞز أَ ْٔ ٕه ُع َٕ أَ ُٞ٘ ِٓ ْْ ٣ُْئ ُ ٜه َذَُِي أَٗ َٝ ََلكَِخ،  َِ ُْ ْعؤََُخُ ا َٓ َُ ك٤َِٜب:  ِٖ اُهز٢ِ ٣َُمِه ٌَ َُ
 ِ ٍِ هللاه ٤ِِلَخَ ثَْؼَد َزُظٞ ََ ُْ ُس، صُ  ا َٔ ُػ َٝ س ،  ٌْ . أَثُٞ ثَ ْه َػ٢ٌِِّ ، صُ ُٕ ب َٔ َٓ ْه ُػْض َٝ َٞ ْٖ َُٛئََّلِء؛ كَُٜ ِٓ َٖ ك٢ِ ِخََلكَِخ أََؽد   ْٖ نََؼ

 ِٚ ِِْٛ بِز أَ َٔ ْٖ ِؽ ِٓ  َُّ  .أََل
 

(Ahlus-sunnaḧ)schvaľujú autentické rozprávania ohľadom Amírul Mu'minín ˁAli 
ibn Abi Ṭalib . Inými slovami, Abu Bakra  povaţujú za najlepšieho človeka 
po Muḥammadovi  a po ňom, ako druhý, je ˁUmar . Na tretie miesto dávajú 
ˁUṡmána  a na štvrté ˁAliho , čo potvrdzujú tradície a jednomyseľná zhoda 
ṣaḥábaḧ (spoločníkov) pri prísahe baiˁaḧ (vernosti) ˁUṡmánovi. 
Niektorí z Ahlus-sunnaḧ majú odlišný názor ohľadom toho, či je nadradenejší 
ˁUṡmán  alebo ˁAli , ale všetci majú jednotný názor ohľadom Abu Bakra  
a ˁUmara . Čo sa týka nadradenosti ˁUṡmána  alebo ˁAliho , niektorí 
dávajú prednosť ˁUṡmánovi , niektorí zasa ˁAlimu  a niektorí k tomu 
nezaujímajú stanovisko.  
Ahlus-sunnaḧ však zaujímajú stanovisko, ţe ˁUṡmán  je nadradený nad ˁAlim 
. Podľa drvivej väčšiny Ahlus-sunnaḧ však nadradenosť ˁUṡmána  nad 
ˁAlim  nepredstavuje takú závaţnú vec, ţe by opačný názor na ňu malo byť 
povaţované za uvedenie do omylu. Pri otázke kalifátu by však takýto opačný 
názor bol samozrejme povaţovaný za uvedenie do omylu. 
Ahlus-sunnaḧ veria, ţe Abu Bakr  bol kalifom po prorokovi , potom bol 
ˁUmar , potom ˁUṡmán  a potom ˁAli . Ten, kto oponuje tomuto poradiu 
v prípade kalifátu, je vskutku zvedený do omylu. 
 
Ibn ˁUmar  vyrozprával: „Počas prorokovho ţivota sme povaţovali Abu 
Bakra za jedinečného a po ňom ˁUmara a potom ˁUṡmána (v tomto poradí podľa 
cnosti) a ďalej sme uţ medzi prorokovými spoločníkmi nerozlišovali.“ {Al-
Buchári} 



 

164 
 

 
Väčšina z Ahlus-sunnaḧ je presvedčená, ţe poradie nadradenosti správne 
vedených kalifov je v súlade s poradím, v ktorom im prináleţalo vykonávať 
funkciu kalifa. Skrz to Ahlus-sunnaḧ povaţujú ˁUṡmána  za nadradeného nad 
ˁAlim . Ich argumentom je skutočnosť, ţe ṣaḥábaḧ  (spoločníci) 
uprednostnili ˁUṡmána  pred ˁAlim pri prísahe baiˁaḧ (vernosti). Niektorí 
Ahlus-sunnaḧ však uprednostňujú ˁAliho  na základe veľkého mnoţstva 
rozprávaní o jeho cnostiach. Iní k tomu nezaujímajú stanovisko. 
Otázka správneho poradia však podľa autora nepredstavuje zásadný problém, na 
základe ktorého by oponent mal byť povaţovaný za zvedeného do omylu. Ide 
len o okrajový problém a je tu priestor na rozdielne názory. Ohľadom kalifátu je 
samozrejme povinné veriť, ţe kalifát ˁUṡmána  bol legitímny, keďţe bol 
ustanovený na základe porady šiestich 1  ṣaḥábaḧ  (spoločníkov), ktorých 
ˁUmar  oprávnil vybrať kalifa po ňom. 
 
Ak si niekto myslí, ţe kalifát ˁUṡmána  bol nelegitímny a ţe ˁAli  mal 
väčšie právo na kalifát, tak bude povaţovaný za zblúdilého novátora. Bude 
povaţovaný za mylne ovplyvneného šiitizmom a, ako autor hovorí, bude niesť 
vinu za vyhlásenie, ţe Al-Muhaţirín2 a Al-Anṣár3 činili zlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Sú nimi ˁUṡmán ibn ˁAffan , ˁAli ibn Abi Ṭalib, Ṭalḥaḧ ibn ˁubaidilláh , Az-Zubair ibn Al-ˁawám, Saˁad ibn Abi 
Waḳḳaṣ a Abdur Raḥman ibn ˁAuf. {Al-Buchári} 
2 Ṣaḥábaḧ, ktorí sa presťahovali z Mekky do Mediny kvôli islámu. 
3 Ṣaḥábaḧ, ktorí boli podporovateľmi z Mediny a podporovali Al-Muhaţirín. 
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Ahlus-sunnaḧ milujú členov prorokovej  rodiny 

 ِ ٍِ هللاه ٍَ ث٤َِْذ َزُظٞ َٕ آ ٣ُِؾجُّٞ َٝ  ِ ٍِ هللاه ٤هخَ َزُظٞ ـِ َٝ  ْْ ِٜ َٕ ك٤ِ ٣َْؾلَظُٞ َٝ  ، ْْ َُٜٗ ْٞ ُه َٞ ٣َزَ َٝ  َؽ ٍَ َ ك٢ِ ": ٤ُْش هَب ُْ هللاه ًُ ُس ًِّ أَُذ
َِ ث٤َْز٢ِ ْٛ  ."أَ

ب  ٍَ أ٣َْما هَب َٝ ٍَ ْ  كَوَب ٕه ثَْؼَك هَُس٣ْػ  ٣َْغلُٞ ث٢َِ٘ َٛبِؼ ِٚ أَ ٠ٌَ ا٤َُِْ هَِد اْؼزَ َٝ  ِٚ ِّٔ َِْؼجهبِض َػ ُِ  :" ِٙ؛ ََّل اُهِر١ َْٗلِع٢ ث٤َِِد َٝ
ُِوََساثَ  َٝ  ِ ْْ ّلِِله ًُ َٕ َؽزه٠ ٣ُِؾجُّٞ ُٞ٘ ِٓ  . "ز٣٢ُِْئ

 ٍَ هَب َٝ  :"،ب ًَِ٘بَٗخَ هَُس٣ْؽا  ْٖ ِٓ طَل٠َ  ـْ ا َٝ ًَِ٘بَٗخَ،   ََ بِػ٤ َٔ ْٖ ث٢َِ٘ اِْظ ِٓ طَل٠َ  ـْ ا َٝ  ، ََ بِػ٤ َٔ طَل٠َ ث٢َِ٘ اِْظ ـْ َ ا ٕه هللاه  اِ
ْٖ هَُس٣ْػ   ِٓ طَل٠َ  ـْ ا َٝ   ْ ْٖ ث٢َِ٘ َٛبِؼ ِٓ طَلَب٢ِٗ  ـْ ا َٝ  ،  ْ  ".ث٢َِ٘ َٛبِؼ

 
Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ milujú členov prorokovej  rodiny, povaţujú ich 
za dôverníkov a zachovávajú prorokovu vôľu ohľadom nich, ktorú vyjadril: 
„Pripomínam vám Alláha ohľadom svojej Ahlul-bajt (rodiny).“ {Muslim} 
Ďalej povedal  svojmu strýkovi Al-ˁAbbásovi po sťaţnostiach, ţe niektorí 
Ḳurajšovci utláčajú Banu Hášim: „Prisahám na Toho, ktorý drţí moju dušu 
v ruke Svojej, ţe (títo ľudia) nebudú veriacimi, kým nebudú milovať teba kvôli 
Alláhovi a príbuzenstvo so mnou.“ {At-Tirmiżi a Aḥmed} 
Taktieţ povedal : „Alláh si vyvolil banu Izmael, z banu Izmael si vyvolil banu 
Kinanaḧ, z banu Kinanaḧ si vyvolil Ḳurajšovcov, z Ḳurajšovcov si vyvolil banu 
Hášim a z banu Hášim si vyvolil mňa.“ {Muslim} 
 
Prorokova  Ahlul-bajt (rodina) sú tí, ktorým je zakázané prijať zakáḧ 
(almuţnu). Sú to Álu-ˁAli, Álu-Ţaˁfar, Álu-ˁAqíl a Álul-ˁAbbás – všetci patria k 
banu Hášim. Patria sem aj Banul-Muṭṭalib, keďţe prorok  povedal: 
„Neopustili nás ani v ţahilíjaḧ (období nevedomosti), ani v období islámu.“ 
{An-Nasái} 
 
Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ preto prechovávajú úctu voči Ahlul-bajt a prejavujú 
im náleţité uznanie pre ich vzťah s prorokom  a milujú ich pre ich úsilie 
i útrapy pri víťaznej podpore islámu. 
 
Nemilujú však neveriacich spomedzi nich, napr. jeho strýka Abu Ṭaliba. Alláh 
hovorí: 

َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ُّ  
„Aţ bude fúknuté do Trúby, vtedy uţ nebudú medzi nimi príbuzenské vzťahy a 

ani sa nebudú navzájom spytovať.“ {23:101} 
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Prorok  povedal: „Kto zaostáva v konaní dobrých skutkov, toho ani jeho 
ušľachtilý pôvod neposunie vpred (v Súdny deň).“ {Muslim} 
 
Prorok  povedal svojmu strýkovi Al-ˁAbbásovi: „...nebudú veriacimi, kým 
nebudú milovať teba...“ To znamená, ţe nikto nebude mať dokonalú vieru, 
kým nebude kvôli Alláhovi milovať prorokovu Ahlul-bajt (rodinu). Členovia 
jeho rodiny patria k Alláhovým aulija’ (dôverníkom), ktorí voči Nemu prejavujú 
poslušnosť, a preto je povinné prechovávať voči nim lásku kvôli Alláhovi. Platí 
to aj z dôvodu, ţe majú príbuzenský vzťah s prorokom . 
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Ahlus-sunnaḧ milujú matky veriacich  

 ِ ٍِ هللاه اَط َزُظٞ َٝ َٕ أَْش ْٞ ه ُ َٞ ٣َزَ َٝ  َب َخِد٣َغخ ـا اُعُٚ ك٢ِ ا٥ِْخَسِح: ُخُفٞ َٝ ٖه أَْش ُ ٜه َٕ ثِؤَٗ ُٞ٘ ِٓ ٣ُْئ َٝ  ، َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٜبِد ا ٓه أُ
 ُْٚ٘ ِٓ َٕ ََُٜب  ب ًَ َٝ  ،ِٙ ِس ْٓ َػبَلَدُٙ َػ٠َِ أَ َٝ  ِٚ َٖ ثِ َٓ ْٖ آ َٓ  ٍَ ٝه أَ َٝ  ،ِٙ ََّلِد ْٝ ضَِس أَ ًْ ّه أَ َْٜ٘ب أُ ُ َػ َُْؼب٤َُِخُ.  َزِل٢َ هللاه ِْ٘صَُخُ ا َٔ ُْ  ا

ٍَ ك٤َِٜب اُ٘هج٢ُِّ  َْٜ٘ب، اُهز٢ِ هَب ُ َػ ٣ِن َزِل٢َ هللاه دِّ َْ٘ذ اُفِّ ٣وَخَ ثِ دِّ اُفِّ َٝ" : اُضهِس٣ِد َِ لَْم ًَ َُ َػبئَِؽخَ َػ٠َِ اَُِّ٘عبِء  كَْم
 ِّ  ".َػ٠َِ َظبئِِس اُطهَؼب

 
Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ prejavujú úctu voči prorokovým manţelkám z 
dôvodu, ţe boli akoby matky veriacich. Veria, ţe tieto ţeny budú prorokovými 
manţelkami i v raji, a to najmä Chadíţaḧ , ktorá je matkou väčšiny jeho detí 
a ktorá bola prvou medzi veriacimi a ktorá ho ako prvá podporovala v jeho 
prorockom poslaní. U proroka mala najvyššie postavenie. Aṣ-Ṣiddiḳaḧ bintuṣ 
Ṣiddíḳ (ˁÁišaḧ ), o ktorej prorok  povedal: „ˁÁišaḧ prevyšuje všetky ostatné 
ţeny tak, ako ṡaríd1 prevyšuje všetky ostatné jedlá.“ {Al-Buchári} 
 
Prorokove manţelky sú tie ţeny, s ktorými prorok uzavrel nikaḥ (manţelstvo). 
Prvou z nich je Chadíţaḧ bintu Chuwajlid , s ktorou sa oţenil v Mekke pred 
tým, neţ bol poverený poslaním proroka. Prorok mal vtedy 25 rokov a ona bola 
o 15 rokov staršia. Počas jej ţivota sa neoţenil s inou ţenou. Okrem Ibrahima 
mu všetky jeho deti porodila ona. Mala v neho vieru ako prvá a bola mu oporou 
pri nosení bremena prorockého poslania. Zomrela vo veku 65 rokov, tri roky 
pred hidţrou (emigráciou). 
 
Po nej sa oţenil so Saudaḧ bintu Zamˁaḧ  a potom uzavrel svadobnú zmluvu s 
ˁÁišou . V tej dobe mala ˁÁišaḧ šesť rokov. Ich manţelstvo bolo dovŕšené po 
hidţre (emigrácii) do Mediny, keď mala deväť rokov.2 
 
Jednou z jeho manţeliek je Umm Salmaḧ , ktorú si vzal po smrti jej manţela 
Abu Salmaḧ . Ďalšou je Zainab bint Dţaḥš , s ktorou sa oţenil po tom, ako 
sa s ňou rozviedol Zaid bin Ḥariṡḧ . Toto manţelstvo sa vskutku konalo podľa 
Alláhovho osobitného plánu. Okrem toho sú jeho manţelky Ţuwairijaḧ bintu 
Ḥariṡ , Ṣafijaḧ bintu Ḥujai , Ḥafṣaḧ bintu ˁUmar  a Zainab bintu 

                                            
1  Jedno z populárnych starých východných jedál s jednoduchou prípravou, je špecifický vysokou výţivnou 
hodnotou a pozostáva z troch zloţiek: chleba, mäsa a šťavy. Arabi to pripravovali ako poctu pre hostí. 
2 Takéto manţelstvo bolo v tom období prípustné z morálneho i kultúrneho hľadiska. Pre viac informácií o 
manţelstve proroka Muḥammada s ˁÁišou viď Appendix 3. 
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Chuzaimaḧ . Všetky tieto ţeny sú jeho manţelkami a sú matkami veriacich. 
Sú jeho manţelkami i v raji. Chadíţaḧ a ˁÁišaḧ bezpodmienečne prevyšujú 
všetky ostatné. 
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Vyjadrenia šiitskej Ar-Rafiḍaḧ proti ṣaḥábaḧ  

اكِِك  َٝ ْٖ نَِس٣وَِخ اُسه ِٓ  َٕ ُءٝ ٣َزَجَسه َٝ ََ ْٛ َٕ أَ َٖ ٣ُْئُذٝ ِت اُهِر٣ ـِ ا َٞ نَِس٣وَِخ اُ٘ه َٝ  . ْْ َُٜٗ ٣َُعجُّٞ َٝ َؾبثَخَ  َٕ اُفه ُمٞ ـِ َٖ ٣ُْج اُهِر٣
.  َ َٔ ْٝ َػ ٍ  أَ ْٞ ُْج٤َِْذ ثِوَ ِٓ  ا  ْْ ِٜ ٣ِٝ َعب َٓ ٣ِٝهخَ ك٢ِ  ْس َٔ ُْ ِٙ ا٥ْصَبَز ا ٕه َِٛر : اِ َٕ ٣َوُُُٞٞ َٝ َؾبثَِخ،  َٖ اُفه ب َؼَغَس ث٤َْ ٔه َٕ َػ ٞ ٌُ ِع ْٔ ُ٣ َْٜ٘ب َٝ

 َٕ ْؼُرُٝزٝ َٓ  ِٚ ْْ ك٤ِ ُٛ ُْٚ٘ ِٓ ِؾ٤ُؼ  اُفه َٝ  ،ِٚ ِٜ ْع َٝ  ْٖ ُؿ٤َِّس َػ َٝ ُٗوَِؿ  َٝ  ِٚ ب هَْد ِش٣َد ك٤ِ َٓ َْٜ٘ب  ِٓ َٝ  ، ِرة  ًَ  َٞ ب ُٛ َٓ َٕ ُِٜدٝ ْغزَ ُٓ ب  ٓه : اِ
ٓه  اِ َٝ  ، َٕ ِف٤جُٞ ُٓ . َٕ ِطئُٞ َْ ُٓ  َٕ ُِٜدٝ ْغزَ ُٓ َه ب  ًُ ٕه  َٕ أَ َغ َذَُِي ََّل ٣َْؼزَوُِدٝ َٓ  ْْ ُٛ جَبئِِس َٝ ًَ  ْٖ ّ  َػ ْؼُفٞ َٓ َؾبثَِخ  َٖ اُفه ِٓ اِؽد   َٝ

ب ٣ُ  َٓ  َِ ُْلََمبئِ ا َٝ اثِِن  َٞ َٖ اُعه ِٓ  ْْ َُُٜ َٝ َِِخ.  ْٔ ُُْغ ُُٗٞة ك٢ِ ا ُْ اُرُّ ِٜ َْ ٣َُغُٞش َػ٤َِْ ِٙ، ثَ بئِِس ـَ ـَ َٝ  ِْ ْص ب اْْلِ َٓ لَِسحَ  ـْ َٓ ِٞعُت 
لَُس َُ  ـْ ُ٣ ْْ ُ ٜه َدَز، َؽزه٠ اِٗ ـَ  ْٕ ْْ اِ ُْٜ٘ ِٓ َُْؾَعَ٘بِد اُهز٢ِ ٣َْفُدُز  َٖ ا ِٓ  ْْ ٕه َُُٜ ؛ ِِلَ ْْ ْٖ ثَْؼَدُٛ َٔ لَُس ُِ ـْ ب ََّل ٣ُ َٓ ٤ِّئَبِد  َٖ اُعه ِٓ  ْْ ُٜ

. ْْ ْٖ ثَْؼَدُٛ َٔ ب ٤ََُْط ُِ َٓ ٤ِّئَبِد  ُؾٞ اُعه ْٔ  رَ
 
Ahlus-sunnaḧ sa dištancujú od Ar-Rafiḍaḧ1, ktorí pociťujú zášť voči ṣaḥábaḧ 
a hanobia ich, a taktieţ od An-Nawaṣib2, ktorí slovami či činmi ubliţujú Ahlul-
bajt. 
Ahlus-sunnaḧ nevenujú pozornosť nezhodám, ktoré vznikli medzi ṣaḥábaḧ. 
Veria, ţe rozprávania o nedostatkoch ṣaḥábaḧ sú buď falošné, prehnané, 
upravené alebo poprekrúcané. V tejto súvislosti je správny postoj taký, ţe je im 
(ṣaḥábaḧ) odpustené. Buď sa na základe iţtihádu3 rozhodli správne alebo sa 
dopustili chyby. 
Ahlus sunnaḧ neveria, ţe by ṣaḥábaḧ neboli spáchali ţiadne menšie či väčšie 

                                            
1 Ar-Rafiḍaḧ: Je to extrémistická šiítská sekta, ktorá sa vzdala Zaida ibin ˁAliho ibin Ḥusaina, keď preukázal 
lásku voči Abu Bakrovi a ˁUmarovi. Boli k nemu ľahostajní v meste Kúfaḧ. 
2 An-Nawaṣib: Sú to ľudia, ktorí nenávidia Ahlul-bajt (prorokovu rodinu), hanobia jej členov a povaţujú ich za 
neveriacich. Sú protivníkmi Ar-Rafiḍaḧ. 
3 Ižtihad doslovne znamená vyuţiť všetky svoje schopnosti a maximálne sa usilovať dosiahnuť cieľ, ktorým v 
tomto prípade je odvodenie Alláhových zákonov šaríe zo spoľahlivého zdroja a na základe dôkazov. Ide o 
schopnosť podať znalecký posudok v náboţenských záleţitostiach. Iţtihad je ḥarám (zakázaný) v prípade, ţe by 
mudţtahid vytvoril pravidlo podľa svojho osobného úsudku a nezakladal by ho na Ḳoráne a sunne. 
Predpoklady iţtihadu sú nasledovné: 

 Znalosť arabského jazyka, 
 Znalosť Ḳoránu a jeho tafsír (výkladu), 
 Manṭiḳ (logické myslenie), 
 Znalosť ḥadíṡov a ich rozprávačov (ˁilm ar-ridţál), 
 Znalosť princípov fiḳh, 
 Znalosť názorov ostatných učencov, 
 Znalosť jasnej a správnej ˁaḳídaḧ ahlus-sunnaḧ. 

Po splnení týchto predpokladov muţtahid odvodzuje zákony šarí’e z nasledovných štyroch zdrojov: 
 Ḳorán: je bezpochyby prvým zdrojom islamských zákonov a nariadení. 
 Sunnaḧ: sú to prorokove slová, činy a výroky. 
 Iţmáˁ (názorová zhoda): ide o všeobecnú názorovú zhodu „ulam‟a (učencov) určitej doby ohľadom určitej 

otázky. 
 Ḳijás (analógia): ide o vyvodenie zákona na základe podobnosti inému zákonu. 
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hriechy. Veria, ţe je všeobecne moţné, ţe sa mohli dopustiť hriechu. Majú však 
jedinečné vlastnosti a cnostné činy, pre ktoré sú im odpustené ich chyby. Budú 
im odpustené dokonca aj také chyby, ktoré by neboli odpustené ľuďom 
neskoršieho obdobia. Je tomu tak preto, lebo ich chyby sú ospravedlnené skrze 
ich cnosti, ktoré ľudia po nich nemajú. 

 
Na rozdiel od Ar-Rafiḍaḧ sa Ahlus-sunnaḧ dištancujú od krajného postoja 
v prospech ˁAliho . Ar-Rafiḍaḧ nenávidia starších ṣaḥábaḧ  (spoločníkov), 
hanobia ich a povaţujú ich za kufár (neveriacich). Väčšina z nich, hoci uráţa 
ṣaḥábaḧ  (spoločníkov) a správne vedených kalifov 1 , vyjadruje zveličené 
tvrdenia o ˁAlim a jeho potomkoch a verí v ich boţskosť. Títo ľudia boli známi 
uţ za ţivota ˁAliho pod vedením ˁAbdullaha ibn Saba‟. Tento muţ bol ţid, ale 
neskôr sa stal muslimom. Snaţil sa váţne poškodiť islám a muslimské 
spoločenstvo tak, ako ţidia poškodili a úplne skazili kresťanstvo. 
 
Pomenovanie Ar-Rafiḍaḧ im po prvýkrát dal Zaid ibn ˁAli. Keď ho šiiti 
poţiadali, aby sa dištancoval od poslušnosti voči kalifovi Abu Bakrovi 
i ˁUmarovi , aby mu šiiti mohli prisahať baiˁaḧ (vernosť), on to odmietol. 
Keď odišli od neho, povedal: „Opustili ste ma (arab. rafaḍumuni - زكمز٢ٗٞٔ).“ 
Na základe toho ich odvtedy nazývajú Ar-Rafiḍaḧ. Majú veľký počet siekt - 
niektoré sú extrémistickejšie neţ ostatné. 
 
Al-Chawariţ recipročne zaujali voči Al-Rawafiḍ opačný postoj a nazvali ˁAliho, 
Muˁawijaḧ a všetkých ṣaḥábaḧ neveriacimi, ktorí ich sprevádzali. Vstúpili do 
vojny s nimi a vyhlásili, ţe je prípustné vziať ich ţivot a majetok. 
 
Ahlus-sunnaḧ sa dištancujú aj od postoja An-Nawaṣib, ktorí prejavovali odpor 
a nenávisť voči prorokovej Ahlul-bajt (rodine) zo známych politických dôvodov. 
V súčasnosti uţ neexistujú. 
 
Ahlus-sunnaḧ nevenujú pozornosť nezhodám, ktoré vznikli medzi ṣaḥábaḧ , 
t.j. nezhodám medzi ˁAlim , Ṭalḥaḧom  a Zubairom  po atentáte na 
ˁUṡmána  či tomu, čo sa neskôr odohralo medzi ˁAlim , Muˁawijaḧ  
a ˁAmrom ibn Al-ˁAasom , atď. 

                                            
1 Abu Bakr Aṣ-Ṣidík, ˁUmar ibn Al-Chaṭab a ˁUṡmán ibn ˁAfán. 
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Ahlus-sunnaḧ veria, ţe rozprávania o ich nedostatkoch sú mnohokrát nepravdivé 
alebo poprekrúcané. Ich skutočné nedostatky povaţujú za odpustené a veria, ţe 
v tomto ohľade sú v pozícii mudţtahid1. Napriek tomu neveria, ţe by ṣaḥábaḧ  
neboli spáchali ţiadne menšie či väčšie hriechy. Majú však jedinečné cnosti 
a výnimočné skutky, sprevádzali proroka  a spolu s ním konali dţihád2, a preto 
im je odpustené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Ten ktorý urobí iţtihád 
2 Dţihád sa nesprávne prekladá ako „svätá vojna“ a tento preklad sa médiami spopularizoval. Pre viac informácií 
o dţiháde viď Appendix 2. 
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Ṣaḥábaḧ  sú tí najlepší z tejto ummy 

 ِ ٍِ هللاه ٍِ َزُظٞ ْٞ هَْد صَجََذ ثِوَ َٝ   أُُؽد َِ ْٖ َعجَ ِٓ  ََ َٕ أَْكَم ب ًَ  ِٚ ْْ اَِذا رََفدهَم ثِ ِٛ ْٖ أََؽِد ِٓ ده  ُٔ ُْ ٕه ا أَ َٝ  ، ِٕ ُْوُُسٝ ْْ َخ٤ُْس ا ُ ٜه أَٗ
. ْْ ْٖ ثَْؼَدُٛ ٔه ِٓ ِٛ  َذَٛجاب  ْٖ أََؽِد ِٓ َدَز  ـَ َٕ هَْد  ب ًَ ْه اَِذا  ْٝ ُؿلَِس صُ ُؾُٞٙ، أَ ْٔ ْٝ أَر٠َ ثَِؾَعَ٘بد  رَ ُْ٘ٚ، أَ ِٓ ُٕ هَْد رَبَة  ٞ ٌُ ؛ ك٤ََ ْٗت  ْْ َذ

د   ٔه َؾ ُٓ ْٝ ثَِؽلَبَػِخ  ِٚ، أَ َِ َظبثِوَزِ ُْ٘ٚ. َُُٚ؛ ثِلَْم ِٚ َػ لَِّس ثِ ًُ ٤َْٗب  ِٝ اْثز٢َُِِ ثِجَََلء  ك٢ِ اُدُّ ِٚ، أَ ْْ أََؽنُّ اُ٘هبِض ثَِؽلَبَػزِ  اُهِر١ ُٛ
بثُٞا؛ كََُِٜ كَبِذَ  ـَ ْٕ أَ : اِ َٖ ِِٜد٣ ْغزَ ُٓ بُٗٞا ك٤َِٜب  ًَ ُٞز اُهز٢ِ  ُٓ ٤َْق اِْلُ ٌَ َؾوهوَِخ؛ كَ ُٔ ُْ ُِٗٞة ا َٕ ََٛرا ك٢ِ اُرُّ ب ًَ ْٕ ا  اِ َٝ  ، ِٕ ْْ أَْعَسا

. لُٞز  ـْ َٓ طَؤُ  ََ ُْ ا َٝ اِؽد ،  َٝ ْْ أَْعس    أَْخطَئُٞا؛ كََُِٜ
 َِ ْٖ كِْؼ ِٓ ُس  ٌَ ْ٘ ُْوَْدَز اُهِر١ ٣ُ ٕه ا ْه اِ ِ  صُ ِٕ ثِبّلِله ب َٔ ٣ َٖ اْْلِ ِٓ ؛  ْْ ِٜ َؾبِظِ٘ َٓ َٝ  ِّ ْٞ ُْوَ َِ ا ِْ٘ت كََمبئِ لُٞز  ك٢ِ َع ـْ َٓ َ  َْٗصز   ْْ ه٤َِِ ِٜ ثَْؼِم

بُِؼِ. َِ اُفه َٔ َؼ ُْ ا َٝ ِْ اُ٘هبكِِغ،  ِْ ِؼ ُْ ا َٝ اُُّْ٘فَسِح،  َٝ ِْٜغَسِح،  ُْ ا َٝ  ،ِٚ ُِْغَٜبِد ك٢ِ َظج٤ِِِ ا َٝ  ،ِٚ َزُظُِٞ َٝ 
ْٖ َٗظََس ك٢ِ ِظ٤َسحِ  َٓ َٝ  ََ ُْ ْْ َخ٤ُْس ا ُ ٜه َْ ٣َو٤ِ٘اب أَٗ ؛ َػِِ َِ ُْلََمبئِ َٖ ا ِٓ  ِٚ ْْ ثِ ِٜ ُ َػ٤َِْ ٖه هللاه َٓ ب  َٓ َٝ ثَِف٤َسح ،  َٝ   ْ ِْ ِّ ثِِؼ ْٞ ُْوَ ِِْن ثَْؼَد ا

 َ٢ِٛ ِخ اُهز٢ِ  ٓه ِٙ اِْلُ ِٕ َِٛر ْٖ هُُسٝ ِٓ حُ  َٞ ْل ُْ اُفه ُ ٜه أَٗ َٝ  ، ْْ ْضُُِٜ ِٓ  ُٕ ٞ ٌُ ََّل ٣َ َٝ  َٕ ب ًَ ْٗج٤َِبِء، ََّل  ِ. اِْلَ َٜب َػ٠َِ هللاه ُٓ َس ًْ أَ َٝ  ِْ َٓ  َخ٤ُْس اِْلُ
 
Z prorokových  výrokov je jasné, ţe ṣaḥábaḧ boli najlepšími ľuďmi svojej 
doby a dokonca ich milodar vo forme zlata s hmotnosťou jeden mudd1 prevyšuje 
milodar iných vo forme zlata mnoţstvom rovným pohoriu Uḥud2. Ak sa niekto z 
nich dopustil nejakých chýb, buď za to učinil pokánie alebo také cnostné skutky, 
ktoré ich anulujú, alebo je mu odpustené ako odmena za jeho cnosti a skrze 
prorokovo  šafáˁḧ3, lebo práve ṣaḥábaḧ si toto orodovanie zaslúţia najviac. 
Eventuálne boli vystavení skuške na zemi slúţiacej ako pokánie. Toto sa týka 
ich skutočne preukázaných chýb. Ohľadom otázok, v ktorých vykonali iţtihád, 
je stanovisko nasledovné: Ak dospeli k správnemu záveru, dostanú dve odmeny 
a ak urobili chybu, dostanú jednu odmenu a chyba im bude odpustená. 
Ich neţiaduce činy sú bezvýznamné a je ich málo. Bude im odpustené pre ich 
cnosti a ušľachtilé činy, pre ich vieru v Alláha a Jeho proroka, pre ich konanie 
dţihád kvôli Alláhovi, pre ich hidţru (emigráciu) a podporu, pre ich dôleţité 
znalosti a ich dobré skutky, atď. 
Kto si prečíta ich ţivotopisy s porozumením a vnímavosťou a pochopí, aké 
odmeny im Alláh udelil, zaiste si uvedomí, ţe ṣaḥábaḧ sú najlepšími ľuďmi po 
prorokoch. Nebol a ani nebude nikto im podobný. V tejto ummaḧ, ktorá je 
najlepšia zo všetkých ostatných spoločenstiev, sú títo zboţní ľudia u Alláha 
najpokrnejší. 
 

                                            
1 Starodávna platobná jednotka pouţívaná za čias proroka Muḥammada  a rovná sa 0.670 kg. 
2 Veľké pohorie v Madíne. 
3 Orodovanie a prihováranie sa. 
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Prorokove výroky dokazujú, ţe ṣaḥábaḧ  sú najlepšími ľuďmi svojej doby. 
Ich milodar vo forme zlata s hmotnosťou jedného mudd či dokonca jeho 
polovice prevyšuje milodar ľudí po nich vo forme zlata mnoţstvom rovný 
pohoriu Uḥud.  Preto im budú chyby prepáčené vzhľadom na ich cnosti. 
 
Autor si kladie za cieľ upozorniť na bod, ţe ţiaden prorokov ṣaḥábí  
(spoločník) nezomrel vo chvíli, keď páchal taký hriech, ktorý by bol dôvodom 
Alláhovho hnevu. Ak niekto z nich naozaj spáchal hriech, buď: 

- učinil pokánie pred smrťou alebo, 
- vykonal cnostné skutky prevyšujúce jeho hriechy alebo,  
- mu bude odpustené, keďţe prijal islám medzi prvými, ako napr. ṣaḥábaḧ , 

ktorí sa zúčastnili na Bitke pri Badre, alebo tí, ktorí zloţili Baiˁatuš-šaţaraḧ1 
alebo, 

- im bude odpustené skrz orodovanie  proroka , pretoţe si ho  najviac 
zaslúţia, alebo  

- im boli uloţené skúšky v ţivote, skrze majetok či potomstvo v rámci 
odpustenia hriechov. 

 
Ohľadom ich preukázaných chýb treba mať spomínaný postoj a vo veci iţtihádu 
sú im chyby odpustené. To všetko hovorí v prospech ich výnimočnej čistoty a 
ušľachtilosti. Ich pochybenia sú v porovnaní s ich cnosťami a mimoriadnymi 
skutkami ako kvapka v oceáne. Alláh si vyvolil Svojho proroka  a taktieţ 
vybral jeho spoločníkov. Práve preto sú títo zboţní ľudia najlepšími bytosťami 
po prorokoch v rámci tejto ummy, ktorá je najlepšia zo všetkých ostatných 
spoločenstiev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Prísaha vernosti pod stromom. 
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Ahlus-sunnaḧ veria v karamatul-aulija’ 

بِد  َٓ َسا ٌَ ٘هِخ: اُزهْفِد٣ُن ثِ َِ اُعُّ ْٛ ٍِ أَ ٞ ـُ ْٖ أُ ِٓ َُْؼبَداِد ك٢ِ َٝ اِزِم ا َٞ ْٖ َخ ِٓ  ْْ ِٜ ُ َػ٠َِ أ٣َِْد٣ ب ٣ُْغِس١ هللاه َٓ َٝ ٤َُِبِء  ْٝ اِْلَ
ِْ ك٢ِ ظُ  َٓ ْٖ َظبُِِق اِْلُ ؤْصُِٞز َػ َٔ ُْ ب ًَ اُزهؤْص٤َِساِد،  َٝ ُْوُْدَزِح  اِع ا َٞ ْٗ أَ َٝ بَؼلَبِد  ٌَ ُٔ ُْ ا َٝ  ِّ ُُْؼُِٞ اعِ ا َٞ ْٗ َؿ٤ِْسَٛب، أَ َٝ ِْٜق  ٌَ ُْ َٞزِح ا

ْدِز َٛ  ـَ  ْٖ َػ ُْو٤َِ َٝ ِّ ا ْٞ ُعَٞدح  ك٤َِٜب ا٠َُِ ٣َ ْٞ َٓ  ٢َِٛ َٝ ِخ،  ٓه ِٕ اِْلُ َظبئِِس هُُسٝ َٝ  َٖ اُزهبثِِؼ٤ َٝ َؾبثَِخ  َٖ اُفه ِٓ ِخ  ٓه ِٙ اِْلُ ِخ.ِر َٓ  ب
 
Viera v karamatul-aulija’ 1  je súčasťou základných myšlienok Ahlus-sunnaḧ. 
Patria sem aj mimoriadne udalosti, ktoré Alláh zjavuje skrze aulija’ vo forme 
rôznych vedomostí, duchovných záţitkov, síl a vplyvov, ako aj tie, ktoré sú 
spomenuté v Ḳoráne v súratul-Kahf (Jaskyňa) a na iných miestach ohľadom 
predošlých spoločenstiev a počiatočného obdobia ṣaḥábaḧ (spoločníkov) a 
tábiˁín2 tejto ummy, a taktieţ karamat, ktoré existujú vo všetkých skupinách 
tejto ummy aţ do súčasnosti a budú sa objavovať aj naďalej aţ do Súdneho dňa. 
 
Mnohé zmienky v Ḳoráne i ḥadíṡoch ako aj starodávne i súčasné udalosti sú 
dôkazom karamat tých, ktorí nasledujú správne vedenie Alláhových poslov. 
Karamat je neobvyklá udalosť, ktorú Alláh zjaví skrze niektorých z Jeho aulija’ 
(dôverníkov) s cieľom podporiť nejakú svetskú či duchovnú záleţitosť. Rozdiel 
medzi karamat a muˁţizat (zázrakmi) je taký, ţe muˁţizaḧ (zázrak) súvisí 
s poslaním proroka . 
 
Medzi karamat a zázrakmi je veľa rozdielov, medzi najdôleţitejšie patria: 
1. Sú podobné zázrakom, ktoré dokazujú dokonalosť Alláhovej moci a 

dominancie Jeho vôle. Nech Alláh chce čokoľvek, On je toho veru najväčším 
Uskutočniteľom. Alláh má okrem nám známych spôsobov a príčin aj iné 
spôsoby, ktoré sú za hranicou ľudského poznania a zmyslového vnímania. 
 
Príbeh Aṣḥábul-kahf (Ľudí jaskyne) je jedným z takýchto udalostí, keď im 
Alláh privodil dlhodobý spánok a ochránil ich telá pred rozkladom. 
Nasledovnou udalosťou je, keď Zachariáš vošiel k Márii (ˁImránovej dcére) 
do miḥráb3, našiel u nej potravu, a preto udivene povedal: 
 

                                            
1 Karamat (javy podobné zázrakom), ktoré vykonali muslimovia s vysokým stupňom zboţnosti skrz dôkladné 
a správne vzdelanie a praktizovanie islámu. 
2 Generácia nasledujúca hneď po ṣaḥábaḧ, ktorí stretli ṣaḥábaḧ v stave, keď sa stali veriacimi, a ktorí zomreli v 
pevnej viere. 
3 Výklenok určený na modlenie. 
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َّهت مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن ُّ  
„‚Mária, odkiaľ to máš?!„ Povedala: ‚Je to od Alláha. Alláh dáva tomu, komu 

chce, bez počítania.„“ {3:37} 
 
Patrí sem i Máriino otehotnenie a narodenie Jeţiša  bez otca a Jeţišovo 
 rozprávanie uţ v kolíske, atď. 

 
2. Karamat sú taktieţ dôkazom potvrdenia proroctva, keďţe aulija’ prijímajú 

tieto karamat skrze nasledovanie správneho vedenia prorokov a skrze tomu 
zodpovedajúci ţivot. 

 
3. Karamat sú radostné zvesti, ktoré im Alláh dal uţ na svete. Bušra (zvesť) je 

kaţdá vec, ktorá dokazuje, ţe sú walí (ochrancom, podporovateľom, 
priateľom, atď.) a ţe v posmrtnom ţivote budú mať dobrý koniec. 

 
Karamat ešte stále jestvujú v tejto umme a budú existovať aţ do Súdneho dňa 
a pozorovaním sú najlepšie dokázateľné. 
 
Al-Muˁtazilaḧ a niektorí Al-Ašˁaríaḧ taktieţ popierajú výskyt karamat tvrdiac, ţe 
sú to vlastne zázraky. Je to však nepravdivé tvrdenie, keďţe karamat, ako sme 
spomínali, nie sú spojené s poslaním proroka. 
 
Podľa Ahlus-sunnaḧ Alláh definuje walího (dôverníka) v Ḳoráne, kde hovorí: 

َّ ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  

„Verní aulija’ (dôverníci) Alláha niet o nich strach (ţiadny) a ani nebudú 
zarmútení, tí, ktorí uverili a vyvarovali sa (podrobením sa Jeho príkazom).“ 

{10:62-63} 
 
Tento verš uvádza, ţe Alláhov walí je zboţný veriaci, ktorý má bázeň pred 
Alláhom, miluje Alláha, nasleduje Jeho náboţenstvo a Jeho pravidlá, snaţí sa o 
Alláhovu spokojnosť a drţí sa medzí, ktoré stanovil Alláh. Je jedným z 
Alláhových sluţobníkov, je pod Jeho dohľadom a autoritou, nedokáţe si sám 
pomôcť ani uškodiť a sám nevie, čo pre neho Alláh stanovil. Taký je Alláhov 
walí podľa Ahlus-sunnaḧ. 
 
Človek môţe nadobudnúť status walího vykonávaním farḍ (povinných) i nafil 
(dobrovoľných) úkonov v rámci uctievania, kým ho Alláh nebude milovať. 
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Podľa sufistickej 1  definície má walí iný, nový význam, ktorý je odlišný od 
chápania Ahlus-sunnaḧ. Podľa nich je walí niekto, koho si vybral Alláh, hoci by 
dotyčný nebol spravodlivý a zboţný, na základe čoho by ho miloval Alláh. 
Status walího je podľa ich názoru boţský dar, ktorý je daný bezdôvodne a bez 
uváţenia. Z tohto dôvodu sú presvedčení, ţe niektorí previnilci, zločinci, 
duševne chorí a nemorálni ľudia sú aulija’ jednoducho preto, ţe vykonávajú 
výnimočné činy, napr. vstup do ohňa, zraňovanie tela zbraňami, chytanie hadov 
rukami a predpovede o nepoznateľnom, atď. Za aulija’ dokonca povaţujú i ľudí, 
ktorí pijú alkohol a dopúšťajú sa zina (smilstva, cudzoloţstva), a hovoria: 
„Skutočného walího nikdy nezasiahne hriech.“ 

                                            
1  Aṣ-Ṣufiaḧ: Pojem „ṣufizmus“ nebol známy v časoch posla, ṣaḥábaḧ či tábiˁín. Vznik skupiny s týmto 
pomenovaním prehĺbil rozpory medzi muslimami. Ṣufisti vo väčšom rozsahu šíria bidˁaḧ (inováciu) a dopúšťajú 
sa menšieho i väčšieho širku (pridruţovanie k Alláhovi v uctievaní). 
Niţšie je uvedené porovnanie medzi vierou a rituálmi ṣufizmu a islámu na základe Ḳoránu a sunny. 
1. Ṣufizmus má mnoho odnoţí alebo ṭaríḳaḧ (sekty), napr. Tíţanijaḧ, Ḳádirijaḧ, Naḳšabandijaḧ, Šáżilijaḧ, 

Rifáˁijaḧ, atď. 
Islám zakazuje takéto sektárstvo. Alláh hovorí: „...nepatrite medzi polyteistov, k tým, ktorí rozdelili svoje 
náboţenstvo a z ktorých sa vytvorili skupiny. Kaţdá skupina sa raduje z toho, čo má.“ {30:31-32} 

2. Ṣufisti uctievajú popri Alláhovi iných, napr. prorokov a aulija’, ţivých či mŕtvych. Hovoria: „Madad ó posol 
Alláhov, madad ó Zajnab a madad ó Ḥusain.“ Znamená to „Pomôţ nám a daj nám zo svojej štedrosti a 
zmierni nám utrpenie a odvráť od nás nešťastie.“ Ide o veľký širk a takýto človek je káfir. 
Alláh nám zakazuje vzývať resp. ţiadať o pomoc kohokoľvek okrem Neho Samotného v záleţitostiach, ktoré 
sú mimo schopností toho človeka: „a tí, ktorých vzývate mimo Neho, tí nevlastnia ani nad blanou kôstky 
datle, ak by ste ich vzývali, nebudú počuť vaše vzývanie a aj keby počuli, nikdy by vám nič nesplnili. A v 
deň zmŕtvychvstania odmietnu uznať vaše pridruţovanie.“ {35:13-14} 

3. Ṣufisti povoľujú tanec, bubny, hudobné nástroje a zvýšenie hlasu pri vykonávaní żikr. 
Alláh hovorí: „Veriaci sú tí, ktorých srdcia sa zachvievajú, keď sa spomína Alláh, a ktorých viera sa posilní, 
keď sa im prenášajú Jeho znamenia, a na Pána svojho sa spoliehajú…“ {8:2} 

4. Ṣufisti činia żikr tak, ţe iba vyslovujú meno Alláhovo, teda hovoria: „Alláh, Alláh, Alláh“. Je to bidˁaḧ a v 
isláme to nemá ţiadny význam. Zachádzajú dokonca do krajností a hovoria: „A, a, a“ alebo „Hu, hu.“ 
Prorok učil muslimov, aby spomínali Alláha slovami, ktoré majú skutočný význam, a za ktoré budú 
odmenení, ako napr. Subḥánalláh, Al-ḥamdulilláh, lá iláha illa Alláh, Alláhu akbar, atď. 

5. Ṣufisti tvrdia, ţe majú gnózu resp. poznanie neviditeľného. 
Ḳorán potvrdzuje, ţe sú klamári. Alláh hovorí: „Povedz: ,Nikto z tých, ktorí sú na nebesiach i na zemi, 
nepozná nepoznateľné okrem Alláha...„“ {27:65} 

6. Ṣufisti tvrdia, ţe Alláh stvoril svet kvôli Muḥammadovi. 
Ḳorán potvrdzuje, ţe sú klamári. Alláh hovorí: „A veru dţinov a ľudí som stvoril jedine preto, aby Ma 
uctievali.“ {51:56} {15:99} 

7. Ṣufisti tvrdia, ţe majú poznanie priamo od Alláha, a to bez sprostredkovania od proroka a v bdelom stave. 
8. Ṣufisti oslavujú mawlid (prorokovo narodenie) a majú zhromaţdenia, kde vyprosujú poţehnanie pre proroka, 

ale konajú v rozpore s jeho učením tým, ţe zvyšujú hlas pri żikr, a tým, ţe ich anášíd (náboţenské piesne) a 
ḳasídah (básne) obsahujú širk. 

9. Ṣufisti chodia k hrobom, prosia mŕtvych v nich o poţehnanie, v rámci rituálu chodia okolo nich (tawaaf) a na 
tieto miesta prinášajú obety. 

Všetky spomenuté praktiky uctievania sa povaţujú za širk, a sú v rozpore s tawḥídul-ulúhijaḧ (Alláhovou 
jedinečnosťou ako Boha). Pre viac informácií o tawḥíd viď Appendix 1. 
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V definícii waliho idú omnoho ďalej. Tvrdia dokonca, ţe walí ovláda vesmír; ţe 
povie nejakej veci „Buď!“ a ona je. Podľa ich názoru, kaţdého walího menoval 
Alláh a v jeho moci je nejaký aspekt tvorenia. 
 
Štyria aulija’ vraj drţia zem za jej štyri rohy, kaţdý zo siedmich ďalších aulija’ 
dozerá na jeden zo siedmich svetadielov, v kaţdej oblasti je niekoľko aulija’ - 
tridsať alebo štyridsať v Egypte a podobný počet v Sýrii a Iraku - a kaţdý má 
niečo na starosti. Nad nimi všetkými je jeden walí, ktorý sa nazýva Al-ḳuṭb Al-
akbar (doslovne veľký stĺp či veľká os) alebo Al-Ġhawṡ (zdroj pomoci) a on je 
vraj ten, kto je zodpovedný za záleţitosti celého sveta. 
 
Tituly Al-Ġhawṡ prináleţia výlučne Alláhovi, ktorý je pomocníkom tých, ktorí 
hľadajú pomoc. Je teda neprípustné ţiadať pomoc od niekoho iného, či by to bol 
anjel, poslaný prorok, ṣaḥábaḧ (spoločníci) alebo učenci. Ten, kto tvrdí, ţe ľudia 
na zemi môţu hľadať útočisko (zverovať svoje obavy, ţiadať, aby boli ušetrení 
od ujmy, ţiadať o milosť, atď.) u tristo, ktorí to postúpia ďalej sedemdesiatim, 
ktorí to postúpia štyridsiatim, ktorí to postúpia siedmim, ktorí to postúpia 
štyrom, ktorí to nakoniec postúpia Al-Ġhawṡ, ten je klamár, ktorý zblúdil, a je 
mušrik. Alláh hovorí: 

 لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض ُّ
َّجل مك  

„Keď sa ťa spýtajú sluţobníci Moji na Mňa, vedz, ţe som blízko a ţe odpoviem 
na prosbu prosiaceho, keď ma poprosí. Nech však výzvu Moju poslúchnu a nech 

vo Mňa veria - snáď sa tí ľudia správne rozhodnú a pôjdu správnou cestou!“ 
{2:186} 
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Ahlus-sunnaḧ sa pridŕţajú prorokovej  sunny 

 ِ ٍِ هللاه بَػِخ ارِّجَبُع آصَبِز َزُظٞ َٔ َُْغ ا َٝ ٘هِخ  َِ اُعُّ ْٛ ْٖ نَِس٣وَِخ أَ ِٓ ْه  َٖ  صُ ٤ُِ ٝه َٖ اِْلَ َِ اُعهبثِو٤ِ ارِّجَبُع َظج٤ِ َٝ ا،  ِٛسا ظَب َٝ ثَبِن٘اب 
 ِ ٍِ هللاه ٤هِخ َزُظٞ ـِ َٝ ارِّجَبُع  َٝ َْٗفبِز،  اِْلَ َٝ  َٖ َٜبِعِس٣ ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ  : ٍَ َٖ "َؽ٤ُْش هَب اِؼِد٣ َِلَبِء اُسه َُ ُْ ُظ٘هِخ ا َٝ ْْ ثُِع٘هز٢ِ  ٌُ َػ٤َِْ

ْؾَدصَبِد  ُٓ َٝ  ْْ ًُ ا٣ِهب َٝ اِعِر،  َٞ ٞا َػ٤ََِْٜب ثِبُ٘ه َػمُّ َٝ ٌُٞا ثَِٜب،  عه َٔ ْٖ ثَْؼِد١، رَ ِٓ  َٖ ِْٜد٤ِّ٣ َٔ ُْ َه ثِْدَػخ  َلََلَُخ  ا ًُ ٕه  ِ ِٞز؛ كَب ُٓ  ."اِْلُ
د   ٔه َؾ ُٓ َُْْٜد١ِ َْٛد١ُ  َخ٤َْس ا َٝ  ،ِ ُّ هللاه ََل ًَ  ِّ ََل ٌَ ُْ َدَم ا ـْ ٕه أَ َٕ أَ ٞ ُٔ ٣َْؼَِ َٝ  ِّ ََل ًَ  ْٖ ِٓ  ِٙ ِ َػ٠َِ َؿ٤ِْس َّ هللاه ََل ًَ  َٕ ٣ُْئصُِسٝ َٝ

د   ٔه َؾ ُٓ َٕ َْٛد١َ  ٞ ُٓ ٣ُوَدِّ َٝ َ٘بِف اُ٘هبِض،  ـْ . أَ َِّ أََؽد  ًُ ََ  َػ٠َِ َْٛد١ِ  ْٛ ٞا أَ ُّٔ ُظ َٝ ٘هِخ،  اُعُّ َٝ ٌِزَبِة  ُْ ََ ا ْٛ ٞا أَ ُّٔ ََُِٜرا ُظ َٝ
بَز اظْ  ـَ بَػِخ هَْد  َٔ َُْغ َٕ َُْلعُ ا ب ًَ  ْٕ اِ َٝ ُْلُْسهَخُ،  ٛب ا ِلدُّ َٝ بُع،  َٔ ٢َِٛ اَِّلْعزِ بَػخَ  َٔ َُْغ ٕه ا بَػِخ؛ ِِلَ َٔ َُْغ ِّ ا ْٞ ُْوَ ب َُِْ٘لِط ا ٔا

ؼِ  ِٔ ْغزَ ُٔ ُْ .ا َٖ ٤ . ِٖ ٣ اُدِّ َٝ  ِْ ِْ ِؼ ُْ ِٚ ك٢ِ ا ُد َػ٤َِْ َٔ َُ اُضهبُُِش اُهِر١ ٣ُْؼزَ ـْ َٞ اِْلَ بُع ُٛ َٔ ْع اْْلِ َٝ  ٍِ ٞ ـُ ِٙ اِْلُ َٕ ثَِِٜر ْْ ٣َِصُٗٞ ُٛ َٝ
ب َُُٚ رََؼُِّن   ٔه ِٓ َِٛسح   ْٝ ظَب ٍ  ثَبِنَ٘خ  أَ ب َٔ أَْػ َٝ   ٍ ا َٞ ْٖ أَْه ِٓ ِٚ اُ٘هبُض  ب َػ٤َِْ َٓ ٤َغ  ِٔ ِٖ ثِ  اُضهََلصَِخ َع ٣ َْ٘مجِهُ  بُدِّ بُع اُهِر١ ٣َ َٔ ْع اْْلِ َٝ
ِخ. ٓه ْٗزََؽَس ك٢ِ اِْلُ ا َٝ ضَُس اَِّلْخزََِلُف،  ًَ  ْْ بُُِؼ؛ اِْذ ثَْؼَدُٛ ِٚ اُعهَُِق اُفه َٕ َػ٤َِْ ب ًَ ب  َٓ  َٞ ُٛ 

 
Súčasťou spôsobu ţivota Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ je aj to, ţe nasledujú 
prorokove  zvyky skrze skutky i v duchovnom zmysle, nasledujú ţivot tých, 
ktorí sa stali prvými veriacimi spomedzi Al-Muhaţirín 1  a Al-Anṣár 2 , 
a zachovávajú prorokovu  vôľu, ktorú vyjadril slovami: „Je vám uloţená 
povinnosť, keď uţ tu nebudem, ţiť podľa mojej sunny a tradície správne 
vedených kalifov, ktorí odo mňa dostali správne vedenie. Uchopte ju zadnými 
zubami3 a všetkými silami sa jej pevne pridŕţajte a chráňte sa pred zavádzaním 
inovácií, lebo kaţdá inovácia je zvedením do omylu.“ {At-Tirmidhi} 
Ahlus-sunnaḧ vedia, ţe najpravdivejšie slová sú slová Alláhove (Ḳorán) a 
najlepší spôsob ţivota je ţivot Muḥammadov . Dávajú prednosť slovu 
Alláhovmu pred slovami kohokoľvek iného. Uprednostňujú Muḥammadovo  
správne vedenie pred vedením kohokoľvek iného. Preto sa im hovorí Ahlul 
Kitab was-sunnaḧ (nasledujúci Ḳorán a sunnaḧ). 
Taktieţ ich nazývajú Ahlul dţamaˁaḧ. Dţamaˁaḧ je iné slovo označujúce iţmáˁ, 
čo je opakom rozkolu, aj keď slovo dţamaˁaḧ bolo vytvorené na označenie 
všetkých tých, ktorí sa zhromaţďujú. Iţmáˁ je treťou podstatou šaríˁe, v rámci 
ktorého sa opierajú o náboţenstvo a vedomosti. Skrze tieto tri podstaty Ahlus-
sunnaḧ posudzujú všetky slová i skutky ľudí, či uţ vonkajšie alebo vnútorné, 
súvisiace s náboţenstvom. Správny iţmáˁ je taký, ktorý je v súlade s postojom 
salaf, keďţe po nich sa rozdiely znásobili a islamská komunita sa rozdelila. 

                                            
1 Ṣaḥábaḧ, ktorí sa presťahovali z Mekky do Mediny kvôli islámu. 
2 Ṣaḥábaḧ, ktorí boli podporovateľmi z Mediny a podporovali Al-Muhaţirín. 
3 Arabský výraz pre: drţať sa niečoho zubami-nechtami. 
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Autor tu popisuje zdroj, z ktorého vychádzajú základné a okrajové podstaty 
Ahlus-sunnaḧ. Tento zdroj je zaloţený na troch podstatách: 
1. Kniha Alláhova (Ḳorán), ktorá je najlepšou a najpravdivejšou knihou. Ahlus-

sunnaḧ nedávajú prednosť slovám kohokoľvek iného pred slovom 
Alláhovým. 

2. Neuprednostňujú tradíciu kohokoľvek iného pred sunnou prorokovou či pred 
jeho výrokmi. 

3. Iţmáˁ dosiahnutá v počiatočnom období, ktoré bolo najlepším obdobím tejto 
ummy pred jej rozdelením, rozkolom a zvedením do omylu. 

Slová a skutky ľudí po počiatočnom období posudzujú Ahlus-sunnaḧ na základe 
týchto troch princípov – Kniha (Ḳorán), sunnaḧ, a iţmáˁ. Ak sú výroky v súlade 
s týmito princípmi, tak ich prijímajú; ak sú v rozpore s nimi, tak ich odmietajú 
bez ohľadu na to, kto ich vyriekol. 
 
To je spravodlivá a priama cesta – ak niekto po nej kráča, nebude zvedený do 
omylu a nebude zatratený. To je vyváţený postoj na rozdiel od tých, ktorí sa 
pohrávajú s textami, nesprávne vykladajú Ḳorán, odmietajú autentické ḥadíṡy, 
ignorujú iţmáˁu salaf  alebo zišli z pravej cesty a prijímajú kaţdý názor a výrok 
nerozlišujúc medzi tým, či je skutočný alebo vymyslený, správny alebo 
nesprávny. 
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Ahlus-sunnaḧ sa pridŕţajú základných princípov šaríˁe 

ب رُِٞعجُُٚ اُؽهِس٣َؼخُ. َٓ ِس َػ٠َِ  ٌَ ْ٘ ُٔ ُْ ِٖ ا َٕ َػ ْٞ َْٜ٘ َ٣ َٝ ْؼُسِٝف،  َٔ ُْ َٕ ثِب ُسٝ ُٓ ٍِ ٣َؤْ ٞ ـُ ِٙ اِْلُ َغ َِٛر َٓ  ْْ ْه ُٛ   صُ
 َٝ ا،  بزا ْٝ كُغه بُٗٞا أَ ًَ ا  َساِء أَْثَسازا َٓ َغ اِْلُ َٓ اِْلَْػ٤َبِد  َٝ ِغ  َٔ ُُْغ ا َٝ ُِْغَٜبِد  ا َٝ َُْؾظِّ  خَ ا َٓ َٕ اِهَب ْٝ ٣ََس َٕ َػ٠َِ َٝ ٣َُؾبكِظُٞ

 ِٚ ُِ ْٞ ْؼ٠َ٘ هَ َٓ  َٕ ٣َْؼزَوُِدٝ َٝ ِخ،  ٓه َٕ ثِبُ٘هِف٤َؾِخ ُِْْلُ ٣َِد٣ُ٘ٞ َٝ بَػبِد.  َٔ َُْغ ِٞؾ؛ : "ا ـُ ْس َٔ ُْ ِٕ ا ٤َْ٘ب ُْجُ ب ًَ  ِٖ ِٓ ْئ ُٔ ِْ ُِ ُٖ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ا
 ِٚ بثِِؼ ـَ َٖ أَ َؼجهَي ث٤َْ َٝ ب  ِٚ "٣َُؽدُّ ثَْؼُمُٚ ثَْؼما ُِ ْٞ هَ َٝ  ،: " َِ ضَ َٔ ًَ  ْْ ِٜ رََؼبنُلِ َٝ  ْْ ِٜ ِٔ رََساُؽ َٝ  ْْ ِٛ ادِّ َٞ َٖ ك٢ِ رَ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َُ ا ضَ َٓ

اُعهَِٜس. َٝ ٔه٠  ُُْؾ َُْغَعِد ثِب ؛ رََداَػ٠ َُُٚ َظبئُِس ا  ٞ ُْ٘ٚ ُػْم ِٓ  ٠ٌَ َُْغَعِد؛ اَِذا اْؼزَ   "ا
سِ  ٌْ اُؽُّ َٝ ُْجَََلِء،  َْ٘د ا ْجِس ِػ َٕ ثِبُفه ُسٝ ُٓ ٣َؤْ ِّ اِْلَْخََلِم،  َٝ بِز ٌَ َٓ َٕ ا٠َُِ  ٣َْدُػٞ َٝ ُْوََمبِء.  سِّ ا ُٔ َلب ثِ اُسِّ َٝ َخبِء  َْ٘د اُسه ِػ

 ِٚ ُِ ْٞ ْؼ٠َ٘ هَ َٓ  َٕ ٣َْؼزَوُِدٝ َٝ  ، ٍِ ب َٔ ِٖ اِْلَْػ َؾبِظ َٓ َٝ: " ْْ بٗاب أَْؽَعُُٜ٘ َٔ َٖ ا٣ِ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َُ ا َٔ ًْ  ."ُخُِواب أَ
َي. َٔ ْٖ ظََِ ٔه َٞ َػ رَْؼلُ َٝ َي،  َٓ ْٖ َؽَس َٓ رُْؼِط٢َ  َٝ ْٖ هَطََؼَي،  َٓ  ََ ْٕ رَِف َٕ ا٠َُِ أَ ُْ٘دثُٞ َ٣ َِِخ  َٝ ـِ َٝ  ، ِٖ اَُِد٣ْ َٞ ُْ َٕ ثِجِسِّ ا ُسٝ ُٓ ٣َؤْ َٝ

 ِٖ اْث َٝ  ِٖ ٤ ًِ َعب َٔ ُْ ا َٝ  ٠َٓ ٤َُْزَب ِٕ ا٠َُِ ا ْؽَعب اْْلِ َٝ اِز،  َٞ ُِْغ ِٖ ا ُؽْع َٝ  ، ِّ ُِِٞى.اِْلَْزَؽب ْٔ َٔ ُْ ْكِن ثِب اُسِّ َٝ  ، َِ ج٤ِ ِٖ  اُعه َٕ َػ ْٞ َْٜ٘ َ٣ َٝ
. ٤ِْس َؽن  ـَ ْٝ ثِ ِِْن ثَِؾن  أَ ََ ُْ اَِّلْظزِطَبَُِخ َػ٠َِ ا َٝ  ،٢ِ ـْ ُْجَ ا َٝ ٤َََلِء،  َُ ُْ ا َٝ ِس،  َْ ُْلَ َٕ  ا ْٞ َْٜ٘ َ٣ َٝ َؼب٢ُِ اِْلَْخََلِم،  َٔ َٕ ثِ ُسٝ ُٓ ٣َؤْ َٝ

ْٖ َظْلَعبكَِٜب. ب ٣َوَُُُُٞٞٗٚ  َػ َٓ  َُّ ًُ َٝ  ٢َِٛ  ْْ ُ نَِس٣وَزُٜ َٝ ٘هِخ،  اُعُّ َٝ ٌِزَبِة  ِْ ُِ َٕ زهجُِؼٞ ُٓ  ِٚ ْْ ك٤ِ ب ُٛ َٔ ِٙ؛ كَبِٗه َؿ٤ِْس َٝ ْٖ ََٛرا  ِٓ ٣َْلَؼَُُِٞٗٚ  َٝ
ا  دا ٔه َؾ ُٓ  ِٚ ُ ثِ ِّ اُهِر١ ثََؼَش هللاه ْظََل ُٖ اْْلِ  .ِد٣

 
Ahlus-sunnaḧ sa pridŕţajú princípov šaríˁe prikazujúcich Al-Maˁrúf a 
zakazujúcich Al-Munkar. Veria v konanie ḥadţdţu, dţihádu, dţumuˁaḧ a ˁídu 
spolu s vodcami, či uţ sú dobrými alebo zlými a zachovávajú spoločenstvo. 
Uctievajú Alláha skrz pobádanie ummy a veria v prorokove  slová: „Mu’min 
(veriaci) je veriacemu ako keby boli stavbou pevne spojenou, jedna (tehla) 
posilňuje druhú, a zopäl prsty (na ukáţku).“ {Al-Buchári}  
Prorok  povedal: „Vzájomná láska, súcit a dobromyseľnosť medzi veriacimi je 
ako telo. Keď ochorie nejaký orgán, celé telo reaguje horúčkou a nespavosťou.“ 
{Al-Buchári} 
Ahlus-sunnaḧ nabádajú na trpezlivosť v čase nešťastia a utrpenia, na vďačnosť 
v čase pohody a na prijatie Alláhovho rozhodnutia. Vyzývajú ľudí, aby ţili 
najlepším spôsobom, mali ušľachtilý charakter a dobré mravy, konali dobré 
skutky a mali vieru v zmysle prorokových slov : „Človek s najdokonalejšou 
vierou spomedzi mu'minín (veriacich) je ten, kto má najlepší charakter.“ {At-
Tirmiżi} 
Nabádajú obnovovať vzťahy s tými, ktorí s vami vzťahy prerušia, dávať tým, 
ktorí vám nedajú to, čo vám právom prináleţí, a odpúšťať tým, ktorí vám 
krivdia. Prikazujú spravodlivo zaobchádzať s rodičmi, zachovávať príbuzenské 
vzťahy, byť dobrý k susedom, sirotám, biednym a cestujúcim a mať súcit voči 
otrokom. Zakazujú pýchu a namyslenosť a zlé zaobchádzanie s ľuďmi, či by to 
bolo právom alebo neprávom. Apelujú na mravné správanie a odrádzajú od 
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nehanebností. Vo všetkom, čo hlásajú a konajú, sa pridŕţajú Ḳoránu a sunny. Ich 
cestou je islamské náboţenstvo, ktoré Alláh zoslal skrze Muḥammada . 
 
Autor napísal: „Ahlus-sunnaḧ sa pridŕţajú princípov šaríˁe prikazujúcich Al-
Maˁrúf a zakazujúcich Al-Munkar.“ 
Al-Maˁrúf: všetko, čo prikazuje šaríˁaḧ; oni to taktieţ prikazujú a Al-Munkar: 
všetko, čo zakazuje šaríˁaḧ; oni to taktieţ zakazujú. Je to z toho dôvodu, ţe to 
prikazuje Alláh: 

َّني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّ  
„A nech je vo vašich radoch spoločenstvo, členovia ktorého vyzývajú k dobru a 

prikazujú Al-Maˁrúf a zakazujú Al-Munkar. To sú tí, ktorí prospeli.“ {3:104} 
 
Pri prikazovaní Al-Maˁrúf a zakazovaní Al-Munkar však jestvujú nasledovné 
podmienky: 
1. Takýto človek musí byť erudovaný v oblasti ustanovení šaríˁe ohľadom toho, 

čo prikazuje a čo zakazuje, a jeho rozhodnutia nesmú byť závislé od jeho 
osobných preferencií či nejakých zvyklostí. Táto podmienka sa zakladá na 
nasledovných Alláhových slovách: 

َّ اممم يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف ُّ  
„Rozhodni teda medzi nimi podľa toho, čo Alláh zoslal a nenasleduj a 
neuprednostňuj ich túţby pred tým, čo sa ti dostalo z pravdy.“ {5:48} 

 
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّ

َّحص مس خس حس جس مخ جخ مح  مججح  
„Nehovorte o tom, čo vaše jazyky lţivo opisujú: ‚Toto je dovolené a toto 
zakázané„, aby ste si vymýšľali o Alláhovi lţi. Tí, ktorí si vymýšľajú o 

Alláhovi lţi, nikdy neuspejú.“ {16:116} 
 

2. Takýto človek pozná stav človeka, ktorému dáva radu alebo príkaz. Napr. 
vie, ţe človek, ktorému chce niečo prikázať, nie je duševne chorý, keďţe 
takýto človek nemá v isláme právnu zodpovednosť za ţiaden svoj čin. 
 

3. Takýto človek si musí byť vedomý, či ten, komu niečo prikazuje, nejaký čin 
naozaj urobil alebo neurobil. 
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Prorok  mal raz v piatok chuṭbaḧ a vtedy sa jeden muţ po vstupe hneď 
posadil. Prorok sa ho spýtal: „Uţ si sa pomodlil?“ 
Muţ odpovedal: „Nie.“ 
Prorok povedal: „Vstaň a vykonaj dve rakˁaḧ a skráť ich.“ {Al-Buchári a 
Muslim} 
 

4. Takýto človek musí byť schopný prikázať Al-Maˁrúf alebo zákazať Al-
Munkar bez toho, aby si spôsobil ujmu (zlé slová, väzenie...). Ak však túto 
ujmu trpezlivo prijme, je to cnostnejšie. 
 

5. Takýto človek prikazaním Al-Maˁrúf a zakazaním Al-Munkar nesmie inému 
spôsobiť väčšiu škodu. Podľa učencov môţe zakázanie Al-Munkar viesť k 
štyrom veciam: Al-Munkar prestane úplne, zmenší sa, zmení sa na niečo 
obdobné alebo sa zväčší. Ako príklad moţno uviesť nasledovné: keď chce 
ţena konvertovať na islám, niektorí muslimovia jej prikáţu nosiť ḥidţab, no 
to ju môţe odradiť od toho, aby sa stala muslimkou. V tomto prípade 
prikázanie Al-Maˁrúf ohľadom ḥidţábu povedie k väčšej škode. 

 
Autor napísal: „Veria v konanie ḥadždžu, džihádu, džumuˁaḧ a ˁídu spolu 
s vodcami, či uţ sú dobrými alebo zlými.“ 
Zastávajú názor, ţe treba konať ḥadţdţ, dţihád, dţumuˁaḧ a ˁíd spolu s vodcom, 
či uţ je spravodlivý (poslušný voči Alláhovi) alebo zlý (neposlušný voči 
Alláhovi), pod podmienkou, ţe jeho neposlušnosť neprechádza do jasnej a 
nepopierateľnej neviery. V prípade takejto neviery je nutné nenasledovať vodcu, 
ktorý musí následne prestať spravovať záleţitosti muslimov. 
 
Autor taktieţ napísal: „... zachovávajú spoločenstvo.“ 
Ahlus-sunnaḧ konajú päť denných modlitieb v zhromaţdení. Významovo môţe 
ísť aj o názorovú zhodu, bez nezhôd, ako povedal prorok  Muˁażovi ibn 
Dţabalovi  a Abu Musovi , keď ich poslal do Jemenu: „Veci uľahčujte a 
nesťaţujte, oznamujte ľuďom radostnú zvesť a nespôsobujte, aby utekali, a v 
názoroch sa zhodujte a nerozchádzajte.“ {Al-Buchári a Muslim} 
 
Autor napísal: „Uctievajú Alláha skrz pobádanie ummy...“ 
Tamím ibn Aus  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „Náboţenstvo je naṣiḥaḧ 
(pobádanie). Náboţenstvo je naṣiḥah. 
Povedali: ‚Vo vzťahu ku komu, posol Alláhov?„ 
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Povedal: ‚Vo vzťahu k Alláhovi, Jeho Knihe, Jeho poslovi, vodcom muslimov a 
vo vzťahu k muslimom všeobecne.„“ {Muslim} 
 
Naṣiḥaḧ vo vzťahu k Alláhovi je úprimná snaha priblíţiť sa k Nemu. 
Naṣiḥaḧ vo vzťahu k poslovi znamená nasledovať a počúvať ho. 
Naṣiḥaḧ vo vzťahu ku Ḳoránu znamená ujasnenie si, ţe je Alláhovým slovom 
a Jeho zjavením, a je povinné v neho veriť a pridŕţať sa jeho nariadení. 
Naṣiḥaḧ vo vzťahu ku všetkým muslimom, ich vodcom a učencom je medzi 
záleţitosťami, v ktorých spoločníci prisahali poslovi  baiˁaḧ (vernosť): 
„Pobádať kaţdého muslima.“ {Al-Buchári a Muslim} 
 
Autor taktieţ napísal: „Veria v prorokove  slová: „Mu’min (veriaci) je 
veriacemu ako keby boli stavbou pevne spojenou...“ 
Prorok  prirovnal vzťah veriaceho a jeho brata vo viere k budove, kde jedna 
časť (tehla) posiľňuje druhú, a tak je jej konštrukcia súdrţná a pevná. 
Kaţdý prst je slabý sám o sebe, ale keď sú prsty zopäté, jeden posilňuje druhý. 
To isté platí pre veriaceho a jeho brata. Ak jeden trpí slabosťou, druhý ho 
podporí. Veriaci je zrkadlom svojho brata. Keď v ňom spozoruje chybu, napraví 
ho a keď je v núdzi, tak mu pomôţe. 
 
Autor napísal: „Prorok  povedal: „Vzájomná láska, súcit a 
dobromyseľnosť medzi veriacimi...“ 
Ahlus-sunnaḧ spoločne zdieľajú pocity a bolesti. Sú k sebe navzájom milosrdní. 
Keď je jeden v núdzi, druhý mu pomôţe. Správajú sa k sebe zhovievavo a 
láskavo. Ak sa vaše ucho, oko či časť vášho tela necíti dobre, celé telo bude 
pociťovať bolesť a mať ťaţkosti. 
Autor napísal: „Ahlus-sunnaḧ nabádajú na trpezlivosť v čase nešťastia 
a utrpenia...“ 
Trpezlivosť sa ukáţe v čase skúšky. Najvyššia a najlepšia trpezlivosť je na 
začiatku nešťastia. Prorok  povedal: „Trpezlivosť je len na začiatku 
(nešťastia).“ {Al-Buchári a Muslim} 
 
Kaţdý človek bude skúšaný prostredníctvom samého seba, svojej domácnosti, 
svojho bohatstva, svojich známych, svojho mesta alebo prostredníctvom 
muslimov všeobecne. A to bude buď vo svetských záleţitostiach alebo v 
náboţenstve. Utrpenie v náboţenstve je oveľa horšie ako utrpenie vo svetských 
záleţitostiach. 
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Tí, ktorí trpia, zaţívajú štyri situácie: 
 Hnev: je zakázaný a je jedným z ťaţkých hriechov. Ako príklad moţno 

uviesť stav, keď sa človek začne udierať po tvári, ťahať si vlasy alebo si 
strhávať oblečenie. 

 Trpezlivosť: keď človek ovláda seba samého, svoje srdce, jazyk a končatiny, 
aby neprejavoval hnev. Je to povinné. 

 Radosť: keď človek nepociťuje horkosť, bolesť alebo ľútosť kvôli Al-ḳadar, 
ale je v stave pokoja. Je pokojný, akoby na neho tento zlý ḳadar nemal 
ţiadny vplyv. 

 Vďačnosť: keď človek vyjadrí al-ḥamdu lilláh jazykom a správaním. Veriaci 
povaţuje nešťastie za poţehnanie. 

 
Pocit vďačnosti je najvyššou úrovňou prijatia zlého ḳadaru. Na dosiahnutie tejto 
úrovne musí človek veriť v nasledovné a chápať: 
 Utrpenie je odčinením hriechov a trest za hriech v tomto ţivote je ľahší, ako 

trest odloţený a uskutočnený aţ na onom svete. 
 Za trpezlivosť počas utrpenia bude odmena, ako hovorí Alláh: 

َّ هث مث هت مت هب مب ُّ  
„Tí, ktorí trpezlivými boli, tým bude náleţite daná ich odmena bez 

počítania.“ {39:10} 
 
Autor taktieţ napísal: „Vyzývajú ľudí, aby ţili najlepším spôsobom, mali 
ušľachtilý charakter a dobré mravy, konali dobré skutky...“ 
Ahlus-sunnaḧ vyzýva všetkých muslimov, aby milovali ušľachtilosť a 
veľkorysosť, odvahu, zhovievavosť a trpezlivosť s ľuďmi a aby sa s ľudmi 
stretávali s veselou tvárou a otvoreným srdcom. 
Ahlus-sunnaḧ ďalej vyzýva všetkých muslimov, aby boli úprimní, poctiví a 
pravdiví vo všetkých činoch, akými sú napríklad nákup, predaj a prenájom, a 
aby sa vyhýbali klamstvu a podvodu. 
 
Autor napísal: „...mali vieru v zmysle prorokových slov : „Človek 
s najdokonalejšou vierou spomedzi mu'minín (veriacich) je ten, kto má 
najlepší charakter.“...“ 
Dobrým charakterom prejaveným voči tvorstvu je ušlachtilosť a veľkorysosť 
skrze bohatstvo, česť a seba samého a skrze vyhýbanie sa škodeniu iným 
slovami alebo činmi a ukazovanie veselej tváre namiesto zamračenej. 
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Autor taktieţ napísal: „Nabádajú na obnovenie vzťahov s tými, ktorí s vami 
vzťahy prerušia.“ 
Platí to medzi blízkymi príbuznými, medzi ktorými príbuzenstvo treba 
udrţiavať. Keď s vami prerušia vzťahy, snaţte sa s nimi skontaktovať a 
komunikovať. 
 
Autor napísal: „ktorí vám nedajú to, čo vám právom prináleţí, a odpúšťať 
tým, ktorí vám krivdia.“ 
Nikdy nehovorte: „Ak mi ten druhý nedá, ani ja mu nedám.“  Rozdávajte dobro 
len pre Alláha. 
Odpusťte tomu, kto vám uprie vaše právo, a to buď útočením na vás alebo tým, 
ţe vám nedá niečo, čo vám prináleţí. O odpustenie ide len v prípade, keď má 
človek moc pomstiť sa, a toto odpustenie musí byť prostriedkom zmierenia. 
Pokiaľ však ide o odpustenie zločincovi, ktoré však spôsobí, ţe zločinec bude v 
zločine naďalej pokračovať, je v takomto prípade lepšie neodpustiť. 
 
Muslimovia si navzájom odpúšťajú v nádeji, ţe získajú odpustenie u Alláha a s 
cieľom upevniť lásku medzi sebou. 
 
Autor taktieţ napísal: „Prikazujú spravodlivo zaobchádzať s rodičmi.“ 
Jedine právo rodičov sa spomína v Ḳoráne hneď po práve Alláha a Jeho posla. 
Alláh hovorí: 

 َّ ين ىن مننن زن رن مم ام يلٱُّ
„Uctievajte Alláha a nepridruţujte k Nemu nič a dobre zaobchádzajte s 

rodičmi…“ {4:36} 
 
Obaja rodičia preţívajú útrapy pre svoje deti, a to najmä matka. Alláh hovorí: 

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّ
َّ رث  

„A uloţili sme človeku vľúdnosť k rodičom jeho. Nosila ho matka v slabosti 
narastajúcej a odstavila ho po dvoch rokoch. (A povedali sme mu): ‚Ďakuj Mne 

aj rodičom svojim, lebo ku Mne speje koniec.„“ {31:14} 
 
Matka preţíva útrapy v priebehu tehotenstva, pri pôrode ako aj po ňom. Ona 
voči deťom preukazuje viac milosrdenstva ako otec. Preto má práve ona zo 
všetkých najväčšie právo na láskavosť a na dobré a priateľské zaobchádzanie. 
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Istý muţ sa spýtal proroka : „Ó posol Alláhov, kto z ľudí má najväčšie právo 
na moje dobré a priateľké zaobchádzanie? 
Prorok odpovedal: ‚Tvoja matka.„ 
Muţ sa spýtal: ‚Kto potom?„ 
Prorok odpovedal: ‚Tvoja matka.„ 
Muţ sa spýtal: ‚Kto ďalší?„ 
Prorok odpovedal: ‚Tvoja matka.„ 
Muţ sa spýtal: ‚Kto potom?„ 
Prorok odpovedal: ‚Potom tvoj otec.„“ {Al-Buchári a Muslim} 
 
Otec taktieţ preţíva útrapy pre svoje deti. Je šťastný z ich šťastia a snaţí sa im 
zabezpečiť pohodlie, pokoj a dobrý ţivot. 
 
Obaja rodičia teda majú právo. Nech urobíme čokoľvek, nemôţeme im splatiť 
ich práva. Treba zachovávať ich práva, keďţe nás s láskou vychovávali, keď 
sme boli malí, a keď sme boli bezmocným dieťaťom. Preto je povinné byť k nim 
láskavý. 
 
Poslúchanie rodičov je povinné, ak im to je na úţitok a ak to zároveň 
nespôsobuje ujmu deťom. Keby deťom hrozila náboţenská ujma, napr. príkaz 
zriecť sa islámu alebo príkaz vykonať niečo nezákonné, napr. piť alkohol alebo 
sa nemodliť, v takomto prípade neplatí povinnosť detí poslúchnuť rodičov. V 
prípade fyzickej ujmy ich taktieţ nie je povinné poslúchať alebo im pomáhať. 
Alláh hovorí: 

 ممرن ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّ
َّ 

„Ak by sa ťa snaţili naviesť, aby si ku Mne pridruţil to, o čom nemáš poznanie, 
tak ich neposlúchni a buď im v ţivote najniţšom spoločníkom dobrým.“ 

{31:15} 
 
Autor napísal: „...zachovávať príbuzenské vzťahy...“ 
Udrţiavanie príbuzenských vzťahov je povinné a ich prerušenie je príčinou 
prekliatia a prekáţkou vo vstupe do raja. Prorok  povedal: „Ten, kto prerušuje 
(príbuzenské vzťahy), nevstúpi do raja.“ {Al-Buchári a Muslim} 
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Úplné príbuzenské vzťahy zahŕňajú aj to, ţe sa pýtate na ich ţivotné podmienky, 
na ich deti a ich problémy. Nanešťastie však táto prax chýba v dnešnej 
spoločnosti. 
 
Autor napísal: „...byť dobrý k susedom, sirotám, biednym a cestujúcim 
a mať súcit voči otrokom.“ 
Alláh prikazuje činiť dobro voči blízkemu i vzdialenému susedovi. Prorok  
povedal: „Kto verí v Alláha a v posledný deň, nech si ctí svojho suseda.“ {Al-
Buchári a Muslim} 
 
Taktieţ povedal : „Prisahám na Alláha, ţe ten neverí! Prisahám na Alláha, ţe 
ten neverí! Prisahám na Alláha, ţe ten neverí! 
Spýtali sa: ‚Kto, ó posol Alláhov?„ 
Povedal: ‚Ten, ktorého sused nie je pred ním v bezpečí.„“ {Al-Buchári} 
 
Sú aj iné texty, ktoré dokazujú, ţe je potrebné starať sa o susedov, zaobchádzať 
s nimi dobre a ctiť si ich bez ohľadu na to, či sú muslimovia alebo 
nemuslimovia. 
 
Alláh nám prikázal byť dobrými a konať dobro voči sirotám a podobný príkaz 
nám dal i prorok . Sahl ibn Saˁd vyrozprával, ţe prorok  povedal: „Ja a 
poručník siroty budeme v raji takto.“ Ďalej povedal: „Prorok to naznačil 
ukazovákom a prostredníkom1.“ {Al-Buchári} 
Muslimovia majú taktieţ činiť dobro voči chudobným a biednym. Dôvodom 
konania dobra voči nim je skutočnosť, ţe chudoba ich mohla oslabiť a zlomiť im 
srdce. Taktieţ treba pomáhať a činiť dobro voči pocestnému (cestujúcemu). 
 
Láskavosť k otrokom sa prejavuje tým, ţe ich nakŕmite, keď jete, ošatíte ich, 
keď sa vy ošacujete, a nebudete im dávať ťaţšiu úlohu, neţ akú dokáţu 
vykonať. 
 
Taktieţ treba byť láskavý k svojim zvieratám, ktoré dojíte alebo vlastníte. Mali 
by dostať potravu a vodu, ak sa nedokáţu samy pásť. Ak ide o ťaţné zvieratá, 
nesmú byť zaťaţované viac, ako znesú. 
 

                                            
1 Tzn. poručník siroty bude v raji blízko proroka. 
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Autor napísal: „Zakazujú pýchu a namyslenosť a zlé zaobchádzanie 
s ľuďmi, či by to bolo právom alebo neprávom.“ 
Allah povedal: 

َّ مي خي حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم ُّ  
„Nekráčaj po zemi pýchou naplnený, pretoţe ty neprerazíš zem a ani výšku hôr 

nedosiahneš.“ {17:37} 
 
Ahlus-sunnaḧ zakazujú vychvaľovanie sa, napr.: „Ja som učenec!“, „Ja som 
bohatý!“, „Kto si v porovnaní so mnou?!“, atď. Taktieţ zakazujú aroganciu a 
prikazujú pokoru v slovách i činoch. 
 
Zakazujú tieţ útlak, teda previnenie voči sebe navzájom. Môţe nastať troma 
spôsobmi, ako to vysvetlil prorok : „Vaša krv, vaše bohatstvo a vaša česť sú 
vám nezákonné.“ {Al-Buchári a Muslim} 
 
Útlak skrze bohatstvo znamená nárokovať si niečo, čo nám nepatrí, alebo 
upierať niekomu niečo, čo mu prináleţí, alebo vziať si to, čo nám nepatrí. Útlak 
skrze krv znamená previniť sa voči druhému jeho zranením alebo zabitím. Útlak 
súvisiaci so cťou znamená previniť sa voči druhému ohováraním ho, 
poškodením jeho dobrého mena alebo dopustením sa zina (smilstva, 
cudzoloţstva). 
 
Autor napísal: „Apelujú na mravné správanie a odrádzajú od nehanebností.“ 
Ide o ušľachtilé charakterové črty, akými sú pravdivosť, cnosť, plnenie sľubov, 
a pod. na jednej strane, a zlé vlastnosti, akými sú klamstvo, podvádzanie, 
obscénne správanie, a pod. na strane druhej. 
 
Autor taktieţ napísal: „Vo všetkom, čo hlásajú a konajú, sa pridŕţajú 
Ḳoránu a ḥadíṡov. Ich cestou je islamské náboţenstvo, ktoré Alláh zoslal 
skrze proroka Muḥammada .“ 
Treba mať na zreteli, ţe všetko, čo Ahlus-sunnaḧ hovorí alebo robí, má za cieľ 
uctievať Alláha a nasledovať učenie posla a jeho morálku. 
Kaţdý veriaci by sa mal snaţiť o to, aby slovami i činmi nasledoval Knihu 
Alláhovu a Sunnu Jeho posla, aby tak mohol získať odmenu a dosiahnuť 
dokonalosť viery. 
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Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ sú al-firḳatun nádţijiaḧ (úspešná 

skupina) 

ب  ٔه َُ ْٖ ٌِ ٢َِٛ  أَْخجََس اُ٘هج٢ُِّ َُ َٝ اِؽَدحا،  َٝ َب ك٢ِ اُ٘هبِز؛ اَِّله  ُِّٜ ًُ َٖ كِْسهَخا؛  َظْجِؼ٤ َٝ زَُٚ َظزَْلزَِسُم َػ٠َِ صَََلس   ٓه ٕه أُ أَ
 ُ ٚه ُْ٘ٚ أَٗ ك٢ِ َؽِد٣ش  َػ َٝ بَػخُ،  َٔ َُْغ : ا ٍَ َؾبث٢ِ" هَب ـْ أَ َٝ  َّ ْٞ َ٤ ُْ ِٚ ا ب أََٗب َػ٤َِْ َٓ  َِ ْض ِٓ َٕ َػ٠َِ  ب ًَ  ْٖ َٓ  ْْ ُٛ" َٕ ٌُٞ عِّ َٔ زَ ُٔ ُْ بَز ا ـَ ؛ 

ب َٔ َُْغ ا َٝ ٘هِخ  َُ اُعُّ ْٛ ْْ أَ ِة ُٛ ْٞ ِٖ اُؽه بُِِؿ َػ ََ ُْ ْؾِك ا َٔ ُْ ِّ ا ْظََل  َػِخ.ثِبْْلِ
 َٔ ُْ َع٠، أُُُٝٞ ا َفبث٤ُِؼ اُدُّ َٓ َٝ َُُْٜدٟ،  ُّ ا ْْ أَْػََل ُْٜ٘ ِٓ َٝ  ، َٕ بُُِؾٞ اُفه َٝ ََٜداُء،  اُؽُّ َٝ  ، َٕ ٣وُٞ دِّ ُْ اُفِّ ِٜ ك٤ِ ؤْصَُٞزِح، َٝ َٔ ُْ َ٘بهِِت ا

 َٔ َٖ أَْع ، اُهِر٣ ِٖ ٣ خُ اُدِّ ٔه ْْ أَئِ ِٜ ك٤ِ َٝ  ، ٍُ ُْ اِْلَْثَدا ِٜ ك٤ِ َٝ ًَُٞزِح،  ْر َٔ ُْ َِ ا ُْلََمبئِ ا َٝ ُْ ُٛ َٝ  ، ْْ ِٜ ِدَزا٣َزِ َٝ  ْْ ِٜ َِٛدا٣َزِ َٕ َػ٠َِ  ٞ ُٔ ْعِِ ُٔ ُْ َغ ا
ُْ اُ٘هج٢ُِّ  ِٜ ٍَ ك٤ِ َٖ هَب ُْ٘فَٞزحُ اُهِر٣ َٔ ُْ ز٢ِ َػَِ : "اُطهبئِلَخُ ا ٓه ْٖ أُ ِٓ ٍُ نَبئِلَخ   ْٖ ََّل رََصا َٓ  ْْ ُٛ ُْ٘فَٞزحا، ََّل ٣َُمسُّ َٓ َُْؾنِّ  ٠ ا

بَػخُ  َّ اُعه ؛ َؽزه٠ رَوُٞ ْْ ْٖ َخَرَُُٜ َٓ ََّل  َٝ  ، ْْ  ."َخبَُلَُٜ
ْٖ َُُدْٗ  ِٓ ْٕ ٣َََٜت ََُ٘ب  أَ َٝ ْٕ ََّل ٣ُِص٣َؾ هُُِٞثََ٘ب ثَْؼَد اِْذ ََٛداَٗب،  أَ َٝ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ ْٕ ٣َْغَؼََِ٘ب  َ أَ ٍُ هللاه ُ ُٛ َْٗعؤَ ٚه خا اِٗ َٔ ُ ُٚ َزْؽ هللاه َٝ ٛهبُة.  َٞ ُْ َٞ ا

ا.  ض٤ِسا ًَ ب  ٔا َْ رَْع٤ِِ َظِه َٝ  ِٚ ْؾجِ ـَ َٝ  ِٚ آُِ َٝ د   ٔه َؾ ُٓ ُ َػ٠َِ  ِه٠ هللاه ـَ َٝ  . ُْ  أَْػَِ
 
Prorok  však povedal: „Moja ummaḧ sa rozdelí na sedemdesiattri firḳaḧ 
(skupín) a kaţdá z nich pôjde do pekla s výnimkou jednej, ktorou je dţamaˁaḧ.“ 
{Abu Dawúd} 
V ďalšom ḥadíṡe povedal: „..., ktorí pôjdu po ceste, po ktorej dnes kráčam ja 
so svojimi ṣaḥábaḧ.„“ {At-Tirmiżi} Takíto sa pevne drţia čistého islámu, ktorý 
je bez akýchkoľvek vplyvov či zmien, a sú to Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ. 
 
Táto skupina zahŕňa Aṣ-ṣiddíḳín (pravdovravných), Aš-šuhada’ (mučeníkov) a 
Aṣ-ṣalihín (cnostné osoby). Patria k nim odovzdávajúci osvietenie, svetlá v 
temnote a ľudia s prednosťami a cnosťami, ktoré sme uţ spomínali. Patria sem 
Al-Abdál a tieţ imámovia, na správnom vedení ktorých sa muslimovia 
jednomyseľne zhodujú. Ohľadom tejto úspešnej skupiny povedal prorok : 
„Jedna skupina z mojej ummy sa vţdy bude bezpríkladne pridrţiavať pravdy. Jej 
odporcovia nikdy nebudú schopní ublíţiť jej príslušníkom či im spôsobiť škodu, 
a to aţ do Hodiny1.“ {Al-Buchári} 
Ţiadame Alláha, aby nás zahrnul medzi týchto ľudí a aby nedovolil našim 
srdciam odchýliť sa po tom, čo nás správne usmernil, a aby nám udelil Svoju 
milosť. On je vskutku Štedrý. 
Alláh vie najlepšie. Nech milosť Alláhova a Jeho poţehnanie v hojnosti 
spočívajú na Muḥammadovi , jeho rodine a jeho ṣaḥábaḧ (spoločníkoch). 
 
                                            
1 Hodina je jedno z mien Súdneho dňa. Iné mená sú napr. deň zúčtovania (44:40); deň zmrtvýchvstania (30:56); 
deň zhromaţdenia (42:7); prisľúbený deň (85:2)... 
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Autor napísal: „Prorok  však povedal: „Moja ummaḧ sa rozdelí na 
sedemdesiattri firḳaḧ (skupín) a kaţdá z nich pôjde do pekla s výnimkou 
jednej, ktorou je džamaˁaḧ.““ 
Táto ummaḧ sa rozdelí na sedemdesiattri skupín; všetky budú tvrdiť, ţe ţijú 
podľa islámu a nasledujú posla Alláhovho . Tieto skupiny či odnoţe nám nie 
sú známe, ale moţno bez pochýb povedať, ţe ide o skupiny, ktoré zišli z priamej 
cesty. Niektoré zišli ďaleko, niektoré blúdia mierne a iné zišli len kúsoček. 
 
To, ţe tieto skupiny budú v ohni, neznamená nutne, ţe v ňom budú natrvalo. 
Znamená to len, ţe si tieto zblúdené skupiny za svoje činy zaslúţia vstup do 
ohňa. Slovo dţamaˁaḧ označuje jedinú skupinu, ktorá sa zhromaţďuje v pravde 
a nerozdeľuje sa. 
 
Autor taktieţ napísal: „V ďalšom ḥadíṡe povedal: „..., ktorí pôjdu po ceste, po 
ktorej dnes kráčam ja so svojimi ṣaḥábaḧ.‘“ 
Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ sa pridŕţajú pravého islámu bez akéhokoľvek 
prekrútenia a nasledujú to, čo nasledoval posol so svojimi spoločníkmi; sú 
dţamaˁaḧ, teda tí, ktorí zachovávajú šaríˁu. Sú to tí, ktorí sa riadia Alláhovým 
príkazom: 

َّ اكلك يق ىق يف ىف يث ُّ  
„Dodrţujte náboţenstvo a nerozdeľujte sa v ňom.“ {42:13} 

 
Autor napísal: „Táto skupina zahŕňa Aṣ-ṣiddíḳín (pravdovravných), Aš-
šuhada’ (mučeníkov) a Aṣ-ṣalihín (cnostné osoby).“ 
Aṣ-ṣiddíḳún je mnoţným číslom slova aṣ-ṣiddíḳ. Označuje pravdivosť v úmysle, 
slovách a činoch: 
 Pravdivosť v úmysle znamená absolútnu a čistú úprimnosť voči Alláhovi tak, 

ţe nebudete v uctievaní pridruţovať k Alláhovi spoločníka, a úplné 
nasledovanie sunny a posla. 

 Pravdivosť v slovách znamená hovoriť pravdu. 
 Pravdivosť v činoch znamená, ţe vaše činy nie sú v rozpore s vašimi 

slovami. Nesmiete byť ako pokrytci, ktorí hovoria to, čo v skutočnosti 
nerobia. Preto bol Abu Bakr  prvým človekom v umme označeným ako aṣ-
ṣiddíḳ a je najlepším z aṣ-ṣiddíḳún tejto ummy a spomedzi spoločenstiev 
ostatných poslov. 
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Aš-šuhadá’ označuje učencov, ktorí svedčia o Alláhovej šaríˁje a sviedčia pred 
ľudom, ţe im bola zjavená pravda. Hovorí sa, ţe taktieţ označuje mučeníkov, 
ktorí bojovali a zomreli za Alláha. 
 
Aṣ-ṣaliḥún označuje spravodlivých; spravodlivý je opakom zkazeného. Ţijú 
podľa Alláhových ustanovení a ctia si práva všetkých stvorených. 
 
Autor taktieţ napísal: „Patria k nim odovzdávajúci osvietenie, svetlá v 
temnote a ľudia s prednosťami a cnosťami, ktoré sme uţ spomínali.“ 
Aˁlám je mnoţným číslom slova ˁalam, ktoré označuje rozlišovací znak. 
Vzťahovalo sa to na hory, ktoré sa vyuţívali na určenie cesty a smeru. 
 
Aˁlamul huda (odovzdávajúci správne vedenie) označuje tých, ktorí vedú ľudí a 
ktorých vedenie ľudia nasledujú. Sú to učenci, lebo práve oni vedú ľudí a sú 
lampami v temnote. Majú dôstojnosť, cnostné a ušľachtilé vlastnosti, akými sú 
poznanie, uctievanie, sebadisciplína, veľkorysosť a podobne. 
 
Autor napísal: „Patria sem Al-Abdál a tieţ imámovia, na správnom vedení 
ktorých sa muslimovia jednomyseľne zhodujú.“ 
Al-Abdál je mnoţným číslom slova Badal a sú to tí, ktorí sa odlišujú od 
ostatných na základe svojich znalostí a uctievania. Hovorí sa im Al-Abdál 
(náhradníci / zástupcovia), pretoţe vţdy, keď niekto z nich zomrie, príde po ňom 
jeho náhradník, alebo preto, ţe sú príkladom pre ostatných ľudí a nabádajú ich 
zmeniť zlé skutky na spravodlivé. 
Učenci, ktorí hovoria o Al-Abdál, to nechápu tak, ako to chápu sufisti vo svojej 
novátorskej terminológii, ale to chápu skôr v linguistickom zmysle. 
Ibnu Tajmijjaḧ povedal: „Učenci pouţívali výraz Al-Abdál pre niektorých, ktorí 
boli zástupcami prorokov a svoje miesto zaujali v pravom zmysle slova. Neboli 
to neznámi ľudia bez vedomostí. Kaţdý z nich zaujal miesto prorokov v oblasti, 
v ktorej vynikal - vo vedomostiach alebo v uctievaní.“ {Maţmúˁul-Fatáwa 4/97} 
 
Medzi Ahlus-sunnaḧ wal dţamáˁaḧ sú imámovia, na ktorých vedení a 
znalostiach sa ľudia zhodujú. 
 
Autor napísal: „... povedal prorok : „Jedna skupina z mojej ummy sa vţdy 
bude bezpríkladne pridrţiavať pravdy. Jej odporcovia nikdy nebudú 
schopní ublíţiť jej príslušníkom či im spôsobiť škodu, a to aţ do Hodiny.““ 
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Pred tým, ako sa dostaví pomoc, sú najprv bolestivé skúsenosti s utrpením a 
skúškami. 
 
Nech vás teda netrýzni pocit neschopnosti či lenivosti, keď vidíte, ţe nedokáţete 
dosiahnuť svoj cieľ na prvý pokus. Buďte trpezliví a skúste to znova. Trpezlivo 
znášajte výsmech a ţarty od ľudí. 
 
Nech vás netrápi, ţe ste vo svojom poslaní sám, ak veríte v pravdu. Prorok  
zaţíval hrubosť a bezohľadnosť a nakoniec dostal pomoc a podporu proti tým, 
ktorí mu ublíţili. Buďte si teda istí, ţe vám bude poskytnutá pomoc a podpora 
na tomto svete alebo na onom svete. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix 1 - Tawḥíd 
(islamský monoteizmus) 
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Tawḥíd v arabčine znamená pripisovať Alláhovi jedinečnosť a popisovať Ho 
ako jedného jediného a jedinečného s tým, ţe nemá spoločníka s podobnou 
podstatou či podobnými atribútmi. 
Arabi hovoria wáḥid, aḥad a waḥíd a všetky tieto slová znamenajú jeden jediný. 
Alláh je Wáḥid, čo znamená, ţe v ţiadnom aspekte nemá súpera či spoločníka. 
 
Kto neponíma Alláha v tomto zmysle a nepopisuje Ho ako jedného jediného s 
tým, ţe nemá pridruţeného spoločníka, ten neverí v tawḥíd. 
 
Šaríˁaḧ definuje tawḥíd ako vieru v Alláha jediného ako Boha a Pána 
prisudzujúc výlučne Jemu všetky atribúty jedinečnosti. 
Moţno ho definovať nasledovne: viera, ţe Alláh je jeden jediný bez 
akéhokoľvek pridruţeného spoločníka ku Svojej jedinečnosti ako Pána 
(Rubúbijaḧ), Svojej jedinečnosti ako Boha (Ulúhijaḧ) a k menám a atribútom 
(al-Asma waṣ-ṣifát). 
 
Slovo tawḥíd a slová od neho odvodené sa v tomto význame pouţívajú v Ḳoráne 
a sunne. Alláh hovorí: 

 َّ  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
„Povedz: On, Alláh je jeden jediný (aḥad), Alláh je Aṣ-Ṣamad (Večný a 

Nezávislý), nesplodil a nebol splodený, a niet toho, kto by sa Mu vyrovnal.“ 
{112:1-4} 

 
 َّجن مم خم حم جم هل خلمل حل جل ٱُّٱ

„Váš Boh je jeden jediný (wáḥid) Boh, niet boha okrem Neho, v Jeho moci je 
milosť a je Milostivý.“ {2:163} 

 

 ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ
َّ ىي ني مي زي ري ٰى ين  

„Odmietli veriť tí, ktorí povedali: ‚Alláh je tretí z trojice.„ Niet boha okrem 
Boha jedného jediného. Ak neprestanú s tým, čo hovoria, dotkne sa tých, ktorí z 

ich radov odmietli veriť, trápenie bolestivé.“ {5:73} 
 
Ibn ˁAbbás  povedal: „Keď prorok poslal Muˁáża ibn Dţabala do Jemenu, 
povedal mu: ‚Ideš k ľudu patriacemu k Ľuďom knihy, tak ich ako prvé povolaj k 
viere v Alláha jediného (Tawḥíd). Ak to prijmú, povedz im, ţe im Alláh nariadil 
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päť modlitieb cez deň a noc. Ak sa budú modliť, povedz im, ţe im Alláh nariadil 
zakáḧ (almuţnu) z ich bohatstva a tá má byť vyzbieraná od bohatých a daná 
chudobným. Ak s tým budú súhlasiť, tak ju od nich vyber, ale vyhni sa 
najlepšiemu majetku ľudí.„“ {Al-Buchári a Muslim} 
 
V niektorých verziách uvedeného ḥadíṡu o Muˁáżovi sa hovorí: „Prídeš k 
nejakým ľuďom z radov Ľudí knihy. Keď k ním dôjdeš, povolaj ich, aby 
svedčili, ţe niet boţstva okrem Alláha a ţe Muḥammad je posol Alláhov.“ {Al-
Buchári} 
 
Ibn „Umar  vyrozprával, ţe prorok  povedal: „Islám je postavený na piatich 
(pilieroch): svedectvo, ţe niet boţstva okrem Alláha a ţe Muḥammad je Jeho 
sluţobník a posol, pravidelné modlitby, platenie zakáḧ (almuţny), pôst počas 
ramadánu a vykonanie ḥadţdţ (púte).“ {Muslim} 
 
Tawḥíd vo všetkých týchto textoch je zaloţený na svedectve, ţe niet boţstva 
okrem Alláha a ţe Muḥammad je posol Alláhov. Tawḥíd je podstatou islámu, 
ktorý Alláh zjavil skrze Svojho proroka Muḥammada  obom rasám - ľudstvu a 
dţinom, a zakladá sa na dôkazoch z Ḳoránu a sunny. 
 
Alláh od nikoho neprijme ţiadne náboţenstvo okrem islámu. Alláh hovorí: 

 َّ مبنب زب رب يئ ىئ ُّ

„Jediné náboţenstvo u Alláha je islám.“ {3:19} 
 

 َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ

„Ktokoľvek by chcel iné náboţenstvo neţ islám, nebude od neho prijaté a bude 
v ţivote poslednom patriť medzi tých, ktorí prehrali.“ {3:85} 

 
Po uvedomení si podstaty tawḥídu je nutné ešte poznamenať, ţe učenci rozdelili 
tawḥíd do troch skupín: 
1. Tawḥídur-rubúbijaḧ (Alláhova jedinečnosť ako Pán), 
2. Tawḥídul-ulúhijaḧ (Alláhova jedinečnosť ako Boh), 
3. Tawḥídul-asma’ waṣ-ṣifát (jedinečnosť Alláhových mien a atribútov). 
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Tauhídur-rubúbijaḧ (Alláhova jedinečnosť ako Pána) 

Znamená to veriť, ţe Alláh je jeden jediný a jedinečný, čo sa týka Jeho činov, 
napr. stvorenie, zvrchovanosť, autorita, udelenie ţivota a smrti, atď. 
Celý vesmír, Jeho stvorenie a Jeho riadenie svedčia o Alláhovej jedinečnosti. 
 
Stvorenie nebies a zeme, striedanie dňa a noci, rôzne neţivé veci, rastliny a 
plody, stvorenie ľudí a zvierat - to všetko naznačuje, ţe Všemohúci Stvoriteľ je 
jeden jediný bez akéhokoľvek pridruţeného spoločníka: 

 ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّ
 يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام  يل

َّ جئ  

„Vaším Pánom je Alláh, ktorý stvoril nebesá a Zem za šesť dní a potom na Trón 
istawá. Noc pokrýva deň, urýchlene ho nasleduje. A Slnko, Mesiac a hviezdy sú 

podriadené príkazu Jeho. Jemu náleţí stvorenie a prikazovanie. Poţehnaním 
oplýva Alláh, Pán tvorstva.“ {7:54} 

 
 َّ ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت ُّ

„Taký je Alláh, Pán váš, Stvoriteľ všetkého, niet boha okrem Neho, kam ste teda 
zvedení?“ {40:62} 

 
Pestrosť a veľkoleposť týchto stvorených vecí, dokonalosť ich stvorenia, ich  
udrţiavanie a dozor nad nimi - to všetko nasvedčuje, ţe Stvoriteľ je jeden jediný 
a ţe robí, čo On chce, a vládne a rozhoduje, ako On chce: 

 َّ ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ُّ

„Alláh je Stvoriteľom všetkého a On sa všetkého ujíma.“ {39:62} 
 
Všetko vyššie uvedené naznačuje, ţe tento vesmír má Stvoriteľa, ţe toto 
teritórium má zvrchovaného Pána, ţe za týmito podobami je Ten, kto tvaruje: 

 َّ جعمع مظ حط خضمض حض جض مص خص ُّ

„On je Alláh. Je Al-Cháliḳ (Stvoriteľ), Al-Báre‟ (Tvorca), Al-Musawwir 
(Utvárajúci). Jemu prislúchajú najlepšie mená.“ {59:24} 
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Dokonalosť nebies i Zeme, usporiadanie vesmíru, harmónia medzi stvorenými 
vecami - to všetko svedčí o tom, ţe Stvoriteľ je jeden jediný bez pridruţeného 
spoločníka: 

َّ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس ُّ  

„Keby boli v nich oboch boţstvá iné neţ Alláh, boli by obe skaze podľahli. 
Jedinečný je Alláh, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde, Pánom 

Trónu je a je mu vzdialené to, čo opisujú.“ {21:22} 
 
Tieto veľkolepé stvorené veci sa buď stvorili samy - čo je nemoţné - alebo 
človek stvoril sám seba a potom stvoril ich - čo je tieţ nemoţné: 

َّ رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ  

„Myslia si snáď, ţe boli stvorení z ničoho? Alebo si snáď myslia, ţe oni sú 
stvoriteľmi? Alebo to boli oni, ktorí stvorili nebesá a Zem? Nie, oni len nie sú 

veru presvedčení.“ {52:35-36} 
 
Rozum, zjavenie a pôvodný stav človeka (fiṭraḧ) naznačujú, ţe tento vesmír 
musel niekto stvoriť, ţe tieto stvorené veci majú Stvoriteľa, ktorý je stále 
Jestvujúci a Večný, Vševediaci a Vševnímajúci, Mocný a Všemohúci, Láskavý 
a Milosrdný. Má tie najkrajšie mená a vznešené atribúty. Nič neunikne spod 
Jeho dohľadu a niet ničoho, čo by Mu bolo podobné: 

َّجن مم خم حم جم هل خلمل حل جل ٱُّ  
„Váš Boh je jeden jediný (wáhid) Boh, niet boha okrem Neho, v Jeho moci je 

milosť a je milostivý.” {2:163} 
 
Nevedomosť o existencii Alláha je niečo neospravedlniteľné. Je to otázka 
zdravého rozumu: 

َّ حجمج مث هت مت خت حت جت هب ُّ  

„Ich poslovia im povedali: „Sú o Alláhovy pochybnosti, ţe je Stvoriteľom 
nebies a Zeme?!“ {14:10} 

 
Alláh stvoril ľudí s fiṭraḧ (prirodzeným inštinktom) svedčiť o Jeho 
zvrchovanosti a jedinečnosti, ale šajáṭýn (diabli) prišli k synom Adama a 
zapríčinili ich odchýlenie sa od ich náboţenstva. 
 



(ˁ  ع) 
 

(ġ  ؽ) 
 

(ṡ  س) 
 

(ż   ذ) 
 

(ṣ ؾ) 
 

(ḍ ق) 
 

(ṭ   ن) 
 

(ẓ  ظ) 
 

(ḳ  م) 
 

(ḥ   ػ) 
 

(w   ٝ) 
 

(ḧ ح/ـخ) 

 

199 
 

Podľa jedného ḥadíṡu ḳudsi1: „Všetkých Svojich sluţobníkov som stvoril ako 
monoteistov, ale šajáṭýn (diabli) prišli k nim a zapríčinili ich odchýlenie sa od 
ich náboţenstva a zakázali im to, čo som im Ja povolil.“ {Muslim} 
 
Medzi nimi sú takí, ktorí popierajú Alláhovu existenciu, takí, ktorí uctievajú 
šajáṭýn, takí, ktorí uctievajú človeka, a takí, ktorí uctievajú peniaze, oheň, 
pohlavné orgány alebo zvieratá. Taktieţ jestvujú ľudia, ktorí k Alláhovi v 
uctievaní pridruţujú kameň zo zeme alebo hviezdu na oblohe. 
 
Tieto veci, ktoré sú uctievané namiesto Alláha, nedokáţu nič stvoriť, 
neposkytujú obţivu, nevidia, nepočujú, nepomáhajú ani neškodia. Ako ich teda 
môţu uctievať namiesto Alláha? 

َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  

„A či rôzni páni sú lepší ako Alláh, ktorý je len jeden jediný a ktorý má moc nad 
všetkým?“ {12:39} 

 
Alláh zatratil tých, ktorí uctievajú modly, ktoré nepočujú, nevidia a 
nerozmýšľajú: 

 مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس ُّ
 خم حم جم ملهل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ

َّجي ٰه مه جه هن من خن جنحن مم  
„Veru tí, ktorých vzývate mimo Alláha, sú sluţobníkmi rovnakými ako vy. 

Vzývajte si ich teda a nech vás vyslyšia, ak ste pravdovravní. 
Majú snáď nohy, po ktorých kráčajú, či majú snáď ruky, ktorými (vás) 

ochraňujú, alebo oči, ktorými sa pozerajú, či uši, ktorými počúvajú! Povedz: 
„Len si vzývajte svojich spoločníkov (mimo Alláha) a potom strojte proti mne 

úklady a nedoţičte mi odklad!“ {7:194-195}“ 
 

َّ هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّ  
„Povedz: „Uctievate mimo Alláha to, čo nemá v moci privodiť vám škodu ani 

prospech?!“ A Alláh je Ten, kto všetko počuje a všetko vie.“ {5:76} 
 

                                            
1 V ḥadíṡe ḳudsi t.j. v ḥadíṡe, ktorý prorok  prijal priamo od Alláha. 
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Aký je človek neznalý ohľadom Pána svojho, ktorý ho stvoril a ktorý mu dáva 
obţivu! Ako veľmi Ho človek odmieta a zabúda na Neho a uctieva niečo iné 
namiesto Neho: 

َّ خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ُّ  
„To nie zrak sa slepým stáva, ale srdcia, ktoré v hrudiach sú, slepými ostávajú.“ 

{22:46} 
 
Velebený je Alláh a vznešene povýšený nad tým, čo k Nemu pridruţujú. Chvála 
patrí Alláhovi, Pánovi svetov: 

 نت مت زت رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن اممم يل ىل يكمل
 حج مث هت مت خت حت هبجت مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 مض خض جضحض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 خكلك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل حمخم جم هل مل حلخل جل مك

 َّ جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن يمجن
„Povedz: ‚Vďaka Alláhovi a mier nech sprevádza tých, ktorí sa Mu odovzdali a 

ktorých si vyvolil“. A či Alláh nie je lepší ako to, čo pridruţujú? 
Kto stvoril nebesá a Zem a zoslal vám dole z neba vodu, ktorou sme dali vyrásť 

záhradám pôvabným, ktorých stromom by ste nedokázali dať vyrásť? A či 
existuje boh popri Alláhovi? Nie, nič také, oni sú ľudia, ktorí rovných 

vyzdvihujú. 
Kto učinil Zem na prebývanie a učinil cez ňu rieky a učinil jej kotvy a učinil 

medzi dvoma moriami prekáţku? A či existuje boh popri Alláhovi? Veru, 
väčšina z nich nevie. 

Kto prosby plní tomu, kto je v núdzi, keď by Ho prosil a zbaví ho zla a učiní vás 
nástupcami na Zemi? A či existuje boh popri Alláhovi? Málokedy sa poučíte. 
Kto vás správne usmerňuje v temnotách súše a mora a kto posiela vetry ako 

radostnú predzvesť svojej milosti? A či existuje boh popri Alláhovi? Alláh je 
vysoko nad tým, čo k Nemu pridruţujú. 



(ˁ  ع) 
 

(ġ  ؽ) 
 

(ṡ  س) 
 

(ż   ذ) 
 

(ṣ ؾ) 
 

(ḍ ق) 
 

(ṭ   ن) 
 

(ẓ  ظ) 
 

(ḳ  م) 
 

(ḥ   ػ) 
 

(w   ٝ) 
 

(ḧ ح/ـخ) 

 

201 
 

Kto počína stvorenie a potom ho prinavráti a kto vám dáva z neba i zo zeme? A 
či existuje boh popri Alláhovi? Povedz: „Predloţte svoj dôkaz, ak ste 

pravdovravní.„“{27:59-64} 
 
Kto verí, ţe okrem Alláha existuje iný stvoriteľ či iný pán riadiaci tento vesmír a 
jeho záleţitosti, ten popiera tento aspekt tawḥídu a neverí v Alláha. 
 
Kufár v davných časoch vo všeobecnosti prijímali tento aspekt tawḥídu, no 
názorovo sa líšili ohľadom niektorých detailov. Dôkaz o tom, ţe kufár prijímali 
tento aspekt tawḥídu, moţno nájsť v niekoľkých veršoch Ḳoránu, napr.: 

َّمح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّ  
„Ak by si sa ich spýtal: „Kto stvoril nebesá a Zem a určil, aby slúţilo Slnko a 

Mesiac?“, odpovedia: „Alláh“. Kam sú teda zvedení?“ {29:61} 
 

 جمحم هل مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّ
 َّحن جن مم خم

„Ak by si sa ich spýtal: „Kto zoslal dole z neba vodu, ktorou dal oţiť zemi po 
tom, ako bola mŕtva?“, povedia: „Alláh“. Povedz: „Vďaka Alláhovi“. Väčšina z 

nich to ale nechápe.“ {29:63} 
 

َّلك خك جكحك مق حق مف خف حف ُّ  
„Ak by si sa ich spýtal, kto ich stvoril, povedia: „Alláh“. Kam sú teda 

zvedení?!“ {43:87} 
 
V týchto veršoch Alláh hovorí, ţe kufár uznávajú, ţe On je Stvoriteľ, 
Zvrchovaný Vládca a Hospodár, ale napriek tomu neuctievajú Jeho samotného 
(tawḥíd v uctievaní), čo poukazuje na váţnosť ich previnenia a klamstiev a na 
slabosť ich uvaţovania. Ak je Alláh takto opísaný, nikto nesmie byť uctievaný 
okrem Neho samotného a nikto nesmie byť povaţovaný za jedného jediného a 
jedinečného okrem Neho. Alláh je velebený a vznešene povýšený nad tým, čo k 
Nemu pridruţujú. 
 
Ten, kto prijíma tento tawḥíd v pravom zmysle slova, nevyhnutne prijíma aj 
tawḥídul-ulúhijaḧ (Alláhovu jedinečnosť ako Boha). 
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Tauhídul-ulúhijaḧ (Alláhova jedinečnosť ako Boha) 

To znamená všetko uctievanie, vnútorné i vonkajšie, slovom i skutkom, 
smerovať výlučne k Alláhovi a neuctievať nič a nikoho okrem Alláha bez 
ohľadu na to, kto by to bol. Alláh hovorí: 

َّ من زن رن مم ام يل ُّ  

„Pán tvoj rozhodol, ţe nemáte uctievať nikoho iného neţ Jeho.“ {17:23} 
 

َّنن من زن رن مم ام يل ُّ  

„Uctievajte Alláha a nepridruţujte k Nemu nič.“ {4:36} 
 
Ďalším pomenovaním je tawḥíduṭ-ṭalab wal-ḳaṣd wal-irádaḧ (jedinečnosť cieľa, 
úmyslu a vôle), lebo človek nehľadá nič okrem Alláha, a preto Ho úprimne 
uctieva. 
 
Ďalším názvom je tawḥídul-ˁibádaḧ (jedinečnosť v uctievaní), lebo človek 
uctieva Alláha tým, ţe robí to, čo On prikázal, a vyhýba sa tomu, čo zakázal. K 
uctievaniu patrí: 
 
 Prosebná modlitba (duˁa‟) 
Alláh hovorí: 

 ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن ُّ
َّيي  

„Pán váš povedal: ‚Proste ma, splním vám vaše prosby. Tí, ktorí sa povyšujú 
nad to, ţe by ma mali uctievať, tí vojdú do pekla poníţení.„“ {40:60} 

 
Prorok  povedal: „Prosebná modlitba je veru uctievaním.“ {At-Tirmiżi} 
 
Ibn ˁAbbás  vyrozprával, ţe ho prorok  naučil: „Ak prosíš a ţiadaš, tak pros 
a ţiadaj výlučne Alláha.“ {At-Tirmiżi} 
 
 Dôverujte Alláhovi a spoliehajte sa na Neho: 
Allah hovorí: 

َّمم خم حم جم هل مل ُّ  
„A na Alláha sa spoľahnite, ak ste veriaci.“ {5:23} 
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َّ خي حي جي يه ىه مه جه ين ُّ  
„Spoľahni sa na Alláha, pretoţe ty si na pravde zjavnej.“ {27:79} 

 
Dôverovanie Alláhovi zahŕňa dve veci: 
a. Spoliehanie sa na Alláha a viera, ţe On je Stvoriteľom príčin a činov, ţe Jeho 

rozhodnutie nastane, ţe On rozhoduje o všetkých veciach, pozná ich počet a 
určil ich. Alláh je Velebený a Vyvýšený. 

 
b. Prijímanie náleţitých opatrení: dôverovanie Alláhovi neznamená nepodnikať 

ţiadne kroky, ale v rámci dôverovania Alláhovi je nutné prijímať náleţité 
opatrenia a snaţiť sa konať vhodné kroky. Ten, kto sa tomu vyhýba, ide proti 
zákonom a ustanoveniam Alláhovým. Alláh nám prikázal, aby sme prijímali 
náleţité opatrenia, a povzbudzuje nás v tom. 

 
Nie je prípustné, aby sa veriaci vyhýbal prijímaniu naleţitých opatrení či 
robeniu vhodných krokov. Nedôveruje naozaj Alláhovi, ak neprijíma náleţité 
opatrenia. Z tohto dôvodu je ustanovená povinnosť oţeniť sa (vydať sa) s 
cieľom mať dieťa a je nariadené mať pohlavný styk. Ak by niekto povedal: „Ja 
sa neoţením (nevydám) a budem čakať, ţe budem mať dieťa bez toho, aby som 
sa oţenil (vydala)“, bol by povaţovaný za pomäteného; múdri a racionálni ľudia 
sa takto nesprávajú. Taktieţ nesmie sedieť doma či v mešite prosiac o almuţnu a 
čakajúc na obţivu, ale musí sa snaţiť a pracovať, aby získal halal obţivu. 
 
 Nádejať sa Alláhovi: 
Alláh hovorí: 

َّ لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ُّ  
„Kto dúfa v stretnutie Pána svojho, nech koná dobré skutky a nech k uctievaniu 

Pána svojho nepridruţí nikoho.“ {18:110} 
 
 Hľadanie útočiska u Alláha: 
Alláh hovorí: 

َّ زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب ُّ  
„A ak by ťa podpichlo od satana podpichnutie, tak ţiadaj od Alláha ochranu. On 

všetko počuje a všetko vie.“ {7:200} 
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 Milovanie Alláha: 
Alláh hovorí: 

َّ يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّ  
„Sú medzi ľuďmi niektorí, ktorí berú si vedľa Alláha iných, jemu na úroveň 
postavených, a ktorých milujú, ako milujú Alláha. Avšak tí, ktorí uverili, tí v 

láske svojej k Alláhovi sú silnejší.“ {2:165} 
 
Prorok  povedal: „Ten, kto má tieto tri vlastnosti, tomu sa dostane sladkosti 
(blaha) viery: 
1. ten, komu sú Alláh a Jeho posol drahší neţ čokoľvek iné, 
2. ten, kto miluje človeka a miluje ho len kvôli Alláhovi, 
3. ten, kto nenávidí návrat k ateizmu (neviera) tak veľmi, ako cíti odpor voči 
vhodeniu do ohňa.“ {Muslim} 
 
 Bázeň voči Alláhovi: 
Alláh hovorí: 

َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ُّ  
„To len satan zastrašuje tých, ktorí ho za dôverníka majú. Nebojte sa ich, ale 

Mňa sa bojte, ak ste veriaci.“ {3:175} 
 
Sú ďalšie typy strachu: 
- Strach zo skrytého: Napr. keď máte strach z mŕtvych, ţe by vám mohli 

ublíţiť, alebo sa bojíte modiel, ţe by vám mohli uškodiť, atď. To všetko je 
širk (pridruţovanie k Alláhovi v uctievaní). 

- Zakázaný strach: Ide o strach, ktorý vás donúti upustiť od uctievania alebo 
konať zakázané. 

- Prírodzený strach: Napr. strach zo zvierat či nepriateľov. Takýto strach je 
dovolený. 

 
 Ţiadanie Alláha o ġawṡ (pomoc): 
Alláh hovorí: 

َّ جي يه ىه مه ُّ  
„Teba uctievame a Teba o pomoc prosíme.“ {1:5} 
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َّلك اك يق ىق يف يثىف ىث ُّ  
„Trpezlivosti peknej sa budem drţať a u Alláha hľadám pomoc proti tomu, čo 

opisujete.“ {12:18} 
 

َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  
„I prosili ste o pomoc Pána svojho a On vás vypočul: ‚Posilním vás tisíckou 

anjelov jedných po druhých.„“ {8:9} 
 

Sú dva typy ţiadostí o ġawṡ (pomoc): 
- Keď niekto ţiada o ġawṡ niekoho iného ako Alláha v oblasti, v ktorej mu 

nikto nedokáţe pomôcť okrem Alláha. Vtedy ide o širk (pridruţovanie k 
Alláhovi v uctievaní). 
Ide napr. o ţiadanie stvorenej bytosti, ktorá je mŕtva alebo neprítomná, aby 
mu vyliečila chorého milovaného človeka, aby mu dopriala dieťa alebo 
uľahčila manţelke pôrod, aby sa zmilovala nad ním a odpustila mu, a ďalšie 
veci, ktoré nikto nedokáţe učiniť okrem Alláha. 

- Ţiadanie iných stvorených bytostí o ġawṡ pri splnení dvoch podmienok: 
(1) ten človek musí byť ţivý a prítomný a (2) musí to dokázať urobiť. Toto 
nemá nič spoločné so širk. 

 
Alláh hovorí: 

َّ ىن نن من زن رن مم ُّ  
„Ak by však ţiadali o vašu pomoc a podporu ohľadom náboţenstva, je vašou 

povinnosťou pomôcť im.“ {8:72} 
 

َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ  
„Ten, ktorý patril k jeho skupine, ho poţiadal o pomoc proti tomu, ktorý patril k 

jeho nepriateľovi.“ {28:15} 
 
 Poráţka zvierat: 
Poráţka znamená usmrtenie zvieraťa konkrétnym spôsobom a má niekoľko 
podôb. Môţe ísť o akt uctievania so zámerom uctiť si toho, komu je obeť 
obetovaná, pokoriť sa pred ním a priblíţiť sa k nemu. 
 
Toto je dovolené činiť len pre Alláha, a to spôsobom ako to On stanovil. Činiť 
tak pre niekoho iného neţ Alláha je závaţný širk. Alláh hovorí: 
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َّ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّ  
„Povedz: ‚Modlitba moja, obeť moja, môj ţivot i moja smrť náleţí Alláhovi, 

Pánovi tvorstva.„“ {6:162} 
 

َّ ىف يث ىث ُّ  
„Modli sa preto k Pánovi svojmu a obetuj.“ {108:2} 

 
Ďalej jestvuje poráţka, ktorá sa koná na počesť hosťa alebo v rámci svadobnej 
hostiny a podobne. Toto je nariadené a je to buď povinné alebo mustaḥabb 
(odporúčané). 
 
Potom tu je poráţka za účeľom získania potravy alebo predaja mäsa, atď. Toto 
spadá do kategórie dovoleného. 
 
Ten, kto obetuje inému neţ Alláhovi, je mušrik a svojím širkom prekročil medze 
islámu (nech nás Alláh ochraňuje pred niečím takým), či uţ obetuje anjelovi, 
poslovi, prorokovi, kalifovi alebo učencovi. To všetko je širk, ktorý človeka 
vedie poza medze islámu. 
 
Všetko, čo bolo obetované niekomu inému neţ Alláhovi alebo porazené na 
oltári, je ḥaram jesť, ako hovorí Alláh: 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ
َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  

„Sú vám zakázané zdochliny, krv, mäso z prasiat a všetko, nad čím bolo 
vyslovené meno iné neţ Alláhove, zvieratá, ktoré sa zadusili, ktoré boli ubité k 
smrti, ktoré sa zabili pri páde z výšky, ktoré zomreli ubodaním parohami iného 
zvieraťa, ďalej to, z čoho jedla divá zver s výnimkou tých zvierat, ktoré ste ešte 

stihli v mene Alláha zarezať a zvieratá, ktoré boli zarezané na oltároch.“ 
{5:3} 

 
Práve od tohto tawḥídu sa ľudia vzdialili a zblúdili, a preto boli poslaní proroci a 
boli zjavené Knihy. Ohľadom tejto záleţitosti vznikli spory medzi prorokmi a 
ich ľudom a následne boli tvrdohlaví zatratení a veriaci zachránení. Kto sa 
vzdiali od tohto tawḥídu a časť svojho uctievania venuje inému neţ Alláhovi, 
ten veru prekročil medze islámu a vzdialil sa od pravej viery. Nech nás Alláh 
pred tým chráni. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix 2 – Džihád 
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Islám je v západnom svete vo všeobecnosti mylne chápaný a najsilnejšie 
negatívne reakcie vyvoláva práve slovo dţihád. Dţihád nesprávne prekladajú 
ako „svätá vojna“ a tento preklad sa médiami spopularizoval. 
 
Neexistuje ţiadne vedenie „svätej vojny“ s cieľom „šíriť vieru“ a prinútiť ľudí, 
aby prijali islám. Podľa učenia islámu by takáto vojna bola NESVÄTÁ a 
vynútené prijatie islámu ľuďmi by nebolo úprimné. Niektoré vojny sú však 
nevyhnutné a oprávnené. Výraz „svätá vojna“ sa do arabčiny prekladá ako 
„Ḥarbun muḳaddasḧ.“ 
 
Alláh hovorí: 

َّ ممجن خم حم جم ُّ  
„V náboţenstve niet donútenia.“ {2:256} 

 
Nútiť niekoho mečom, aby si vybral medzi smrťou alebo islamom, je myšlienka, 
ktorá je cudzia duchu islámu i jeho praxi v histórii. 
 
VYZÝVAME bádateľov a učencov, aby našli „dţihád“ vo význame „svätej 
vojny“ v Ḳoráne, v autentických zbierkach ḥadíṡov alebo v ranej islamskej 
literatúre. Na druhej strane práve kresťania pouţívali pojem „svätá vojna“ pre 
kriţiacke výpravy pred tisíc rokmi. 
 
Z lingvistického hľadiska pochádza arabské slovo dţihád zo základu dţa-ha-da, 
ktorý nesie význam snaţiť sa alebo usilovať sa. Ďalšie odvodené slová sú 
„úsilie“, „robota“, „námaha“ a iné slová týkajúce sa akéhokoľvek úsilia zo 
strany kohokoľvek. 
 
V tomto zmysle sa napr. študent usiluje a snaţí získať vzdelanie a splniť si 
úlohy; zamestnanec sa snaţí urobiť svoju prácu a udrţiavať dobré vzťahy so 
svojím zamestnávateľom, atď. 
 
Úsilie a snaha môţe byť v zmysle boja proti zlu vo vlastnom srdci a vojenské 
úsilie je moţnosťou iba v krajnom prípade a nie s cieľom „šíriť islám mečom“, 
ako si to ľudia zauţívane myslia. 
 
Pojem úsilie a snaha môţu pouţívať muslimovia i nemuslimovia; napr. Alláh 
hovorí: 
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 ُّ من ىن ين جهمه ىه يه جي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰىٌّ َّ
„Odkázali sme človeku dobré správanie sa k rodičom. Ak by sa ale usilovali o to 

(dţahadaka), aby si ku Mne pridruţil to, o čom nemáš poznanie, tak ich 
neposlúchni.“ {29:8} 

 
V tomto verši Ḳoránu sa spomínajú nemuslimskí rodičia, ktorí sa snaţia 
(dţahadaka) priviesť svoje muslimské dieťa späť k ich náboţenstvu. 
 
V Ḳoráne a ḥadíṡoch sa slovo „dţihád“ pouţíva v niekoľkých rôznych 
kontextoch, niektoré z nich uvádzame niţšie: 
 
 ODOLÁVANIE TLAKU RODIČOV, ROVESNÍKOV A SPOLOČNOSTI: 
Keď sa niekto rozhodne mať Stvoriteľa (Alláha) vesmíru na prvom, najvyššom 
mieste, často zaţíva silný tlak. Nie je ľahké odolať takýmto tlakom a SNAŢIŤ 
SA udrţiavať oddanosť a lásku voči Alláhovi na prvom, najvyššom mieste. 
Človek, ktorý sa obrátil na islám z iného náboţenstva, môţe byť vystavený tlaku 
s cieľom prinavrátiť ho k náboţenstvu jeho rodiny. Alláh hovorí: 

 ُّ مث نث ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك ىك يكمل ىل يل ام ممرنَّ
„Ak však by sa ťa usilovali (dţahadaka) navádzať na to, aby si ku Mne 

pridruţoval niečo, o čom nemáš poznanie, potom ich neposlúchaj! Buď im na 
tomto svete spoločníkom láskavým.“ {31:15} 

 
Alláh taktieţ hovorí: 

 ُّ جت حت خت مت هت مث حجَّ
„A preto neposlúchaj tých, ktorí veriť odmietli, ale usiluj sa (dţahidhum) skrze 

neho (Ḳoránu) voči nim (snaţ sa ich presvedčiť, aby uverili) usilovaním 
veľkým.“ {25:52} 

 
 NEOCHVEJNÉ ZOTRVÁVANIE NA PRIAMEJ CESTE: 
Alláh hovorí: 

 ُّ حك خك لك مك جلحل خل مل هل جم حمَّ
„Ten, kto (vo viere) sa usilovne (dţahada) snaţí, ten veru sám pre seba tak robí, 

lebo Alláh je sebestačný voči stvoreniu všetkému.“ {29:6} 
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Alláh skúša vieru a neochvejnosť veriacich: 

 ُّ مم ىم يم جن حن خن من ىن ين جه مه ىه يهَّ
„A či ste si mysleli, ţe vojdete do raja a Alláh pritom ešte nespoznal tých z vás, 
ktorí sa usilovali (dţahadú) a nespoznal ešte ani tých, ktorí trpezlivými boli.“ 

{3:142} 
 
 ÚSILIE O DOBRÉ SKUTKY: 
Keď stojíme pred dvoma protichodnými vecami, je dţihádom vybrať si tú 
správnu, ako to ilustruje nasledovný hadís: 
Istý muţ sa spýtal proroka Muḥammada : „Mal by som sa dať na dţihád 
(fyzický boj)?“ 
Prorok sa opýtal: „Máš rodičov?“ 
Muţ povedal: „Áno!“ 
Prorok povedal: „Usiluj sa teda tak, ţe im budeš slúţiť.“ {Al-Buchári} 
 
Ďalší muţ sa spýtal posla Alláhovho : „Aký dţihád je lepší?“ 
On odpovedal: „Slovo pravdivé pred krutovládcom.“ {Al-Nasa'i} 
 
Alláhov posol  povedal: „Al-Mudţahid1 je ten, kto sa pre Alláha usiluje proti 
sebe a Al-muhadţir2 je ten, kto zanechá zlé skutky a hriech.“ {Ibn Ḥiban} 
 
 OBRANA ISLÁMU A SPOLOČENSTVA: 
Alláh v Ḳoráne vyhlasuje: 

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّ
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه
َّمت زت رت يب نبىب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  

„Tým, proti ktorým sa boj vedie, je dané povolenie preto, ţe im bolo ukrivdené. 
A Alláh má moc im pomôcť, tým, ktorí boli vyhnaní zo svojich príbytkov 

bezprávne len preto, ţe hovorili: ‚Naším Pánom je Alláh.„ A nebyť toho, ţe 
Alláh odráţa jedných ľudí druhými, boli by porúcané pustovne, kostoly, 

synagógy a mešity, v ktorých sa meno Alláhove veľa spomína. Alláh pomôţe 

                                            
1 Ten, kto vykonáva dţihád 
2 Ten, kto emigruje 
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tomu, kto mu pomáha a podporuje ho. Veď Alláh je Silný a Mocný.“ {22:39-
40} 

Ḳorán dovoľuje bojovať na obranu islámu a muslimov. Toto oprávnenie zahŕňa 
boj v sebaobrane a boj na ochranu rodiny a majetku. Raní muslimovia sa 
zúčastnili mnohých bitiek proti svojim nepriateľom pod vedením proroka 
Muḥammada  alebo jeho zástupcov. Ḳorán dodáva: 

 خل مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف ُّ
 ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي جيحي يه

َّ يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ  
„I bojujte za cestu, ktorú Alláh určil proti tým, ktorí bojujú proti vám, ale 
neprekračujte mieru. Veď Alláh nemá rád tých, ktorí mieru prekračujú. 

Zabite ich tam, kde by ste ich našli. A vyţeňte ich odtiaľ, odkiaľ vás oni vyhnali. 
A prepadnúť v skúške je horšie neţ zabitie. A nebojujte s nimi pri Posvätnej 

mešite, aţ kým oni nezačnú v nej proti vám bojovať. Ak by proti vám bojovali, 
tak ich zabite. Taká je odplata pre tých, ktorí odmietajú veriť. Ak by prestali, tak 

Alláh je Odpúšťajúci a Milostivý. 
I bojujte proti nim, aby ste v skúške neprepadli a aby bolo tým skutočným 

náboţenstvom to, v ktorom sa uctieva len Alláh. Ak by prestali, tak 
neprekračujte mieru, iba ak voči krivdiacim.“ {2:190-193} 

 
 POMOC I NEMUSLIMSKÝM SPOJENCOM: 
V neskoršom období ţivota proroka Muḥammada  sa stal kmeň Banu 
Chuzaˁaḧ jeho spojencom. Ţili v blízkosti Mekky, ktorá bola pod nadvládou 
pohanských Ḳurajšovcov, vlastného kmeňa proroka Muḥammada . 
 
Kmeň Banu Bakr, spojenec Ḳurajšovcov, s podporou poniektorých Ḳurajšovcov 
napadol Banu Chuzaˁaḧ. Tí na základe spojeneckej zmluvy poţadovali, aby im 
prorok Muḥammad  prišiel pomôcť a potrestať Ḳurajšovcov. Prorok 
Muḥammad  zorganizoval ťaţenie proti Ḳurajšovcom z Mekky, ktoré vyústilo 
do dobytia Mekky bez boja. 
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 VYHNANIE ZRADCOV: 
Alláh v Ḳoráne nariaďuje muslimom: 

َّ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّ  
„A ak by si sa bál zrady zo strany ľudí, s ktorými máš uzavretú dohodu, tak im 
ju vypovedz úplne jasne. Veď Alláh nemá rád tých, ktorí sa zrady dopúšťajú.“ 

{8:58} 
 
Prorok Muḥammad  podnikol niekoľko ozbrojených ťaţení s cieľom odňať 
zradcom moc a vyhnať ich z ich príbytkov. Uzavrel zmluvy s niekoľkými 
ţidovskými kmeňmi, no niektoré sa prejavili ako zradné. Prorok Muḥammad  
proti týmto kmeňom podnikol ozbrojené ťaţenie, porazil ich a vyhnal ich z 
Mediny a jej okolia. 
 
 ZÍSKANIE SLOBODY INFORMOVAŤ, VZDELÁVAŤ A ODOVZDÁVAŤ 

POSOLSTVO ISLAMU V OTVORENOM A SLOBODNOM PROSTREDÍ: 
S cieľom získať túto slobodu prorok Muḥammad  povedal: "Usilujte sa 
(dţahidu) voči neveriacim rukami a jazykmi." {Ibn Ḥibban} 
 
Ţivot proroka Muḥammada  bol plný úsilia získať slobodu informovať a 
odovzdať posolstvo islámu. Počas svojho pobytu v Mekke vyuţíval nenásilné 
metódy a po vzniku jeho vlády v Medine, s dovolením Alláhovým, vyuţil 
ozbrojený boj proti svojim nepriateľom len v prípade, keď to bolo naozaj 
nevyhnutné. 
 
 OSLOBODENIE ĽUDÍ SPOD ÚTLAKU 
Alláh v Ḳoráne nabáda muslimov: 

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ
َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  

„Prečo nebojujete za cestu, ktorú Alláh určil a za slabých z radov muţov, ţien a 
detí, ktorí hovoria: „Pane náš, daj nám odísť z tejto dediny, ktorej ľudia sú 

krivdiaci a učiň nám od Teba pochádzajúceho ochrancu a učiň nám od Teba 
pochádzajúceho pomocníka a podporovateľa.“ {4:75} 
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Druhy dţihádu: 
Alláh v Ḳoráne hovorí: 

 مث هت مت خت جتحت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ
َّ جس مخ جخ مح جح مج حج  

„Vyzývaj k ceste Pána svojho s múdrosťou a poučením dobrým a spor sa s nimi 
spôsobom, ktorý je lepší. Pán tvoj lepšie vie o tom, kto zblúdil, odkloniac sa od 

Jeho cesty.“ {16:125} 
 
Povolávanie ľudí k islámu a ich oboznamovanie so všetkými jeho aspektmi 
prostredníctvom dialógu a láskavého presviedčania je prvým typom dţihádu v 
isláme na rozdiel od nesprávnej predstavy, ţe dţihád je len boj. O tomto Alláh v 
Ḳoráne hovorí: 

 ُّ جت حت خت مت هت مث حجَّ
„A preto neposlúchaj tých, ktorí veriť odmietli, ale usiluj sa (dţahidhum) skrze 

neho (Ḳoránu) voči nim (snaţ sa ich presvedčiť, aby uverili) usilovaním 
veľkým.“ {25:52} 

 
Tu je slovo „usilovať sa“ pouţité vo význame úsilia pomocou jazyka – 
prostredníctvom kázania a nabádania - a taktieţ sa vzťahuje na neochvejnosť aj 
napriek tvrdohlavému odporu niektorých neveriacich voči islamskej viere. 
 
Sú rôzne druhy dţihádu, z ktorých niektoré sú povinné pre kaţdého, kto je 
zodpovedný, a niektoré z nich sú povinné pre spoločenstvo ako celok - ak ich 
učinia niektorí ľudia, tak sú ostatní zbavení tejto povinnosti. 
 
 
Džihád an-nafs (dţihád voči sebe samému) je povinný pre kaţdého a má štyri 
aspekty: 
- Snaha naučiť sa učenie islámu, bez ktorého nie je moţné dosiahnuť úspech a 

šťastie v tomto či posmrtnom ţivote. 
- Snaha konať v súlade s tým, čo sa veriaci naučil. 
- Snaha povolávať ostatných k islámu a učiť tých, ktorí o ňom nevedia. 
- Snaha trpezlivo znášať všetky ťaţkosti spojené s povolávaním ľudí k 

Alláhovi a následnými uráţkami od ľudí. 
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Alláh hovorí: 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ
َّ ينجه  

„Prisahám na Al-ˁAsr, ţe človek je v strate, okrem tých, ktorí uverili a dobré 
skutky konali a pobádali sa k pravde a pobádali sa k trpezlivosti.“ {103} 

 
 
Džihád proti satanovi je povinný pre kaţdého a má dva aspekty: 
- Zaháňanie pochybností, ktoré satan privádza s cieľom oslabiť vieru sa činí 

skrze istotu viery. 
- Snaha zaháňať skazené túţby, ktoré satan vyvoláva sa činí skrze trpezlivosť. 

 
Alláh hovorí: 

َّ ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب ُّ  
„Učinili sme z nich vodcov, ktorí správne usmerňovali naším príkazom, keď 

trpezlivými boli a o znameniach našich boli bezpochyby presvedčení.“ {32:24} 
 
Alláh nám hovorí, ţe vedenie v náboţenstve sa dosahuje skrze trpezlivosť a 
istotu viery. Trpezlivosť odháňa túţby a istota zaháňa pochybnosti. 
 
 
Fyzický džihád (dţihád rukou, tzn. boj) 
Právne dôkazy z Ḳoránu i sunny spolu s činmi muslimov počas storočí ukazujú, 
ţe muslimovia ľuďom otvorili myseľ a srdce pred vstupom do ich krajiny.  
Takéto chápanie nie je v rozpore s pojmom dţihád a jeho úlohou v boji proti 
útlaku a nespravodlivosti. Inými slovami, ide o vzájomný boj a nie o 
jednostranné zabíjanie. Voči nemuslimom sa teda nebojuje len z dôvodu, ţe sú 
nemuslimovia. 
 
Dţihád je vskutku ušľachtilá vojna s cieľom bojovať proti nespravodlivosti, 
útlaku a tyranii a nejde o vyčíňanie jednotlivcov s puškami či bombami, ako to 
vysvelujú poniektorí neznalí ľudia. Takýto boj musí spĺňať presné právne 
ustanovenia, podmienky, obmedzenia a ďalšie záleţitosti, aby sa mohol 
povaţovať za ušľachtilú vojnu1: 

                                            
1 V záujme krátkosti a prehľadnosti v tomto dodatku uvádzame len základné body plynúce z hadísov, nie celé 
hadísy. 
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- Je zakázané viesť boj s cieľom nútiť ľudí prijať islám. 
- Je zakázané viesť boj s cieľom získať územia alebo mať ekonomický zisk. 
- Je zakázané viesť boj s cieľom dobíjať iné národy a kolonizovať ich. 
- Je zakázané zabíjať, zraňovať či znásilňovať ţeny. 
- Je zakázané zabíjať či zraňovať bábätká, deti, staršie osoby a nebojujúcich. 
- Je zakázané zabíjať rehoľníkov v kláštoroch a uctievajúcich na miestach 

konania bohosluţieb. 
- Je zakázané poškodzovať majetok. 
- Je zakázané kradnúť z vojnovej koristi. 
- Je zakázané zradcovstvo. 
- Je zakázané mrzačiť a zohavovať mŕtve telá. 
- Je zakázané zabíjať zvieratá. 
- Je zakázané rúbať stromy. 
- So zranenými nepriateľskými vojakmi treba zaobchádzať rovnakým 

spôsobom, ako by šlo o vlastných vojakov. 
- Vojna musí byť ukončená hneď, ako nepriateľ poţiada o mier. 

 
Ak sa neuplatňujú spomínané pravidlá, nemoţno to povaţovať za dţihád, ale ide 
o nezákonný boj, ktorý vedie ku skaze na zemi, zrade a falošnosti. Nie kaţdá 
vojna je dţihád a nie kaţdé zabíjanie vo vojne je prípustné. 
 
Myšlienka vedenia fyzického dţihádu proti kufár prešla niekoľkými fázami v 
závislosti od toho, v akom stave bola muslimská ummaḧ. Ibnul Ḳajjim povedal: 
„Prvé, čo Alláh zjavil Muḥammadovi , bolo „Iḳra (čítaj!). To bol začiatok jeho 
prorockého poslania, kde mu Alláh prikázal prednášať pre seba, ale mu to ešťe 
neprikázal podať ďalej. Potom zjavil slová: 
 

َّ مب خب حب جب هئ مئ ُّ  
„Ty, rúchom prikrytý, vstaň a varuj…“ {74:1-2} 

 
Skrze slovo ‘Iḳra (čítaj!) sa stal prorokom  a stal sa poslom skrze slová. Potom 
mu Alláh nariadil oznámiť posolstvo jeho najbliţším príbuzným, potom svojmu 
ľudu, následne Arabom okolo nich, potom všetkým Arabom a následne celému 
ľudstvu. Počas desiatich rokov od začiatku svojho prorockého poslania ich 
neustále povolával k islámu bez boja či uloţenia dţizjaḧ; bolo mu prikázané 
zdrţať sa, byť trpezlivý a zhovievavý. Neskôr mu bolo dané povolenie migrovať 
a povolenie bojovať. 
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Následne mu bolo prikázané bojovať proti tým, ktorí bojovali proti nemu, a 
zdrţať sa boja proti tým, ktorí ho nechali na pokoji a nebojovali proti nemu. 
Potom mu Alláh nariadil bojovať proti Al-mušrikín.“ {Zádul Miˁád, 3/159} 
 
Po tom, čo mu bol nariadený dţihád, kufár boli rozdelení do dvoch skupín: 
 

Nebojujúci Bojujúci 

Al-Muˁahid 
Aż-żimi (chránenec) 

Al-Musta’min 
Kaţdý, kto bojuje proti muslimom 

 
Al-Muˁahid 
Neveriaci, ktorí uzavrú dohodu, prímerie alebo ˁahd (mierovú zmluvu) s 
muslimami. Napr. v Al-Ḥudaibijaḧ neveriaci z Mekky uzavreli dohodu s 
prorokom, v ktorej sa dohodli nebojovať desať rokov. 
 
Islám nedovoľuje bojovať s Al-Muˁahidín (mnoţné číslo slova Al-Muˁahid) 
alebo ich zabíjať, ak neporušia dohodu, prímerie alebo ˁahd (mierovú zmluvu) a 
nepadnú tak do skupiny bojujúcich. 
 
Aż-żimi (chránenec) 
Neveriaci, ktorí ţijú pod vládou a ochranou muslimov a platia dţizjaḧ. 
 
Čo je dţizjaḧ? 
Dţizjaḧ je poplatok alebo daň v rôznej výške uloţená neveriacim ţijúcim pod 
vládou a ochranou muslimov. Nie je však uloţená ţenám a deťom, iba dospelým 
muţom. 
 
Dţizjaḧ zaručuje neveriacim úplnú ochranu a moţnosť slobodne praktizovať 
svoje náboţenstvo. Muslimovia musia úplne naplniť svoju zmluvu, bojovať za 
nich a nesmú ich (daňovo) zaťaţovať nad ich finančné moţnosti. 
 
Ak je neveriaci chudobný alebo nie je schopný platiť dţizjaḧ, tak sa mu dţizjaḧ 
odpustí a muslimská krajina mu musí dať ţivobytie z vyzbieranej charity. 
 
ˁUmar ibn Al-Chaṭab  sa spýtal starého neveriaceho ţobráka: „Prečo ţobreš?“ 
Starý muţ odvetil: „Kvôli dţizjaḧ, môjmu veku a mojim potrebám.“ 
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Potom ˁUmar povedal: „Neboli sme k tebe spravodliví, keď sme od teba 
vyberali dţizjaḧ, keď si bol mladý, a nechali ťa samého, keď si starý.“ 
Potom ho ˁUmar zaviezol domov, zrušil jeho dţizjaḧ a dával mu mesačnú platbu 
z charity. 
 
Muslimovia musia taktieţ zaplatiť ročný poplatok zvaný zakáḧ (almuţna). Viaţe 
sa k nehnuteľnostiam, zlatu, striebru, tovaru určenému na obchodovanie a 
šperkom, kým dţizjaḧ sa neviaţe k majetku neveriacich. 
 
Abu Bakr  bojoval proti muslimom, ktorí neplatili zakáḧ, po smrti proroka. 
Toto však platí aj pre neveriacich, ktorí neplatia dţizjaḧ. 
 
Je to úplne legitímne. Ak muslimovia alebo neveriaci porušujú islamské 
pravidlá, zaslúţia si byť potrestaní. V Amerike, keď niekto neplatí dane, môţe 
ísť do väzenia. V Číne daňových podvodníkov zabíjajú. 
 
Čo sa týka Slovenska, v niektorých prípadoch môţu byť Slováci, ktorí 
nezaplatia dane, trestne stíhaní. Človek, ktorý nezaplatil dane vo výške viac ako 
2660 eur, môţe dostať aţ tri roky väzenia. Ak má niekto „resty“ voči daniarom, 
ktoré sú vyššie ako 133-tisíc eur, hrozí im tri aţ osem rokov väzenia.1 
 
JE ISLÁM JEDINÝM NÁBOŢENSTVOM, KTORÉ PRINIESLO TAKÉ 
PRAVIDLÁ? 
Odpoveď je nie. Takéto pravidlá sa spomínali uţ v predchádzajúcom zjavení. V 
Starom zákone sa uvádza: 
„Ak pritiahneš k mestu, aby si ho dobyl, najprv mu ponúkneš mier. 
Ak prijme a otvorí brány, bude všetok ľud, ktorý v ňom je, zachovaný a bude 
tvojím poddaným a poplatníkom. 
Ale ak s tebou nebude chcieť uzavrieť zmluvu a začne s tebou bojovať, budeš ho 
obliehať. 
A keď ti ho Pán, tvoj Boh, vydá do rúk, pobiješ ostrím meča všetko, čo v ňom 
bude muţské. 
Len ţeny, deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, celú jeho korisť rozdeľ 
vojsku a uţívaj z nepriateľskej koristi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. 
Tak naloţíš so všetými mestami, ktoré budú vzdialené od teba a nie sú v počte 
tých, čo sa ti dostanú do vlastníctva.“ {Deuteronomy 20:10-15} 

                                            
1 www.aktualne.atlas.sk/co-sa-stane-ked-dnes-nezaplatite-dane-sankcia-nemusi-byt-vysoka/ekonomika/financie/ 
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Toto prikázanie sa dá lepšie pochopiť na základe nasledujúceho odseku z 
„Mišne Tora“1: „Nemáme viesť vojnu proti komukoľvek, pokiaľ mu [najprv] 
neponúkneme mier; [toto platí pre oba prípady] pre nepovinnú i povinnú vojnu; 
lebo je povedané: „Ak pritiahneš k mestu, aby si ho dobyl, najprv mu ponúkneš 
mier.“ 
Ak [obyvatelia] prijmú ponuku mieru, nezabijeme jedinú dušu spomedzi nich a 
oni sa stanú len poplatníkmi, lebo je povedané: [Všetok ľud, ktorý v ňom je] 
bude tvojím poddaným a poplatníkom.“ 
 
Al-Musta’min 
Neveriaci, ktorý bezpečne vstúpi do krajiny muslimov, napr. podnikateľ, ktorý 
príde kvôli podnikaniu alebo z iných dôvodov. V súčasnosti by takáto osoba 
dostala vízum pre vstup do krajiny. Pre neho v tom spočíva istota a je to sľub, ţe 
ho budú brániť a nebudú utláčať. 
 
Proti ţiadnej osobe z týchto troch kategórií nesmú muslimovia bojovať a nesmú 
ju zabiť či uškodiť jej, lebo prorok  povedal: „Ten, kto zabije muˁahid, 
nepocíti vôňu raja. A jeho vôňu moţno cítiť zo vzdialenosti štyridsiatich rokov.“ 
{Al-Buchári} 
 
Al-Ḥafiẓ ibn Ḥaţar povedal: „To znamená: ktorýkoľvek nemuslim uzavrie 
dohodu s muslimami prostredníctvom platenia poplatku, prímeria uzavretého 
vodcom alebo ochrany zo strany muslima.“ {Al-Fatḥ 12/259} 
 
Bojujúci 
Sú to tí, ktorí bojujú proti muslimom. Medzi muslimami a nimi niet prímeria 
alebo dohody, je to len boj a vojna. 
 
ŠÍRIL SA ISLAM NÁSILÍM ALEBO MEČOM? 
Jednoznačná a dôrazná odpoveď je NIE! Ḳorán vyhlasuje: 

َّ ممجن خم حم جم ُّ  
„V náboţenstve niet donútenia.“ {2:256} 

                                            
1 Mišne Tora je halachický kódex zhrňujúci ţidovské náboţenské právo (halacha). Jeho autorom je Maimonides 
(rabín Moše ben Majmon, tieţ známy ako RaMBaM alebo Rambam), jeden z najpoprednejších rabínov v 
dejinách. Skladá sa zo štrnástich kníh, ktoré sa ďalej delia na sekcie, kapitoly a odseky. Je jediným stredovekým 
dielom, ktorý podrobne popisuje všetky ţidovské náboţenské predpisy, vrátane tých zákonov, ktoré platia len 
vtedy, keď existuje Svätý chrám, a je dôleţitým dielom v judaizme. 
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Dobrú štúdiu o otázke šírenia islámu napísal kresťanský misionár T. W. Arnold: 
„... O akomkoľvek organizovanom pokuse prinútiť nemuslimské obyvateľstvo 
prijať islámu alebo o akomkoľvek systematickom prenasledovaní s cieľom 
vyhubiť kresťanské náboţenstvo sa nedopočujeme nič. Keby sa kalifovia boli 
rozhodli vykonať to alebo ono, boli by ľahko zmietli kresťanstvo podobne, ako 
Ferdinand a Izabela vyhnali islám zo Španielska alebo ako Ľudovít XIV nariadil 
trestnosť protestantizmu vo Francúzsku alebo ako Anglicko počas 350 rokov 
nepovoľovalo vstup Ţidov. 
Východné cirkvi v Ázii boli úplne odrezané od spoločenstva so zvyškom 
kresťanského sveta. Keďţe boli povaţované za kacírske spoločenstvá, nikto by 
kvôli nim nebol pohol prstom. Takţe samotné preţitie týchto cirkví aţ po 
súčasnosť je silným dôkazom všeobecne tolerantného postoja Muḥamedánskych 
vlád voči nim.“1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Arnold, Sir Thomas W. The preaching of Islam, a History of the propagation of the Muslim faith, Westminister 
A. Constable & Co., London, 1896, p. 80 
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Po prvé by sme si mali uvedomiť, ţe kaţdé dieťa ţije v určitej dobe, a preto 
musí byť hodnotené v kultúrnom kontexte danej doby. Existujú určité hodnoty, 
ktoré sú súčasťou zvykov danej spoločnosti a na základe ktorých sa hodnotí táto 
spoločnosť. Tieto hodnoty treba brať do úvahy. Ak sa však pokúsime hodnotiť 
historické udalosti z dnešného pohľadu, určite sa dopustíme chýb. 
 
Je známe, ţe v dobe proroka Muḥammada  sa dievčatá vydávali v mladom 
veku a vekový rozdiel nebol pre manţelstvo dôleţitý, a to najmä v prípade 
mladých dievčat. 
 
Pozrime sa na krátky historický prehľad veku uzatvárania manţelstva po celom 
svete v minulosti i v nedávnej dobe. 
 
Puberta je vedecky definovaná: obdobie, proces a fyzický rast, pri ktorom sa 
človek stáva schopným reprodukcie. 
 
Pred argumentovaním tým, ţe manţelstvo je viac neţ len fyzický vzťah a ţe 
tento názor nie je prijateľný v západnom resp. "civilizovanom" svete, mi 
dovoľte povedať, ţe v štáte Massachusetts v USA je minimálny zákonný vek 
ţien pre vstup do manţelstva 12 rokov a v New Hampshire to je 13 rokov, čo 
predstavuje priemerný vek dospievania v USA. 
 
Dosiahnutie puberty vo veku 9 rokov je úplne normálne, a to najmä v regiónoch, 
ktoré sú v blízkosti rovníka. Mona Chalabi1 napísala: „Dievčatá vţdy dospievali 
skôr ako chlapci - v priemere nastupuje puberta vo veku od 8 do 12 rokov u 
dievčat a vo veku od 9 do 14 rokov u chlapcov.“2 
 
V 11. storočí sa Urraca, Kráľovná Kastílie, Leónu a Galície, vydala za 
Raimunda Burgundského vo veku 8 rokov.3 

                                            
1 Mona Chalabi. Why the Puberty Starting Younger, The Guardian. 4.11.2013, 
www.theguardian.com/politics/2013/nov/04/why-is-puberty-starting-younger-precocius 
2 Pre viac informácií: 
Bancroft, John, in Human Sexuality and Its Problems; 191, Churchill Livingstone/Elsevier, 2009 
Northup, Christiane, in Mother-Daughter Wisdom; 429, Random House Publishing Group, 2006 
Frits, M.A. and Speroff, L., in Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility; 401, Wolters Kluwer 
Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2011 
Aronson, A. E. and Bless, Diane M., in Clinical Voice Disorders; 16, Thieme, 2009 
Berek, J.S. and Novak, E., in Berek & Novak’s Gynecology; 992, Lippiccott William & Wilkins, 2007 
3 Earenfight, T., in Queenship in Medieval Europe; 161, Palgrave macmillan, 2013 
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V 12. storočí si Filip II. August, kráľ Francúzska, vzal za manţelku Izabelu 
Henegavskú, keď mala 10 rokov. Podobne sa Johana Anglická, Sicílska 
kráľovná, vydala za Viliama II., keď mala 11 rokov. 
V 13. storočí sa Jana I. Navarrská vydala za Filipa IV. vo veku 11 rokov. 
V 14. storočí sa Izabela z Valois, anglická kráľovná, vydala za Richarda II vo 
veku 8 rokov.1 
 
Stephen Robertson napísal: „Francúzsky Napoleonov zákonník v roku 1791 
stanovil zákonný vek spôsobilosti k pohlavnému styku (v západnom práve ide o 
vek, v ktorom je jedinec povaţovaný za schopného dať súhlas k sexuálnej 
aktivite) na 11 rokov pre chlapcov i dievčatá. V roku 1863 bola táto veková 
hranica zvýšená na 13 rokov.“2 
 
V dnešnej dobe môţe mať 13-ročné dievča z Minnesoty (USA) legálny 
pohlavný styk, ak vekový rozdiel nepresahuje 4 roky.3 
 
Keď vznikol Vatikán, prijali vtedajší taliansky zákonný vek spôsobilosti k 
pohlavnému styku 12 rokov podľa Lateránskej zmluvy z roku 1929. Do júla 
2013 mal najniţší zákonný vek spôsobilosti k pohlavnému styku v Európe.4 
 
V Európe je zákonný vek spôsobilosti k pohlavnému styku stanovený na 16 
rokov na Cypre, vo Fínsku, Gruzínsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, 
Holandsku, Nórsku a Švajčiarsku. 
 
V prípade Rakúska, Nemecka, Portugalska a Talianska to je 14 rokov. Vo 
Francúzsku, Českej republike, Slovenskej republike, Dánsku a Grécku je to 15 
rokov. Španielsko malo jednu z najniţších vekových hraníc v Európe stanovenú 
na 13 rokov, ale nedávno ju zvýšilo na 16 rokov. 
 
Vo zvyšku sveta sú veľké rozdiely. V Číne, Brazílii, Peru, Paraguaji, Ekvádore a 
Kolumbii je zákonná veková hranica 14 rokov, zatiaľ čo v Japonsku je o rok 
niţšia, a to 13 rokov. V Angole je táto hranica len 12 rokov.1 

                                            
1 Hartley, C., in A historical Dictionary of British Women; 240 -246, Taylor & Francis, 2013 
2 Robertson, Stephen, Age of Consent laws, in Children and Youth in History, Item #230, 
www.chnm.gmu.edu/cyh/case-studies/230 
3 Criminal Sexual conduct in the Fourth Degree, 2015, The Revisor of Statutes, State of Minnesota,  
www.revisor.leg.state.mn.us/statutes/?id=609.345 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Ages_of_consent_in_Europe 
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Do roku 1885 bol minimálny zákonný vek spôsobilosti k pohlavnému styku 10 
rokov vo viac ako polovici štátov v USA.2 Pričom v štáte  Delaware to bolo 7 
rokov.3 
 
V roku 1567 sa minimálny zákonný vek spôsobilosti k pohlavnému styku v 
Británii zníţil z 12 na 10 rokov a bolo tomu tak po 3 storočia.4 
 
Budete sa diviť, ale v najslávnejšom milostnom príbehu Romeo a Júlia mala 
hrdinka len 13 či 14 rokov. 
Kapulet o Júlii povedal: 
„... veď nepreţila ani štrnásť liet.  
Nech ešte dvakrát leto strieda mráz ...“ 
 
Aj iné dievčatá, ktoré boli mladšie ako ona, uţ boli matkami. Dokonca aj Júliu 
mala jej matka v podobnom veku: 
Pani Kapuletová jej povedala: 
„Pomýšľaj na sobáš! Tu vo Verone  
aj mladšie urodzené paničky  
sú matkami. Ak neklame ma pamäť,  
ja sama som ťa mala vo veku,  
keď ty si ešte panna...“5 
 
Časopis Bliss uskutočnil vo Veľkej Británii prieskum, ktorý ukázal, ţe 83% 
účastníkov malo sex pred dosiahnutím veku 16 rokov, zatiaľ čo 12% uţ pred 12. 
rokom.6 
 
Dr. Javier Fajardo, profesor práva na Navarrskej univerzite v Pamplone (v 
Španielsku), povedal: „Nízky minimálny vek spôsobilosti na uzavretie 
manţelstva v Španielsku nebol ničím nezvyčajným vzhľadom na históriu 
Európy.“  

                                                                                                                                        
1 http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/what-age-consent-around-world-2802173 
2 Engs, R. C. in The Progressive Era’s Health reform movement: A Historical Dictionary; 4, Praeger, 2003 
3 Purity Congress Meets. The New York Times,1895, 
www.en.m.wikisource.org/wiki/The_New_York_Times/1895/10/15/Purity_Congress_Meets 
4 Cavendish, Marshall Cavendish Corporation, in Sex and Society; 54, 2010 
5 www.karolveres.szm.com/SJL/texty/William%20Shakespeare%20-%20Romeo%20a%20J%FAlia.pdf 
6 Bekaert, S., in Adolescent and Sex: The Handbook for Professionals Working with Young People; 36, 
Radcliffe, 2005 
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Tieţ povedal, ţe „zatiaľ čo je 14-ročný v modernej spoločnosti vnímaný ešte 
ako dieťa, pred storočím uţ mohol byť zodpovednou a pracujúcou hlavou 
rodiny.“1 
 
Arthur Siccan vo svojej knihe Čo sa deje s Amerikou: Pohľad na problematické 
otázky v našej krajine detailne opisuje problematiku manţelstva v skorších 
dobách: „Po celom svete o veku spôsobilosti k pohlavnému styku tradične 
rozhodovala rodina alebo kmeňová zvyklosť. 
Vo väčšine prípadov sa prekrýval s príznakmi puberty, menštruáciou u ţien a 
ochlpením ohanbia u muţov. 
 
Sir Edward Coke sa jasne vyjadril, ţe v Anglicku bolo v 17. storočí manţelstvo 
dievčat mladších ako 12 rokov normálne a manţelka mala nárok na veno z 
manţelovho majetku vo veku 9 rokov. Americké kolónie sa riadili anglickou 
tradíciou a zákon bol skôr sprievodcom. Napríklad Mary Hathawayová 
z Virgínie mala 9 rokov, keď sa vydala za Williama Williamsa.“ 
 
Tieţ dodal: „Jeremy Rifkin vo svojej knihe Empatická civilizácia (Penguin, NY, 
200) poukazuje na to, ţe pojem dospievania sa objavil aţ v priebehu posledného 
desaťročia 19. storočia a v prvých troch desaťročiach 20. storočia. Spoločnosť 
si začala myslieť, ţe detstvo presahuje pubertu a trvá aţ do rokov adolescencie. 
Pred tým sa deti povaţovali za dospelé pri nástupe puberty.“2 
 
Je však prekvapujúce, ţe smilstvo je povolené a chránené zákonom vo veku 12, 
13 či 14 rokov a dievča môţe mať pohlavný styk s muţom, dvoma či viacerými 
bez prísnych zákonov či podmienok. 
 
Na druhej strane rovnaký zákon zakazuje tomuto dievčaťu uzatvoriť legitímny 
vzťah so zodpovedným muţom, ktorý je viazaný prísnymi podmienkami a 
zodpovednosťou pred zákonom. 
 

                                            
1 Spain set to raise minimum marriage age. Stowe Family Law LLP, 2015, 
www.marilynstowe.co.uk/2015/05/09/spain-set-to-raise-minimum-marriage-age 
2 Siccan, Arthur. In What’s Wrong in America: A Look at Troublesome Issue in Our Country, CreatSpace 
Independent Publishing Platform, 2012 
www.discover-the-truth.com/2013/09/09/age-of-consent-in-european-history 
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V islame je osoba, ktorá dosiahne pubertu v akomkoľvek veku, zodpovedná 
pred Alláhom a pred ľuďmi za všetky svoje činy a je neprijateľné tvrdiť, ţe táto 
osoba je dieťa, ktoré nevie, čo je pre neho dobré. 
 
Manţelstvo vo veku 9 rokov bolo v dobe proroka Muḥammada  a vo vtedajšej 
jednoduchej spoločnosti úplne beţné. 
 
Ak sa západný resp. „civilizovaný“ svet nedokáţe zhodnúť na jednotnom 
minimálnom veku spôsobilosti k pohlavnému styku, tak povaţovať prijateľný 
vek spôsobilosti na uzavratie manţelstva za nemenný vedecký fakt je 
jednoducho nesprávne. 
 
Neveriaci spomedzi Ḳurajšovcov preukazujú jeden z najlepších dôkazov toho, 
ţe prorok síce uzavrel manţelskú zmluvu s Aišou, keď mala 6 rokov, ale 
manţelstvo s ňou naplnil aţ, keď mala 9 rokov. Hovorievali o prorokovi , ţe je 
čarodej. Alláh hovorí: 

َّ مت خت حت جت هب مب خب ُّ  
„Tí, ktorí sa krivdy dopustili, povedali: ‚Nasledujete len muţa začarovaného.„“ 

{25:8} 
 
Proroka  taktieţ nazývali klamárom. Alláh hovorí: 

َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي ُّ  
„Tí, ktorí odmietli veriť, povedali: ‚Je to čarodej a klamár.„“ {38:4} 

 
Proroka  obviňovali aj z toho, ţe je len básnikom. Alláh hovorí: 

َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّ  
„Však naopak oni povedali: ‚To sú len sny popletené či skôr on sám si to 

vymyslel. Ba čo viac, on je básnik. Nech nám prinesie znamenie, s akým boli 
poslaní prví poslovia.„“ {21:5} 

 
Proroka  dokonca nazývali bláznom: 

َّ خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  
„Tak je to, neprišiel k tým, ktorí boli pred nimi, ţiaden posol bez toho, aby 

povedali: ‚Čarodejník alebo blázon.„“ {51:52} 
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Neveriaci teda o prorokovi  hovorievali, ţe je blázon, básnik, čarodej a 
klamár, ale nikdy ho ani jeden z nich neobvinil a ani mu nevyčítal jeho 
manţelstvo s Aišou ako niečo nehanebné či negatívne. 
 
Medzi manţelskou zmluvou a naplnením manţelstva je rozdiel. Prorok  sa 
oţenil s Aišou, keď mala 6 rokov, na základe súhlasu jej rodičov a v súlade s 
kultúrou a morálkou daného obdobia. Manţelstvo však naplnil, aţ keď mala 9 
rokov. 
 
V isláme nie je dovolené naplniť manţelstvo, kým toho dospelé dievča nie je 
schopné. Schopnosť dievčat sa líši v kaţdom období a v kaţdom storočí. 
 
 
 



 

 

Slovník 

Abadá  أثداا Na veky vekov 
Aḥad أؽد Jeden 
ˁahd ػٜد Mierová zmluva 
Ahlul Kitab اٌُزبة َُ  Ľudia Knihy أٛ
Ahlul-bajt أَٛ اُج٤ذ Prorokova rodina 
Ájatul Kursí ٌُسظ٢  Verš Al-Kursí آ٣خُ اُ
ˁaḳídaḧ ػو٤دح Čin srdca, teda uverenie v niečo a utvrdenie sa o tom srdcom 
Al- Muhaţirín ٖأُٜبعس٣ Ṣaḥábah, ktorí sa presťahovali z Mekky do Mediny kvôli 

islámu. 
ˁala ػ٠ِ Na 
Al-Abdál ٍاِلثدا Náhradníci a zástupcovia 
Al-ˁAfu ٞاُؼل Prepačujúci (jedno z mien Alláhových) 
Al-Áchir اِلخس Posledný (jedno z mien Alláhových) 
Al-ˁálamín ٖاُؼب٤ُٔ Mnoţné číslo slova ˁálam 
Aˁlám ّأػَل Moţné číslo slova ˁalam 
ˁalam ََِْػ Rozlišovací znak 
ˁálam ُْػب ľudí i dţinov a všetkého tvorstva 
Al-amru bil 
Maˁrúf 

اِلُٓس 
 ثبُٔؼسٝف

Nariaďovanie toho, čo je dobré podľa šaríˁe a rozumu 

Aˁlamul huda ٟاُُٜد ُّ  Odovzdávajúci správne vedenie أػَل
Al-Anṣár اِلٗفبز Podporovatelia z  Mediny, ktorí podporovali Al-Muhaţirín. 
Ál-a-rasúl ٍٞآٍ اُسظ Označuje tých príbuzných proroka , ktorým bolo zakázané 

prijímať zakat a jeho manţelky 
Al-ˁašaraḧ Al-
mubašarín 

اُؼؽسح 
 أُجؽس٣ٖ

Desať prorokových spoločníkov, ktorým prorok  uţ počas 
ich ţivota oznámil radostnú zvesť, ţe vstúpia do raja. 

Al-Ašˁaríaḧ اِلؼؼس٣خ sú stúpenci Abul-Ḥasana Al-Ašˁarího. Abul-Ḥasan Al-Ašˁarí 
nebol jedným z Al-Ašˁaríaḧ, hoci oni sa k nemu pričleňujú. 
Zriekol sa ich viery a prijal vieru ahlus-sunnaḧ. Pridávajú 
filozofiu ako súčasť chápania náboţenstva. Potvrdzujú iba 
sedem Alláhových atribútov „Al-Ḥaji (Večne Ţivý), Al-ˁAlím 
(Vševediaci), Al-Ḳadír (Všestranne Schopný), Al-Kalam 
(rozpráva), chce, As-Samíˁ (Všepočujúci) a Al-Baṣír (vidí).“ 
Popierajú istiwá na Trón skrz nesprávny výklad Jeho bytia 
nad trónom (istiwaa‟) vo význame Jeho absolútnej moci, 
ostatné atribúty chápu metaforicky (tvár chápu ako podstatu, 
Jadai (dve ruky) ako Moc a oči ako poznanie atď.) a hovoria, 
ţe Alláh nie je vo svete ani mimo neho, nie je nad ním ani 
pod ním. 

Al-Auwal ٍٝاِل Prvý (jedno z mien Alláhových) 



 

 
 

Al-ˁaẓím ْاُؼظ٤ Veľkolepý a Nesmierny (jedno z mien Alláhových) 
Al-Baġi اُجـ٢ Nevraţivosť 
Al-Baṣír اُجف٤س Vševidiaci (jedno z mien Alláhových) 
Al-Báṭin ٖاُجبن Skrytý (jedno z mien Alláhových) 
Al-firḳatul 
náţijaḧ 

 Spasená skupina اُلسهخ اُ٘بع٤خ

Al-firḳatun 
nádţijiatul 
manṣúraḧ 

اُلسهخ اُ٘بع٤خ 
 أُ٘فٞزح

Spasená a úspešná skupina 

Al-Fitnaḧ اُلز٘خ Pokušenie 
Al-Ġafúr اُـلٞز Odpúšťajúci (jedno z mien Alláhových) 
Al-Ḥaji اُؾ٢ Ţivý (jedno z mien Alláhových) 
Al-Ḥakím ْاُؾ٤ٌ Múdrosťou oplývajúci (jedno z mien Alláhových) 
Al-ḥamdu lilláh اُؾٔد ّلِل Chvála Alláhovi 
Al-Ḥarúrijaḧ اُؾسٝز٣خ Sú to Al-Chawariţ, ktorí sa vzbúrili proti ˁAlimu, keď prijal 

arbitráţne rozhodnutie ohľadom Muˁawijah. Títo ľudia sa 
zhromaţdili na mieste zvanom „Ḥarúraḧ“, ktoré je vzdialené 
3,2 km od mesta Kúfaḧ. 

Al-ḥikmaḧ اُؾٌٔخ Múdrosť 
Al-Ḥudaibijaḧ اُؾد٣ج٤خ V 6. roku po hidţre (emigrácia proroka z Mekky do Mediny) 

Alláhov posol a 1400 jeho spoločníkov pochodovali smerom 
k Mekke za účelom vykonania ˁumraḧ. Prorok nariadil 
svojim spoločníkom, aby zloţili zbrane a dali si na seba 
iḥrám (biely odev pri vykonania ḥadţdţ (púte) a ˁumraḧ), 
aby tak dal Ḳurajšovcom vedieť, ţe prichádza ako návštevník 
vykonať ˁumraḧ a nie ako bojovník. 
Povýšeneckí Ḳurajšovci sa však obávali toho, ţe by utrpela 
ich povesť, ak by sa ostatní Arabi dopočuli, ţe Muḥammad 
vstúpil do Mekky násilím. Preto vyslali delegáciu na čele so 
Suhaylom ibn ˁAmrom, aby sa stretli s prorokom a poţiadali 
ho o uzavretie dohody o zmierení a mieri. Určili si niekoľko 
tvrdých podmienok, ktoré Alláhov posol prijal, keďţe 
okolnosti si to vyţadovali. Podmienky predmetnej dohody 
boli nasledovné: 
- Muslimovia sa vrátia späť v tom roku. Umoţnia im však 

navštíviť Mekku tri dni v nasledujúcom roku. 
- Vojnové aktivity budú pozastavené po dobu 10 rokov. 
- Ak niekto z Ḳurajšovcov prejde k Muḥammadovi a stane 

sa muslimom, bude poslaný späť k nim. Ak sa však 
niektorý z Muḥammadových nasledovníkov vráti ku 
Ḳurajšovcom, nebude poslaný späť. 

Al-Chabír اَُج٤س Všeznalý (jedno z mien Alláhových) 
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Al-Chawariţ اَُٞازط Sú to Al-Ḥarúrijaḧ, ktorí sa vzbúrili proti ˁAlimu, keď prijal 
arbitráţne rozhodnutie ohľadom Muˁawijah. Títo ľudia sa 
zhromaţdili na mieste zvanom „Ḥarúraḧ“, ktoré je vzdialené 
3,2 km od mesta Kúfaḧ. 

Al-chibraḧ اَُجسح Všeznalosť 
Al-Ichláṣ اْلخَلؾ Oddanosť, kapitola Ḳoránu č. 82 
ˁálii  ِّػ٢ِ Ušľachtilý, Veľkolepý, Vysoko postavený 
Al-ˁAlím ُؼ٤ِْا Vševediaci (jedno z mien Alláhových) 
Al-ímán al-
muṭlaḳ 

اْل٣ٔبٕ 
 أُطِن

Absolútna viera 

Al-Infiṭár اْلٗلطبز Rozštiepenie, kapitola Ḳoránu č. 8ľ 
Al-Irţá اْلزعبء Oneskorenie resp. odklad 
Al-Ḳadarijaḧ اُودز٣خ To sú Al-Muˁtazilaḧ a všetci, čo s nimi súhlasia. Veria, ţe 

Alláh nariadil sluţobníkom konať dobro a zakázal im konať 
zlo. Alláh nerozpoznáva poslušných sluţobníkov od 
neposlušných, dovtedy dokiaľ nevykonajú dobré alebo zlé 
skutky. Sú oponentmi Al-Ţabrijaḧ 

Al-Ḳadír ُود٣سا Všestranne Schopný (jedno z mien Alláhových) 
Al-Ḳajjúm ّٞاُو٤ Večný (jedno z mien Alláhových) 
Al-Ḳudraḧ اُودزح Schopnosť 
Al-Kulaibijaḧ ٌَُلث٤خ  Sú stúpencami ˁAbdullaha ibin Saˁída ibin Kullaiba. Veria, ţe اُ

Alláhove atribúty nie sú pre Neho, ani pre iných. Tvrdia, ţe 
Alláhove mená sú totoţné s Jeho atribútmi. Nerozlišujú 
medzi atribútmi samotného Alláha a medzi atribútmi 
Alláhových činov. 

Al-kutub اٌُزت Písma, ktoré Alláh zoslal z nebies Svojim poslom 
Al-Lauḥ al-
Maḥfúẓ 

اُِٞػ 
 أُؾلٞظ

Uchovaná doska 

Al-Maḳam Al-
Maḥmud 

 Postavenie vznešené a chválené أُوبّ أُؾٔٞد

Al-maláikaḧ أَُلئٌخ Anjeli 
Al-Matín ٖأُز٤ Nepremoţiteľný 
Al-Muˁahid أُؼبٛد Neveriaci, ktorí uzavrú dohodu, prímerie alebo ˁahd s 

muslimami 
Al-Muˁahidín ٖأُؼبٛد٣ Mnoţné číslo slova Al-Muˁahid 
Al-Mudţahid أُغبٛد Ten, kto vykonáva dţihád 
Al-muhadţir أُٜبعس Ten, kto emigruje 
Al-Muḳsiṭ أُوعه Nestranný 
Al-Murţiaḧ ُٔسعئخ  Veria, ţe imán (viera) je len svedectvom srdca a vyznaním اُ

skrze jazyka. Aktívne fyzické činy nie sú súčasťou viery. 
Jedna ich skupina zvaná Al-Karamijaḧ tvrdí, ţe imán je len 



 

 
 

vyznaním skrze jazyka. Extrémisti medzi nimi hovoria: „Je 
to len vyznanie srdca a šahadataín sa nemá prednášať. 
Tvrdia, ţe páchanie hriechov neškodí viere a podobne dobré 
skutky neosoţia v stave kufr (neviery).“ 

Al-Musta’min ٖ ِٓ عزؤ ُٔ  .Neveriaci, ktorý bezpečne vstúpi do krajiny muslimov, napr اُ
podnikateľ 

Al-Mušabbihaḧ أُؽجٜخ Taktieţ sa nazývajú Al-Muţasímaḧ. Sú oponenti Al-Ţahmijah 
vo veci uznávania Alláhových mien a atribútov. Veria, ţe 
Alláh má ruku podobnú ruke tvorstva, sluch podobný sluchu 
tvorstva, zrak podobný zraku tvorstva, atď 

Al-mušrikín ٖأُؽس٤ً Polyteisti 
Al-Muˁtazilaḧ أُؼزصُخ Pomýlená sekta, ktorej zakladateľom je Waṣil ibn ˁAṭa. Ich 

náuka zahŕňa nasledovné body: 
- Popierajú skutočnosť,  ţe všetci spoločníci boli 

spravodliví a pôjdu do raja. 
- Neveria v Miˁraţ, muˁţizaḧ (zázrak) a karamat. 
- Taktieţ tvrdia: „Veriaci v raji neuzrú Alláha.“ 
- Veria, ţe človek, ktorý sa dopustí hriechu, sa stáva 

neveriacim. 
- Popierajú Alláhove atribúty ako Aţ-Ţahmijaḧ. 
- Veria v ḳadar (osud), teda v to, ţe činy sluţobníkov uţ 

boli pre nich vopred stvorené, tak ako Al-Ḳadarijaḧ. 
Al-Muˁṭílaḧ أُؼطِخ Taktieţ sa nazývajú Al-Ţahmijaḧ. Táto skupina vznikla v 

poslednom období Ríše Umawiovcov. Ich zakladateľom je 
„Al-Ţahm ibn Ṣafwan“. Popierajú Alláhove mená a atribúty. 

Al-Muţasímaḧ أُغعٔخ Taktieţ sa nazývajú Al-Mušabíhaḧ. Sú oponenti Al-Ţahmýaḧ 
vo veci uznávania Alláhových mien a atribútov. Veria, ţe 
Alláh má ruku podobnú ruke tvorstva, sluch podobný sluchu 
tvorstva, zrak podobný zraku tvorstva, atď. 

Al-ˁulú ِٞاُؼ Výsosť 
Al-Wadúd اُٞدٝد Láskyplný (jedno z mien Alláhových) 
Al-Waˁídijaḧ ػ٤د٣خ َٞ  Sú rovnakí ako Al-Ḳadarijaḧ pri realizácii Alláhovho sľubu اُ

(waˁíd). Veria, ţe ak človek spácha veľký hriech a zomrie 
bez pokánia, bude navţdy v pekelnom ohni. Dôvodom je, ţe 
Alláh hriešnikom prisľúbil peklo a skazu a On Svoj sľub 
nikdy neporuší. 

Al-wáḳiˁḧ اُٞاهؼخ Jedno z mien Súdneho dňa 
Al-Ţabrijaḧ اُغجس٣خ To sú Al-Ţahmijaḧ a všetci, čo ich nasledujú. Veria, ţe 

sluţobníci nemajú ţiadnu vôľu a moc robiť dobré skutky a 
vyhýbať sa zlu. Sú donútení robiť všetko. Preto sú oponentmi 
Al-Ḳadarijaḧ. 
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Al-Ţahannamiín ٖاُغ٤٤ٜٔ٘ Ľudia ohňa pekelného 
Al-Ţahmijaḧ اُغ٤ٜٔخ Táto skupina vznikla v poslednom období Ríše 

Umawiovcov. Ich zakladateľom je „Al-Ţahm ibn Ṣafwan“. 
Popierajú Alláhove mená a atribúty 

Amírul 
Mu'minín 

 Vodca veriacich أ٤ُٓس أُئ٤ٖ٘ٓ

Anbija’ أٗج٤بء Proroci 
Andád أٗداد Mnoţné číslo slova nidd 
An-nahí ˁanil 
Munkar 

ا٢ُٜ٘ ػٖ 
 أٌُ٘س

Zakazovanie všetkého, čo je neţiaduce podľa rozumu a 
šaríˁe 

An-Nawaṣib اُ٘ٞاـت Ľudia, ktorí nenávidia Ahlul-bajt (Prorokovu rodinu), 
hanobia jej členov a povaţujú ich za neveriacich. Sú 
protivníkmi Ar-Rafiḍaḧ. 

Antum taˁlamún ِٕٞٔأٗزْ رؼ Pritom viete 
ˁArafaḧ ػسكخ Planina asi 20 km juhovýchodne od Mekky 
Aráik أزائي mnoţné číslo slova aríkaḧ 
Aríkaḧ أز٣ٌخ Trón alebo lôţko 
Ar-Rafiḍaḧ اُساكمخ Extrémistická šiítská sekta, ktorá sa vzdala Zaida ibin ˁAliho 

ibn Ḥusaina, keď preukázal lásku voči Abu Bakrovi 
a Umarovi. Boli k nemu ľahostajní v meste Kúfaḧ. 

Ar-Raḥmán 
a Ar-Raḥím 

اُسؽٖٔ 
 اُسؽ٤ْ

Milostivý a milosrdný (jedno z mien Alláhových) 

Ar-Razzáḳ اُسشام Ţiviteľ (jedno z mien Alláhových) 
Ásf آظق Intenzívny hnev 
Aṣḥáb أـؾبة Spoločníci 
Aṣḥábul-kahf  أـؾبُة

 اٌُٜق
Ľudia jaskyne 

Aṣ-ṣaliḥún ٖاُفبُؾ٤ Spravodlivý 
Aṣ-Ṣamad اُفٔد Večný a Nezávislý (jedno z mien Alláhových) 
As-Samíˁ اُع٤ٔغ Všepočujúci (jedno z mien Alláhových) 
Aṣ-ṣiddíḳ اُفد٣ن Pravdivý v úmysle, slovách a činoch. Abu Bakr bol prvým 

človekom v umme označeným ako aṣ-ṣiddíḳ 
Aṣ-Ṣiddiḳaḧ 
bintuṣ Ṣiddíḳ 

اُفد٣وخ ث٘ذ 
 اُفد٣ن

ˁÁišina prezývka   

Aṣ-ṣiddíḳún ٖاُفد٣و٤ Mnoţné číslo slova aṣ-ṣiddíḳ 
Aš-šahadataín ٖاُؽٜبدر٤ Svedectvo ţe niet boha okrem Alláh a ţe Muḥammad je Jeho 

poslom a prorokom  
Aš-šuhadá’ اُؽٜداء Učenci alebo mučeníci 
At-Takwír اُز٣ٌٞس Zvinutie, kapitola Ḳoránu č. 81 
Aulija‘ أ٤ُٝبء Alláhovi dôverníci - spravodlivý ľudia, ktorí majú blízko k 

Alláhovi 



 

 
 

Ażán ٕآذا Zvolanie na modlitbu 
Aẓ-Ẓáhir اُظبٛس Zjavný (jedno z mien Alláhových) 
Aż-żimi اُر٢ٓ Neveriaci chránenec, ktorí ţijú pod vládou a ochranou 

muslimov a platia dţizjaḧ 
Badal ٍثد Mnoţné číslo slova Al-Abdál, nahradníci alebo zástupcovia 
Badr ثدز Miesto juţne od Mediny, kde sa uskutočnila prvá bitka v 

histórii islámu. 
Baiˁaḧ ث٤ؼخ Prísaha vernosti 
Baiˁatu šaţaraḧ ث٤ؼخُ اُؽغسح Prísaha vernosti pod stromom 
Barakaḧ ثسًخ Večné dobro v hojnosti 
Baˁṡ ثؼش Vzkriesiť mŕtvych z hrobov v Súdny deň 
Baṣar ثفس Zrak 
Báṭil َثبن Nepravdivé 
Bidˁaḧ ثدػخ Inovácia alebo nová praktika zavedená v súvislosti 

s uctievaním Alláha, ktorá nepochádza z islámu. 
Bismilláh ثعْ َّللا V mene Alláha 
Bušra ٟثؽس Zvesť 
Dín ٖد٣ Náboţenstvo 
Duˁa’ دػبء Prosebná modlitba 
Dţannaḧ ع٘خ Raj 
Dţizjaḧ عص٣خ Poplatok alebo daň v rôznej výške uloţená neveriacim 

ţijúcim pod vládou a ochranou muslimov 
Dţumuˁaḧ ُعٔؼخ Piatková modlitba 
Fáḥišaḧ كبؽؽخ Nemravnosť 
Farḍ كسق Povinný akt uctievania  
Fawáḥiš كٞاؽػ Mnoţné číslo slova fáḥišaḧ 
Fiḳh ٚكو Doslovne znamená „skutočné alebo hlboké porozumenie, 

štúdium, úplné chápanie“. V islamskom kontexte má 
nasledovný význam: Islamská právna veda zaoberajúca sa 
odvodzovaním rozhodnutí vo veciach uctievania, úkonov 
alebo akýchkoľvek činov v tomto ţivote na základe 
podrobných islamských zdrojov (Ḳoránu a sunny) 

Firḳaḧ كسهخ Skupina 
Fitnatul-Ḳabr كز٘خ اُوجس Skúška v hrobe 
Furḳán ٕكُسهب Rozlíšenie medzi dobrom a zlom; jedno z mien Ḳoránu 
Ġafara  ََؿلَس Odpustil 
Ġawṡ ؿٞس Pomoc 
Ġibṭaḧ ؿجطخ Závidieť v dobrom bez akejkoľvek zloby 
Ġusul َُؿع Očista celého tela s vodou 
Hádi ٛبد١ usmerňujúci 
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Ḥadíṡ ؽد٣ش Výrok 
Ḥadţdţ ؽظ Púť 
Ḥafíẓ ؽل٤ع Ochranca (jedno z mien Alláhových) 
Ḥáfiẓ ؽبكع Stráţca (jedno z mien Alláhových) 
Ḥajaḧ ؽ٤بح Ţivot 
Ḥaḳḳ ؽن dokázané a skutočné 
Ḥamd ؽٔد Chvála 
Ḥarám ّؽسا Zakázaný 
Ḥauḍ ؽٞق Nádrţ 
Ḥauḍul kauṡar ؽٞق اٌُٞصس Nádrţ hojnosti 
Hidájaḧ ٛدا٣خ Opisovať a usmerňovať 
Ḥidţab ؽغبة Islamské odev pre ţeny pokrývajúci hlavu, krk a hruď 
Hidţraḧ ٛغسح Emigrácia 
Ḥifẓ ؽلع Úschova 
Chalidan  خبَُِداا Ostane naţive 
Chalidín ٖخبُد٣ Ostanú naţive 
Chalilulláh خ٤َِ َّللا Alláhov blízky priateľ 
Chulúd خِٞد Zotrvať priveľmi dlho 
Chuṭbaḧ خطجخ Kázanie 
ˁíd ػ٤د Islamský sviatok 
Ifk اكي Klamstvo 
Iḥrám ّاؽسا Biely odev pri vykonania ḥadţdţ (púte) a ˁumraḧ 
Iḥsán ٕاؽعب Najvyššia duchovná túţba uctievať Alláha, akoby ste Ho 

neustále videli, a aj keď Ho nevidíte, On vás istotne vidí 
Iḳra اهساء Čítaj 
Ikrám ّاًسا Alláha, ktorý je ctený tak, ako mu prináleţí 
Íla ا٠ُ Do 
Ilḥád اُؾبد Odvrátiť sa od preukázaných skutočných významov Jeho 

mien 
ˁilm ar-ridţál ٍػِْ اُسعب Znalosť rozprávačov ḥadíṡov 
Ímán ٕا٣ٔب Viera 
Iṡm ْاص Hriech 
Israfil َاظساك٤ Anjel fúkajúci do Trúby 
Istawá ٟٞاظز Vystúpil a ustálil sa 
Istawla اظز٠ُٞ Ovládol 
Istiwá اظزٞاء Vystúpenie a ustálenie sa 
Itján ٕار٤ب Príchod 
Iţmáˁ اعٔبع Názorová zhoda 
Iţtihád اعزٜبد Doslovne znamená vyuţiť všetky svoje schopnosti a 

maximálne sa usilovať dosiahnuť cieľ, ktorým v tomto 



 

 
 

prípade je odvodenie Alláhových zákonov šaríe zo 
spoľahlivého zdroja a na základe dôkazov. 

Jaúduhu ٙ٣َُئُد Nie je ustatý 
Juṡḳilahu  َُِِٚ٣ُضو Nie je ustatý 
Kaˁbaḧ ًؼجخ Posvätný dom, prvá stavba určená na uctievanie Allaha. Bola  

postavená Abrahámom  a jeho synom Ismaelom 
Ḳadar هدز Osud 
Káfir ًبكس Neveriaci (j.č) 
Ḳajjúmijaḧ ه٤ٓٞ٤خ Večnosť 
Kalimatulláh ًِٔخ َّللا Alláhovo slovo. Slovo sa nestalo Jeţišom, ale Jeţiš bol 

stvorený skrze slovo „buď“. 
Karamat ًسآبد Javy podobné zázrakom 
Ḳijás ه٤بض Analógia 
Kiráman Kátibín ًٖسآبا ًبرج٤ Zapisujúci anjeli 
Ḳisṭ هعه Spravodlivo rozdeliť 
Kúfaḧ ًُٞكخ Mesto v Iraku 
Kufár ًلبز Neveriaci (m.č) 
Kufr ًُلُس Neviera 
Kufu’ ًقء Rovný a majúci podobné postavenie 
Ḳurajš هس٣ػ Arabský kmeň ţijúci v Makke 
Kursí ًُسظ٢ Podnoţka pri Tróne 
Lá iláha illa 
Alláh 

 Niet boha okrem Alláha َّل اُٚ اَّل َّللا

Laˁanahu ُٚ٘ؼ Prekľaje ho 
Laˁn ُٖؼ Prekliatie a zamedzenie Alláhovho milosrdenstva 
Lan taráni رسا٢ٗ ُٖ Nemôţeš ma vidieť 
Madḥ ٓدػ Chvála označujúca vyjadrenie vlastnosti 
Madţí’ ٓغ٢ء Príchod 
Maḳtan  ٓوزبا Silná nenávisť 
Malak َِي َٓ Anjel 
Man ٖٓ Od 
Maţús ٓغٞض Meno ľudí, ktorí veria v Maţusijaḧ (náboţenstvo maţusov) - 

Ide o starobylé perzské náboţenstvo zaloţené na viere v 
dvoch bohov – boha dobra a boha zla. Ďalej sa delí na 
mnoho náboţenstiev vracajúcich sa vţdy k tomu istému 
základu. Je najstarším starovekým náboţenstvom zaloţeným 
prvým perzským kráľom Kejumarsom. Z neho vzniklo 
mnoho siekt, ako napr. zoroastrizmus. Zaloţil ho Zoroaster. 
Ich najvyšším bohom je Ahura Mazda (Ormazd), čo 
znamená pravda a svetlo, a bohom zla je Ahriman, čo 
znamená zlo a tma. Zoroaster vyzýval ľudí, aby uctievali 
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oheň ako symbol dobra, ktorým je svetlo. Neskôr vznikli 
nové sekty nazvané manicheizmus a mazdakizmus, ktoré sú 
poslednými odnoţami pochádzajúcimi z maţusijaḧ 

Miḥráb ؾساة ِٓ Výklenok určený na modlenie 
Mu’min ٖٓٓئ Veriaci 
Mu’minaḧ ٓئٓ٘خ Veriaca 
Mudd  ّد ُٓ Starodávna platobná jednotka pouţívaná za čias proroka 

Muḥammada  a rovná sa 0.670 kg. 
Mudţtahid ُٓغزٜد Ten ktorý urobí iţtihád 
Mu'minín ٖأُئ٤٘ٓ Veriaci 
Muˁţizaḧ ٓؼغصح Zázrak 
Muˁţizat ٓؼغصاد Zázraky 
Nabi ٗج٢ Prorok 
Nafaḳaḧ ٗلوخ Ţivobytí 
Nafil َٗل Dobrovoľný akt uctievania 
Naḳmaḧ ٗؤخ Rozhorčenie, zášť 
Naṣiḥaḧ ٗف٤ؾخ Pobádanie 
Naẓar ٗظس Zrak 
Nazzala  ٍَ  Zoslal ََٗص
Nidá‘ ٗداء Zvolanie 
Nidd  ّٗد Podobný, porovnateľný a rovný 
Rabb  ّزة Pán 
Rafaḍtumuni زكُمز٢ٗٞٔ Opustili ste ma 
Rakˁaḧ زًؼخ Jeden celok modlitby obsahujúci rukuˁu a dva sudţúdy 
Rasúl ٍٞزظ Posol 
Riḍá زل٠ Spokojnosť 
Rizzḳ زشم Obţiva 
Ru’yaḧ زإ٣خ Videnie 
Rúḥulláh زٝػ َّللا Alláhov duch - Anjel Gabriel 
Ṣaḥábaḧ ـؾبثخ Ľudia, ktorí stretli proroka  v stave, keď sa stali veriacimi, 

a ktorí zomreli v pevnej viere 
Ṣaḥiḥ ـؾ٤ؼ Autentický 
Salaf ظِق Počiatoční moslimskí učenci z prvých troch generácií - 

ṣaḥábaḧ, ich nasledovníci a všetci, ktorí sa pridrţiavajú 
Ḳoránu a sunny podľa toho, ako to chápali ṣaḥábaḧ 

Ṣaláḧ ـَلح Modlitba 
Salám ّظَل Prosba o bezpečie pred zlými vecami 
Ṣalatul-ˁasr ـَلح اُؼفس popoludňajšia modlitba 
Ṣalatul-fadţr ـَلح اُلغس Modlitba za úsvitu 
Ṣamadijjaḧ ـٔد٣خ Večnosť a nezávislosť 



 

 
 

Ṡaríd صس٣د Jedno z populárnych starých východných jedál 
s jednoduchou prípravou, je špecifický vysokou výţivnou 
hodnotou a pozostáva z troch zloţiek: chleba, mäsa a šťavy. 
Arabi to pripravovali ako poctu pre hostí. 

Ṡaur صٞز Jaskyňa pri Mekke 
Ṣiráṭ ـسان Most, ktorý prechádza ponad peklo a smeruje do raja 
Subḥán ٕظجؾب Pretrvávať očistený a vzdialený od zla 
Sudţúd ظغٞد Poklona na zemi, pričom sa dotýkame zeme siedmymi 

orgánmi (čelo s nosom, dve dlane, dve kolená a prsty na 
chodidlách) 

Suchṭ ُظَه Hnev 
Sunnaḧ ظ٘خ Slová, činy a skutky proroka a ďalšie ním akceptované veci 
Súraḧ ظٞزح Kapitola Ḳoránu 
Súratul-Ḥašr ظٞزح اُؾؽس Zhromaţdenie, kapitola Ḳoránu č. 59 
Súratul-Kahf ظٞزح اٌُٜق Jaskyňa, kapitola Ḳoránu č. 18 
Súratut-Taubaḧ ظٞزح اُزٞثخ Pokánie, kapitola Ḳoránu č. 9 
Šafáˁḧ ؼلبػخ Orodovania alebo prihovorenie sa 
Šáfiˁ ؼبكغ Príhovorca 
Šahádaḧ ؼٜبدح Svedectvo 
Šajáṭín ٖؼ٤بن٤ Diabli 
Šaríˁaḧ ؼس٣ؼخ Islamské právo 
Širk ؼسى Pridruţovanie k Alláhovi v uctievaní 
Šukr ؼٌس Vďaka 
Tabáraka  َرجبزى Poţehnané 
Tábiˁín ٖربثؼ٤ Ľudia, ktorí stretli ṣaḥábaḧ v stave, keď sa stali veriacimi, 

a ktorí zomreli v pevnej viere 
Tadţalli رغ٢ِ Zreteľne zjaviť 
Tafwíḍ رل٣ٞك Popieranie významu 
Taḥríf رؾس٣ق Skresľovanie a zmena 
Takjíf ر٤٤ٌق Viera v konkrétnu formu 
Tamṡíl َرٔض٤ Podobnosť 
Tasbíḥ رعج٤ؼ Pretrvávať očistený a vzdialený od zla 
Tašbíh ٚرؽج٤ Podobnosť 
Taˁṭíl َرؼط٤ Vypustenie významu 
Tawḥíd رٞؽ٤د Islamský monoteizmus 
Tawḥídul-asma‘ 
waṣ-ṣifát 

رٞؽ٤د اِلظٔبء 
 ٝاُفلبد

Jedinečnosť Alláhových mien a atribútov 

Tawḥídul-
ulúhijaḧ 

رٞؽ٤ُد 
 اِل٤ُٛٞخ

Alláhova jedinečnosť ako Boh 

Tawḥídur-
rubúbijaḧ 

رٞؽ٤ُد 
 اُسثٞث٤خ

Alláhova jedinečnosť ako Pán 
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Uḥud أُؽد Veľké pohorie v Madíne 
ˁulú-ul Ḳadar ػِٞ اُودز Všetky Jeho atribúty sú zjavné v dokonalej forme a On má 

najvyvýšenejšiu a najväčšiu úroveň všetkých z nich 
ˁulú-ul Ḳahar ػِٞ اُوٜس Alláh vládne nad všetkými Svojimi sluţobníkmi a On je 

Múdrosťou oplývajúci a Všeznalý 
Ummaḧ أٓخ Spoločenstvo 
ˁumraḧ ُػٔسح Menšia púť, v oblečenom iḥráme, vykonanie ṭawáf okolo 

Kaˁbaḧ a saˁí medzi Ṣafa a Marwaḧ 
Wadţh ٚٝع Tvár 
Wáḥid ٝاؽد Jediný 
Walí ٢ُٝ Ochranca, podporovateľ, priateľ, atď. 
Wasaṭ ٝظه Striedmy 
Wásiṭ ٝاظه Mesto v Iraku 
Wudd  ّد ُٝ Čistá láska a jemnosť 
Wuḍu’ ٝلٞء Umyť špeciálne časti tela v špeciálnom prevedení 
Jadai ٣د١ Dve ruky 
Zakáḧ شًبح Almuţna 
Ẓihár ِظٜبز Starodávna arabská praktika, v ktorej manţel prirovnal 

manţelku k svojej matke a takto sa od nej odlúčil. 
Zina شٗب Smilstvo, cudzoloţstvo 
Żul Ḳuwwaḧ ذٝ اُوٞح Ten, kto má silu a moc 
Żul-dţalal ٍذٝ اُغَل Alláh, ktorý je vznešený a veľký 
Ţahannam ْٜ٘ع Jedno z mien pekla 
Ţahilíjaḧ عب٤ِٛخ Obdobie nevedomosti 
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