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V mene Allaha, Milostivého, Najmilostivejšieho 
 
 

Prečo táto kniha? 
 
Allah je príliš veľký a príliš vysoko postavený, aby Božstvo/Božskosť bolo Jeho Pravdou a 
Realitou, presnejšie, sú to Jeho (SWT) opisy/vlastnosti, pretože On je Allah, ktorý je 
vyhľadávaný stvoreniami, ktoré sa Naň obracajú, aby ich učinil úplnými, a aby odstavili 
nedostatky/nedokonalosti zo stránok ich existencie.  A On je Pán, z ktorého preteká prúd 
dokonalosti na Jeho stvorenie a On je ten, ktorý podporuje ich nedostatky. 
 
Božskosť/Božstvo nikdy nie sú Jeho Pravdou a Realitou, presnejšie, On (SWT) sa prejavil 
Jeho chudobnému stvoreniu v Absolútnej Dokonalosti, a tak sa stal Absolútnym ilah (Boh 
alebo Ten, ktorý je potrebný) – Allah (SWT) – ktorého vyhľadávajú, a ku ktorému sa 
obracajú, aby im mohol pomôcť v ich nedostatkoch.  A Jeho stvoreniu sa prejavil 
Panstvom a ich nedostatky/chyby zaplavil dokonalosťou, aby Ho mohli poznať a uctievať 
Ho, pretože uctievanie bez poznania je bezvýznamné a bez reality/pravdy. 
 
A keďže maximálne pravdivé poznanie je: uvedomenie si, že si nechopný poznať pravdu, 
pretože Allah (SWT) sa Jeho stvoreniu ukázal Božskosťou/Božstvom, čo je Absolútna 
Dokonalosť, ktorá čelí ich nedostatkom, a ktorá ich podnecuje, aby sa k Nemu obrátili a 
vyhľadali Ho.  A následne získanie poznania tohoto stupňa, ktoré ich kvalifikuje vedieť, že 
nie sú schopní ponzať, je stupňom Pravdy (vedieť, že nikdy nemôžu poznať Pravdu). 
 
Božskosť/Božstvo je bohatstvo a dokonalosť na rozdiel od chudoby, ktorá tlačí 
chudobných, aby sa k Nemu obrátili a snažili sa Oň, aby ich On mohol zahrnúť 
dokonalosťou; a tak Ho poznávajú cez Božskosť/Božstvo, zatiaľ čo sa k Nemu obracajú a 
snažia sa Oň, a poznávajú Ho prostredníctvom Panstva, zatiaľ čo On ich zaplavuje 
dokonalosťou. 
 
Vskutku výsledkom nerozlišovania medzi Božstvom/Božskosťou a Pravdou a Realitou je 
zmätočnosť tých, ktorí hlásajú, že majú poznanie, nehovoriac o tom, že existuje mnoho 
takých, ktorí takmer nepoznajú rozdiel medzi Božstvom/Božskosťou a Panstvom až do 
takej miery, že dnes nachádzame tých, ktorí hlásajú, že sú učenci islámu, neschopných viac 
než tisíc rokov vysvetliť Jeho, Vysoko postaveného, slová:  
 
{A či môžu čakať niečo iné než že k nim príde Boh a anjeli v temnote mračien?  Potom 
bude vec rozhodnutá; a k Bohu vracajú sa veci všetky.} {Súra Al-Baqara (Krava) 2:210} 
 
A tak sú buď medzi tými, ktorí k veršu pridávajú slovo (vravia, že k veršu je potrebné 
pridať slovo “príkaz”, aby bol význam “k nim príde príkaz Boha,”1 a tak tento verš 

																																																								
1 Postačí, že sa pýtam: je správne, že Múdry odstráni slovo, ak by toto slovo mohlo viesť k 
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korumpujú podľa vlastných túžob, akoby Allah, Oslavovaný, Najvyšší a Povznesený, bol 
neschopný pridať toto slovo alebo patria medzi tých, ktorí vravia, že Allah prichádza a 
hýbe sa, Oslavovaný a Povznesený je On (nad tým, aby prichádzal a chodil).2 
 
A ako takí sú podobní drevorúbačovi v noci, ktorý nevie, kam jeho sekera dopadne, 
pretože sú medzi dvomi ohňami, jeden oheň: že vravia o Allahovi, že On prichádza a 
chodí, a tak znižujú (Jeho status) na status stvorenej bytosti, ktorá potrebuje miesto, priestor 
alebo pohyb, (a ďaľší oheň je, že) popierajú, že On prichádza a chodí korumpovaním 
verša a tvrdením, že chýbajú slová.  A tak týmito tvrdeniami korumpujú reč Allaha bez 
toho, aby sa Ho obávali, Oslavovaného.  Aké trúfalé?! 
 
Čo sa týka kresťanov, tí si vytvorili toho, ktorý prichádza na oblakoch, ktorý sa spomína v 
Tóre a Evanjeliách,3 Ježiša (požehnania a mier s ním), a začali považovať Ježiša (pmsn) za 

																																																																																																																																																																					
A možno je namieste sprosredkovať výrok súčasného Imáma šítov a sunitských učencov 
jurisprudencie o tejto záležitosti a prizrieť sa jej lepšie, a je to Al-Girgani, a pozrieť sa na to, či je to 
aplikovateľné na túto okolnosti v tomto verši, či môže byť povedané, že existuje vymazané slovo?  
Al-Girgani povedal: (Výrok ohľadom výmazu je bránou, ktorá je úzka, slabá v pôvode, 
podivuhodná záležitosť a je ako mágia, pretože ním považujete opustenie 
spomínania/pripomínania za výrečnejšie než samotné spomínanie/pripomínanie, a zdá sa vám, že 
mlčanie ohľadom svedectva samotné svedectvo zväčšuje, a myslíte si, že najviac vyjadrujete, keď 
nevyjadríte nič a najúplnejší v objasnení, keď neobjasníte) – Dala’il Al-‘Igaz od Abdel-Qahira Al-
Girganiho 
 
Čo sa týka výkladu: v súvislosti s tým, kto vraví, že namiesto Allaha tu má byť Príkaz Allaha, a že 
niet vynechaných slov, nasleduje otázka: Je možné, aby bol Allahom nazývaný iný než Allah?  
Pretože tu (uvádzajú), že príkaz Allaha (bol nazývaný rovnako ako) Allah.  Ak by to bolo v reči 
možné, prečo potom to, čo sa tu mieni slovom Allah, nemôže byť v skutočnosti služobník Allaha, 
a nie príkaz Allaha, to znamená (prečo by nemohlo byť možné, že) ten, kto sa tu mieni slovom 
Allah je Muhammad (požehnania s ním a jeho Rodinou).  A tak otázka: Čo je to príkaz Allaha 
alebo služobník Allaha?  A kto je príkaz Allaha alebo služobník Allaha, ktorý bol pomenovaný 
“Allah”?  A bol nositeľom mena Allah?  A prečo bol nositeľom tohto mena?  To sa budem snažiť 
objasniť v časti tejto knihy. 
 
2  Ibn Džibrín, jeden z prominentných wahabi rečníkov (učencov viery) povedal: “Vravíme: 
(skutočnosť), že v niektorých veršoch existuje (prichod príkazu Allaha) neznamená, že (príchod 
Allaha) nie je možný (aby existoval) v niektorom inom verši, a ak by sme dokázali, že Allah 
prichádza/hýbe sa, povedali by sme: On prichádza akokoľvek chce.”  Komentár Ibn Džibrína 
Aliho, kniha Lam’it Al-‘itiqad od Ibn Qidamah Al-Mahqdasiho 
 
3 A tiež v Koráne, On, Povznesený, povedal: {A či môžu čakať niečo iné než že k nim príde Boh a 
anjeli v temnote mračien?  Potom bude vec rozhodnutá; a k Bohu vracajú sa veci všetky.} {Súra Al-
Baqara (Krava) 2:210} 
 
A v Evanjeliách: [Veľkňaz sa ho znova spýtal: Si ty Mesiáš, syn Požehnaného?   62  Nato Ježiš 
odpovedal: Ja som. Uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými 
oblakmi.   63  Vtom si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Načo ešte potrebujeme 
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Allaha (SWT). 
 
A Absolutnému Božstvu priradili telo na tomto svete, a tak ohlásili Jeho chudobu a Jeho 
potrebu a znesvätili tak Jeho Absolútne Božstvo/Božskosť, a On je oveľa Povznesenejší a 
Vyššie postavený (než čo Mu pripisujú). 
 
A odtiaľ vychádza nevyhnutnosť napísať túto knihu, pretože objasňuje skutočnú vieru v 
Božské, s ktorou je Allah (SWT) spokojný.  A tiež prosím Allaha (SWT), aby sa táto kniha 
stala dôvodom na vedenie mnohých z Jeho stvorenia po tom, čo boli zvedení zo správnej 
cesty tými, ktorí sú ignoranti v súvislosti s pravdou, zatiaľ čo tvrdia, že sú učencami.  A 
prosím Allaha (SWT), aby bolo výsledkom tejto knihy dobro a požehnanie, zvýšenie 
vedenia a zníženie zavádzania pre každú osobu, ktorá číta, a aby jej prospech prevládol.  A 
so všetkou schopnosťou, čo mi môj Pán dal, som sa snažil učiniť túto knihu krátkou a v 
rámci chápania každého, a aby nebolo ťažké ju pochopiť. 
 

Ahmed Al Hassan 
 
 
Poznámka: 
 
pmsn – požehnania a mier s ním 
pmsnajr – požehnania a mier s ním a jeho rodinou 
SWT – subhanahu wa taala (Sláva Mu, Najvyššiemu) 

 

																																																																																																																																																																					
svedkov?   64  Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete? Nato všetci rozhodli, že si zasluhuje smrť.] 
[Evanjelium podľa Marka, kapitola 14] 
 
A v Tóre: [1  HOSPODIN kraľuje! Nech plesá zem, nech sa radujú mnohé 
ostrovy!   2  Zahaľuje ho oblak a mrákava, spravodlivosť a právo sú základom jeho 
trónu.   3  Predchádza ho oheň a vôkol spaľuje jeho protivníkov.   4  Jeho blesky osvecujú svet, 
zem to vidí a chveje sa.   5  Vrchy sa topia ako vosk pred HOSPODINOM, pred Pánom celej 
zeme.   6  Nebesia zvestujú jeho spravodlivosť a všetky národy vidia jeho slávu.   7  Zahanbia sa 
všetci, čo slúžia modlám a chvascú sa svojimi bôžikmi. Skloňte sa pred ním všetci 
bohovia!   8  Sion to počuje a teší sa, judské dcéry plesajú nad tvojimi súdmi, 
HOSPODIN.   9  Veď ty, HOSPODIN, si najvyšší na celej zemi, nesmierne vyvýšený nad 
všetkých bohov.   10  Vy, ktorí milujete HOSPODINA, nenáviďte zlo! On chráni život svojich 
verných a vytrháva ich z ruky bezbožných.   11  Spravodlivému svitne svetlo a radosť ľuďom 
úprimného srdca.   12  Spravodliví, tešte sa v HOSPODINOVI a oslavujte jeho sväté meno!] 
[Žalmy, 97]   
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iekni: “On Boh je jedinečný, Boh sám o sebe večný.  Neplodil a nebol splodený a niet 

nikoho, kto mu je rovný.” 
 
Bismillah (Bismillah Al-Rahman Al-Rahím alebo v Mene Allaha, Milostivého, Intenzívne 
Milosrdného) Súry Al-Tauhíd 
 
Bismillah predstavuje bránu do Knihy, pretože existuje Očividné a Skryté.  On, Vysoko 
postavený, povedal: {V ten deň rieknu pokrytci, muži i ženy, tým, ktorí uverili: “Počkajte na 
nás, aby sme si mohli vziať niečo zo svetla vášho!”  A bude im povedané: “Vráťte sa naspäť 
a hľadajte svetlo inde!”  A bude medzi nimi postavená stena, v ktorej bude brána: vnútri 
bude milosrdenstvo a zvonku, oproti nim, bude trest} {Súra Al-Hadíd (Železo) 57:13} 
 
A táto stena alebo brána je stenou Monoteizmu, pretože ten, kto vstúpi do Knihy z 
Bismillah, toho obklopí vnútro Bismillah, a to je Milosť (Al-Rahman, Al-Rahím alebo 
Milostivý, Intenzívne Milostivý).  A každý, kto ostane vonku, kde existuje temnota, tomu 
bude čeliť zovňajšok Bismillah, a to je nevôľa/trest (Al-Wahid, Al-Qahhar alebo Jediný, 
Víťaz/Podrobiteľ). 
 
A preto je Bismillah stenou, ktorej Vnútro je (Bismillah Al-Rahman Al-Rahím alebo V 
Mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milostivého), a ktorej Zovňajšok je (Bismillah Al-
Wahid Al-Qahhar alebo V Mene Allaha, Jediného, Víťaza/Podrobiteľa). 
 
A Bismillah Al-Rahman Al-Rahím alebo v Mene Allaha, Milostivého, Intenzívne 
Milostivého sa spomína na začiatku kapitol (Súr), ale nespomína sa na začiatku Súry At-
Tauba (Pokánie) Bismillah Al-Wahid Al-Qahhar alebo v Mene Allaha, Jediného, 
Víťaza/Podrobiteľa, pretože Súra At-Tauba je prejav určený tým, ktorí si zvolili nenávisť a 
boj proti Poslovi (požehnania a mier s ním a jeho Rodinou).  On, Oslavovaný, čelí Jeho 
stvoreniu s Milosťou, vynímajúc tých, ktorí si vybrali útlak, korupciu a tyraniu.  Tým On 
(SWT) čelí s podrobením, nevôľou a trestom.  A preto keď Allah čelí stvoreniu, má to 
pôvod v Milosti a je výnimkou, ak čelí s podrobením a silou. 
 
A Bismillah každej Súry je z jednej strany silno zviazaná so Súrou a z druhej strany je 
zviazaná s Bismillah Súry Al-Fatiha. 4   A keďže každé Bismillah (hovorí o) aspekte 

																																																								
4 V knihe Al-Mutašabihát (Alegórie): Otázka 5: Je Bismillah Súry Al-Fatiha iná než Bismillah 
ostatných Súr v Koráne?  Je Bismillah súčasťou Súry?! 
 
Odpoveď: Bismillah Súry Al-Fatiha je pôvod a Bismillah všetkých Súr v Koráne je odrazom časti 
Bismillah Súry Al-Fatiha.  Celý Korán je v Al-Fatihe a Al-Fatiha je v jej Bismillah.  A tak každé 
Bismillah v Koráne je v Bismillah Súry Al-Fatiha a Bismillah je verš z veršov Súry Al-Fatiha.  Čo sa 
týka ostatných Súr, Bismillah je súčasťou Súry, ale nie je veršom spomedzi jej veršov. 
 
Tri mená (Allah, Al-Rahman a Al-Rahím) Božstva alebo Božieho Vlastného Ja sú piliermi 
Najväčšieho, Najväčšieho, Najväčšieho mena On.  Tri mená sú mestom bižích dokonalostí, ktorým 
je Allah a jeho vnútorné a vonkajšie dvere, ktorými sú Al-Rahman a Al-Rahím.  A tieto tri mená sú 

R 
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spomedzi aspektov Bismillah Súry Al-Fatiha, Bismillah tejto Súry (hovorí o) Al-Tauhíde 
(Monoteizme).  A preto výskum ohľadom Bismillah tejto Súry sa točí okolo Al-Tauhídu 
(Monoteizmu), a tu sú tri mená: Allah, Al-Rahman, Al-Rahím (Allah, Milostivý, Intenzívne 
Milosrdný). 
 
Allah je meno Božej Podstaty alebo Božích Dokonalostí a Al-Rahman Al-Rahím 
predstavujú bránu k tejto Podstate.  A z tejto brány (vychádzajú iné) brány/dvere, ktorých 
počet je rovnaký ako počet Jeho (SWT) mien, presnejšie, On učinil Al-Rahman bránou, z 
ktorej vychádzajú/prúdia mená Allaha (SWT), pretože On jedná s Milosťou.  V opačnom 
prípade by sa na stvorenie, ktoré si pamätá na vlastné Ja (vlastné ego) a je nedbalé ohľadom 
jeho Pána, zniesol trest. 
 
Monoteizmus prvého ranku je: poznanie, že všetky mená sú zahrnuté/zhromaždené v 
Božej Podstate, to znamená, že Allah je Rahman Rahím (Milostivý Intenzívne Milostivý), a 
že Milosť je Jeho Podstata a On je Schopný/Spôsobilý, a Schonposť/Spôsobilosť je Jeho 
Podstata. 
 
A poznanie, že všetky tieto mená vychádzajú/prúdia z dverí Milosti, ktorých Vnútro je Al-
Rahím (Intenzívne Milostivý), a ktorých Zovňajšok je Al-Rahman (Milostivý). 
 
A poznanie, že všetky tieto mená nie sú oddelené od Podstaty, presnejšie, sú Podstata 
sama. 
 
A poznanie, že všetky tieto mená a opisy/vlastnosti vychádzajú z aspektu potreby Stvorenia 
pre ne, pretože ich existencia vychádza z aspektu chudoby Stvorenia, a nie z akéhokoľvek 
aspektu, ktorý by sa vzťahoval k Nemu (SWT).  Presnejšie, On (SWT) sa prejavil 
Stvoreniu skrze Podstatu, aby mohol byť poznaný – On (SWT) bol pokladom, a tak stvoril 
Stvorenie, aby mohol byť poznaný – a poznanie Ho, Oslavovaného, (sa vyskytuje) 
prostredníctvom poznania Podstaty alebo Allaha, a úplné poznanie Ho (sa vyskytuje) 
poznaním, že Ho nikdy nedokážate poznať (na stupni Pravdy a Reality), a On je príliš 
Vysokopostavený a príliš Povznesený nad všetkým, čo s Ním spájajú, to znamená; (úplné 
																																																																																																																																																																					
v stvorení Muhammad, Ali a Fatima; alebo mesto poznania, Muhammad, jeho vnútorná a vonkajšia 
brána, Ali a Fatima.  A tieto tri mená (Allah, Al-Rahman, Al-Rahím) sú piliermi Najväčšieho, 
Najväčšieho, Najväčšieho mena: {Riekni: “Vzývajte Boha či vzývajte Milosrdného, a nech už Ho 
vzývate akýmkoľvek menom, Jemu náležia mená najkrajšie}.  A tieto tri mená (Muhammad, Ali, 
Fatima) sú mená Najväčšie.  Muhammad je z Allaha, a teda je knihou Allaha; presnejšie, je to Allah 
v stvorení.  Ali a Fatima sú z milosti Allaha, sú Al-Rahman a Al-Rahím.  {A uštedrili sme im časť z 
Nášho milosrdenstva a ich vznešený jazyk sme pravdivým učinili, Aliyya.}  A Bismillah Al-Fatihy je 
Pravda a Bismillah každej ďaľšej Súry je neúplný odraz Bismillah Súry Al-Fatiha; presnejšie, odráža 
iba jej aspekt.  Je to akoby Bismillah Súry Al-Fatiha bolo uprostred, obklopené súborom zrkadiel, 
kde každé z týchto zrkadiel odráža obraz z určitého uhla, ktorý je rozdielny od ostatných zrkadiel, 
ale zároveň všetky Súry majú spoločné to, že sa v nich odráža jedna Pravda, a tieto súry sú tiež 
spoločníkmi Pravdy, pretože sa v nich odráža z určitého uhla.  Ak by som vám dal príklad Koránu, 
zistili by ste, že Bismillah Súry Al-Fatiha je bod, okolo ktorého sa točia všetky ostatné Súry; 
presnejšie Tóra, Biblia a všetko, čo priniesli proroci a poslovia (pmsn).  Bismillah Súry Al-Fatiha je 
posolstvo, vernosť, začiatok a koniec. 



	 7	

poznanie Ho sa vyskytuje) prostredníctvom uvedomenia si, že ste neschopní Ho poznať v 
súvislosti s rankom Pravdy a Reality.5 
 
A poznanie Podstaty alebo Allaha sa získava z dverí alebo Al-Rahman Al-Rahím (Milostivý, 
Intenzívne Milostivý).  A za účelom získania tohoto Poznania, všetky svety boli otvorené 
týmito tromi menami: Allah, Al-Rahman, Al-Rahím, pretože nachádzame Knihu Allaha 
(SWT) v oboch jej verziách; (knihu), ktorá sa číta (Korán) a (knihu) Kráľovstiev/Vesmíru 
(Stvorenia), obe začali s Bismillah Al-Rahman Al-Rahím (V Mene Allaha, Milostivého, 
Intenzívne Milosrdného), pretože Korán bol otvorený (začína s) Bismillah Al-Rahman Al-
Rahím (V Mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milostivého) a stvorenie – Vesmír – začal 
stvorením Muhammada, Alího a Fatimy. 
 
A oni (pmsn) sú prejavením Allaha Al-Rahman Al-Rahím (v úvode som objasnil, že pozície 
alebo fázy mesiaca sú Rodina Muhammada (pmsn), Imámovia a Mahdíovia a oni sú 
dverami Poznania).  On, Vysokopostavený, povedal: {A budú sa ťa pýtať na nový mesiac.  
Odpovedz: “To sú znamenia času pre ľudí a pre stanovené púte.”  Zbožnosť nespočíva v 
tom, že prichádzate do domov svojich zadnou stranou, ale zbožnosť je u tých, ktorí sú 
bohabojní.  Vchádzajte do domovov svojich prednými dverami a bojte sa Boha – snáď 
budete blažení!} {Súra Al-Baqara (Krava) 2:189}.  A to pre vás objasňuje dôvod na písmená 
(rozstrúsené v Koráne na začiatkoch niektorých Súr) v knihe, ktorá sa číta – Koráne – 
hneď po Bismillah a na začiatku Súr (kapitol).  A preto dôvod na ich prezentáciu v knihe, 
ktorá sa číta – Koráne – je taký istý ako dôvod na prezentáciu v Knihe Kráľovstva/Vesmíru. 
 
A Bismillah indikuje smerom k Jednote/Jedinosti, pretože Al-Rahman a Al-Rahím 
(Milostivý, Intenzívne Milostivý) sú zjednotené vo všeobecnom význame a predstavujú 
dvere k Božej Podstate, Al-Rahman je ich Zovňajšok a Al-Rahím je ich Vnútro, a dvere sú 
v Esencii/Podstate a z nich prúdi to, čo sa nachádza v Esencii/Podstate. 
 
A preto dvere sú Esenciou/Podstatou {Riekni: “Vzývajte Boha či vzývajte Milosrdného, a 
nech už Ho nazývate akýmkoľvek menom, Jemu patria mená najkrajšie} {Súra Al-Isrá’ 
(Nočná cesta) 17:110}.  Bismillah indikuje k Jedinosti Božej Podstaty (Allah) s ohľadom na 
Vnútro steny Knihy, to znamená, Bismillah Al-Rahman Al-Rahím (V Mene Allaha, 
Milostivého, Intenzívne Milostivého).  Čo sa týka Zovňajšku steny Knihy, to znamená 
Bismillah Al-Wahid Al-Qahhar (V Mene Allaha, Jediného, Víťaza/Podmaniteľa), taktiež 
indikuje k Jedinosti, pretože Al-Wahid Al-Qahhar (Jediný, Víťaz/Podmaniteľ) prúdi z Al-
Rahman Al-Rahím (Milostívý, Intenzívne Milostivý), 6  pretože Al-Wahid (Jediný) 

																																																								
5 Viac informácií v budúcnosti, inshaAllah. 
6 Niet rozporu medzi Bojom/Podmanením a Milosťou, pretože ak sa Boj/Podmanenie odohráva z 
dôvodu dosiahnutia Spravodlivosti, tým pádom je to absolútne z Milosti, a nie z iných dôvodov.  A 
nemyslím si, že existuje veriaci, ktorý pochybuje, že boj/podmanenie Ním (SWT) je z dôvodu 
dosiahnutia Spravodlivosti alebo z dôvodu extrémnej Múdrosti, pretože Jeho zdolávanie 
utláčateľov je spravodlivosťou pre utláčaných a je to dosiahnutie spravodlivosti.  A preto to vedie 
späť k Milosti a smrti človeka, ktorá je pripisovaná k podmaneniu Ním (SWT), pretože ak by 
nebolo smrti, veriaci by bol zostal v tomto svete po tom, čo spoznal jeho realitu a po tom, čo mu 
bol odhalený, (a preto) by v tomto svete pociťoval bolesť, alebo starý veriaci, alebo veriaci, ktorý 
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predstavuje Vnútro dverí a Al-Qahhar (Víťaz/Podmaniteľ) predstavuje Zovňajšok dvier, a 
ich výsledok je jeden, pretože vo vonkajšej realite sú zjednotené.   
 
Al-Rahman Al-Rahím (Milostivý, Intenzívne Milostivý) sú taktiež významovo jednotné, aby 
sa predišlo ich rozdeleniu alebo vonkajšej pluralite; pretože Skutočný/Pravdivý je 
víťaz/podmaniteľ voči všetkému, čo je mimo Neho, a tiež Skutočný Víťaz/Podmaniteľ je 
voči všetkému, čo je mimo Neho, Jediný Skutočný.  Princ Veriacich, Ali (pmsn), povedal: 
“Ó, Ty, ktorý bol Jediný/zjednotený Mocou a Nesmrteľnosťou a podmanil si Tvoje 
stvorenie smrťou a vyhynutím,” v Princovej (pmsn) raňňajšej due.’7  A tieto dvere sú tiež 
zahrnuté v Esencii/Podstate alebo Allahovi, resp. dezintegrácia spadá (do Esencie/Podstaty 
alebo Allaha). 
 
Princ Veriacich, Ali (pmsn) povedal: “Ó, Ty, ktorý si bol Jediný/Unifikovaný Mocou a 
Nesmrteľnosťou, a Svoje stvorenie si podmanil smrťou a vyhynutím,” v raňňajšej due’ 
Princa Veriacich (pmsn).  A táto brána je tiež zahrnutá v Esencii Allaha alebo rozklad je 
súčasťou (Esencie Allaha). 
 
A môže byť prospešné ojbasniť, že Muhammad (pmsnajr) bol vyslaný od Bismillah Al-
Rahman Al-Rahím (V Mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milostivého) a vyslanie 
Qa’ima (Toho, ktorý povstane (Riser) rodiny Muhammada (pmsn)) je od Bismillah Al-
Wahid Al-Qahhar (V Mene Allaha, Jediného, Víťaza/Podmaniteľa), pretože Muhammad 
(pmsnajr) a jeho miestodržiteľ, Ali (pmsn), kráčali podľa Bieleho Džifr a Qa’im (pmsn) a 
jeho miestodržiteľ budú kráčať podľa Červeného Džifr, to znamená, (že budú kráčať 
podľa) zabíjania a neprijímania pokánia v niektorých prípadoch, ako sa spomína v Hadíse 
od Rofayda Mawla Abi Habíra, keď vyrozprával: Povedal som Abi Abdilláhovi (pmsn): 
Nech som tvojim výkupným, Ó, syn Allahovho Posla, bude Qa’im kráčať po tej istej ceste 
ako Ali ibn Abi Talib s ohľadom na ľudí Čierňavy/Temnoty (ľudí Iraku)?  A tak on 
(pmsn) odpovedal: “Nie, Ó, Rafid, vskutku Ali ibn Abi Talib kráčal podľa toho, čo je v 
Bielom Džifr s ohľadom na ľudí Čierňavy/Temnoty a vskutku Qa’im bude kráčať medzi 
Arabmi s tým, čo je v Červenom Džifr.”  Nato povedal: Nech som tvojim výkupným, a čo 
je to Červený Džifr?  On nato prešiel rukou po svojom krku (gesto, ktoré jeden vykoná, ak 
chce naznačiť podrezanie) a povedal: “Takto; znamená to zabíjanie.”  Potom dodal: “Ó, 
Rofayd, vskutku pre každého človeka domu je taký, kto reaguje/odpovedá, ktorý je ich 
svedkom, a ktorý zakročí pre tých, ktorí sú im podobní.”8  
 

																																																																																																																																																																					
trpí vážnymi zraneniami svojho tela, jeho utrpenie by tak bolo pokračovalo a (naďalej) by v tomto 
svete čelil sústavnej bolesti kvôli jeho fyzickej neschopnosti.  A preto je smrť z Milosti, presnejšie, 
každý, kto rozumie a uvažuje nad mojimi slovami, si uvedomí, že materiálna fyzická smrť 
predstavuje v skutočnosti život a vzostup/povýšenie/nanebovstúpenie s ohľadom na veriaceho, a 
preto je smrť v súvislosti s veriacim Milosťou za všetkých podmienok. 
 
7 Zdroj: Mafatíh Al-Džinan 
 
8 Basa’ir Al-Daragat od Al-Saffara: str. 81 
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Čo sa týka Esencie alebo Allaha, tá poukazuje na Jedinosť/Jednotu, pretože sa v nej 
rozpúšťajú všetky mená, a táto dezintegrácia poukazuje smerom k Stvoreniu, aby mohli 
zanechať všímanie si akejkoľvek dokonalosti alebo mena spomedzi mien Esencie a 
nasmerovať sa ku Pravdivému Monoteizmu, a to je pohyb k Pravde a Realite a zanechanie 
akéhokoľvek iného poznania, a pripustenie si absolútnej neschopnosti poznať (realitu a 
pravdu Allaha (SWT)), až na preukázanie konštantného, k čomu indikuje H v Huwa (On) 
(v Arabčinej je to písmeno “Há” v slove “Huwa,” ktoré je prvým písmenom slova), a 
poznanie neschonosti Ho poznať, a k čomu indikuje N v On (v Arabčine ide o písmeno 
“waw” v slove “Howa,” ktoré je druhým písmenom slova).  A ak sa jeden k tomu 
nasmeruje, znamená to, že sa hýbe smerom k Väčšiemu Väčšiemu Väčšiemu Menu, a to je 
skutočné uctievanie a skutočný Monoteizmus, a čokoľvek iné než to je Širk 
(pridružovanie) na určitom stupni. 
 
A preto tí, ktorí uctievajú Esenciu alebo (Allaha) s ohľadom na tento stupeň, sú Mušrikovia 
(tí, ktorí pridružujú k Allahovi) bez toho, aby si to vôbec uvedomovali, nehovoriac o iných, 
než sú oni.  On, Vysokopostavený, povedal: {Mnohí z nich v Boha neveria bez toho, aby k 
Nemu iných pridružovali.} {Súra Júsuf (Jozef) 12:106}, a preto Esencia alebo Allah musí 
byť Qiblah (smer, ku ktorému sme otočení) pre Pravdu a Realitu, pretože je to tým, čo je 
predurčené uctievaním a nič iné než to. 
 
A pre lepšie objastnenie vravím: Bismillah sú tri mená, ktorými sú: Allah, Al-Rahman 
(Milostivý), Al-Rahím (Intenzívne Milosrdný).  Ak povieme, že Bismillah predstavuje 
bránu Monoteizmu, potom tieto mená sú dverami a prostredníctvom nich je Monoteizmus 
poznávaný.  A preto potrebujeme minimálne všeobecné rozlišovanie ohľadom hraníc 
významov týchto mien. 
 
Allah: je meno Božej Esencie, ktorá zhromažďuje všetky Dokonalé Opisy/Atribúty 
(Allaha), a v skutočnosti ide o opis/atribút, v ktorom sú zhromaždené (všetký ostatné) 
opisy/atribúty, pretože význam slova Allah je: ten, ku ktorému sa obraciame v prípade 
potrieb, to znamená ten, ku ktorému pristúpime, aby nám pomohol v 
nedostatkoch/nedokonalostiach vo všetkých aspektoch. 
 
Al-Rahman (Milostivý): Je meno Božej Esencie a opist/atribút spomedzi opisov 
dokonalostí (Allaha), a tiež sa rozpúšťa v Allahovi, a Al-Rahman v Dunya (na tomto svete) 
a Akhirah (onom svete), avšak viac sa vzťahuje k záležitostiam Dunya kvôli rozsiahlosti 
Milosti v (Al-Rahman). 
 
Al-Rahím (Intenzívne Milosrdný): Je meno Božej Esencie, opis/atribút spomedzi opisov 
Dokonalostí (Allaha), a tiež sa rozpúšťa v Božej Esencii, teda v Allahovi a Al-Rahím v 
Dunya (na tomto svete) a v Akhirah (na onom svete), ale viac sa vzťahuje k záležitostiam 
Akhirah (onoho sveta) kvôli apsektu krajnosti/intenzity Milosti v (Al-Rahím) (Intenzívne 
Milostivý), ako som objasnil v (knihe) Tafsír Al-Fatiha, a tak si opakujte. 
 
A tieto dve mená alebo atribúty/opisy, Al-Rahman (Milostivý) Al-Rahím (Intenzívne 
Milostivý): sú v skutočnosti jedným menom a jedným opisom.  Niet medzi nimi 
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skutočného oddelenia alebo rozlíšenia, presnejšie, ide o dve tváre jednej reality/pravdy, 
ktorou je Milosť, pretože sú dverami Esencie: Al-Rahman (Milostivý) predstavuje 
Vonkajšie dvere a Al-Rahím (Intenzívne Milostivý) predstavuje Vnútorné dvere. 
 
Tu sa tieto dve mená zjednocujú a neostáva nič než zjednotenie Milosti s Allahom alebo 
Božou Esenciou.  A nevyžaduje si to osobu s dobrou Fitrah (povahou/podstatou) ani nie je 
potrebná snaha, vyhľadávanie alebo osobitosť (precízna kontrola), aby mohol byť On 
(SWT) známy.  Ak On je ten, ktorý je vyhľadávaný, a ku ktorému sa jeden obracia v 
prípade potrieb a tí, ktorí sa k Nemu obracajú a vyhľadávajú Ho, sú nedostatoční a 
odmietajúci poslušnosť, a ten najlepší spomedzi nich by (aj tak) hľadel na svoje vlastné ja 
(Ja alebo ego), aj keby len zo skrytého uhla pohľadu.  Tak čo by mal Allah dať týmto 
ľuďom, (ktorí Ho vyhľadávajú, no stále pozerajú na samých seba), podľa Spravodlivosti a 
Spravodlivosť (znamená) umiestnenie vecí na správne miesta?  Znamená umiestniť veci na 
správne miesta, že dáte zbraň tomu, ktorý proti vám bojuje, a je nespravodlivý utláčateľ?!  
A čo zvyšok Stvorenia?  Keď dokonca aj Muhammad (pmsnajr), ten najlepší z Allahovho 
(SWT) Stvorenia, potreboval Milosť počas toho, ako Allahovi (SWT) čelil, a preto k nemu 
Oslavovaný a Vysokopostavený pristúpil vraviac: “Oslavovaný, Svätý, Som Pánom anjelov a 
Duší.  Moja milosť presahuje Môj hnev,” a tak Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Ó, 
Allah, prosím Ťa o odpustenie, prosím Ťa o odpustenie.” 
 
Abu Basír sa opýtal Abu Abdulláha (pmsn), povedal: “Nech som tvojim výkupným: 
koľkokrát bol Allahov Posol (pmsnajr) vziaty na Nanebovstúpenie?”  A tak on (pmsn) 
odpovedal: “Dvakrát, Gabriel ho požiadal, aby ostal na mieste, vraviac, ‘Počkaj tú, Ó, 
Muhammad, stojíš na mieste, na ktorom pred tebou nestál žiaden anjel alebo prorok.  Tvoj 
Pán sa modlí.’  On (pmsnajr) sa opýtal, ‘Ó, Gabriel, ako sa On modlí?’ (Gabriel) povedal, 
‘On (SWT) vraví, ‘Oslavovaný, Svätý, Som Pánom anjelov a Duší.  Moja milosť presahuje 
Môj hnev.’’  Potom on (pmsnajr) povedal, ‘Ó, Pane, Prosím Ťa o odpustenie, prosím Ťa o 
odpustenie.’”  Nato Imám (pmsn) povedal, “Bolo to, ako povedal Allah: {až na vzdialenosť 
dvoch lukov či ešte bližšie bol}.”  Abu Basír sa potom opýtal, “Nech som tvojim výkupným, 
čo je vzdialenosť dvoch lukov alebo bližšie?”  On (pmsn) odpvoedal: “Je to vzdialenosť 
medzi oblúkom a špičkou luku.”  Potom dodal: “Medzi nimi bol závoj, ktorý žiaril a 
osciloval/trepotal sa.  Bol to peridot/smaragd.  Nazrel do toho, čo chcel Allah o Veľkosti 
oka ihly.  Najsvätejší a Najvyšší Allah povedal, ‘Ó, Muhamad.’  On (pmsnajr) odpovedal, 
‘K tvojim službám, môj Pane.’  On (SWT) povedal, ‘Kto príde po tebe, aby viedol tvojich 
stúpencov?’  On (pmsnajr) povedal, ‘Allah vie najlepšie.’  On (SWT) nato, ‘Ali bin Abi 
Talib bude Princom Veriacich, pán muslimov, líder tých, ktorí sú na čele označení žiarou 
(zo sudžúdu).’”  Rozprávač potom uviedol, že Abu Abdulláh povedal Abu Basírovi, “Ó, 
Abu Muhammad, pri Allahovi, Wilayah (autorita) Princa Veriacich, Alího (pmsn) 
nepochádza zo Zeme, ale pochádza z Nebies zo slov jasne prehovorených.”9  
 
Kvôli čomu Muhammad (pmsnajr) prosil o odpustenie?  Je to kvôli jeho nedostatkom?  
Alebo predstavuje jeho reč blúznenie bez prospechu?  Ako ďaleko je on od toho!  Je to 
vznešený a múdry prorok, ten najlepší spomedzi synov Adama (pmsn). 
																																																								
9 Al-Kafi: zv. 1, str. 442 
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A prečo Allah prejavil Milosť a ukázal, že predchádza/presahuje Jeho hnevu?  A prečo 
čelil Svojmu vzešenému Prorokovi týmito slovami, z ktorých má jeden pocit, že (tieto 
slová) sú určené niekomu, kto si zasluhuje Hnev?  Ale Allah mu chcel čeliť Milosťou.  
Okrem toho preň Allah otvoril Jasný Otvor (Úspech Zreteľný) a odpustil mu jeho hriechy, 
ktoré si zasluhovali Hnev, a tým hriechom bolo Ja, bez ktorého nezostáva nič iné než 
Allah, Jediný, Víťaz/Podmaniteľ, {Veru sme ti dali dosiahnuť úspechu zreteľného, (aby si 
vedel), že Boh ti odpustil tvoje viny predošlé i neskoršie a že dobrodenie Svoje k tebe 
dovŕšil a že vedie ťa cestou priamou} {Súra Al-Fath (Úspech) 48:1-2} 
 
Pretože bez chyby temnoty a neexistencie človeka nezostáva žiadne ľudstvo a nezostáva nik 
než Allah, Al-Wahid Al Qahhar (Jediny, Víťaz/Podmaniteľ).  Po Jasnom Otvore (Úspechu 
Zreteľnom) Muhammad (pmsnajr) osciloval medzi neexistenciou, a preto nezotrval nik 
než Allah Al-Wahid Al-Qahhar (Allah, Jediný, Víťaz/Podmaniteľ), a medzi jeho návratom 
k Ja a Charakteru, pretože on (pmsnajr) je závojom medzi Stvorením a Pravdou, a on je 
Barzakh (spojkou alebo svetom medzi Allahom a Stvorením) medzi Allahom a Jeho 
Stvorením.  A tak keď tento spoločník vysokého ranku (Muhammad (pmsnajr)) 
potreboval, aby mu Allah čelil Milosťou, aká je vaša predstava o iných než je on?  S 
ohľadom na Stvorenie je Allah, ku ktorému sa obracajú, a ktorého vyhľadávajú, Al-
Rahman Al-Rahím (Milostivý, Intenzívne Milostivý), presnejšie, musí taký byť, inak by sa 
vracali sklamaní a porazení kvôli ich nedostatkom.  A tak s ohľadom na nás sú Allah a Al-
Rahman (Milostivý) jedným, presnejšie, je taký v skutočnosti, pretože brána alebo Al-
Rahman (Milostivý) predstavuje mesto Božích Dokonalostí alebo Allah, pretože to, čo je v 
ňom, sa stáva známym cez (Al-Rahman/bránu), z ktorej sa objavuje a prejavuje Božie 
Prúdenie.  On, Vysokopostavený, povedal: {Riekni: “Vzývajte Boha či vzývajte Milostivého, 
a nech už Ho nazývate akýmkoľvek menom, Jemu patria mená najkrajšie} {Súra Al-Israa’ 
(Nočná cesta) 17:110} 
 
Keďže bola jednota týchto mien v Božej Esencii alebo Allahovi a ich 
rozpúšťanie/dezintegrácia v Ňom objasnená, zisťujeme, že Nedeliteľná Jedinosť je v Božej 
Esencii alebo Allahovi (SWT), a je to prvý určený rank v Monoteizme, a ako som uviedol, 
je to jednota všetkých mien a opisov/atribútov v Božej Esencii alebo Allahovi, teda 
skutočná jednota.  To znamená, že Allah je Jeden a Nedeliteľný, a že všetky mená a opisy 
sú okom Jeho Esencie, a nie sú pre Esenciu deskriptívne, ani klenoty, z ktorých sa 
(Esencia) skladá, pretože On je Allah Al-Rahman (Milostivý) Al-Qadir (Schopný)… a On, 
Vysokopostavený, povedal: {On je Boh – a niet božstva okrem Neho – ktorý pozná 
nepoznateľné i všeobecne známe.  On Milosrdný je i Zľutovný.  On je Boh – a niet božstva 
okrem Neho – Vládca, Presvätý, Mier, Verný, Ochránca Bezpečný, Mocný, Samovládny, 
Všemohúci; o čo slávnejší je Boh než všetko, čo k Nemu pridružujú.  On je Boh, Stvoriteľ, 
Tvorca i Utvárajúci.  Jemu prináležia mená prekrásne a Jeho oslavuje všetko, čo na 
nebesiach je i na zemi – On Mocný je i Múdry!} {Súra Al-Hašr (Zhromaždenie) 59:22-24} 
 
A pravdou je, že tento rank Monoteizmu nie je zbavený Širk (pridružovania) na určitom 
stupni z dvoch dôvodov: 
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Prvý aspekt: je, že z našej mysle nedokážeme odstrániť predstavu plurality mien, ktoré 
sprevádzajú Božiu Esenciu, aj keď táto pluralita je (iba) domnelá/nominálna.  Keďže Allah 
je: Al-Rahman (Milostivý), Al-Rahím (Intenzívne Milostivý), Al-Qadir (Schopný), Al-
Džabbar (Podmanivý), Al-Mutakabir (Najväčší), Al-‘Alím (Vševediaci), Al-Hakím 
(Múdry)… A táto pluralita, aj keď nepopiera Jednotu Božej Esencie alebo Allaha, je stále 
pluralitou a nesie význam plurality, preto o stupeň vyššie stojí proti Monoteizmu.  Princ 
Veriacich (pmsn) povedal: “…Počiatok náboženstva je byť si Ho vedomý, dokonalosť 
tohto vedomia je prijatie Ho (viera v Neho), dokonalosť tohto prijatia je Jeho zjednotenie 
(Monoteizmus), dokonalosť tohto zjednotenia je odovzdanoť Jemu a dokonalosť tejto 
odovzdanosti Jemu je odmietnutie všetkých Jeho atribútov vo svedectve, že každý 
atribút/opis je odlišný od Toho, ktorý je opisovaný.”10 
 
Druhý aspekt: je aspektom Božstva.  Keďže sa v našich potrebách otáčame k Božej 
Esencii, náš vzťah s Ním (SWT) nie je slobodný – a taký je tiež stav – v prípade chamtivosti 
a potreby pomoci s nedostatkami z určitého uhla pohľadu.  A preto uctievanie nie je čisté, 
presnejšie, v tom najlepšom prípade ide o dožadovanie sa dokonalosti a pomoci s 
nedostatkami, a tento stupeň je Širk (Pridružovanie k Allahovi), pretože skutočná 
odovzdanosť je odstránenie myšlienok na iné než je On (SWT), vrátane upustenia od 
nazerania na vlastné Ja alebo Charakter, čo je uprednostňované a lepšie, presnejšie, je to 
pôvod toho, čo od nás Allah (SWT) požaduje.  A preto skutočný Monoteizmus je 
dosiahnutý po uvedomení si dezintegrácie všetkých mien a opisov/atribútov v Božej 
Esencii, a následne rozpustenie Božej Esencie v Pravde.  To znamená, dezintegrácia 
Božstva v Jeho Pravde a Realite (SWT).  A tento stav nie je dosiahnutý nikdy, iba ak 
rozkladom vlastného Ja a Charakteru človeka, aby tak nezostalo nič než 
Neviditeľný/Neprítomný Svedok/Ten, Ktorý Vidí.  Oslavovaný a Vysokopostavený je On 
nad tým, čo k Nemu pripisujú.11 
 
A ak má existovať písmeno, ktoré k Nemu indikuje, je to On (Huwa).  A je to zámeno 
(opisujúce) neviditeľno/neprítomno.  Písmeno O (Písmeno Há’ v Arabčine / prvé písmeno 
slova Huwa v Arabčine) má poukázať na konštantu a písmeno n (písmeno Uau v Arabčine 
/ druhé písmeno slova Huwa v Arabčina) znázorňuje neprítomnosť 
neprítomného/neviditeľného. 12   A tento smer, ku ktorému sme sa dopracovali 
prostredníctvom tohto poznania, je smerom správnym, pretože smeruje k Pravde a Realite 

																																																								
10 Nahdžul-Balagha, zv. 1, str. 39 
 
11 A kvôli tomu Allah stvoril človeka, pretože ľudská bytosť je obraz Božského, nech teda Allahov 
služobník nepremárni šancu a nech nepovie (tento rang je predo mnou zahalený / to znamená, nie 
je možné, aby som dosiahol tento rang).  Presnejšie, pravdu vám vravím: je to brána, ktorá je 
otvorená pre každého a nebude zatvorená, až kým nenastane Hodina, a porazený je ten, kto 
premešká svoju šancu. 
 
12 Zámeno Neprítomna poukazuje na Neprítomnosť.  A čo sa týka Neprítomného, na čo zámeno 
neprítomna poukazuje, nejde o absolútnu neznámu, a preto zámeno neprítomna, napriek 
spomínaným detailom, indikuje smerom k absencii Neprítomného a dokazuje (Jeho) existenciu. 
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(Allaha (SWT)).  A to je skutočný Tauhíd (Monoteizmus), Tauhíd Pravdy a Reality, alebo 
Najväčšie Najväčšie Najväčšie Meno, chránené Meno, ktoré pulzuje z hlbín vnútra ľudskej 
bytosti po rozpustení vlastného “Ja,” a nezostáva nič než Allah.  A toto je určený posledný 
stupeň Monoteizmu, ku ktorému indikuje Bismillah Súry Al-Tauhíd, a Súra Al-Tauhíd 
bude tiež objasnená, inshaAllah. 
 
A keďže Bismillah Súry Al-Tauhíd je skutočným kľúčom k Monoteizmu, je to brána a 
závoj Pravdy a Reality, a keďže Monoteizmus je destináciou a účelom syna Adama (pmsn), 
z toho dôvodu sa prikladá veľký význam na čítanie súry Al-Tauhíd počas obligatórnych 
modlitieb a v modlitbách Mustahab (odporúčaných), a pred spaním, a po prebudení sa, a 
po povinnej modlitbe, a v modlitbe Wassiyah, a v modlitbe Naš’ia… a v modlitbe Pána 
Monoteistov (Ali (pmsn) po Allahovom Poslovi (pmsnajr)) sa Súra Al-Tauhíd číta 200krát.  
A tak neprejde deň, čo by veriaci nečítal Súru Al-Tauhíd, akoby bola spoločníkom Súry 
Al-Fatiha, a aký dobrý spoločník to je. 
 
A vedzte, že účel veľkého cieľa (Monoteizmus) je poznanie Allaha (SWT) a Allah stvoril 
človeka na tento účel.  A tak každý, kto sa vzdá tohto účelu, vskutku stratil/vzdal sa 
všetkého, {A džinov a ľudí som jedine preto stvoril, aby Ma uctievali} {Súra Az-Záriját 
(Bežiaci) 51:56}, to znamená, (ľudí a džinov som stvoril), aby (Ma) mohli poznať.  Ak majú 
byť tento účel a toto poznanie naplnené, tak jedine podľa Monoteizmu.  A skutočný 
Monoteizmus nie je možné dosiahnuť slovami a významom, presnejšie, je možné ho 
dosiahnuť jedine prácou a odovzdanosťou Allahovi (SWT), až kým sa služobník nestane 
tvárou Allaha, Oslavovaného, na Jeho Zemi alebo Allahom v Stvorení. 
 
Preto som povedal to, čo bolo odprezentované: “Skutočný Monoteizmus je Monoteizmom 
Pravdy a Reality alebo Väčšieho Väčšieho Väčšieho Mena, alebo Zabezpečeného Mena, 
ktoré pulzujú z hlbín vnútra ľudskej bytosti po rozpustení vlastného “Ja,” a nezostáva nič 
než Allah.” 
 
 
{Riekni,  “On Boh je Jedinečný”}  
 
Huwa (“On”) je zámeno neprítomného, ktoré odkazuje na Väčšie Väčšie Väčšie Meno 
alebo Realitu a Pravdu.  Mieni sa tu “Povedz im, ak túžiš poznať Jeho pravdu a Jeho, 
Oslavovaného, Všemohúceho, realitu, a preto On je známy poznávaním Jedinej 
Nedeliteľnej Esencie,” pretože táto Esencia je závojom Reality a Pravdy a nespoznáte, čo je 
za závojom, iba ak prostredníctvom (penetrácie) závoja, a závojom nepreniknete, iba ak 
poznaním.  Preto, ak poznáte dezintegráciu Božích Mien v rámci Esencie alebo Esencie 
Jedinosti Allaha, a nazriete do nej a skrze ňu tak, že ju považujete za závoj reality a pravdy, 
dokonale ste si uvedomili, že jej poznanie je v neschopnosti ju poznať (Pravdu a Realitu 
Allaha (SWT)). 
 
A {On Boh je Jedinečný} odkazuje na dva významy: 
 
Prvý: Je rozpustenie Božích Mien v rámci Esencie a Jedinosť Esencie v Nedeliteľnom 
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Monoteizme. 
 
Druhý: Je rozpustenie Božstva v rámci Huwa (“On”) v Realite v posledných štádiach (t.j. 
finálne štádia Monoteizmu), pretože Božstvo v sebe zahŕňa zjavnú/nominálnu pluralitu, 
pretože znamená dokonalosti.  A preto vyhľadávanie Ho za účelom uspokojenia ich 
nedostatkov a získania dokonalostí, a pre dokonalosť existuje mnoho tvári (aspektov). 
 
A v rámci prvého významu existujú dva rangy/stupne: 
 
V rámci prvého rangu: Allah je Jeden/Nedeliteľný, to znamená, že On je Schopný a 
Schopnosť je Jeho Esencia, a je Milostivý a Milosť je Jeho Esencia.  A v tomto rangu sa 
Božie Mená rozpúšťajú v Esencii, avšak sú detailne zachovávané, to znamená, Allah je 
Schopný, Vševediaci, Múdry. 
 
A v rámci druhého rangu/stupňa: Allah je Jeden/Nedeliteľný, to znamená, že On je 
Úplný/Dokonalý, a je vyhľadávaný (ľuďmi), za účelom uspokojenia ich nedostatkov a 
dosiahnutia ich dokonalostí.  A v Ňom sa rozpúšťajú Božie Mená bez ich detailného 
zachovávania, presnejšie, vo všeobecnom súhrnnom zmysle, berúc do úvahy, že sú to 
aspekty dokonalosti, to znamená, nazeranie smerom k Allahovi, Oslavovanému, 
Všemohúcemu, Dokonalému, bez nazerania alebo otáčania sa smerom k Dokonalým 
Menám.  Nie je skryté, že v rámci tohto zhromaždenia pluralita pretrváva ako oheň pod 
pahrebou.  A preto to, čo sa mieni, je naplnenie nedostatkov a dosiahnutie dokonalosti, či 
už sa myslí na význam konkrétny, alebo všeobecný. 
 
Čo sa týka druhého významu: Ktorý odkazuje na {On Boh je Jedinečný}, je to rozpustenie 
Božstva a Dokonalosti v rámci Reality a Pravdy, a tak na uctievaného sa nazerá ako na 
toho, ktorý je uctievaný, a preto v tomto rangu Monoteizmu nepretrváva existencia Božstva, 
presnejšie, nezostáva nič než nazeranie smerom k Pravde a Realite alebo Väčšiemu 
Väčšiemu Väčšiemu Menu (Huwa (“On”), a toto je najvyšší rang/stupeň Monoteizmu, a 
cieľ Ľudskej Bytosti a jej zdokonalenie v uctievaní Pravdy a Reality.  Preto bol 
Najvznešenejší Prorok (pmsnajr) na najvyššom stupni Nanebovstúpenia opísaný ako 
“služobník/uctievajúci” {a vnukol svojmu služobníkovi čo mu vnukol} {Súra An-Nadžm 
(Hviezda) 53:10} 
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{Boh Sám o Sebe Večný}  
 
Večný, Neobmedzený: To znamená Dokonalý, v ktorom niet nedostatkov, rozdielov alebo 
chýb, resp. sme v pozícii velebenia a oslavovania Jeho Absolútneho Božstva a objasňovania 
Absolútnej Dokonalosti.  Následne Huwa (“On”), Oslavovaný, Všemohúci je Ten, ktorého 
stvorenie vyhľadáva za účelom vyplnenia ich nedostatkov na stránkach ich fyzickej 
existencie, v Kráľovstve Nebeskom a v Absolútnom Svetle alebo v Siedmom Nebi, alebo 
(Nebi) Intelektu/Mysle, pre každého, kto mal šťastie a patril medzi blízkych spoločníkov. 
 
Opis Božej Esencie alebo Večného, Neobmedzeného, prišiel po objasnení absolútnej 
božej dokonalosti po tom, čo boli vylúčené všetky nedostatky.  Tiež je to objasnenie 
nedostatkov, ktoré existujú vrámci stvorenia, kvôli ktorým Ho vyhľadávajú a obracajú sa k 
Nemu, Oslavovanému, Vysokopostavenému, aby ich mohol zasypať tým, čím On chce. 
 
A tak tento opis Božej Esencie alebo Večného, Neobmedzeného, prišiel po Jedinom, to 
znamená, prišiel po tom, čo bolo objasnené, že cesta k poznaniu Pravdy a Jeho Reality je 
prostredníctvom Jedinosti Esencie a rozpustenia Mien v nej, po čom nasledovalo jej 
rozpustenie (samotnej Esencie), a toho, čo ňou bolo indikované.  {On Boh je Jedinečný}, a 
preto popisovanie, objasnenie a vysvetlenie, že Božie Mená a Dokonalé Opisy sú 
Neobmedzené/Absolútne vysoko nad akýmikoľvek nedostatkami, a sú 
zahrnuté/dezintegrujú v rámci Esencie a odkazuje na ne Meno Allah.  A tak Ho opisujú 
ako Večného, Neobmedzeného, to znamená, niet v Ňom ničoty, to znamená, v Jeho 
priestore niet nedostatku alebo trhliny, presnejšie, Huwa (“On”) je Najdokonalejší po 
všetkých stránkach a v Ňom sú zahrnuté všetky atribúty Dokonalosti.  Následne zahrnutie 
tohto opisu, to znamená Večný, Neobmedzený, do významu Vznešený Pán, ktorý je 
vyhľadávaný, a ku ktorému sa obracajú, (aby mohol) naplniť ich potreby, za účelom 
poukázania na fakt, že On, Oslavovaný, Všemohúci, a prostredníctvom Jeho Absolútnej 
Dokonalosti a Jeho presahovania (nad všetky nedostatky), je ten, ktorého stvorenie 
vyhľadáva, aby vyplnil ich nedostatky, a aby napomohol ich potrebám tohto sveta a Onoho 
sveta. 
 
A tento verš, resp. ‘Allah sám o sebe Večný,’ je v zostupnom poradí s ohľadom na 
prijímajúceho.  Pretože Súra Al-Tauhíd (Monoteizmus) začína zvrchu, potom klesá v 
súvislosti s objasňovaním s ohľadom na prijímajúceho, až končí prirovaním k stvoreniu {a 
niet nikoho, kto Mu je rovný}.  A preto z Pravdy a jej Reality a rozpustenia Božej Esencie 
{On Boh} k Jedinosti Esencie a rozpusteniu Mien v Nej {Boh je Jedinečný}, k opisu Božej 
Esencie ako Absolútnej Dokonalosti (Jedinečný), v Ktorom niet nedostatkov, Ktorý je 
vyhľadávaný, aby naplnil potreby (človeka) {Boh Sám o Sebe Večný}. 
 
(Boh Sám o Sebe Večný): Večný, Neobmedzený, ako som objasnil, je Absolútne 
Dokonalý, Ktorý je vyhľadávaný za účelom uspokojenia potrieb človeka a vyplnenia jeho 
nedostatkov.  A preto Večný, Neobmedzený, je objasnenie Absolútnej Dokonalosti 
oslavovaním Ho a vylúčením všetkých nedokonalostí z Neho, Oslavovaného.  A preto ak 
by Mená a Božie Atribúty predstavovali rôzne tváre (aspekty) toho, čo je Božia 
Dokonalosť, a každý atribút alebo meno by predstavovalo tvár (aspekt) spomedzi tvárí 
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(aspektov) Dokonalosti, ktoré sú vyhľadávané stvorením, a z nich sú stvorenia zasypávané, 
je objasnené, že všetky Mená alebo Atribúty sú zahrnuté pod týmto atribútom alebo 
menom, to znamená, Večný, Neobmedzený.  A ak v našej reči budeme pokračovať, 
záležitosť sa natiahne, pretože by sme minimálne museli prejsť všetkými Menami a 
Atribútmi, ktoré sú prítomné v Du’e Al Džaušan Al Kabír.  To nechám na tých, ktorí 
porozumeli a uznali to, čo som predložil, pretože vskutku Imám Al Sádiq (pmsn) povedal: 
“Na nás je, iba aby sme vám predostreli zdroj, zatiaľ čo na vás je rozvetviť ho.”13  A Imám 
Al Rida (pmsn) povedal: “Na nás je postaviť základ, na vás je rozvetvovať.”  A prosím 
Allaha, aby dal bratom, ktorí sú študentami Akademických Hawzí spomedzi Ansárov 
Imáma Al Mahdího (pmsn), úspech v rozpísovaní, rozpracovaní a objasnení významu v 
zjednodušenej forme pre ľudí. 
 
V knihe Alegórie som sa dotkol významu “Večný, Neobmedzený” (Al Sammad), a možno 
to bolo na úžitok tým, ktorí to čítali.  Pripomínam sebe a vám tradíciu (hadís) od Imáma Al 
Báqira (pmsn), kde povedal: “Ak by som s ohľadom na poznanie, ktoré mi bolo dané 
Allahom, Majestátnym, (našiel tých, ktorí by ho dokázali) uniesť, rozšíril by som 
Monoteizmus, Islám, Vieru, Náboženstvo a Jurisprudenciu z Al Sammad (Večného, 
Neobmedzeného).  A ako by to bolo možné pre mňa, keď môj starý otec, Amirul 
Muminín (Princ Veriacich) (pmsn) nedokázal nájsť nikoho, kto by uniesol jeho poznanie?  
Až kým si nevydýchol a nepovedal: ‘Opýtajte sa ma pred tým, než ma stratíte, pretože 
vskutku, medzi mojimi rebrami je veľké poznanie.  Berte!  Berte!  Až na to, že nedokážem 
nájsť nikoho, kto by to dokázal uniesť, vskutku, som proti vám pred Allahom veľkým 
Dôkazom.”14   
 
{Boh Sám o Sebe Večný} 
 
Allah, Huwa (“On”) je Úplný/Dokonalý, Ktorý je vyhľadávaný, aby mohol vyplniť ich 
nedostatky a oni aby mohli dosiahnuť dokonalosť, a preto opis Božstva nie je obmedzený 
výlučne Naň a On je príliš Oslavovaný a Vysokopostavený nad tým, čo mu pripisujú.  
Absolútne Božstvo je výlučne Preň, Oslavovaného, Všemohúceho.  A preto slová, ‘Niet 
boha než Allaha’ sú slová Monoteizmu, pretože sa nimi mieni Absolútne Božstvo.  Lebo 
všeobecný Atribút Božstva zahŕňa dokonaleho spomedzi Jeho stvorenia, ktorého 
vyhľadávajú (iní než On), aby ich mohol zasypať dokonalosťou a vyplnil ich nedostatky.  A 
preto sa Muhammad (pmsnajr) stáva obrazom Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, a 
stáva sa tvárou Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, a preto je Allahom vrámci stvorenia.  
Avšak rozdiel medzi Muhammadovým (pmsnajr) Božstvom a medzi Božstvom 
Oslavovaného, Všemohúceho, je, že Muhammadovo (pmsnajr) Božstvo je viazané 
podradenosťou (nedostatkami) a potrebou Jeho, Oslavovaného, Všemohúceho.  Zatiaľ čo 
Božstvo Oslavovaného, Všemohúceho, je Absolútnym Božstvom, a kvôli tomu prišiel opis 
‘Sám o Sebe Večný,’ to znamená Ten, v ktorom niet nedostatkov, aby ste Ho mohli 
oslavovať a vylúčiť z Neho (nedostatky). Jeho (SWT) Božstvo je oslavované a presahuje 
																																																								
13 Al Hadaiq Al Nadira - Al Muhaqaq Al Bahrany, k. 1, str. 133. 
 
14 Al Tauhíd - Šejk Sadúq, str. 92 - 93. 
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nad všetky (nedostatky) a nezahŕňa v Sebe žiadne nedostatky/nedokonalosti. 
 
Nik iný než On, Oslavovaný, Všemohúci, nemôže byť opísaný opisom ‘Sám o Sebe 
Večný,’ čo je prídavok Božstva, a v tom existuje pre Jeho, Oslavovaného, Všemohúceho, 
Božstvo, a objasnenie, že je to Úplné Absolútne Božstvo.  A preto bol v Súre Al Tauhíd 
zjavený tento verš {Boh Sám o Sebe Večný}.  A to, že Allah je Večný, Neobmedzený, je 
ekvivalentom tvrdenia, že Allah je Svetlo, v ktorom niet Temnoty.  Je to opis, ktorý s Ním 
nezdiaľa nik zo stvorenia, a nie je to ako Počujúci a Vidiaci a Stvoriteľ, pretože vskutku 
stvorenie s Ním tieto opisy zdieľa.  A preto je možné povedať, že Muhammad (pmsnajr) je 
Svetlo, avšak v ňom je zahrnutá temnota, ktorou je Ego a “Ja.”  V opačnom prípade by pre 
Muhammada (pmsnajr) nezostalo meno, nezostal by obraz a nezotrvalo by nič než Allah, 
Jediný, Mocný, Oslavovaný, Všemohúci. 
 
A preto je Muhammad (pmsnajr), aj keď bol na najvyššej úrovni dokonalosti možnej pre 
stvorenie, obrazom Allaha a vrámci stvorenia mal atribúty Božstva, aby mohol byť Allah, 
Oslavovaný, stvorením poznávaný.  Následne naň stvorenie nazerá, aby ich mohol učiniť 
úplnými a zaceliť ich nedostatky.  Avšak z iného uhla pohľadu je Muhammad (pmsnajr) 
chudobný (Allaha potrebuje) s ohľadom na Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, pretože 
je služobníkom spomedzi služobníkov Allaha {a olej jeho takmer vzplanie, aj keď sa ho 
nedotkne oheň žiadny.  A je to Svetlo na svetle} {Súra An-Núr (Svetlo) 24:35}.  Takmer 
vzplanie sám od seba, avšak nie, že ľahko vzplanie, pretože aj Abrahám (pmsn), ktorý 
patril medzi najväčších Poslov, keď nazrel do Kráľovstva Nebeského, myslel si, že 
Božstvo, ktorým je opisovaný Muhammad (pmsnajr) bolo Božstvo Absolútne.  A myslel si, 
že Panstvo Muhammada (pmsnajr) bolo Panstvom Absolútnym.  Potom Allah, 
Oslavovaný, Všemohúci, Abrahámovi (pmsn) požehnali a odhalil mu Muhammadovu 
(pmsnajr) slabosť a jeho návrat k Egu a k “Ja.”  Preto si Abrahám (pmsn) uvedomil, že 
Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, nie je možné vidieť vrámci Kráľovstva Nebeského, 
rovnako tak, ako Ho nemohol vidieť v tomto Fyzickom Kráľovstve.  A vskutku vidieť 
Muhammada (pmsnajr) znamená vidieť Allaha a čeliť Muhammadovi (pmsnajr) znamená 
čeliť Allahovi, Oslavovanému, Všemohúcemu, ďaleko Väčší a Vysokopostavený je nad 
tým, čo Mu pripisujú.  Ahlul Bayt (pmsn) nám to objasnili, resp. tento význam nachádzame 
v ich slovách. 
 
Imám Al Sádiq (pmsn) povedal ohľadom slov Všemohúceho: {A rozžiari sa Zem svetlom 
Pána svojho} {Súra Al-Zumar (Skupiny) 39:69}, “Pán Zeme je Imám Zeme.”  Bolo 
povedané: “Ak sa ukáže, čo sa potom stane?”  Povedal: “Ľudia sa v tom čase vzdajú svetla 
slnka a svetla mesiaca, pretože budú mať svetlo Imáma (pmsn), a bude pre nich 
postačujúce.” 15   Aj keď Pánom Zeme je Allah, Oslavovaný, Všemohúci, a Jeho, 
Oslavovaného, Všemohúceho, Panstvo, je Absolútnym Panstvom, zatiaľ čo Panstvo 
Imáma Al Mahdího (pmsn) je zviazané chudobou a potrebou Jeho, Oslavovaného, 
Všemohúceho. 
 
 

																																																								
15 Mustadraq Sufiana Al Bihar, k. 4, str. 47. 
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{Nesplodil  a nebol splodený}  
 
Niet pochýb o tom, že tu nie je mienené splodenie fyzické a nie je nik, kto by vravel, že sa 
myslí na fyzické splodenie, aby mohla byť (táto myšlienka) poprená, aj keď existuje 
skupina ľudí, ktorá bola zvedená ilúziami a ignoranciou do údolia stelesnenia (pripisovania 
fyzických atribútov Allahovi), čo nemôže byť akceptované zdravou mysľou alebo čistou 
povahou človeka, pretože stelesnili Božiu Esenciu (pripísali jej fyzické atribúty človeka).  A 
preto mienený význam je popretie Splodenia/Narodenia, to znamená, (popretie) oddelenia 
od zdroja alebo pôvodu, od ktorého bola Božia Esencia oddelená, alebo vetva, ktorá bola 
samostatná od Božej Esencie.  A toto popretie, aj keď v sebe zahŕňa odpoveď pre tých, 
ktorí povedali, že Ježiš bol synom Allaha, alebo tých, ktorý povedali, že Ezra bol synom 
Allaha, alebo tých, ktorí uverili vo Svätú Trojicu, alebo tých, ktorí uverili v Dualizmus, je v 
skutočnosti spojené s predošlými veršami.  Teda ak sú v Božej Esencii alebo Allahovi 
zahrnuté všetky Božie Mená a Opisy/Atribúty, môžeme si položiť dve otázky: 
 
Prvou otázkou je: Sú tieto Mená a Opisy samostatnými bohmi mimo Allaha, berúc do 
úvahy, že ich božstvo je absolútne s ohľadom na aspekty, ktoré predstavujú?  Odpoveď je 
jasná, ako som uviedol pred tým: Tieto Opisy a Mená, to znamená Vševediaci, Všemohúci, 
Najmúdrejší, nie sú vyčlenené z Božej Esencie, presnejšie, sú okom Esencie, ako som 
uviedol, On je Schopný a Schopnosť je Jeho Esenciou a On je Znalý a Znalosť je Jeho 
Esenciou, a… . 
 
Druhou otázkou je: Je Božia Esencia alebo Allah oddelený od Reality a Pravdy, “Huwa” 
(On) alebo Najväčšieho Najväčšieho Najväčšieho Mena?! 
 
A odpoveď je: Vskutku, Božia Esencia alebo Allah je prejavom Pravdy a Reality, 
prostredníctvom ktorej Allah, Oslavovaný, Vysokopostavený, čelil Jeho stvoreniu.  Keďže 
identitou stvorenia je chudoba, musí sa jej čeliť s hojnosťou.  A preto Oslavovaný, 
Vysokopostavený, čelil temnote, neexistencii a nedostatku so svetlom, existenciou a 
dokonalosťou/úplnosťou.  Pretože Božia Esencia alebo Allah je okom Pravdy a Reality, a 
ako bolo spomenuté vo vyrozprávaní Alího, syna Músa Al-Rida (pmsn), že povedal: 
“Vskutku, Bismillah Al-Rahman Al-Rahím (V Mene Allaha, Milostivého, Intenzívne 
Milostivého) je bližšie k Väčšiemu Menu Allaha, než blízkosť očného bielka k jeho 
zreničke.”16 
 
A preto sa Realita a Pravda objavuje prostredníctvom Božej Esencie (Allah) s ohľadom na 
aspekt potreby stvorenia podpory v nedostatkoch a s ohľadom na aspekt Poznania Allaha 
(Allah (SWT) bol poklad, a preto stvoril stvorenie, aby mohol byť poznávaný).  A 
Poznávanie je možné iba prostredníctvom poznávania Božej Esencie poznávaním Mien a 
Opisov.  Čo sa týka poznania Pravdy a Reality, to je možné iba prostredníctvom 
uvedomenia si neschopnosti ich poznať. 

																																																								
16 'Oyoun Akhbar Al-Ridha (pmsn) - Šejk Al-Sodúq, zv. 1, str. 8 
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A záver je: rovnako, ako sa Mená a Opisy rozpúšťajú/dezintegrujú v Božej Esencii (Allah) a 
sú okom Esencie, tak sa Božia Esencia rozpúšťa/dezintegruje v Pravde a Realite, ktorá je 
skutočným cieľom uctievania.  Mená a opisy nie sú oddelené od Božej Esencie, ako ani 
Božia Esencia (Allah) nie je oddelená od Pravdy a Reality, presnejšie, je prejavením Pravdy 
a Reality. 
 
 
 
{A niet nikoho, kto je Mu rovný}  
 
Porovnateľný ekvivalent: to, čo je rovné alebo blízke hodnosťou, hoc čo len z istého uhla 
pohľadu.  A tento verš popiera, že by spomedzi stvorení existovalo niečo, čo by s Ním 
bolo porovnateľné alebo by Mu bolo rovné.  A taktiež tento verš a verš pred ním nasledujú 
po verši {Boh Sám o Sebe Večný}, a ako som už uviedol, opisuje Oslavovaného, 
Vysokopostaveného Dokonalosťou/Úplnosťou, ktorý je vyhľadávaný za účelom 
uspokojovania potrieb a dosahovania dokonalostí. 
 
{Neplodil a nebol splodený} bolo zjavené za účelom objasnenia, že aspekty Jeho (SWT) 
dokonalosti, ktoré sú vyjadrené Menami a Opismi, nie sú od Neho, Oslavovaného, 
Vysokopostaveného, oddelené, presnejšie, sú Ním (SWT).  Potom bol zjavený verš {A niet 
nikoho, kto je Mu rovný} za účelom objasnenia, že všetko Jeho stvorenie je pod Ním 
(SWT) (nižšie než On SWT), dokonca aj posvätní a vysokí v existenčnej dokonalosti, 
Muhammad a Rodina Muhammada (pmsn), o ktorých si niektorí z Jeho stvorení 
predstavovali, že sú Ním (SWT), keď ich uvideli, ako bol prípad anjelov počas 
Nanebovstúpenia, a ako bol prípad Abraháma (pmsn), keď uvidel Kráľovstvo Nebeské:  
 
{A takto sme ukázali Abrahámovi kráľovstvo nebeské i pozemské, aby sa stal jedným z 
pevne presvedčených.  A keď sa nad ním rozprestrela noc, zbadal hviezdu a zvolal: “Toto 
je Pán môj!”  Keď však zapadla, riekol: “Nemám rád zapadajúce.”  A keď zbadal 
vychádzajúci mesiac, zvolal: “Toto je Pán môj!”  Keď však zapadol, riekol: “Ak ma môj 
Pán správne nepovedie, budem určite patriť medzi ľudí zblúdilých!”  A keď zbadal 
vychádzajúce slnko, zvolal: “Toto je Pán môj, pretože je najväčší!”  A keď zapadlo, riekol: 
“Ľud môj, nie som zodpovedný za to, čo k Bohu pridružujete”} {Súra Al-An’am (Dobytok) 
6:75-78} 
 
Abu Abdulláha (pmsn) sa opýtali na výrok Abraháma (pmsn), “Toto je môj Pán,” ktorý 
nebol adresovaný Allahovi: Pripisoval Abrahám Allahovi (padol do Širk/Polyteizmu), keď 
povedal, “Toto je môj Pán”?  A tak on (pmsn) povedal: “Každý, kto to povedal [že 
Abrahám spáchal Širk, teda že je Mušrik (ten, ktorý pripisuje k Allahovi 
(SWT)/Polyteista)] - Abrahám Širk nespáchal, ale hľadal jeho Pána, a ak by tie isté slová 
vyriekol iný než on, tá osoba by bola Mušrik.”17   Vyrozprával to Al-Qummi, a tiež v 

																																																								
17 Bihar Al-Anwar: zv. 77, dvere 4 – Neomylnosť Prorokov (pmsn): str. 72 
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Al’Ajáši.  Ak by bol Abrahám (pmsn) vyhľadával/žiadal Allaha v tomto sete, bolo by to tak, 
že by bol pripisoval k Allahovi, avšak on Ho vyhľadával/žiadal v (Kráľovstve Nebeskom). 
 
Od Muhammada, syna Himrána, že povedal: Opýtal som sa Abu Abdilláha (pmsn) na 
výrok Allaha ohľadom toho, čo bolo povedané o Abrahámovi (pmsn): {Toto je môj Pán}, 
on povedal: “Mienil niečo iné, než čo povedal.”18 
 
Šejk Al-Faqíh Abu Dža’far Muhammad, syn Alího, syn Al-Husseina, syn Músu, syn 
Babweiha Al-Qumiho v knihe (‘ilal Al’-Šara’i) povedal: Od môjho otca a Muhammada, 
syna Al-Hassána, syna Ahmada, syna Walída, že povedali: Od Sá’da, syna Abdulláha, že 
povedal: Od Muhammada, syna Ísu, synua Ubayda, od Muhammada, syna Umeira a 
Muhammada, syna Sinána, od Al-Sabaha Al-Sadího a Sudeira Al-Sirfiho, a Muhammada, 
syna Nu’man Mo’min Al-Taqa, a Umara, syna Atína.  Od Abi Abdilláha (pmsn) a od 
Muhammada, syna Al-Hassána, syna Ahmada, syna Walída (nech je s ním Allah 
spokojný), že povedal: Od Muhammada, syna Al-Hassána Al-Saffara a Saa’da, syna 
Abdilláha, že obaja povedali: od Muhammada, syna Al-Hassána, syna Abi Al-Khattaba a 
Ya’qúba, syna Yazída, a Muhammada, syna Ísu, od Abdilláha, syna Džibláha, od Al-
Sabaha Al-Mazniho a Sudeira Al-Sirfiho, a Muhammada, syna No’man Al-Ahwala, a 
Umara, syna Atína, od Abi Abdilláha (pmsn), že za ním prišli … a tak Abu Abdilláh (pmsn) 
povedal: 
 
“Vskutku, Allah, Všemohúci, Podmanivý, pozdvihol Jeho Proroka (pmsnajr) do Jeho 
Siedmeho Neba.  V prvom z nich (nebies) ho požehnal a v druhom ho naučil Jeho 
povinnému.  A tak naň Allah, Všemohúci, zoslal nádobu so svetlom, v ktorej sa nachádzalo 
štyridsať druhov svetla, a bolo to svetlo koncentrované, obklopujúce Jeho Trón, 
Požehnaného, Vysokopostaveného, a oslepovalo zraky tých, ktorí ta hľadeli.  Potom 
povstal do neba Dunye (tohto sveta), a tak anjeli vzlietli do kútov neba, potom všetci padli 
na kolená, pokorili sa a povedali: 
 
“Oslavovaný a Svätý je On, náš Pán, Pán anjelov a duší, aké podobné je to svetlu nášho 
Pána?” 
 
A tak Gabriel (pmsn) povedal: “Allah je Väčší!  Allah je Väčší!” 
 
A tak sa anjeli utíšili, otvorili sa dvere do nebies a anjeli sa zhromaždili.  Zišli sa a vyslali 
požehnania na Proroka (pmsnajr) vo veľkých skupinách, 
 
potom povedali: “Ó, Muhammad, ako sa má tvoj brat?” 
 
Muhammad povedal: “Má sa dobre.” 
 
A tak anjeli povedali: “Keď ho stretneš, odovzdaj mu naše pozdravy.” 
 

																																																								
18 Tafsír Al'Ajáši: str. 353 
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Muhammad (pmsnajr) povedal: “Poznáte ho?” 
 
A tak povedali, “Akoby sme ho nepoznali, keď s nami Allah uzavrel zmluvu o tebe a o 
ňom, a vskutku posielame náš mier a požehnania naň a na teba.” 
 
Potom Allah zvýšil jeho žiaru štyridsiatimi druhmi svetla, ktoré sa ani zďaleka nepodobali 
na prvé svetlo.  A do jeho nádoby mu Allah umiestnil prstene a náhrdelníky, a potom mu 
dal vystúpiť na druhé nebo.  Keď pristúpil ku nebeským dverám, anejli vzlietli do kútov 
neba, padli a pokorili sa. 
 
Povedali, “Oslavovaný, Svätý, Pán anejlov a duší, ako veľmi sa toto svetlo ponáša na svetlo 
nášho Pána!” 
 
Potom Gabriel (pmsn) povedal, “Svedčím, že niet boha než Allaha!  Svedčím, že niet boha 
než Allaha! 
 
A tak sa anjeli zhromaždili a otvorili dvere do nebies 
 
a povedali: “Ó, Gabriel, kto je to s tebou?” 
 
A tak Gabriel povedal, “Toto je Muhammad.” 
 
Oni nato: “Bol vyslaný?” 
 
Odpovedal: “Áno” 
 
A tak Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Vybrali sa smerom ku mne, akoby sa navzájom 
objímali, a pozdravili ma.” 
 
Povedali: “Odovzdaj naše pozdravy tvojmu bratovi!” 
 
Ja nato: “Poznáte ho?” 
 
Odpovedali: “Áno.  Akoby sme ho nepoznali, keď Allah uzavrel tvoju zmluvu a jeho 
zmluvu, a zmluvu jeho Šia až kým nenastane Deň Zmŕtvychvstania, a vskutku hľadíme do 
tvárí jeho Šia každý deň päťkrát (teda počas každej modlitby).” 
 
Potom Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Potom ma Allah, môj Pán, Vysokopostavený, 
povýšil štyridsiatimi druhmi svetla, ktoré sa vôbec nepodobali na prvé svetlá a On mi 
daroval náhrdelníky a prstene.” 
 
Potom Allah dal, aby vystúpil do tretieho neba, a tak anjeli vzlietli do kútov nebies a padli v 
pokorení. 
 
Povedali, “Oslavovaný a Vysokopostavený je On, Pán anjelov a duší, čo je to za svetlo, 
ktoré sa podobá na svetlo nášho Pána?” 
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Gabriel (pmsn) povedal: “Svedčím, že Muhammad je Allahov posol!  Svedčím, že 
Muhammad je Allahov posol!” 
 
A tak sa anjeli zhromaždili, otvorili dvere do neba a povedali: “Pozdravený buď Alfa (Prvý) 
a Omega (Posledný) a pozdravený buď ten, ktorý zhromažďuje a ten, ktorý rozosieva, 
Muhammad, Pečať Prorokov a Ali, ten najlepší z miestodržiteľov.” 
 
Potom Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Pozdravili ma a opýtali sa ma na môjho brata, 
Aliho, a tak som povedal: Je na Zemi, je môj kalif/nástupca, poznáte ho? 
 
Odpovedali: “Áno, akoby sme ho nepoznali, keď jedenkrát každý rok chodíme na púť do 
Obývaného Domu, na ktorom je biely pergamen, kde je meno Muhammada (pmsnajr), 
Alího, Al-Hassána a Al-Husseina, Imámov a ich Šia až do dňa Zmŕtvychvstania.  A vskutku 
zdravíme ich vlastnými rukami.” 
 
Potom ma môj Pán povýšil štyridsiatimi druhmi svetla, ktoré vôbec nevyzerali ako prvé 
svetlá a venoval mi náhrdelníky a prstene, potom ma pozdvihol do štvrtého neba.  Anjeli 
však nepovedali nič.  Následne som počul zvuk, akoby vychádzal z hrudí (ako bzučanie 
alebo mumlanie), anjeli sa zhromaždili, otvorili dvere do neba a vyšli ku mne, akoby sa 
objímali, 
 
a tak Gabriel (pmsn) povedal: “Podíďte k modlitbe!  Podíďte k modlitbe!  Chopte sa 
úspechu!  Chopte sa úspechu!” 
 
Anjeli povedali: “Skrze Muhammada je modlitba ustanovená a skrze Alího je dosiahnutý 
úspech.” 
 
Gabriel (pmsn) povedal: “Vskutku modlitba bola ustanovená!  Vskutku modlitba bola 
ustanovená!” 
 
Anjeli povedali: “Je pre jeho Šia.  Oni ju ustanovili do Dňa Zmŕtvychvstania.” 
 
Potom sa anjeli zhromaždili a povedali Prorokovi (pmsnajr): “Kde si nechal svojho brata a 
ako sa má?” 
 
On (pmsnajr) im povedal: “Poznáte ho?” 
 
Oni odpovedali: “Áno, poznáme ho a jeho Šia a on je svetlo … ““19 
 
Vravím: Dokonca aj tieto sväté existencie (Muhammad a Rodina Muhammada pmsn) nie 
sú rovné alebo porovnateľné s Allahom (SWT).  Presnejšie, sú oveľa nižšie (ani zďaleka sa 
Mu nepribližujú), a už vôbec Mu nie sú rovné, aj keď vyjadrujú aspekty Jeho (SWT) 

																																																								
19  'ilal Al-Šara'i: zv. 2, str. 313 
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dokonalosti. 
 
V Al-Ziyara Al-Džami’a: “… Mier s neuskutočniteľným poznaním Allaha a domami 
Allahovho požehnania, a zlatými baňami múdrosti Allaha, a bezpečnými strážcami 
tajomstiev Allaha, a nositeľmi Knihy Allaha, a miestodržiteľmi Allahovho Proroka, a 
Potomstvom Allahovho Proroka, Mier Allaha a Jeho Požehnania.  Mier s tými, ktorí volajú 
k Allahovi, tými, ktorí vedú k tomu, čo teší Allaha, tými, ktorí sú stáli v záležitosti/príkaze 
Allaha, tými, ktorí sú dokonalí v milovaní Allaha, tými, ktorí sú odovzdaní zjednocovaniu 
Allaha (monoteizmu Allaha) a tými, ktorí sprevádzajú/odhaľujú záležitosť/príkaz Allaha.”20 
 
A v Due’ dní mesiaca Radžab, ktorá bola vyrozprávaná Imámom Mahdím (pmsn): 
“Prosím Ťa na základe toho, čo bolo vyjadrené v nich z Tvojej vôle, a tak si ich učinil 
zlatými baňami Tvojich slov, piliermi Tvojho Monoteizmu, Tvojími Znameniami, Tvojími 
hodnosťami, v ktorých niet váhania.  Každý, kto pozná Teba, Ťa pozná prostredníctvom 
nich.  Niet rozdielu medzi Tebou a nimi, iba že oni sú Tvojími služobníkmi a Tvoje 
stvorenia.”21 
 
Niet ničoho, čo by bolo podobné Jeho (SWT) dokonalosti a Opisom (…Ó, Ty, 
Jediný/Nedeliteľný bez náprotivku, Ó, Ty, ktorý si Jediný bez rivala, Ó, Ty, ktorý si Večný 
bez nedostatku … Ó, Ty, ktorý si opísaný bez podobenstva).22 
 
 
 
Božská prirodzenosť/Božstvo 
 
Božská prirodzenosť/Božstvo vo všeobecnom význame zahŕňa úplného/dokonalého, 
ktorého stvorenie vyhľadáva alebo sa k nemu obracia (aby boli ich potreby naplnené), aby 
mohli dosiahnúť dokonalosť a kvôli pomoci s ich nedostatkami.  Božstvo je ako Panstvo v 
zmysle, že Panstvo zahŕňa otca, kedže on je pánom rodiny.  Rovnako tak je Kalif/Nástupca 
Allaha na Jeho Zemi považovaný za Pána Zeme {A rozžiari sa zem svetlom Pána svojho} 
{Súra Al-Zumar (Skupiny) 39:69} 
 
Al-Sádiq (pmsn) povedal o tomto verši: {A rozžiari sa zem svetlom Pána svojho} {39:69} 
(Pánom Zeme je Imám na Zemi).  Bolo povedané: Ak sa objaví, čo sa stane?  On (pmsn) 
odpovedal: “Ľudia sa vzdajú slnečného svetla, mesačného svetla.  Vymenia ich za jeho 
svetlo a svetlo Imáma bude pre nich postačujúce.” – Mustadrak Safinat Al-Bihar: zv. 4, str. 
47. 
 
V tomto fyzickom svete Panstvo zahŕňa: toho, ktorý sa stará o potreby druhej osoby, 

																																																								
20 Mafatíh Al-Džinan: Al-Ziyara Al-Džam'ia 
 
21 Mafatíh Al-Džinan: Každodenná Dua’ mesiaca Radžab 
 
22  Dua' Al-Džawšan Al-Kabír 
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pretože preň je živiteľom/pánom, pretože mu pomáha s nedostatkami/poskytuje mu 
obživu a v tomto fyzickom svete napĺňa jeho potreby.  A z toho dôvodu nachádzame v 
Koráne Jozefa (pmsn), ktorý je prorokom, ako opisuje Faraóna ako pána človeka, ktorý 
nalieva víno {A riekol tomu, o ktorom sa domnieval, že bude zachránený: “Spomeň ma 
pánovi svojmu!”  Avšak satan spôsobil, že zabudol spomenúť pánovi svojmu, a tak Jozef 
zostal vo väzení niekoľko rokov} {Súra Júsuf (Jozef) 12:42} 
 
A tiež Jozef opisuje Vládcu Egypta (‘Aziz Masr), ktorý na seba vzal zodpovednosť Jozefovej 
obživy a staral sa oň, ako “môjho pána:” {A snažila sa ho tá, v ktorej dome bol, zviesť a 
zavrela dvere všetky a riekla mu: “Poď sem!”  I zvolal Jozef: “Hľadám útočište u Allaha!  
Vskutku on je môj pán, ktorý mi uštedril prekrásny pobyt.  Veď hriešnici veru nebudú 
blažení”} {Súra Júsuf (Jozef) 12:23}.  A ten, ktorý mu zabezpečil pobyt s ohľadom na tento 
fyzický svet, je Vládca Egypta (‘Aziz Masr) {A vravel ten Egypťan, ktorý ho kúpil, manželke 
svojej: “Ucti ho slušným ubytovaním, možno že nám bude užitočný alebo ho za vlastného 
syna príjmeme.”  Takto sme usadili Jozefa v zemi tej, aby sme ho naučili záhady vykladať.  
Tak Boh víťazne dovršuje dielo Svoje, ale väčšina ľudí to nevie} {Súra Júsuf (Jozef) 12:21} 
 
A Božská prirodzenosť/Božstvo podobne zahŕňa toho, ktorý je vyhľadávaný ostatnými, ku 
ktorému sa ostatní obracajú, aby im pomohol s ich nedostatkami a naplnil ich potreby, 
pretože meno “Allah” je odvodené od “ilah” (ten, ktorý je potrebný). 
 
Od Hišáma, syna Al-Hakáma, že sa opýtal Abu Abdulláha (pmsn) na Allahove mená a 
meno “Allah,” a z čoho je odvodené.  A tak on (pmsn) povedal: “Ó, Hišám, “Allah” je 
odvodené od “ilah” a ilah (ten, ktorý je potrebný) si vyžaduje, aby existoval ten, kto ho 
potrebuje (obracia sa naň, žiada od neho pomoc v súvislosti s jeho potrebami a 
nedostatkami), a meno je odlišné od toho, komu je dané.  A preto každý, kto uctieva meno 
bez významu, vskutku neuveril a neuctieva nič.  A každý, kto uctieva meno a význam, 
pripisoval (padol do Širk) a uctieva dve.  A každý, kto uctieva význam bez mena, vskutku, 
to je Tauhíd (Monoteizmus).  Porozumel si, ó, Hišam?”  On nato: “Povedz mi viac.”  
Potom on (pmsn) pokračoval: “Allahovi patrí 99 mien, a preto ak by boli mená rovnaké 
ako ten, ktorému boli dané, každé meno by tak bolo Bohom.  Ale “Allah” je význam, ku 
ktorému tieto mená indikujú a všetky tieto mená sú od Neho odlišné.  Ó, Hišam, chlieb je 
názov pre to, čo sa je, voda je meno toho, čo sa pije, šaty sú pomenovaním toho, čo sa nosí 
a oheň je menom toho, čo horí.  Porozumel si, ó, Hišam, chápaním, ktorým dokážeš 
odstaviť a bojovať proti svojim nepriateľom, ktorí pripisujú k Allahovi, Všemohúcemu, 
iných než On.”  Odpovedal som: “Áno.”  Potom on (pmsn) povedal: “Nech to Allah učiní 
pre teba prospešným a nech učiní tvoje kroky istými, ó, Hišam.  Pretože, pri Allahovi, v 
monoteizme ma nik neporazil kvôli hodnosti, ktorú som získal.” – Al Kafi, zv. 2, str. 97, h. 
2. 
 
“Každý, kto uctieva meno bez významu, vskutku neuveril a neuctieva nič:” znamená každý, 
kto uctieva meno, teda meno “Allah,” a nevníma to iba ako udávajúce skutočný a správny 
Význam, teda Absolútne Božstvo, ktoré je samo o sebe bohaté, sa stáva Kafírom 
(neveriacim), pretože v skutočnosti uctieva meno a slovo, ktoré je odvodené od ilah (Boh), 
ktoré si vyžaduje, že musí existovať ten, ktorý Ho potrebuje/obracia sa k Nemu.  To 
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znamená, že uctieva meno, ktorým môže byť označený iný než Allah, Oslavovaný, pretože 
v rámci Jeho (SWT) stvorenia existujú tí, ktorí sú vyhľadávaní, aby naplnili potrebu alebo 
pomohli s nedostatkom, a preto sa stávajú dôkazom/potvrdením pre všeobecné meno bez 
záväzkov. 
 
So všetkou jasnosťou bolo objasnené s ohľaodm na záležitosť Panstva, že každý, kto 
uctieva meno Rabb (Pán), je taktiež Káfir (neveriaci), pretože v rámci Allahovho stvorenia 
existujú tí, ktorí zahŕňajú hojnosťou iných a živia ich, či už v tomto fyzickom svete, alebo vo 
svetoch iných.  A ako už bolo uvedené, Kráľ a Panovník Egypta (‘Aziz Masr), presnejšie, a 
tiež otec, sú nazývaní Pánmi a niet problému v tom ich tak nazývať, ako bolo objasnené v 
Koráne, pretože vec sa má tak, ako uviedol Imám Al-Sádiq (pmsn) v cennom drahokame, 
ktorý bol prezentovaný: “A ilah (Boh) si vyžaduje, aby existovali tí, ktorí ho potrebujú 
(obracajú sa k nemu, hľadajúc jeho pomoc, aby naplnil ich potreby a pomohol im s 
nedostatkami), a Meno sa líši od toho, ktorému je dané.  A preto každý, kto uctieva Meno 
bez Významu, vskutku neuveril a nauctieval nič.” 
 
S ohľadom na toho, kto uctieva Meno a Význam, vskutku pripisuje a uctieva dve.  To 
znamená, že ten, ktorý pripisoval a uctieval dve je každý, kto považuje meno za vyjadrenie 
Významu Pravdy, zatiaľ čo meno je iba menom odvodeným, všeobecným a nepredstavuje 
viac než indikáciu k Významu, ktorý vedie k Pravde, ktorú treba dosiahnuť, aby človek 
mohol skutočne uctievať.  A pretože je človek človekom, bola doň vložená schopnosť 
dosiahnuť úroveň skutočného uctievania a poznania. 
 
“A každý, kto uctieva Význam bez Mena, vskutku to je Al-Tauhíd (Monoteizmus).”  
Pretože Význam alebo Absolútne Božstvo, alebo Allah (SWT) je to, čo vedie k poznaniu 
Pravdy (On), pretože Meno je iba ukazovateľom k Významu, ktorý vedie k Pravde.  Preto 
by sa jeden nemal zameriavať na Meno, presnejšie, každý, kto chce dosiahnúť 
Monoteizmus, mal by sa úplne vzdať obracania sa na Meno a namiesto toho by sa mal 
zamerať na Význam, ktorý vedie k Pravde: “A každý, kto uctieva Význam bez Meno, 
vskutku to je Al-Tauhíd (Monoteizmus)…” 
 
A to všetko kvôli skutočnosti, že Meno, ako som objasnil, poukazuje na všeobecný 
význam, ktorým je ‘ten, ktorý je vyhľadávaný inými za účelom pomoci s ich nedostatkami,’ 
a preto obracanie sa naň sa stáva Kufr (Nevierou) a Širk (Pripisovaním k Allahovi), pretože 
indikuje k viac než jednému prejaveniu sa tohoto významu o rozličných hodnostiach, 
pretože Absolútne Božstvo je ostatnými vyhľadávané kvôli pomoci/z dôvodu potreby, a 
tiež niektoré z Jeho stvorení sú podobne vyhľadávané iným za účelom pomoci/z dôvodu 
potreby.  Alebo inými slovami, vskutku tí v rámci Jeho (Oslavovaného) stvorenia, ktorí sú 
vyhľadávaní z dôvodu potreby/pomoci, sú tiež Božskí, ale nie Absolútne Božskí, 
presnejšie, sú chudobní a potrebujú iného, než sú oni.  A preto obrátenie sa v Uctievaní 
smerom k Menu akýmkoľvek spôsobom, je Širk (Pripisovanie k Allahovi) a Kufr 
(Neviera).  Preto je nevyhnutné, aby jeden vymedzil Význam, ku ktorému je potrebné 
smerovať, a ktorý je indikovaný Menom, a potom by mal jeden smerovať k Významu bez 
Mena, (A každý, kto uctieva Význam bez Mena, vskutku to je Al-Tauhíd (Monoteizmus). 
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A pravdou je, že vskutku tento drahokam poukazuje na záležitosť, ktorá bude objasnená, a 
ktorou je, že On, Oslavovaný, sa nám objavil a prejavil v Božstve, pretože práve to je 
zodpovedajúce pre náš stav, aby sme mohli poznať Pravdu, pretože našu identitu a realitu 
činí odlíšiteľnou Chudoba, a Božstvo je absolútne Bohatstvo, a preto On je pre nás 
vhodnejší, aby sme mohli poznať Pravdu, keď smerujeme k Nemu, aby našu Chudobu 
mohol obklopiť hojnosťou zo svojho Bohatstva a Dokonalosti.  Muhammad (pmsnajr) 
povedal: “Ó, Hišam, “Allah” je odvodené z ilah (Boh) a ilah (je ten, ktorý je potrebný) si 
vyžaduje, aby existovali tí, ktorí ho potrebujú (obracajú sa naň, hľadajú jeho pomoc, aby 
naplnil ich potreby a pomohol im s nedostatkami).” 
 
A preto Božstvo vo všeobecnom význam, to znamená dokonalý, ktorý je vyhľadávaný 
ostatnými, aby ich zdokonalil/učinil ich dokonalými a pomohol im s nedostatkami, zahŕňa 
výnimočných z Jeho (SWT) stvorenia, ktorí dosiahli dokonalosť tých najvyšších hodností, 
ktoré stvorenie môže dosiahnuť, a záležitosť je na nich do určitej miery delegovaná, (Mier 
s tebou, Rodina Domácnosti Proroctva, a Miesta Posolstva, a Miesta Anjelov a Miesta, kde 
bolo zoslané Zjavenie… A Allahov Zostávajúci… A Jeho svetlo… a stvorenie sa k tebe vracia 
a ty ich súdiš… A skrze teba sú Nebesá podopreté, aby nespadli na Zem, iba ak na základe 
Jeho povolenia) – Al-Ziyara Al-Džami’a. 
 
Je to Muhammad a Rodina Muhammada (pmsn).  Tak, ako bol spomenutý “Pán Pánov,” 
tak bol spomenutý aj “Boh Bohov.”  A v Due’, ktorú oni (pmsn) vyrozprávali, bol 
spomenutý “Väčší Boh.”  On (pmsn) povedal: “Zatiaľ čo ste v sudžúde, rieknite: Ó, Allah, 
Ó, Rahman, Ó, Rahím, Ó, Pán Pánov, Ó, Boh Bohov…)  Al-Kafi: zv. 2, str. 566 a 
Mustadrak Al Wasa’il-Al-Mirza Al-Núri: zv. 2, str. 87, h. 1492. 
 
A Abi Abdilláh (pmsn) povedal: “Povedzte: Ó, Pán Pánov, Ó, Kráľ Kráľov, Ó, Učiteľ 
všetkých Učiteľov, Ó, Najmocnejší z Najmocnejších, Ó, Boh Bohov, zošli tvoj mier a 
požehnania na Muhammada a Rodinu Muhammada, a rob si so mnou to a to…) – Al Kafi: 
zv. 2, str. 323. 
 
A v Due’ Qudsi: “ … V mene Allaha je môje východisko … Som závislý na Väčšom Bohu 
závislosťou, ktorá je Mu delegovaná …” – Iqbal Al’Amal – Al – Sayyed Ibn Tawús Al-
Hosni: zv. 2, str. 198. 
 
A v Hadíse Qudsi: “Ó, Muhammad, každý, kto chce zanechať svoju rodinu, pretože má 
potrebu cestovať, a miluje, aby som bol jeho bezpečím a naplnil jeho potreby, nech pred 
odchodom povie: V Mene Allaha je moje východisko a odišiel som na základe Jeho 
dovolenia, a vskutku On vedel pred tým, než som odišiel, a On svojím poznaním 
obklopuje všetko … Som závislý na Väčšom Bohu, Allahovi …” – Al-Džawahir Al-
Sunniyyah, Al-Hurr Al-‘Amilí: str. 181. 
 
A tí, na ktorých sa v tomto hadíse odkazuje, dozaista nie sú falošní Bohovia (takzvaní 
bohovia), ktorí nemajú podiel na Dokonalosti/Úplnosti, alebo tí, ktorí ustanovili samých 
seba za Bohov nad ľuďmi na základe lží.  Tí, na ktorých sa odkazuje, sú tými, ktorým sa 
pripisuje Božstvo, to znamená, dosiahli vysoký stupeň dokonalosti/úplnosti, a preto sa na 
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nich obracajú iné stvorenia/vyhľadávajú ich, aby mohli naplniť ich potreby a pomôcť im s 
nedostatkami, pretože sú obrazom Allaha, Oslavovaného.  A tak “Boh Bohov” a “Väčší 
Boh” znamená: že existujú tí, ktorí sú opisovaní Božstvom v tom zmysle, že dosiahli vysoký 
stupeň Dokonalosti/Úplnosti, čo ich kvalifikuje na to, aby boli vyhľadávaní/zvyšok 
stvorenia sa na nich obracali na ceste za dokonalosťou/úplnosťou, ale On, Všemohúci, k 
nim nemôže byť prirovnávaný, pretože On je bohatý a oni sú chudobní, a potrebujú Ho 
(SWT). 
 
Muhammad (pmsnajr) povedal: “S Allahom mám čas, ktorý nedosiahol žiaden blizký anjel 
ani prorok posol.” – Bihar Al-Anwar: zv. 18, str. 36. 
 
A oni (pmsn) tiež povedali: “S Allahom máme chvíle, kedy On je my a my sme On, a On 
je On a my sme my.” – Al-Kalimat Al-Maknuna od Fayda Al-Kišániho: str. 114. 
 
A tento význam nachádzame v Koráne, keď v Al-Qumiho výkladoch bolo spomenuté Al-
Qa’imovo (pmsn) objavenie sa, vo výklade Jeho (SWT) slov {A keby niekto z nich povedal: 
“Ja božstvom som vedľa Neho,” toho by sme peklom odmenili} {Súra Al-Anbijá’ (Proroci) 
21:29}, on (pmsn) povedal, “To znamená každý, kto trvdí, že je Imám, ale v skutočnosti 
ním nie je.” – Tafsír Al-Qumi: zv. 2, str. 68. 
 
Muhammad, syn Muslima, povedal: Opýtal som sa Abi Džá’fara (pmsn) na to, čo 
vyrozprávali o tom, že Allah stvoril Adam na Svoj obraz.  On (pmsn) povedal: “Je to obraz, 
ktorý je nový a stvorený, a Allah ho vybral a zvolil si ho nad všetky ostatné obrazy.  A tak 
ho pridal k Sebe tak, ako pridal k Sebe Kábu a Ducha {a vdýchnem mu niečo z ducha 
Svojho}.” – Al-Kafi: zv. 1, str. 134; Tauhíd Al-Suduq, str. 103. 
 
A tento obraz Allaha, na ktorý bol stvorený Adam, bol Muhammad (pmsnajr), pretože on 
je prvým stvorením, prvou manifestáciou a prvým objavením sa Allaha v stvorení, a 
skutočný kalif/nástupca Allaha (nazrite do knihy “Spečaťujúce Proroctvo”).  Tým, že je 
obrazom Allaha, sa mieni, že je ojbavením sa a prejavením sa Božského v Stvorení, 
pretože Muhammad (pmsnajr) je obrazom Absolútneho Božstva v Stvorení.  A preto ten, 
kto chce poznať Absolútne Božstvo, by Ho mal poznať prostredníctvom (poznania) Jeho 
obrazu v Stvorení alebo Allaha v Stvorení, Muhammada (pmsnajr). 
 
A Vysokopostavený povedal: {A kto vzýva vedľa Boha ešte božstvo iné, o ktorom dôkaz 
nemá, ten Pánovi svojmu z toho musí zložiť účet.  A veru neveriaci nebudú blažení!} {Súra 
Al-Mu’minún (Veriaci) 23:117}, a On, Vysokopostavený, povedal: {A či môžu čakať niečo 
iné, než že k ním príde Boh a anjeli v temnote mračien?  Potom bude vec rozhodnutá; a k 
Bohu vracajú sa veci všetky} {Súra Al-Baqara (Krava) 2:210}.  A ten, ktorý prichádza v 
temnote mračien, je Muhammad (pmsnajr) (Allah v stvorení) vo Svete Radža’a (vo Svete 
Návratu), so Svetelným oštepom v rukách, aby zabil Iblísa (nech ho Allah preklína), 
pretože Allah je príliš Vysokopostavený a Vzenešný na to, aby prichádzal, išiel, odchádzal a 
hýbal sa, pretože toto sú atribúty stvorenia. 
 
Abdul Karím ibn Amr vyrozprával, že počul Aba Abdulláha (pmsn) vravieť: “Vskutku Iblís 
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povedal: daj mi odklad až do dňa Zmŕtvychvstania, a tak Allah jeho žiadosť odmietol a 
povedal: Vskutku si z tých, ktorým bol daný odklad do dňa ustanoveného času.  Avšak keď 
nadíde deň času ustanoveného, Iblís sa ojbaví vo všetkých svojich nasledovateľoch od čias, 
kedy Allah stvoril Adama, až do dňa času ustanoveného, a to je posledné kolo, do ktorého 
vstúpi Princ Veriacich (pmsn).  A tak som povedal: A sú to kolá?  On (pmsn) povedal: 
Áno, vskutku sú to kolá a kolá, a niet Imáma v storočí, s ktorým by nevstúpili bohabojní a 
hriešnici jeho času, až kým Allah neočistí Veriacich od neveriaceho. 
 
Takže ak nastane deň času ustanoveného, Princ Veriacich sa vráti vo svojich spoločníkoch 
a Iblís sa vráti vo svojich spoločníkoch, a ich ustanovený čas bude v zemi spomedzi zemí 
Eufratu, blízko pri tvojej Kúfe.  Vtedy budú bojovať veľký boj, nevídaný od čias, kedy 
Všemohúci Allah stvoril svety.  Je to, akoby som sa pozeral na spoločníkov Alího, Princa 
Veriacich (pmsn) a ustupujú naspäť asi o 100 stôp.  Je to, akoby som sa na nich pozeral, a 
niektoré z ich nôh padajú do Eufratu a vtedy zostúpi Najmocnejší, Všemohúci {a anjeli v 
temnote mračien, potom bude vec rozhodnutá}.  Allahov Posol (pmsnajr) bude mať v 
rukách Svetelnú kópiu.  Keď sa naň Iblís pozrie, začne ustupovať a jeho spoločníci mu 
povedia: Kam to utekáš, keď vyhrávaš?  A on povie: Vskutku vidím to, čo vy nevidíte, 
vskutku bojím sa Allaha, Pána svetov.  A tak ho Prorok (pmsnajr) bude nasledovať a 
bodne ho jedným bodnutím medzi ramená, a to bude jeho koniec a koniec všetkých jeho 
stúpencov.  A v tom čase bude uctievaný Allah Všemohúci a nebude k Nemu pripisované 
nič, a Princ Veriacich (pmsn) bude vládnuť 44 000 rokov, až kým muž z Aliho (pmsn) 
stúpencov neporodí 1000 mužov zo svojich bedier, a v tom čase sa objavia dve záhrady v 
Mešite Kúfa a v jej okolí z vôle Allaha.” – Mukhtassar Basa’ir Al-Daradžat: str. 27. 
 
Vyrozprávanie so všetkou jasnosťou poukazuje na skutočnosť, že zostúpenie Muhammada 
predstavuje zostúpenie Allaha (SWT), príliš Veľký je On na to, aby zostupoval.  Pretože 
to, čo sa mieni slovami {A či môžu čakať niečo iné, než že kním príde Boh a anjeli v 
temnote mračien?  Potom bude vec rozhodnutá; a k Bohu sa vracajú veci všetky} je, že 
čakajú, kým k nim príde Muhammad (pmsnajr) v tieni mračien, pretože znamením je 
Muhammad (pmsnajr) a Rodina Muhammada (pmsn), a z nich je Princ Veriacich, Ali 
(pmsn) a Qa’im (Riser – Ten, ktorý povstane) (pmsn). 
 
Od Abu Wáhida, syna Alího, že povedal: “Princ Veriacich (Ali, syn Abi Taliba) (pmsn) 
povedal: “Ja som ten, ktorý berie od prorokov k miestodržiteľom a od miestodržiteľov k 
prorokom, a Allah nezoslal proroka bez toho, aby som bol slúžil jeho náboženstvu a 
pripravil jeho nástroje.  A vskutku môj Pán si ma vybral s múdrosťou a víťazstvom.  A 
delegoval som Allahovi 12 posolstiev, a tak umožnil, že Ho môžem poznať, a dal mi kľúče 
k neviditeľnému – Potom povedal: Ó, Qinbar, kto je pri dverách?  On nato: Haitham Al-
Timar – Čo by si povedal, ak ti poviem to, čo ak príjmeš, si veriaci, a keď to nepríjmeš, si 
neveriaci?  Potom povedal: Som ten, ktorý odlišuje (Al-Farúq), ten, ktorý rozlišuje medzi 
pravdou a lžou, mojich preferovaných umiestňujem do raja a nepriateľov do pekelného 
ohňa, a som to, čo povedal Allah {A či môžu čakať niečo iné, než že kním príde Boh a 
anjeli v temnote mračien?  Potom bude vec rozhodnutá; a k Bohu sa vracajú veci všetky} – 
Tafsír Furat Al-Kufi: str. 67. 
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A tiež Qa’im (Ten, ktorý povstane) z rodiny Muhammada prichádza v tieni mračien, to 
znamená muky/utrpenie, ktoré sprevádzajú prvého Mahdího, a ktoré pokryjú Zem 
mračnami, tieňom/parou a oblakmi dymu {Očakávaj teda deň, kedy na nebesiach sa ukáže 
dym viditeľný, ktorý ľudí zahalí; a to bude trest bolestný!  Vtedy vykríknu: “Pane náš, 
odvráť od nás trest tento, my už teraz sme veriaci!”  Načo je im teraz pripomenutie?  Veď 
prišiel k nim už posol zjavný, avšak odvrátili sa od neho a povedali: “Blázon je to, inými 
poučený!”  Ak od vás čo len trochu tento trest odvrátime, vy dozaista sa do neviery vrátite, 
avšak v deň, ked udrieme veľkým útokom, pomsty Našej okúsite!} {Súra Ad-Duchán 
(Dym) 44:10-16} 
 
A od Džábira (psmn), že povedal, že Abu Džá’far povedal s ohľadom na Jeho, 
Vysokopostaveného, slová {A či môžu čakať niečo iné, než že kním príde Boh a anjeli v 
temnote mračien?  Potom bude vec rozhodnutá}, povedal: “Znesie sa dolu v siedmych 
kupolách svetla a nevie, v ktorom je.  Čas, kedy zíde pozadu Kúfy, to vtedy sa znesie dolu.” 
– Tafsí Al-‘Ajáši: zv. 1, str. 103. 
 
A (značenie na kmeni) znamená to, čo robí Qa’im (Ten, ktorý povstane) alebo šelma 
Zeme {Až dopadne na nich slovo rozhodné, dáme vystúpiť zo zeme šelme, ktorá prehovorí 
k ním a povie: “Ľudia veru o Našich znameniach neboli presvedčení!”} {Súra An-Naml 
(Mravce) 27:82} 
 
A keďže para/tieň alebo mračná alebo dym je znamením Allahovho Posla Muhammada 
(pmsnajr), a keďže je to znamenie, ktoré sprevádza prvého Mahdího a Qai’ma (Toho, 
ktorý povstane) z Rodiny Muhammada alebo Svetového Spasiteľa, nielen že je jeho 
existencia prítomná v Koráne, presnejšie, existuje vo všetkých predošlých náboženstvách a 
predošlí proroci prinášali dobré správy o ňom, a v Tóre a Evanjeliách o ňom exituje 
množstvo dôkazov (Texty si môžete prečítať v Addende č. 4). 
 
A Allah, Vysokopostavený, povedal: {On je ten, ktorý vyhnal tých z vlastníkov Písma, ktorí 
neuverili, z príbytkov ich k prvému zhromaždeniu.  Neverili ste, že odídu, zatiaľ čo oni si 
mysleli, že pevnosti ich proti Bohu ochránia.  Avšak Boh k nim prišiel z miesta, odkiaľ to 
nečakali, a vrhol do ich sŕdc des, takže zbúrali domy svoje vlastnými rukami i rukami 
veriacich.  A vezmite si z toho poučenie, vy, ktorí nadaní ste prezieravosťou} {Súra Al-Hašr 
(Zhromaždenie) 59:2} 
 
Vo verši sa uvádza: {oni si mysleli, že pevnosti ich proti Bohu ochránia.  Avšak Boh k nim 
prišiel z miesta, odkiaľ to nečakali} a vo vonkajšej realite si mysleli, že ich pevnosti ich 
ochránia pred Muhammadom (pmsnajr), pretože v očividnom veria v Allaha, pretože sú to 
ľudia božej knihy a nasledovatelia proroka spomedzi prorokov Allaha, ktorým je Mojžiš 
(pmsn).  A ten, ktorý nad nimi zvíťazil, zničil ich pevnosti a prišiel k nim, odkiaľ to 
nečakali, bol Muhammad (pmsnajr), presnejšie, podľa očividného on je ten, ktorý do ich 
sŕdc uvrhol strach, keď zodvihol dvere do ich pevností a zabil ich šampiónov, presnejšie, 
priamy vykonávateľ bol Ali, Princ Veriacich (pmsn), ako každý vie, a pred žiadnym 
muslimom nie je skryté, že Ali (pmsn) je ten, ktorý zodvihol dvere pevnosti Khayber a zabil 
Marhaba, šampióna židov. 
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A On, Vysokopostavený, povedal: {Boh veru počul reči tých, ktorí hovorili: “Boh je 
chudobný, my sme bohatí!”  A zapíšeme si dobre slová ich aj ich bezprávne zabíjanie 
prorokov, a potom im povieme: “Ochutnajte trest spaľujúci!”} {Súra Ál-Imrán (Rod 
‘Imránov) 3:181} 
 
Tí, o ktorých tento verš hovorí, sú ľudia knihy, ktorí tvrdia, že veria v Allaha, tak ako si 
dokáže jeden vôbec predstaviť, že vlastnými jazykmi hovoria, že Allah je chudobný, zatiaľ 
čo v Neho veria? 
 
Pri Allahovi, vskutku nepovedali, že Allah je chudobný, presnejšie, povedali, že proroci a 
poslovia sú chudobní, a kvôli tomu ich urážali.  Nepracujúci učenci a ich imitátori v 
každom veku vlastnými jazykmi a vlastnými skutkami povedali, že ak by proroci a 
miestodržitelia boli s Allahom, Allah by im bol dal bohatstvo, a neboli by potrebovali 
podporovateľov, peniaze alebo zbrane, aby mohli brániť svoju vieru.  A množstvo peňazí a 
množstvo stúpencov nepracujúcich učencov považovali za dôkaz a potvrdenie toho, že sú v 
pravde.  A tak Allah (SWT) na ich vyjadrenia povedal nasledovné: {Boh veru počul reči 
tých, ktorí hovorili: “Boh je chudobný, my sme bohatí!”}.  A tak Allah učinil ich výroky (o 
tom, že proroci sú chudobní) výrokmi, ktorými tvrdili, že “Allah je chudobný.”  A v čase 
Muhammada (pmsnajr), že povedali, že Muhammad (pmsnajr) je chudobný {A vravia 
ďalej: “Čo je to za posla Božieho, ktorý pokrmy pojedá a po trhoch chodí.  Keby mu bol 
tak zoslaný nejaký anjel, aby spolu s ním bol varovateľom, alebo keby mu bol zhodený 
poklad, či mal nejakú záhradu, z ktorej by sa živil!”} {Súra Al-Furkán (Spasiteľské 
znamenie) 25:6-7}, zatiaľ čo Allah preniesol ich výrok, že povedali, že Allah je chudobný.  
To znamená, že ich výrok, že Muhammad (pmsnajr) je chudobný, je taký istý, akoby 
vraveli, že chudobný je Allah, pretože Muhammad (pmsnajr) je tvárou Allaha (SWT) a 
Allahom v stvorení. 
 
S ohľadom na Jeho, Povzneseného, slová: {Boh veru počul reči tých, ktorí hovorili: “Boh 
je chudobný, my sme bohatí!”}, Imám Al-Báqir (pmsn) povedal: “Tvrdia, že Imám 
potrebuje od nich to, čo majú/čoho sú držiteľmi.” – Al-Manaqib: zv. 4, str. 48. 
 
V súvislosti s Jeho, Povzneseného, slovami: {Boh veru počul reči tých, ktorí hovorili: “Boh 
je chudobný, my sme bohatí!”}, Imám Al-Sádiq (pmsn) povedal: “Pri Allahovi, nikdy 
nevideli Allaha, Vysokopostaveného, aby mohli povedať, že On je chudobný, ale vskutku 
videli, že chudobní sú tí, ktorí sú Allahom Uprednostnení.” – Tafsír Al Qumi, zv. 1, str. 
127. 
 
A On, Povznesený, povedal: {A keď sme riekli anjelom: “Padnite na zem pred Adamom!”, 
tu padli všetci} {Súra Al-Baqara (Krava) 2:34}.  Tak ako toto padnutie na zem patrilo 
Adamovi (pmsn), rovnako tak patrilo Muhammadovi, Alímu, Fátime Al Zahre’ a Imámom 
(pmsn) a má sa pred nimi padnúť na zem, pretože sú Qiblou (smerom) k Allahovi (SWT), 
pretože prostredníctvom nich je Allah poznávaný, a oni sú tvárou Allaha a sú božími 
Menami Allaha, pretože sú Allahom v Stvorení, ako sa spomína v hadíse od Aswada, syna 
Sa’ída, keď povedal: Bol som s Abu Dža’farom (pmsn), a tak bez toho, aby sa ho 
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ktokoľvek opýtal, začal vravieť: “Sme dôkazom Allaha, sme dverami Allaha, sme jazykom 
Allaha, sme tvárou Allaha, sme okom Allaha v Jeho stvorení a sme strážcovia Allahovho 
príkazu medzi Jeho služobníkmi.” – Basa’ir Al-Daradžat, str. 81. 
 
A Al-Harith, syn Magihra Al-Nasriho, povedal, že Abu Abdulláha (pmsn) sa opýtali na 
Allahove, Najvyššieho, slová: {A zahynie všetko okrem tváre Jeho} {Súra Al-Kasas (Príbeh) 
28:88}.  A tak on (pmsn) povedal: “Čo nato vravia?”  A tak som povedal: “Vravia, že 
pominie všetko okrem tváre Allaha.”  On (pmsn) povedal: “Všetká chvála patrí Allahovi, 
vskutku vyriekli veľký výrok.  Vskutku to, čo tým Allah myslel, je tvár Allaha, cez ktorú je k 
Nemu možné sa priblížiť.” – Al-Kafi: zv. 1, str. 134, hadís 1, Dvere Al-Nawadir. 
 
A Abi Džá’far (pmsn) povedal: “My sme Al-Mathani (sedem opakovane recitovaných 
Veršov, i.e. Súra Al Fatiha), ktorú Allah dal nášmu prorokovi Muhammadovi (pmsnajr), a 
my sme tvárou Allaha, a my sme prevrat na zemi za vašimi chrbtami, a my sme okom 
Allaha v Jeho stvorení, a Jeho rozosievajúca Ruka milosti nad Jeho služobníkmi, a každý, 
kto nás pozná, ten poznal, a každý, kto je ignorantom s ohľadom na nás, je ignorantom 
ohľadom nás.” – Al-Kafi, zv. 1, str. 143, hadís 3, Dvere Nawadir. 
 
Abi Al-Sahlt Al-Harwi vyrozprával od Imáma Al-Ridu (pmsn), že povedal: Prorok 
(pmsnajr) povedal: “Každý, kto ma navštívi počas môjho života alebo po mojej smrti, 
vskutku ten navštívil Allaha, a hodnosť Proroka patrí v Raji medzi najvyššie hodnosti, a tak 
každý, kto ho navštívi v jeho hodnosti a jeho Raji, ten navštívil Allaha (SWT).”  Abu Sahlt 
povedal: “Ó, syn Allahovho Posla (pmsnajr), aký je význam tradície, ktorú vyrozprávali, a 
ktorá je: ‘Vskutku odmena za Niet boha než Allaha je pohľad na tvár Allaha?’”  A tak on 
(pmsn) povedal: “Ó, Aba Al-Sahlt, každý, kto opisuje Allaha, že má tvár ako tvár stvorenej 
bytosti, ten sa vskutku stal neveriacim.  Tvár Allaha sú Jeho Proroci, Poslovia a Dôkazy 
(pmsn).  Sú to oni, prostredníctvom ktorých sa ľudia približujú/smerujú k Allahovi a Jeho 
náboženstvu a poznaniu Ho.  A Allah, Vysokopostavený, povedal: {Všetci, ktorí na zemi 
sú, dočkajú sa konca svojho a zostane iba tvár Pána tvojho, majestátnosti a vyľkomyselnosti 
plného} {Súra Ar-Rahmán (Milosrdný) 55:26-27}.  A On, Všemohúci, povedal: {A zahynie 
všetko okrem tváre Jeho} – ‘Uyun Akhbar Al-Ridha (pmsn), zv. 2, str. 106. 
 
S ohľadom na Jeho, Vysokopostaveného, výrok: {Bohu náležia mená najkrajšie; vzývajte 
Ho teda nimi} {Súra Al-A’ráf (Rozpoznanie) 7:180}, Abi Abdilláh (pmsn) povedal: “My, 
pri Allahovi, sme božie mená, ktorými Allah nepríjme od uctievajúcich žiadne skutky, iba 
ak poznaním Nás.” – Al Kafi: zv. 1, str. 143, hadís 4, Dvere Nawadir. 
 
A Imám Al-Ridha (pmsn) povedal: “Ak sa na vás znesú ťažkosti, vyhľadávajte našu pomoc 
s Allahom, Všemohúcim, a to sú Allahove slová: {Bohu náležia mená najkrajšie; vzývajte 
Ho teda nimi}.” – Mustadrak Al-Wasa’il: zv. 5, str. 228, hadís 5758, Dvere Istihbab Al-
Tawasull fi Al Dua’ bi Muhammad wa Ale Muhammad. 
 
A Imám Al-Ridha (pmsn) povedal: “Ak sa na vás znesú ťažkosti, vyhľadávajte našu pomoc 
s Allahom, Všemohúcim, a to sú Allahove slová: {Bohu náležia mená najkrajšie; vzývajte 
Ho teda nimi}.”  On (pmsn) povedal: Abu Abdilláh (pmsn) povedal: “Pri Allahovi, my sme 
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božie mená, ktorými Allah nepríjme žiadne skutky uctievajúcich, iba ak prostredníctvom 
poznania nás.  A tak Ho nimi vzývajte.”  - Mustadrak Al-Wasa’il: zv. 5, str. 230, hadís 5760. 
 
A to je to, čo znamená byť opísaný opisom Božstva v Stvorení, to znamená, sú to 
služobníci Allaha (SWT), ktorí pracujú na základe Jeho príkazu, {a keď si vytvoril z hliny 
podobu vtáka z dovolenia Môjho a dýchol si naň a stal sa vtákom skutočným z dovolenia 
Môjho} {Súra Al Má’ida (Prestretý stôl) 5:110}. {Hovoria: “Milosrdný si vzal deti!”  Sláva 
Mu!  Ba!  To služobníci sú iba Jeho ctihodní, ktorí sa skôr než On prehovorí, prehovoriť 
neodvažujú a iba podľa rozkazu Jeho jednajú.} {Súra Al-Anbijá’ (Proroci) 21:26-27}. 
 
A títo služobníci sú na vysokom stupni dokonalosti, čím skutočne dosahujú hodnosť 
kalifátu Allaha (SWT), a preto ak sú vyslaní a učinení Kalifmi/Nástupcami Allaha na tomto 
svete, stoja v pozícii Allaha (SWT) na základe Jeho moci, sily a dovolenia, pretože tento 
svet ovládajú zo sily Allaha, ktorou ich On (SWT) učil, a nechcú nič iba to, čo chce Allah a 
ich srdcia sú nádoby na vôľu Allaha (SWT). 
 
A tak vyslanie poslov po nich (pmsn) je od nich, pretože Muhammad (pmsnajr) je pečaťou 
prorokov a poslov, ktorí boli vyslaní od Allaha (SWT), ale po tom, čo bol vyslaný 
Muhammad (pmsnajr), vysiela poslov on (pmsnajr), keďže je Allahom v Stvorení, pretože 
je úplným obrazom Allaha, božími menami Allaha, tvárou Allaha, úplným slovom Allaha 
(… a skrze Tvoje slovo, ktorým si stvoril Nebesá a Zem … a skrze záležitosť úplného slvoa 
… a prosím Ťa Tvojím slovom, ktoré premohlo všetko) – Dua’ Al-Simat. 
 
A on (pmsnajr) je objavením sa Allaha na Farane (Mekka): “ … a skrze Tvoj počiatok na 
Sa’ire a Tvoje objavenie sa na Farane …” – Dua’ Al-Simat. 
 
Tak, ako bol Ježiš (pmsn) Allahovým počiatkom/povstaním na Sa’ire, čo predsatvuje 
čiastočné objavenie sa, a preto bol Ježiš (pmsn) predchodcom/vydlaždil cestu pre 
Muhammada (pmsnajr). 
 
A preto vyslanie Imámov (pmsn) Muhammadom (pmsnajr) je to isté, ako keď Allah, 
Vysokopostavený, vyslal Mojžiša (pms).  To preto je Muhammad pečaťou prorokov a 
poslov, resp. pečaťou prorokov a poslov, ktorí sú vyslaný Allahom.  A tak on (pmsnajr) bol 
pečaťou pre to, čo prišlo pred tým, a je iniciátorom toho, čo nasledovalo.  A to je 
tajomstvo pečate proroctva, o ktorom sa učenci dohadovali, a o ohľadom ktorého boli 
zmätení, inak by nebolo významu pre zapečaťenie vysielania a proroctva, aj keď potreba je 
taká istá a vôbec sa nezmenila, presnejšie, potreba vyslať poslov po Muhammadovi 
(pmsnajr) bola možno ešte väčšia, pretože stav, ktorý nastal po Muhammadovi (pmsnajr), 
je stavom väčšej korupcie a útlaku/nespravodlivosti, temnoty a ignorancie.  A hodina 
nenastane, tzn. Qa’imovo povstanie, iba ak v dobe tých najhorších stvorení Allaha.  A 
Allahov Posol (pmsnajr) nás informoval, že stav sa po ňom veľmi zhorší.  A preto dvánasti 
Imámovia (pmsn) boli v tomto národe v pozícii predošlých Prorokov a Poslov Allaha, ale 
rozdiel je v tom, že ten, ktorý vyslal, bol Muhammad (pmsnajr) {A národ každý má posla 
svojho; akonáhle potom príde k nim posol ich, bude medzi nimi spravodlivo rozhodnuté a 
nebude im ukrivdené.} {Súra Júnes (Jonáš) 10:47} 
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Džábir vyrozprával od Abi Džá’fara (pmsn): Džábir vraví: Opýtal som sa ho (pmsn) na 
tento verš: {A národ každý má posla svojho; akonáhle potom príde k nim posol ich, bude 
medzi nimi spravodlivo rozhodnuté a nebude im ukrivdené.} {Súra Júnes (Jonáš) 10:47}.  
On (pmsn) povedal: “Vnútorný/ezoterický výklad je, že pre každé storočie tohto národa 
bude ustanovený posol z rodiny Muhammada, ktorý k ním príde v ich storočí.  A oní sú 
uprednostnení a sú to poslovia.  A čo sa týka výroku Allaha, {akonáhle potom príde k nim 
posol ich, bude medzi nimi spravodlivo rozhodnuté}, jeho význam je, že poslovia súdia 
spravodlivo a neutláčajú/nekonajú neprávosti, ako povedal Allah.” – Tafsír Al-‘Ajáši, zv. 2, 
str. 123.  Hadís 23 a Al Madžlisi ho vyrozprával v Al-Bihar. 
 
A tak Prorok Muhammad (pmsnajr) a Imámovia (pmsn) taktiež stáli v pozícii Allaha v 
stvorení, pretože oni sú poslovia a tí, ktorí poslov vysielajú.  Muhammad (pmsnajr) je 
Allahov Posol a Muhammad (pmsnajr) je tiež ten, ktorý vysiela Imámov (pmsn) ako 
poslov, a Imám Al Mahdi (pmsn) je poslom Muhammadovým (pmsnajr), ktorý je Allah v 
stvorení alebo tvárou Allaha.  A Imám Al-Mahdí (pmsn) je ten, ktorý vysiela dvanástich 
Mahdíov spomedzi jeho synov, a tiež sa tak dostáva do pozície Muhammada (pmsnajr) 
alebo do pozície Allaha v stvorení, pozície tváre Allaha. 
 
A nepredstavujte si, že opisovanie Muhammada (pmsnajr) a Rodiny Muhammada (pmsn) 
opisom Božstva, znamená to isté, čo Božstvo Allaha (SWT).  Nie je to tak.  Presnejšie, táto 
záležitosť, teda byť opísovaný ako Bohovia, ich nevyníma zo stavu stvorení, ktoré sú 
chudobné pred Allahom a sú obmedzené určitými hranicami.  Avšak Božstvo Allaha 
(SWT) je Absolútnym Božstvom.  A aj keď chudoba Muhammada a Rodiny Muhammada 
(pmsn) pre nás nie je očividná, sú chudobní v porovnaní s Allahom a potrebujú Ho.  Oni 
(pmsn) sú takmer bohatí, ale sú chudobní a sú ako Miskíni (chudobní ľudia) vo vzťahu k 
Allahvi (SWT).  {A olej jeho takmer vzplanie, aj keď sa ho nedotkne oheň žiaden.  A je to 
svetlo na svetle!} {Súra An-Núr (Svetlo) 24:35} 
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Allah v Stvorení 
 
Keď On (SWT) stvoril Stvorenie, čelil mu Menami a Opismi, a to je mesto Božských 
Dokonalostí alebo Podstata, alebo Allah.  A meno (Allah) bolo dané Manifestácii a 
Objaveniu sa Pravdy v Stvorení, takže (Allah) nie je Pravda, presnejšie, je to závoj Pravdy.  
Pretože Pravda je: Väčšie Väčšie Väčšie Meno a meno (Allah) je v blízkosti k Väčšiemu 
Menu ako vzdialenosť zreničky k očnému bielku, ako bolo spomenuté vo vyrozprávaní od 
Imáma (pmsn). 
 
A meno (Allah) je menom, v ktorom sú zhromaždené všetky Opisy Dokonalosti, a tak 
smerovanie k nemu je smerovaním ku všetkým Opisom a Menám Dokonalosti.  A 
smerovanie k tomu nie je bez Širk (pripisovania k Allahovi) o určitom stupni, pretože 
úplná odovzdanosť v Monoteizme je odmietanie Mien a Opisov, ako povedal Princ 
Veriacich (pmsn): “Počiatok náboženstva je poznať Ho, dokonalosť poznania Ho je 
prijatie Ho (viera v Neho), dokonalosť prijatia Ho (viery v Neho) je zjednotenie Ho 
(Monoteizmus), dokonalosť zjednotenia Ho je odovzdanie sa Mu a dokonalosť 
odovzdania sa mu je popretie všetkých atribútov od Neho vo svedectve, že každý 
atribút/opis je rozdielnym od Jediného, ktorý je opisovaný.”23 
 
A Al-Kázim (pmsn) povedal: “Počiatok viery v Neho je poznanie Ho, dokonalosť poznania 
Ho je zjednotenie Ho, dokonalosť zjednotenia Ho je popretie všetkých atribútov od Neho 
vo svedectve, že každý atribút/opis je rozdielny od Jediného, ktorý je opisovaný, a 
svedectvom, že ten, ktorý je opisovaný, je rozdielny od opisu.”24  
 
A Al-Ridha (pmsn) povedal: “Počiatok Viery/Náboženstva je poznanie Ho, dokonalosť 
poznania Ho je zjednotenie Ho, dokonalosť zjednotenia Ho je popretie všetkých opisov 
od Neho za účelom svedectva, že každý atribút/opis je rozdielny od Toho, ktorý je 
opisovaný, a za účelom svedectva, že ten, ktorý je opisovaný, je rozdielny od opisu.”25 
 
A tak meno (Allah), v ktorom sú zhromaždené všetky Opisy Dokonalosti, ktoré naznačuje 
k Podstate, je závojom, ktorý sa služobník musí snažiť pozdvihnúť, a to tak, že bude 
vlastníkom opisu Božej dokonalosti, a keď k tomu dôjde, závoj je pred služobníkom 
odstránený, aby mohol poznať Pravdu.  A úplnosť poznania pravdy je neschopnosť 
poznať Pravdu a Realitu.  Preto zámeno neprítomného (On alebo “Huwa” v Arabčine), 
ktoré vyjadruje Pravdu alebo Väčšie Väčšie Väčšie Meno (On alebo “Huwa” v Arabčine), 
ktorého písmeno “O” (Haa’ v Arabčine, teda prvé písmeno slova “Huwa”) je dôkazom 
Existencie a písmeno “n” (Waaw v Arabčine, teda druhé písmeno slova “Huwa”) je za 
účelom objasnenia jeho neprítomnosti, pretože On je Neprítomný Svedok/Pozorovateľ, 
Oslavovaný, Vysokopostavený. 

																																																								
23 Nahdžul Balagha: zv. 1, str. 39 
 
24 Al-Kafi: zv. 1, str. 140 
 
25 Tauhíd Al-Sudúq: str. 56 
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Vo vzťahu k hodnosti nižšej než Božia Podstata alebo Allah, teda v hodnostiach Stvorenia 
a Zostupného, existuje desať hodností Manifestácie a desať Statusov, ktorými sú: Siradiq 
(stena) Väčšieho Trónu, a Väčší Trón, a Stolička, potom Veľký Trón a v rámci toho je 
sedem hodností alebo statusov, ktorými sú: Sedem Nebies, klesajúcich od Siedmeho Neba 
k Prvému Nebu, teda k nebesám Dunye (tohto sveta). 
 
A stránka existencie najlepšieho spomedzi Allahovho Stvorenia, Muhammada (pmsnajr), 
sa ťahá zo Siradiq (steny) Väčšieho Trónu až po Nebesá/Oblohu tohoto sveta. 
 
A tak prvé štádium spomedzi štádií Manifestácie je: Prvá bodka (Barzakh) alebo Siradiq 
(stena) Väčšieho Trónu. 
 
Druhým štádiom Manifestácie je nádoba “Nún” (arabské písmeno “Nún,” ktoré vyzerá ako 
nádoba s bodkou nad písmenom) alebo Väčší Trón. 
 
Treťou úrovňou Manifestácie je nádoba “Bá” (arabské písmeno “Baa,” ktoré vyzerá ako 
nádoba s bodkou pod ňou) alebo Stolička. 
 
Štvrtou úrovňou Manifestácie je druhá bodka v Stvorení. 
 
A všetky tieto štyri úrovne sú Muhammad (pmsnajr), pretože on je bodkou “Nún” a 
samotné “Nún,” a on je bodkou “Bá” a samotné “Bá” alebo povedzme, že on je záplavou 
Pravdy na Stvorenie.  A on, teda Muhammad (pmsnajr), je v prvých troch úrovniach 
(Siradiq, Trón, Stolička) Barzakom (spojkou, závojom alebo svetom medzi) Pravdou a 
Stvorením, pretože kmitá, a tak jednu hodinu neostáva nič než Allah Al-Wahid Al-Qahhar 
(Allah, Jediný, Víťaz/Podmaniteľ), a v druhú hodinu sa vracia späť k Ja a k Charakteru.  
Čo sa týka hodnosti Väčšieho Trónu, Muhammad (pmsnajr) je ustálením Stvorenia a je 
služobníkom Allaha. 
 
A musíte dávať pozor na skutočnosť, že prvou bodkou je Korán, a je závojom medzi 
Muhammadom (pmsnajr) a Allahom (Medzi nimi bol závoj, ktorý žiaril a osciloval/kmital), 
a keď nastal Úspech Zreteľný alebo Otvorenie (Videl zo svetla o Veľkosti toho, čo chcel 
Allah) o veľkosti očka ihly.26  On, Povznesený, povedal: {Veru sme ti dali dosiahnúť 
úspechu zreteľného} {Súra Al-Fath (Úspech) 48:1}.  Tento závoj bol pozdvihnutý, pretože 
Muhammad (pmsnajr) bol jeho súčasťou, a tak sa Korán a Muhammad (pmsnajr) stali 
jedným, keď kmital medzi neexistenciou (a tak nezostal nik než Allah Al-Wahid Al-
Qahhar (Allah, Jediný, Víťaz/Posmaniteľ)) a medzi jeho návratom k Ja a ľudskému 
Charakteru. 
 
A tak keď si uvedomíme, čo bolo odprezentované, bude nám jasné, že Muhammad 
(pmsnajr) je hodnosťou Barzakhu (spojkou alebo stenou/závojom, alebo svetom medzi) 
Pravdou a Stvorením.  To preto, keď ho videl Abrahám (pmsn) a anjeli, mysleli si, že on 
																																																								
26  Al-Kafi: zv. 1, str. 442 
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(Muhammad (pmsnajr)) bol Allah (SWT), pretože on (pmsnajr) je obrazom, ktorý 
simuluje/opisuje/vyjadruje Božskú Podstatu a ukazuje Absolútne Božstvo Stvoreniu, aby 
mohli poznať (… a prostredníctvom Tvojho počiatku na Sa’ire a Tvojho objavenia sa na 
Hore Faran …).27  A on (pmsnajr) povedal: “Allah stvoril Adama na Jeho obraz.”28 
 
A tak Muhammad (pmsnajr) je Allahom v Stvorení, a takí istí su aj jeho Ahlul Bayt (pmsn) 
o hodnosti nižšej než je hodnosť Väčšieho Posla (pmsnajr), pretože aj oni sú tvárou Allaha 
a Najlepšie Mená Allaha (Božské Mená Allaha).  A tak predstavujú Allaha v Stvorení a 
každý z nich je (“ilah” alebo Boh, teda ten, ktorý je potrebný, vyhľadávaný), a na ktorého 
sa jeden obracia, aby si mohol naplniť potreby, dostalo sa mu pomoci s nedostatkami, a 
aby mohol dosiahnuť dokonalosť, pretože oni majú vysokú hodnosť Božích Dokonalostí, 
ale táto hodnosť je spojená s ich potrebou Allaha a s chudobou vo vzťahu k Allahoiv, 
Oslavovanému, Povznesenému.  Čo sa týka Jeho (SWT) Božstva, ide o Absolútne 
Božstvo, ktoré je Absolútnou Dokonalosťou a Bohatstvom, a ktoré je späté s 
Dávaním/Udeľovaním a Zahrnutím, ktoré nie sú viazané na nič a nikoho okrem Jeho, 
Oslavovaného, Povzneseného, vôle. 
 
A v Koráne bolo spomenuté to, čo naznačuje tento význam.  On, Povznesený, povedal: 
{Požehnaný buď Boh, ten najlepší zo Stvoriteľov} {Súra Al-Mu’minún (Veriaci) 23:14}.  
To znamená, že existujú stvoritelia, a že Allah (SWT) je z nich najlepší a všetkým 
nadradený.  A tými stvoriteľmi sú Muhammad a Rodina Muhammada (pmsn).  A v Due’ ( 
… Ó, Pán Pánov a Boh Bohov …).29 
 
A tiež bolo spomenuté: ( … Väčší Boh …),30 čo je výňatok z “Dua’ Tajomstiev,” a ide o 
tridsaťjeden rôznych Dua’ s ohľadom na potreby Dunya (tohto sveta) a Akhirah (onoho 
sveta), a tieto Dua’ sú Musnád (podporené reťazcom vyrozprávajúcich), Mutasil (súvislé, 
teda majú pokračujúci reťazec vyrozprávaní, v ktorom každý vyrozprávajúci počul dané 
vyrozprávanie od niekoho), Sahih Sanad (majú autentický zdroj) a spomínajú sa v Misbah 
Al-Mutahadžid, Misbah Al-Kafa’mi, Al-Bihar a Al-Hurr Al-‘Amilí ich spomenul v Al-
Džawahir Al-Sunniyyah. 
 
Čo sa týka uprednostnenia týchto Dua’, bolo spomenuté v Hadíse Qudsi: “Ó, 
Muhammad, povedz tým, ktorí hľadajú blízkosť ku Mne: Poznajte múdrosť Yaqínu 
(Istoty), že tieto slová sú tými najlepšími, prostredníctvom ktorých chcete dosiahnúť 
blízkosť ku Mne, hneď po povinných a nepovinných úkonoch.”31 

																																																								
27 Dua' Al-Simat 
 
28  Al-Kafi: zv. 1, str. 134. Tauhíd Al-Sudúq: str. 103 
 
29  Al-Kafi: zv. 2, str. 566 
 
30  Al-Baqiyat Al-Salihat: Dua' Al-Safar: str. 815 
 
31 Al-Džawahir Al Sunniyah - Al Hurr Al-'Amilil: str. 188. Bihar Al-Anwar: zv. 83, str. 279 
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A niet pochýb, že spomenutie “Väčšieho Boha” v Due’ Qudsi, ktorá je od Allaha (SWT), 
a ktorá je náprotivkom Svätého Koránu pre tých, ktorí chceli dôkaz ohľadom toho, čo som 
odprezentoval, s absolútnou istotou potvrdzuje, že oslovovanie Allaha (SWT) slovami 
“Väčší Boh,” naznačuje skutočnosť, že Jeho (SWT) stvorenia sú opisované opisom 
Božstva, a to preto, že “Väčší” je opisom poukazujúcim na uprednostnenie (nadradený 
iným), a keď sa toto slovo spomína, nanzačuje, že existuje niečo menšie/nižšie (to 
znamená, že slová “Väčší Boh” indikujú, že musia existovať Menší/Nižší Bohovia), v 
opačnom prípade by tieto slová nemali význam.  A tak používanie slova “Väčší” alebo 
opisov uprednostnenia naznačujú, že majú niečo spoločné, a že jedno je nadradené 
druhému, ako je očividné a jasné (to znamená, že používanie slov Väčší Boh poukazuje na 
skutočnosť, že existujú iní menší bohovia, ktorí majú s Väčším Bohom spoločný opis 
božstva, a že Väčší Boh zahŕňa nárast v atribúte božstva, resp. tiež sú Bohmi a Božskými, 
ale On je Väčší Boh všetkých).  A učenci Arabského jazyka to spomenuli, presnejšie, je to 
jasné každému, kto číta túto Dua’, vidí do nej a zamýšľa sa nad ňou. 
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Rozlišovanie medzi Allahom, Oslavovaným, Všemohúcim, a Tvárou Allaha 
alebo Allahom v stvorení 
 
Muhammad (pmsnajr) je Allahov služobník a Jehol Posol nielen na tomto nízkom 
fyzickom svete, ale bol Poslom Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, pred tým, než bol 
stvorený zvyšok stvorenia.  Bol Poslom, aby bol tvárou toho, ktorý ho vyslal a obrazom 
toho, ktorý ho vyslal.  Imám Al Báqir (pmsn) povedal: “My sme Sedem Veršov, ktoré 
Allah dal nášmu Prorokovi Muhammadovi (pmsnajr), a my sme tvárou Allaha, a my 
prevraciame na Zemi za vašimi chrbtami, a my sme Oči Allaha v Jeho Stvorení a Jeho 
Natiahnuté Ruky plné Milosti k Jeho stvoreniu, každý, kto nás poznal, nás poznal a každý, 
kto bol ohľadom nás ignorantom, bol ohľadom nás ignorantom… .”32 
 
A v inej tradícii (hadíse): “Allah stvoril Adama na Svoj Obraz.”33 

																																																								
32 Al Kafi: zv. 1, str. 143 
 
33 Táto tradícia (hadís) sa nachádza aj v Starom Zákone a bola vyrozprávaná mnohokrát sunitmi a 
šítmi.  Nasleduje niekoľko vyrozprávaní zo sunitských a šítskych zdrojov: 
 
Od Muhammada, syna Muslima, že povedal: “Opýtal som sa Abi Džá’fara (pmsn) na to, čo 
vyrozprávali, že Allah stvoril Adama na Svoj obraz.  A tak on (pmsn) povedal: “Je to: nový obraz a 
obraz stvorený, a Allah si ho vybral spomedzi mnohých ďaľších rôznych obrazov, a preto k nemu 
pridal Svoje Vlastné Ja rovnako tak, ako pridal Kaabu k Vlastnému Ja a Ducha Svätého k 
Vlastnému Ja. {A vdýchnem mu niečo z ducha Svojho}.  – Al Kafi: zv. 1, str. 134, Tauhíd Al Sadúq: 
str. 103. 
 
Vyrozprávanie z Al Bukhari (hadís č. 6227), a tiež vyrozprávané v knihe Muslim (hadís č. 2841), od 
Abi Hurrayra, od Proroka, Mier s ním, že povedal: “Allah stvoril Adama zo Svojho Obrazu a jeho 
výška bola 60 lakťov.  Keď Ho stvoril, povedal mu, ‘Choď a pozdrav skupinu anjelov, ktorá sedí 
opodiaľ, a počúvaj, čo ti odpovedia, pretože to bude tvoj pozdrav a pozdrav tvojich potomkov.’  
Adam teda išiel a povedal, ‘As-Salamu alaikum (Mier s vami).’  Oni odpovedali, ‘As-Salamu ‘Alaika 
wa Rahmatullah (Mier a Allahova Milosť s tebou).’  A tak pridali ‘wa Rahmatullah,’ Prorok dodal, 
‘Každý, kto vstúpi do Raja, bude obrazom Adama.  Odvtedy sa stvorenie sústavne zmenšuje až do 
dnešného dňa.” 
 
A vyrozprávané v knihe Muslim (hadís č. 2612) od Abi Hurrayra, že povedal: “Allahov Posol 
(pmsnajr) povedal: ‘Ak jeden bojuje proti svojmu bratovi, mal by vynechať tvár, pretože vskutku 
Allah stvoril Adama na Svoj Obraz.’” 
 
A syn Abi Aásima vyrozprával v Sunna (hadís č. 517) od Amrovho Syna, že povedal: “Allahov 
Posol, Allahove Požehnania a Mier s ním, povedal: ‘Nepreklínajte tváre, pretože vskutku Adamovi 
synovia boli stvorení na obraz Milostivého (al Rahman).’”  Al Šejk Abdullah Al Ghaníman povedal: 
“Tento hadís je platný a za platný ho považovali aj Imámovia, Imám Ahmad a Ašaq, syn Rahuwája, 
a každý kto vraví, že je to slabý hadís, nemá o tom dôkazy, iba ak výrok Syna Khazíma, ktorému 
oponovali dôstojnejší ľudia, než bol on.” 
 
Vyrozprával Syn Abi Ásima (hadís č. 516), ako aj Abi Hurrayra, ktorý povedal: “Allahov Posol, 
Allahove Požehnania a Mier s ním, povedal: ‘Ak jeden z vás bojuje, mal by sa vyhnúť tvári, pretože 
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A ak prikázal Posol, bol to príkaz toho, ktorý ho vyslal, ako povedal Imám Al Mahdi 
(pmsn): “Naše srdcia sú nádoby Vôle Allaha, a tak ak Chce Allah, chceme aj my a Allah, 
Oslavovaný, Povznesený, vraví: {avšak priať si to nebudete, pokiaľ Boh tak nebude 
chcieť} {Súra Al Insán (Človek) 76:30}34 – potom vyslanie Posla je vyslanie toho, ktorý ho 
poslal, a keď jeden čelí Poslovi, čelí tomu, ktorý ho vyslal.  A v tomto bode je jasné, že 
všetci Poslovia a Proroci (pmsn) Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, boli vyslaní 
Muhammadom (pmsnajr), Izraelom alebo Abdulláhom (služobníkom Allaha) a tvárou 
Allaha alebo Allahom v Stvorení.  A preto Poslovia a Proroci (pmsn) čelili Allahovi v 
Stvorení, ktorým bol Muhammad (pmsnajr).  {A neni dané smrteľníkovi žiadnemu, aby s 
ním Boh rozprával, iba ak prostredníctvom vnuknutia či spoza závoja alebo tak, že vyšle 
posla, ktorý vnukne ľuďom z dovolenia Jeho to, čo On chce a On Vznešený je a 
Múdry} {Súra Aš-Šúra (Porada) 42:51}, a ich učiteľ bol Allah v Stvorení, ktorým bol 
Muhammad (pmsnajr), {A naučil Adama mená všetky, potom ho predviedol anjelom a 
povedal: “Povedzte mi mená týchto, ak ste pravdovravní!”} {Súra Al Baqara (Krava) 2:31}, 
presnejšie, nečelili nikomu inému než dverám Muhammada (pmsnajr), a tými bol Ali 
(pmsn).  Od Abi Džá’fara (pmsn), od jeho praotcov (pmsn), povedal: “Allahov Posol 
(pmsnajr) povedal: ‘Som Mestom Poznania a tým je Raj, a ty, Ó, Ali, si jeho bránou.  A tak 
ako môže byť človek vedený do Raja a nebyť doň vedený cez jeho dvere?’”35 
 
A od syna Abbása, že povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: ‘Som Mestom Poznania 
a Ali je jeho bránou, a preto ten, ktorý hľadá poznanie, nech prejde cez bránu.’”36 
 
A v Al Kafi, od Abi Abdulláha Al Sádiqa (pmsn), že povedal: “Allahov Posol  (pmsnajr) 
povedal: ‘Ja som Mesto a Ali je Brána, a vskutku klame ten, ktorý tvrdil, že vstúpil do 
mesta inako ako bránou, a vskutku klame ten, ktorý tvrdí, že má lásku pre mňa, ale 
nenávidí Alího.’”37 
 
A od Neho (pmsnajr): “Ja som Mestom Poznania (Múdrosti) a Ali je jeho Bránou, a preto 
ten, ktorý hľadá poznanie, nech vstúpi cez Bránu.”38 
 
A preto Muhammad (pmsnajr) je ten, ktorý poznal Allaha, a umožnil, aby bol Allah 
poznaný stvorením, a úplnosť tohto poznania nie je možná iným spôsobom než cez bránu 
																																																																																																																																																																					
vskutku Všemohúci Allah stvoril Adama z Obrazu Svojej tváre.’”  A Al Šejk Al Albány povedal: 
tento hadís je právoplatný. 
 
34 Gajba Al Túsi: str. 246 
 
35 Mustadrak Safinah Al Bahr: zv. 9, str. 351 
 
36 Al Masdr Nafsahu 
 
37 Al Kafi: zv. 2, k. 27, str. 239 
 
38 Mustadrak Safina Al Bahr: zv. 9, str. 351 
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k Muhammadovi, ktorú predstavuje Ali (pmsn), a Muhammad je Barzak 
(spojkou/závojom/bariérou) medzi Pravdou a stvorením (kmitá medzi ľudskosťou a 
neexistenciou/dezintegráciou v rámci Božej Podstaty).  A Ali je prvým človekom v stvorení, 
ako povedal Všemohúci: {A neni dané smrteľníkovi žiadnemu, aby s ním Boh rozprával, 
iba ak prostredníctvom vnuknutia či spoza závoja alebo tak, že vyšle posla, ktorý vnukne 
ľuďom z dovolenia Jeho to, čo On chce a On Vznešený je a Múdry} {Súra Aš-Šúra 
(Porada) 42:51}, a preto smrteľník je Ali a závoj je Muhammad, a tiež smrteľníci sú 
Imámovia a závoj je Ali, a ten, ktorý hovorí, je Muhammad alebo Allah v Stvorení.  
Smrteľníci sú taktiež Proroci a Poslovia a závoj sú Imámovia, a ten, ktorý hovorí, je Ali 
alebo Milosť v Stvorení.  Ako povedal Ali (pmsn), Imám, ktorý bol nimi utláčaný, dokonca 
aj tými, ktorí tvrdili, že sú jeho stúpencami: “Ja som ten, ktorý dáva od Prorokov k 
Miestodržiteľom a od Miestodržiteľov k Prorokom.  A Allah nevyslal Proroka bez toho, 
aby som nenaplnil jeho náboženstvo a neskompletizoval jeho nástroje.  A vskutku môj Pán 
si ma vybral s Múdrosťou a Víťazstvom.  A pre môjho Pána som zhromaždil 12 delegácií; 
a tak mi umožnil poznať Ho a dal mi kľúču k Neviditeľnému.”39 
 
A preto je možné povedať, že Ali je ten, ktorý prehovoril k Mojžišovi (pmsn), presnejšie, 
ten, ktorý prehovoril k Mojžišovi (pmsn), bol z potomstva Muhammada (pmsnajr) a bolo 
mu rozkázané na základe rozkazu Alího (pmsn).  A Ali prijíma príkaz Muhammada 
(pmsnajr) a Muhammad (pmsnajr) prijíma príkaz Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho. 
 
Od Aliho, Amirul Muminína (Princa Veriacich) (pmsn): “…A zástava bola vztýčená pre 
obrov Kurdistánu… a preto očakávajte, že sa objaví ten, ktorý prehovoril k Mojžišovi 
(pmsn) ako strom na Hore Túr, a tak sa objaví, a bude to očividné, odhalené a opísané…”40 
 
Všemohúci povedal: {Riekni: “Anjel smrti, ktorý vás na starosti má, vás povolá a potom sa 
k Pánovi svojmu vrátite!”} {Súra As-Sadžda (Padnutie na zem) 32:11}.  A Všemohúci 
povedal: {na tých, ktorých anjeli k sebe vzali, zatiaľ čo oni sami na sebe krivdu páchali!”  A 
potom sa odovzdajú na milosť: “Nič zlé sme neurobili!”  Ba naopak, veď Boh dobre vie, 
čo ste vykonali.} {Súra An-Nahl (Včely) 16:28} 
 
A Všemohúci povedal: {tých, ktorých anjeli k sebe vzali, zatiaľ čo oni dobro konali; a 
povedia im: “Mier buď s vami.  Za odmenu za to, čo ste konali, vstúpte do Raja!”} {Súra 
An-Nahl (Včely) 16:32} 
 
A Všemohúci povedal: {Boh vás stvoril a následne vás k Sebe povolá.  A sú medzi vami 
niektorí, ktorí veku slabosti dosiahnu a nič z toho poznať nebudú, čo už vedeli.  A Boh 
veru je Vševediaci, Všemohúci} {Súra An-Nahl (Včely) 16:70} 
 
A tak ako On berie duše (spôsobuje smrť), tak aj vo všetkých týchto situáciach je to práve 
Allah, ktorý prehovára, ako povedal Všemohúci: {Keď prišiel k ohňu, ozvalo sa: 

																																																								
39 Bihar Al Anwar: zv. 39, str. 350 
 
40 Bihar Al Anwar: zv. 82, str. 272 
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“Požehnaný buď ten, ktorý v ohni tomto dlie, a ten, ktorý okolo neho je!  Sláva Bohu, 
Pánovi ľudstva všetkého!} {Súra An-Naml (Mravec) 27:8} 
 
A preto je Allah, Oslavovaný, Všemohúci, príliš Majestátny, aby prehovoril k ľudským 
bytostiam, iba ak spoza závoja, ako povedal Všemohúci: {A neni dané smrteľníkovi 
žiadnemu, aby s ním Boh rozprával, iba ak prostredníctvom vnuknutia či spoza závoja 
alebo tak, že vyšle posla, ktorý vnukne ľuďom z dovolenia Jeho to, čo On chce a On 
Vznešený je a Múdry} {Súra Aš-Šúra (Porada) 42:51} 
 
A tak slová Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, neboli napísané priamo bez závoja, s 
výnimkou stránky existencie Muhammada (pmsnajr), a preto bol Ali (pmsn) prvou osobou 
a prvým človekom a Muhammad (pmsnajr) je závojom medzi Pravdou a Stvorením kvôli 
jeho dezintegrácii v Koráne, kvôli jeho kmitaniu medzi ľudskosťou a Božou Podstatou, a 
preto nezostáva nič než Allah, Al Wahid Al-Qahhar (Allah, Jediný, Víťaz/Podmaniteľ).  A 
nepovedal som: ‘A preto nezostáva nič než Allah, Milostivý (al Rahman), Intenzívne 
Milostivý (al Rahím),’ pretože vskutku Muhammad (pmsnajr) je Milosťou v Stvorení, a 
preto ak dezintegruje v rámci Božej Podstaty, nezostane nič než pobúrenie a podrobenie, 
pretože Oslavovaný, Všemohúci, nazrel smerom k Muhammadovi (pmsnajr) a povedal: 
{veru si Nám na očiach} {Súra At-Túr (Hora Sinaj) 52:48} 
 
 
 
Tauhíd (Monoteizmus) spočíva v Tasbíhu (Glorif ikácii)  a nie v Opise 
 
Na Základe toho, čo bolo odprezentované, je jasné, že Monoteizmus spočíva v Glorifikácii 
(Tasbíh) a nie v Opise.41  To znamená, že k pravému Monoteizmu dochádza pozdvihnutím 
Ho nad možnosť poznať Ho prostredníctvom Jeho Pravdy a Reality.  Presnejšie, cieľová 
stanica a najvyššie poznanie Ho nastáva uvedomením si neschopnosti poznať Jeho Pravdu 
a Realitu.  Krajnosť, ktorú môže ľudská bytosť dosiahnuť s ohľadom na Opis Dokonalých 
Mien, je dosiahnutie tohto poznania, to znamená uvedomiť si neschopnosť Ho poznať, na 
základe čoho si ľudská bytosť jasne uvedomí, že skutočný Monoteizmus spočíva v 
Glorifikácii.  Allah povedal {O čo slávnejší je Boh než to, čo Mu lživo pripisujú, okrem 
služobníkov Božích úprimných.} {Súra As-Sáfát (Stojaci v radoch) 37:159-160}.  Je to tak 
preto, lebo oddaní služobníci vedia, že Opisy sa vo svojej realite vracajú k nepripúšťaniu 
Allahových nedostatkov alebo sa vracajú ku Glorifikácii a Posväcovaniu/Pozdvihovaniu 
(Allaha).  To znamená, že je bez nedostatkov, to znamená, že On (SWT) je Svetlo bez 
temnoty v Ňom. 
 
Abi Abdilláh (pmsn) povedal: “Vskutku, Allah je Poznanie bez Ignorancie v Ňom, Život 
bez Smrti v Ňom, Svetlo bez Temnoty v Ňom.42 
																																																								
41 Ako bolo uvedené v mojom prejave o “Al-Samad” alebo “Večnom,” ide o glorifikáciu Podstaty 
a objasnenie Absolútnej Dokonalosti prostredníctvom popierania jej akýchkoľvek nedostatkov. 
 
42 Al-Tauhíd - Šejk Al-Sudúq: str. 137 
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Od Júnusa, syna Abdul-Rahmána, že povedal: Povedal som Abi Al-Hassánovi Al-Ridha 
(pmsn): “Bolo nám vyrozprávané, že Allah je Múdrosť bez Ignorancie v Ňom, Život bez 
Smrti v Ňom, Svetlo bez Temnoty v Ňom.”  A tak on (pmsn) povedal: “Vskutku, On je 
naozaj taký.”43 
 
A pravdou je, že priznanie našej neschopnosti poznať Božské je pre nás možným 
poznaním, z ktorého si uvedomujeme našu neschopnosť poznať Pravdu a Realitu, pretože 
nie je možné, aby sme si našu neschopnosť poznať Jeho (SWT) Pravdu a Realitu priamo 
uvedomili, iba ak prostredníctvom priznania si našej neschopnosti poznať Absolútne 
Božstvo.  Je to tak, pretože Absolútne Božstvo je to, čo nám čelí, a je vhodné pre náš stav, 
a je pre nás možné ponoriť sa do oceánu poznania Ho prostredníctom našich nedostatkov, 
o ktorých vieme, 44 pretože Absolútne Božstvo je Absolútna Dokonalosť, ku ktorej sa 
obraciame a ktorú vyhľadávame, aby nám pomohla s našimi nedostatkami. 
Ale je napríklad možné, aby sme si uvedomili neschopnosť poznať Absolútnu Milosť bez 
toho, aby sme spoznali istú Milosť?  Jednoznačná odpoveď je: Nie. 
 
A následne aby sme si mohli uvedomiť našu neschopnosť poznať Absolútnu Milosť alebo 
(Al-Rahman Al-Rahím SWT), musíme poznať nejakú Milosť.  A čím je táto Milosť, ktorú 
si uvedomujeme, väčšia, tým viac ju budeme poznať.  A výsledok bude, že poznanie našej 
neschopnosti poznať narastá.  Následne poznanie našej neschopnosti poznať Pravdu, ktorá 
nám čelila Absolútnou Milosťou, bude väčšia, pretože k poznaniu Absolútnej Milosti 
dochádza poznaním jej manifestácie v Stvorení a k poznaniu Absolútneho Božstva 
dochádza poznaním Jeho manifestácie v Stvorení, a tiež k poznaniu Pravdy dochádza 
poznaním Absolútneho Božstva. 
 
A preto je pre nás povinné poznať nástupcov (kalifov) Allaha v Jeho Zemi, pretože oni sú 
manifestáciou Allaha v stvorení a prostredníctvom nich je Allah poznávaný, to znamená, 
dochádza tak k uvedomeniu si neschopnosti Ho poznať a následne neschopnosť poznať 
pravdu sa stáva známou, a toto je Monoteizmus, ktorý sa vyžaduje od syna Adama.  A to je 
skutočné tajomstvo a dôvod na vyslanie prorokov a miestodržiteľov (pmsn), to znamená, 
že ich vyslanie je nevyhnutné, pretože k Poznaniu dochádza prostredníctvom nich. 
 
A preto tu spočíva pravda Monoteizmu, a tá je: On (SWT) sa prejavil v Jeho stvorení 
Absolútnym Božstvom, aby Ho mohli poznať tým, čo je vhodné pre ich pozíciu/stav 
vzhľadom na to, že sú chudobní, a otáčajú sa k Absolútne Bohatému, aby im mohol 
pomôcť s ich nedostatkami.  To znamená, že Božstvo nie je Pravdou, presnejšie, (Božstvo) 
je tvárou Pravdy, ktorá je vohdná pre stvorenie, pretože (Božstvo) je Jeho (SWT) 
prejavom/zjavom pre nás, aby sme Ho mohli poznať.  A preto Božstvo nie je Pravdou, 

																																																								
43 Al-Tauhíd - Šejk Al-Sudúq: str. 138 
 
44 Al-Sádiq (pmsn) povedal: “Služobníctvo je podstatou, ktorá je realitou, a pravda je Panstvo.”  - 
Misbah Al’Šari’a: str. 7.  Al-Tafsír Al-Safi: zv. 6, str. 348, kde je tento drahokam spomenutý, a tiež 
aj v iných zdrojoch. 
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presnejšie, je to cesta, ktorá vedie ku Pravde.  To však neznamená, že Absolútne Božstvo 
je niečo iné než On (SWT).  Pretože v skutočnosti ak by neexistovalo stvorenie, nebolo by 
toho, čo sa nazýva Božstvom, keďže On (SWT) je Božstvom vo vzťahu k nám, pretože 
sme chudobní a potrebujeme pomoc s našim nedostatkami, a tak sa obraciame k Nemu 
(SWT).  To znamená, že Jeho (SWT) prejav smerom k Jeho stvoreniu v stave 
Absolútneho Božstva nie je ničím iným než Jeho (SWT) vzhľad/zjav pred nimi, ktorý je 
zodpovedajúci ich stavu.  Neznamená to však, že Božstvo je pravdivým a úplným 
odhalením Pravdy, presnejšie, je definované pravdou adekvátnou k stavu a chudobe 
stvorenia. 
 
Abi Sanán povedal, opýtal som sa Aba Al Hassán Al-Ridu (pmsn): “Poznal Allah, 
Všemohúci, Samého Seba pred tým, než bolo stvorené stvorenie?” 
 
On (pmsn) odpovedal: “Áno.” 
 
Ja som povedal: “Počul a videl Svoje Ja?” 
 
On (pmsn) nato: “Nepotreboval to, pretože nezvykol pýtať alebo žiadať od Vlastného Ja.  
On je Jeho Vlastné Ja a Jeho Vlastné Ja je On.  Jeho moc/schopnosť je všadeprítomná, a 
preto sa nepotrebuje pomenovať.  Avšak vybral si pre Seba mená, aby Ho iní než On 
prostredníctvom nich mohli volať, pretože ak by nebol volaný Jeho menom, nebol by 
známy.  Prvé meno, ktoré si pre Seba vybral, bolo: Vysoký (Al-Ali), Veľký/Veľkolepý (Al-
Adím), pretože je Najvyšší nad všetkými vecami.  A preto Jeho význam je ‘Allah,’ a Jeho 
meno je ‘Al-Ali Al-Adím (Vysoký/Vysokopostavený Veľký/Veľkolepý),’ a sú to prvé z Jeho 
mien, On je vysoko nad všetkým.”45 
 
A Hišám, syn Al-Hakáma, vyrozprával, že sa opýtal Aba Abdilláha (pmsn) na mená a 
odvodené mená Allaha a z čoho je odvodené Allah, a tak on (pmsn) povedal: 
 
“Ó, Hišám, Allah je odvodené od ‘ilah’ (Boh) a ilah (ten, ktorý je potrebný) si vyžaduje, 
aby existoval ten, kto Ho potrebuje (obracia sa k Nemu za účelom naplnenia svojich 
potrieb a pomoci s nedostatkami), a meno je odlišné od Toho, Ktorému je dané.  A preto 
každý, kto uctieva meno bez významu, vskutku neuveril a neuctieval nič.  A každý, kto 
uctieva meno a význam, vskutku pripisoval (padol do Širk/Polyteizmu) a uctieval dve.  A 
každý, kto uctieva význam bez mena, vskutku to je Monoteizmus.”46 
 
A slová imámov (pmsn) sú v týchto tradíciach jasné.  Stačí, aby sa jeden zamyslel nad 
slovami Imáma Al-Ridu (pmsn): “Jeho moc/schopnosť je všadeprítomná, a preto 
nepotrebuje pomenovať Samého Seba.  Ale vybral si pre Seba mená, aby Ho nimi mohli 
volať iní než On, pretože ak by nebol volaný Jeho menom, nebol by známy,” a slová 
Imáma Sádiqa (pmsn): “Ó, Hišam, Allah je odvodené od ‘ilah’ (Boh) a ilah (ten, ktorý je 

																																																								
45 Al-Kafi: zv. 1, str. 113 
 
46 Al-Kafi, zv. 1, str. 87, hadís 2 
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potrebný) si vyžaduje, aby existoval ten, ktorý Ho potrebuje.” 
 
A aby bol obraz jasnejší, je potrebné vedieť, že poznať Ho (SWT) prostredníctvom Jeho 
opisov/atribútov pravdivým a úplným poznaním nie je možné z dvoch dôvodov: 
 
Po prvé: všetky Božie Opisy/Atribúty, resp. ich zhromažďovateľ, Božstvo (všetky tieto 
opisy/atribúty sa zhromažďujú v Božstve), teda Allah, nie je ničím iným než tvárou, ktorou 
nám Allah (SWT) čelí, teda tým, čo je vhodné pre náš stav.  Teda Božstvo nie je Pravdou, 
presnejšie, ide o cestu, ktorou je možné Pravdu poznať.  A preto považovať poznanie 
Božstva za skutočné poznanie je ako zastaviť sa uprostred cesty, ktorá vedie k cieľu, a 
tvrdiť že jeden už cieľ dosiahol. 
 
Po druhé: Keď sú Mu (SWT) atribúty/opisy pripisované, stávajú sa absolútnymi, ako by 
bolo potom možné, aby neúplny poznal úplného/absolútneho úplným poznaním, zatiaľ čo 
úplné poznanie niečoho znamená, že ten, ktorý pozná absolútne, danú vec obklopuje (t.j. 
je si jej plne vedomý).  Obklopiť niečo je možné, iba ak je jeden nad tým alebo minimálne 
ak je tomu rovný.  A preto hlásanie schopnosti poznania Božích atribútov/opisov úplným 
poznaním je ako hlásanie plurality Absolútneho Božstva.  Je to ako označiť toho, ktorý 
pozná, a ktorý je stvorený, za absolútne božstvo, a to je chyba.  A preto z atribútov/opisov 
môžeme poznať ich manifestácie/prejavy v stvorení a rozhodne najbližšie sú k nim (božím  
atribútom/opisom) manifestované dôkazy Allaha proti Jeho stvoreniu, teda Jeho 
nástupcovia (Kalifovia) na Jeho Zemi.47 
 
Ak si napríklad vezmeme Milosť a chceme vedieť všetko, čo je možné o Milosti vedieť, 
môžeme to poznávať pri pohľade na Prorokov a Miestodržiteľov vo vzťahu k zvyšku 
stvorenia.  Predpokladajme, že (milosť) má rozsah medzi (80-99)% v ktoromkoľvek z nich, 
pretože každý, kto by bol opísaný (100% Milosťou), by predstavoval dokonalosť, v ktorej 
niet nedostatkov, resp. bohatstvo v ktorom niet chudoby, to znamená, že by bol svetlom, v 
ktorom niet temnoty, a tým všetkým je Allah (SWT), a nie Jeho stvorenie.  A preto naše 
poznanie Milosti, bez ohľadu na to, kam siaha, nie je úplné a v poznaní Milosti môžeme 
dôjsť maximálne k neschopnosti poznať Absolútnu Milosť. 
 
V skratke to znamená, že je to poznanie, ktoré závisí na vyvrátení nedostatkov,48  

																																																								
47 Ako bolo uvedené (“to znamená ich vyslanie je nevyhnutné, pretože k Poznávaniu dochádza cez 
nich a prostredníctvom nich”) 
 
48  Ak by sme predpokladali, že proti Spravodlivosti stojí Nespravodlivosť.  A ak by sme 
predpokladali, že 99% Spravodlivosti sa prejavilo v jednom z Allahových Kalifov v Jeho Zemi a 
zvyšné 1% predstavuje nespravodlivosť na jeho stránke existencie, a že sme tohto Kalifa spomedzi 
Kalifov Allaha v Jeho Zemi poznali úplným poznaním, poznali by sme Spravodlivosť z 99% a 
poznali by sme nespravodlivosť, ktorá je zahrnutá na jeho stránke existencie.  Ak by sme chceli 
absolútnu spravodlivosť opísať na základe tohto poznania, ktoré máme, o absolútnej spravodlivosť 
nebudeme vedieť viac než povedať, že je to Spravodlivosť, ktorá nezahŕňa nespravodlivosť.  To 
znamená, že sme boli závislí na vyvrátení nespravodlivosti v doméne absolútnej spravodlivosti, aby 
sme mohli absolútnu spravodlivosť poznať.  A práve toto vyvrátenie Nespravodlivosti nám so 
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to znamená, že je to poznanie, ktoré závisí na odstránení (akýchkoľvek nedostatkov, 
temnoty atď.) z Domény Allaha a na Glorifikácii.  A práve kvôli tomu som povedal, že 
Monoteizmus spočíva v Glorifikácii a nie v Opise. 
 
A tiež vo vzťahu ku zvyšku stvorenia ide o poznanie, ktoré je spojené s Kalifmi 
(nástupcami) Allaha na Jeho Zemi, pretože prostredníctvom nich je Allah poznávaný a 
skrze nich je Monoteizmus ustanovený.  Pretože prostredníctvom nich (Kalifov Allaha) 
Milosti) sa Allahova absolútna Milosť stáva známou a prostredníctvom ich Božstva v 
stvorení sa stáva známym Jeho absolútne Božstvo.  Bez nich neexistuje poznávanie 
Monoteizmu zvyškom stvorenia. 
 
A preto je Monoteizmus úzko spojený s Allahovými Kalifmi, presnejšie, ak by sme sa na 
záležitosť pozreli zblízka, z toho, čo bolo odprezentované, by sme vedeli, že Poznávanie a 
Monoteizmus by neboli pre zvyšok stvorenia možné, ak by nebolo prvú stvorenú bytosť 
alebo Prvú Myseľ, teda Muhammada (pmsnajr), ktorý umožnil stvoreniu Ho (SWT) 
poznať. 
 
Od Abdel-Saláma, syna Sáleha Al-Harwiho, od Alího, syna Músa Al-Rida, od jeho otca, 
Músa, syna Džá’fara, od jeho otca, Džá’fara, syna Muhammada, od jeho otca, 
Muhammada, syna Alího, od jeho otca, Alího, syna Al-Husseina, od jeho otca, Al-
Husseina, syna Alího, od jeho otca, Alího, syna Abi Táliba (pmsn), že povedal: Rasúl Allah 
(pmsnajr) povedal:  
 
“Allah nestvoril stvorenie lepšie než som ja, ani si neuctil stvorenie viac než mňa.” 
 
Ali (pmsn) povedal: “Ó, Rasúl Allah, si lepší než Gabriel?” 
 
A tak on (pmsnajr) povedal: “Ó, Ali, vskutku, Allah, Požehnaný a Vysokopostavený, si 
uctil Jeho prorokov a poslov viac než Jeho blízkych anjelov a uprednostnil ma pred 
všetkými prorokmi a poslami, a po mne si uprednostnený ty, Ó, Ali, a Imámovia, ktorí 
prídu po tebe, a vsktuku anjeli sú našimi služobníkmi a služobníkmi tých, ktorí nás milujú. 
 
Ó, Ali, tí, ktorí sú nositeľmi Trónu a tí, ktorí ho obklopujú, glorifikujú ich Pána chválením 
Ho a prosia o odpustenie za tých, ktorí uverili v našu Wilája (náše božské ustanovenie a 
autoritu). 
 
Ó, Ali, keby nebolo nás, Allah by nebol stvoril Adama ani Evu, Nebo ani Pekelný oheň, 
Nebesá ani Zem, ako by sme teda nemohli byť lepší než anjeli a predchádzame ich v 
poznaní nášho Pána, v Jeho glorifikácii, v uctievaní Ho, pretože Všemohúci Allah prv 
stvoril naše duše, a tak sme sa vyjadrili chválením Ho a unifikovaním Ho. 
 
Potom stvoril anjelov, a tak keď videli naše duše ako jedno svetlo, mysleli si, že naša 
záležitosť je príliš veľkou, a tak sme glorifikovali Allaha, aby anjeli mohli vedieť, že sme 
																																																																																																																																																																					
všetkou jasnosťou poukazuje na našu neschopnosť poznať Absolútnu Spravodlivosť. 
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stvreným stvorením, a že On zďaleka presahuje naše opisy/atribúty. 
 
A tak keď videli veľkosť našej záležitosti, pozdravili sme, aby anjeli vedeli, že niet boha než 
Allaha, a že sme služobníci, a nie Bohovia, ktorí majú byť uctievaní spolu s Ním alebo bez 
Neho. 
 
A tak povedali: La ilah illa Allah (Niet boha než Allaha). 
 
A tak keď videli, že náš status sa zväčšil, povedali sme Allahu-Akbar (Allah je Väčší), aby 
anjeli mohli vedieť, že Allah je príliš veľký, že nik iný nemôže mať status takej veľkosti. 
 
Keď videli, čo nám Allah udelil z Moci a Sily, povedali sme: La hawla wala quwwata illa 
billah (Niet sily ani moci než skrze Allaha), aby anjeli vedeli, že nemáme silu ani moc, iba 
ak skrze Allaha. 
 
A tak keď videli, čo nám Allah udelil, a že Allah učinil poslušnosť voči nám povinnou 
záležitosťou, povedali sme: Alhamduilillah (Chvála patrí Allahovi), aby anjeli mohli vedieť, 
aké má Allah právo voči nám čo sa týka spomínania Naň a ďakovania Mu za Jeho 
požehnania na nás.  Anjeli povedali: Alhamdulillah (Chvála patrí Allahovi), a tak 
prostredníctvom nás boli vedení k poznaniu Monoteizmu Allaha, k Jeho glorifikácii, k 
chváleniu Ho, k ďakovaniu Mu a ucteniu Ho. 
 
Potom Allah, Požehnaný, Povznesený, stvoril Adama, umiestnil nás do jeho bedier a 
prikázal anjelom, aby pred ním padli na zem, a uctili a oslavovali nás tak.  Ich padnutie na 
zem pred Všemohúcim Allahom bolo uctievanie a ich padnutie na zem pred Adamom 
predstavovalo uctenie si poslušnosti voči nám, pretože sme boli v jeho bedrách.  Akoby 
sme neboli lepší než anjeli, keď všetci padli na zem pred Adamom? 
 
A keď On dal, aby som vystúpil na Nebesia, Gabriel urobil dvakrát Adhan, a potom 
dvakrát, a urobil dvakrát Iqama, a potom dvakrát. 
 
Potom mi povedal: Choď napred, Ó, Muhammad. 
 
A tak som povedal: Ó, Gabriel, môžem is napred pred tebou? 
 
Gabriel povedal: Áno, pretože Allah, Požehnaný, Povznesený, uprednostnil Jeho prorokov 
pred všetkými Jeho anjelmi, a obzvlášť uprednostnil teba. 
 
A tak som šiel vpred a viedol som modlitbu bez pýchy. 
 
Keď som dosiahol závoj svetla, Gabriel povedal: “Choď vpred, Ó, Muhammad,” a zastal za 
mnou. 
 
A tak som povedal: Ó, Gabriel, nechávaš ma v tejto pozícii? 
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On nato: Ó, Muhammad, toto je hranica, ktorú Allah pre mňa ustanovil s ohľadom na toto 
miesto.  Ak hranicu prekročím, moje krídla zhoria za presiahnutie obmedzení 
ustanovených Všemohúcim Allahom. 
 
Potom ma raz postrčil do Svetla, až kým som nedošial tam, kam chcel Allah z výšky Jeho 
Kráľovstva. 
 
Potom na mňa bolo zvolané: Ó, Muhammad! 
 
A tak som povedal: K Tvojím službám, Ó, môj Pane!  A k Tvojmu Potešeniu!  Požehnaný 
a Povznesený si Ty! 
 
Bolo na mňa zavolané: Ó, Muhammad, si Môj služobník a Ja som tvoj Pán, uctievaj Ma a 
dôveruj Mi/buď na Mne závislý, pretože si Mojím Svetlom v Mojich služobníkoch a Mojím 
poslom Môjmu stvoreniu, a Mojím dôkazom voči Mojim stvoreniam.  Pre teba a pre tých, 
ktorí ťa nasledovali, som stvoril Môj Raj, a pre tých, ktorí ti oponovali, som stvoril Moje 
Peklo, a pre tvojich Miestodržiteľov som učinil nevyhnutným Môj Rešpekt/Úctu, a pre ich 
Šia som učinil nevyhnutnými Moje Odmeny. 
 
A tak som povedal: Ó, Pane, a kto sú moji Miestodržitelia? 
 
Bolo na mňa zvolané: Ó, Muhammad, tvoji Miestodržitelia sú tí, ktorí sú zapísaní na nohe 
Môjho Trónu. 
 
A tak som sa pozrel na nohu Trónu, zatiaľ čo som bol v rukách Môjho Pána, 
Všemohúceho, a videl som Dvanásť Svetiel, v každom svetle bola zelená čiara, na ktorej 
bolo meno miestodržiteľa spomedzi mojich miestodržiteľov. 
 
Prvý z nich bol Ali, syn Abi Taliba, a posledný z nich bol Mahdi mojej Ummah (Mahdi 
môjho Národa). 
 
A tak som povedal: Ó, Pane, sú to moji miestodržitelia po mne? 
 
Bolo na mňa zvolané: Ó, Muhammad, títo sú Moji Uprednostnení, Moji Miestodržitelia a 
Moje Dôkazy po tebe voči Mojim stvoreniam.  Sú to tvoji miestodržitelia, nástupcovia a tí 
najlepší z Môjho stvorenia po tebe.  Pri Mojej Moci a Majestátnosti, vskutku 
prostredníctvom nich odhalím Moje Náboženstvo, prostredníctvom nich pozdvihnem 
Moje slovo, prostredníctvom posledného z nich (posledného z miestodržiteľov (pmsn)) 
očistím Zem od Mojich nepriateľov.  Dám mu moc, bude ovládať Východ a Západ tejto 
Zeme.  Podriadim mu Vietor, uľahčím preň veľké ťažkosti, pozdvihnem ho vo vzťahu k 
všetkým záležitostiam, dám mu dosiahnuť víťazstva prostredníctvom Mojich vojakov a 
podporím ho Mojimi anjelmi, kým nepovstane Moje volanie a stvorenie sa zhromaždí 
unifikovaním Ma (prostredníctvom Môjho Monoteizmu).  Potom naveky zachovám jeho 
kráľovstvo a Moje dni budú za sebou nasledovať medzi Mojimi Uprednostnenými až do 
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Dňa zmŕtvychvstania.49	
	
 
  
Salah (Modlitba) a Tauhíd (Monoteizmus) 
 
Modlitba je Nanebovstúpenie veriaceho a predstavuje obraz metódy Poznávania.  Kroky 
Poznávania, pohyby a výroky súvisiace s modlitbou vyjadrujú postup/metódu Poznávania, 
pretože pohyby Modlitby, ktoré začínajú Qiyam (postojom), potom Ruku’ (poklona), 
potom Sudžúd (padnutie na zem), vyjadrujú Poznávanie, ktoré je sprevádzané 
vzďaľovaním sa preč od “Ja.”  A tak od Qiyam (postoj), teda postoj (pred Allahom), cez 
Ruku (poklonu), ktorá do určitej miery predstavuje poddanosť a vzďaľovanie sa preč od 
“Ja”, k Sudžúdu (padnutiu na zem), ktoré predstavuje vyšší stupeň poddanosti, pokory a 
vzďaľovanie sa preč od “Ja.”  Poddanosť a pokora rozhodne narastajú spolu s nárastom 
Poznania,50 a tiež Poznanie narastá spolu s nárastom poddanosti a podriadenosti. 
 
A preto Dhikr (pripomenutie/spomínanie) (Allaha) v Ruku’ (poklone) a Sudžúde (po 
padnutí na zem), ktorým je Subhana Rabbí al-‘Azím (Sláva môjmu Pánovi, Veľkému) a 
Subhana Rabbí al-A’lá (Sláva môjmu Pánovi, Najvyššiemu), predstavujú dva stupne pokory 
a poddanosti, a tiež (predstavujú) Poznanie, ktoré je spojené s týmito dvomi stupňami, 
pretože v Poklone spočíva Glorifikácia a Posvätenie Božej Podstaty alebo Allaha a 
vylúčenie (všetkých nedostatkov, temnôt, chýb, nedokonalostí atď.) a pozdvihnutie Ho nad 
to všetko.  A po padnutí na zem dochádza ku Glorifikácii a Posväteniu Pravdy a Reality 
(Allaha) a vylúčenie z Jeho Pravdy a Reality (všetkých nedostatkov, temnôt, chýb, 
nedokonalostí) a k pozdvihnutiu (Jeho Pravdy a Reality) nado všetko. 
 
Keďže Padnutie na zem je na škále poddanosti o stupeň vyššie než Poklona, je vhodné, 
aby bolo počas Poklony vyrieknuté v súvislosti s Glorifikáciou: Subhana Rabbí al-‘Azím 
(Sláva môjmu Pánovi, Veľkému) alebo Subhana Rabbí al-Ali (Sláva môjmu Pánovi, 
Vysokému). A v súvislosti s Glorifikáciou po Padnutí na zem je náležité vyrieknuť: 
Subhana Rabbí al-‘Alaa (Sláva môjmu Pánovi, Najvyššiemu) alebo Subhana Rabbí al-
A’zumm (Sláva môjmu Pánovi, Najväčšiemu). 
 
Rozdiel medzi Veľkým a Najväčším a medzi Vysokým a Najvyšším je jasný.51  A tento 
rozdiel prirodzene poukazuje na to, že Poznanie počas Padnutia na zem, ku ktorému 
indikujú samotné Padnutie na zem a Glorifikácia, je väčšie než Poznanie v Poklone, ku 
ktorému indikujú Poklona a jej Glorifikácia. 
 
A počas oboch Glorifikácií (to znamená v glorifikácii, ktorú vykonávame počas Ruku’ a 
glorifikácie, ktorú vykonávame počas Sudžúdu), sme v súvislosti s Ním vylúčili všetky 

																																																								
49 'ilal Al-Šara'i - Šejk Al-Sudúq: zv. 1, str. 5. Kamal Al-Dín wa Tamam Al-Ne'ma: str. 255 
 
50 Viď tradíciu v Addende č. 5 
 
51 Nielen v Jazyku arabskom, ale aj v Slovenčine – veľký, väčší, najväčší. 
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nedostatky/chyby.  Následne sme Ho pozdvihli nad možnosť alebo sme vylúčili (možnosť) 
Ho poznať úplným poznaním na oboch stupňoch, teda Veľký a Najväčší alebo Božie 
“Allah” a Pravdu a Realitu “Howa (On).”  Týmto našim výrokom dokazujeme, že sme 
neschopní poznať Absolútne Božstvo úplným poznaním, nehovoriac o Pravde a Realite, 
ktorá nám Božstvom čelí. 
 
 
 
Prvý  príkaz Padnutia na zem a Tauhíd (Monoteizmus) 
 
Dnes, počas našej modlitby padáme na zem pred Allahom.  Všetci to vieme a 
nerozchádzame sa v tom.  Ale tiež veríme, že anjeli padli na zem pred Adamom.  A tiež 
veríme, že prorok Já’qub spolu so svojou ženou a deťmi padli na zem pred Júsufom 
(Jozefom (pmsn)). 
 
A ten, kto hľadá skutočnú záchranu, by nemal byť nedbalý voči tejto záležitosti, v 
opačnom prípade úmyselne stráca svoje náboženstvo, pretože táto záležitosť je extrémne 
dôležitá a nebezpečná, keďže Padnutie na zem je dnes uložené v mysliach ako 
neprijateľné, iba ak pred Allahom, a každý, kto tak učiní (to znamená padne na zem pred 
iným než Allahom), tomu by bol pravdepodobne pripísaný Širk (pridružovanie) a Kufr 
(neviera) (resp. bol by obvinený z Širk a Kufr) mnohými z tých, ktorí, zdá sa, nepremýšľajú 
alebo nepoužívajú svoju myseľ (resp. tí, ktorí nepremýšľajú alebo nepoužívajú svoju myseľ 
by označili tých, ktorí padajú na zem za Mušríkov a Káfirov).  Naprek tomu toto padnutie 
na zem nachádzame so všetkou jasnosťou v prípade anjelov a v prípade Jákoba (pmsn), a 
všetci sú to neomylní, ktorí nerobia chyby, presnejšie, k tomuto padnutiu na zem došlo na 
základe príkazu Allaha.  Preto nie je dobré, aby sme túto záležitosť prehliadli bez toho, aby 
sme jej venovali pozornosť, a nie je dobré, aby sme ju zanedbali kvôli tomu, že ju 
nedokážeme pochopiť a uvedomiť si ju, ako je prípad mnohých ľudí.  Presnejšie, človek, 
ktorý hľadá pravdu, musí pochopiť v náboženstve Allaha všetko, pretože On (SWT) 
neurobil nič alebo nespomenul nič len tak, aby sme tomu nevenovali pozornosť a nesnažili 
sa pochopiť múdrosť, ktorá stojí v pozadí. 
 
V skutočnosti nás toto padnutie na zem stavia pred evidentnú realitu/pravdu, ktorou je: 
Allah (SWT), ktorý Svojmu stvoreniu povedal: Padnite predo Mnou na zem, pretože som 
váš Boh a Pán, je ten istý, ktorý im povedal: Padnite na zem pred Adamom a pred Jozefom 
(pmsn).  Ide o nebezpečnú záležitosť, ktorá musí byť precízne pochopená, pretože 
Padnutie na zem predstavuje najvyššiu poddanosť toho, ktorý sa pokoril, a objasňuje 
chudobu pokoreného a bohatstvo toho, pred ktorým sa pokoril.  Následne objasňuje, že 
pokorený svojím konaní robí z toho, pred ktorým padol na zem, Boha (Boh znamená v 
Arabčine “ilah”, resp. ten, ktorý je potrebný a vyhľadávaný za účelom pomoci a naplnenia 
nedostatkov) a poukazuje na prijatie jeho Panstva. 
 
Ak by sme túto záležitosť postavili formou otázky a povedali: Vskutku naše padnutie na 
zem pred Allahom predstavuje maximum, čo dokážeme urobiť vo vzťahu k poddanosti, 
aby sme tak mohli prejaviť našu potrebu a chudobu, čo znamená, že sa Naň obraciame a 
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vyhľadávame Ho, aby nás mohol zdokonaliť a učiniť nás úplnými, a aby sme mohli prijať 
Jeho Panstvo, a aby sme mohli priznať, že On je ten, ktorý nás napĺňa.  Otázkou je: Čo 
znamená padnutie na zem anjelov pred Adamom?  A čo znamená padnutie na zem Jákoba 
pred Jozefom (pmsn)?  Ide o rovnakú záležitosť alebo bola táto záležitosť zmenená? 
 
V skutočnosti je záležitosť tou istou a nezmenilo sa nič v súvislosti s tým, k čomu padnutie 
na zem indikuje (poddanosť pokoreného pred ktorým padol na zem), pretože padnutie na 
zem je to isté a pokorený je ten istý.  Áno, ten, pred ktorým padol na zem, sa zmenil, 
pretože napríklad Jákob padol na zem pred Allahom a padol na zem pred Jozefom, teda 
zmenil sa ten, pred ktorým sa pokoril.  A niet rozdielu v tom, čo naznačuje prvé padnutie 
na zem, a čo naznačuje druhé padnutie na zem, pretože ak prvé pokorenie sa naznačuje 
vyhľadávanie a Jákobovu potrebu (Allaha) a Jákobovo prijatie Panstva toho, pred ktorým sa 
pokoril, druhé padnutie na zem je také isté.  Toto padnutie na zem preto so všetkou 
jasnosťou poukazuje na to, že Allah (SWT) chce povedať: Vskutku takto som poznávaný a 
každý, kto chce poznať Moje Božstvo, to musí vedieť, a každý, kto chce poznať Moje 
Panstvo, to musí vedieť. 
 
A v skutočnosti je to veľké požehnanie, ktorého veľkosť som objasnil už pred tým, keď 
som povedal: Vskutku poznať Absolútnu milosť pre nás nie je možné, ale uvedomujeme si 
ju poznaním Milosti, ktorá je blízko k Absolútnej Milosti.  A čím bližšie je táto Milosť k 
Absolútnej Milosti, tým väčšie bude naše poznanie.  A preto najväčším požehnaním pre 
stvorenie sú Kalifovia (nástupcovia) Allaha na Jeho Zemi, pretože prostredníctvom nich je 
Allah poznávaný a unifikovaný. 
 
Od Imáma Al-Rida (pmsn) v súvislosti s tým, ako navštevovať Prorokov a Miestodržiteľov 
(pmsn), povedal: “Mier s Allahovými uprednostnenými a blízkymi k Nemu, Mier s 
Allahovými dôverníkmi a Jeho milovanými, Mier s Allahovými stúpencami a Jeho kalifmi 
(nástupcami), Mier so záchytnými bodmi k Allahovi, Mier s domami pamätania na Allaha, 
Mier s tými, ktorí odhaľujú/demonštrujú príkaz Allaha a to, čo On zakazuje, Mier s tými, 
ktorí volajú k Allahovi, Mier s tými, ktorí sú vytrvalím potešením pre Allaha, Mier s tými, 
ktorí sú oddaní v poslušnosti voči Allahovi, Mier s tými, ktorí vedú k Allahovi, Mier s tými, 
ktorých ak si niekto vezme za svojich pánov, berie si tak Allaha za svojho Pána, a tými, voči 
ktorým ak niekto prechováva nenávisť, ten prechováva nenávisť k Allahovi, a tými, ktorých 
ak niekto pozná, ten pozná Allaha, a tými, voči ktorým ak je niekto ignorantom, ten je 
ignorantom voči Allahovi, a tými, ktorých ak sa jeden drží, ten sa drží Allaha, a tými, 
ktorých ak sa jeden vzdá, ten sa vzdal Všemohúceho Allaha.  A Allah je môj svedok, že 
som v mieri s tými, s ktorými ste v mieri vy, a som vo vojne s tými, ktorí sú vo vojne s vami, 
a že som veriaci vo vašu zjavnosť a vo vaše utajenie, som na vás závislý ohľadom toho 
vštkého.  Nech Allah preklína nepriateľov Rodiny Muhammada spomedzi Džinov a Ľudí 
a prehlasujem sa za nevinného vo vzťahu k nim, a nech Allah zošle Jeho mier a 
požehnania na Muhammada a jeho Rodinu.”52 
 
A preto ich Allah nazval “blahobytom” {a potom sa vás budú pýtať na blahobyt} {Súra Al-
																																																								
52 Mann la jahduruhu Al-Khatíb: zv. 2, str. 608.  Táto Ziyarah je v Al-Kafi a Al-Tahdhib, a Kamel 
Al-Ziyarah 
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Takáthor (Rozmnožovanie) 102:8}.  A anjeli poznali tento blahobyt/požehnanie, keď ich 
Adam naučil to, čoho boli ignorantmi, {Povedal: “Ó, Adam, oznám im mená toho 
všetkého!”}, to znamená pomôž im spoznať Allaha a Mená Allaha.  A tak bol Adam 
cestou, ktorou sa anjeli učili, a poznali pravdy Mien, pretože to, čo ich Adam naučil, boli 
pravdy, a nie slová a významy.  A po tom, čo sa dozvedeli mená od Adama, uvedomili si, 
že stvorenie Adama bolo požehnaním, ktoré na nich zoslal Allah.  Napríklad Anjel, ktorý 
bol stvorený z Milosti, poznal Absolútnu Milosť s ohľadom na svoj vlastný stav, ale keď bol 
stvorený Adam (pmsn), v ktorom sa Milosť prejavila vo väčšom obraze a obraze bližšom k 
Absolútnej Milosti, iba vtedy si Anjel uvedomil pravdu a realitu tejto Absolútnej Milosti, 
uvedomením si svojej neschopnosti poznať Absolútnu Milosť. 
 
 
 
Cesta ľudstva na tej to Zemi medzi Š irk (Polyteizmom), Kufr (Nevierou) a 
Tauhíd (Monoteizmom) 
 
V Monoteizme musí byť spravodlivosť.  Spravodlivosť znamená umiestniť niečo na pravé 
miesto, aby nedošlo k Ifrat (neprimeranosti) (to znamená neprimeranosť vo vzťahu k 
hraniciam Monoteizmu).  Ide o nadmernosť vo vzťahu k priposvaniu obmedzení a hraníc 
Monoteizmu až do takej miery, že jeden odmieta skutočný status Dôkazov Allaha, ich 
realitu a pravdu alebo ide o Tafrít (nedbanlivosť) (to znamená nedbanlivosť vo vzťahu k 
hraniciam Tauhídu až do takej miery, že jeden prekročí hranice do bodu, kedy pripisuje 
dôkazom Allaha (pmsn) Absolútne Božstvo).  A oba prípady (Ifrat a Tafrít) predstavujú 
chybnú pozíciu. 
 
Neprimeranosť/nadmernosť (Ifrat) vo vzťahu k hraniciam Monoteizmu pre osobu 
predstavuje prekážku a prekročenie hraníc Monoteizmu, pretože popieranie spoznávania 
Ho je to isté ako popieranie Ho (SWT) a On (SWT) nie je poznávaný inak než 
prostredníctvom Jeho tváre, ktorou čelil stvoreniu, a tvárou sú Dôkazy (pmsn), Prorci a 
Miestodržitelia.  A Ifrat  (alebo nadmernosť) je v skutočnosti Kufr (neviera) a Širk 
(polyteizmus), a aj keď ten, ktorý v to verí, to nedeklaruje, vsktuku ide o Kufr.  Pretože 
Kufr je ukrývanie a zahaľovanie pravdy a reality a títo Mufritún (tí, ktorí prejavujú 
neprimeranosť/nadmernosť vo vzťahu k hraniciam Monoteizmu) zakrývajú pravdu a 
realitu Prorokov a Miestodržiteľov.  Zahaľujú ju a popierajú, pretože v ňu neveria.  A 
keďže táto pravda a realita (prorokov a miestodržiteľov) je tvárou Allaha, ktorou je On 
spoznávaný,53 preto sú v ich realite a pravde neveriacimi, ktorí neveria v Allaha, a v líšia sa v 
stupni Kufr, každý podľa svojej hodnosti. 
 
A na najnižšej hodnosti týchto stupňov popierania Prorokov a Miestodržiteľov človek 
stráca stupne poznania Allaha a stupne dokonalosti.  Čím väčší je stupeň popierania ich 
právd (pmsn), tým viac sa človek utápa v ignorancii ohľadom Allaha (SWT), pretože On 

																																																								
53 {Všetci, čo na zemi sú, dočkajú sa konca svojho a zostane iba tvár Pána tvojho, majestátnosti a 
veľkomyseľnosti plného.} {Súra Al-Rahman (Milosrdný) 55:26,27} 
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(SWT) je poznávaný prostredníctvom nich. 
 
A keď osoba vystúpi z ich Wilája (ich autority a prijatia ich božieho ustanovenia), vystúpi 
tak z Wilája/autority Allaha (SWT), a tak sa z neho stáva Káfir/neveriaci v Allaha (SWT), 
pretože neuveril v cestu, ktorá vedie k Nemu a k poznaniu Ho (SWT), a preto preň 
nebude prospešné tvrdenie, že je veriaci, zatiaľ čo sa vybral proti ceste, ktorá vedie k 
Nemu (SWT), a vybral sa cestou, ktorá vedie k Šajtánovi.  Príklad v súvislostii s touto 
záležitosťou: Máme farmu a smetisko.  Cesta č. 1 vedie na farmu a cestu č. 2 vedie na 
smetisko.  Nájdeme človeka, ktorý kráča po ceste č. 2 (na smetisko), avšak tvrdí, že ide na 
farmu.  Ako by sme ho v takom prípade opísali?  Minimálne by sme ho mohli označiť za 
klamára, a že skrýva pravdu, to znamená, že v ňu neverí, presnejšie, snaží sa zaviesť 
ostatných. 
 
Ifrat je tiež pripisovanie: pretože každý, kto stavia Dôkazy Allaha, ktorými sú Proroci a 
Miestodržitelia (pmsn) na roveň iných, učinil tak tvár Allaha a Jeho Božie Mená rovnými  
zvyšku stvorenia, pretože oni (pmsn) sú tvárou Allaha, ktorou On čelil Jeho stvoreniu, a sú 
Jeho Božími Menami v stvorení.  A tak najnižšia hodnosť uvedenia ich na roveň iných 
spôsobuje, že človek stráca hodnosť dokonalosti a poznania Allaha (SWT). 
 
Čo sa týka vyšších hodností uvedenia ich do pozície rovnej zvyšku stvorenia, to vedie 
človeka do ignorancie ohľadom Allaha (SWT), pretože tento človek bol ignorantom vo 
vzťahu k nim (pmsn) a každý, kto je ignorantom vo vzťahu k nim, je ignorantom ohľadom 
Allaha (SWT). 
 
Preto stavanie ich na roveň iným je Širk (pripisovanie/polyteizmus) o všetkých stupňoch a 
ich popieranie je Kufr (neviera) o všetkých stupňoch.54 
 
Na druhej strane Tafrít (nedbanlivosť ohľadom hraníc Monoteizmu, resp. stavanie 
dôkazov Allaha do pozície Absolútnych Bohov) vedie človeka do Širk, pretože pripisuje 
prorokom a miestodržiteľom (pmsn), ktorí sú tvárou Allaha, stupeň Absolútneho Božstva 
a nezávislosť od Allaha (SWT), resp. tvrdí tak, že Ho (SWT) nepotrebujú. 
 
A tiež ide o Kufr, pretože to vedie človeka k ukrývaniu a zahaľovaniu pravdy a reality 
Allaha (SWT), pretože Ho postavil na roveň iným než On spomedzi Jeho stvorenia a niet 
ničoho, čo by Mu (SWT) bolo podobné.  Všetko iné než On (SWT) je Jeho stvorenie, 
{Stvoriteľ neba a zeme, ktorý učinil vám manželky vaše z vás samých a stvoril zvieratá v 
pároch, a tým vás rozmnožuje.  A niet ničoho, čo by podobné Mu bolo a On je Počujúci a 
Vidiaci} {Súra Aš-Šúra (Porada) 44:11} 
 
Ľudstvo na tejto Zemi sa preplieta medzi týmito štyrmi stupňami Širk a Kufr.  Obklopujú 
každého syna Adama okrem oddaných služobníkov Allaha, ktorými sú Proroci a 
Miestodržitelia a tí, ktorí ich nasledujú, a ktorí pojedajú z ich úplneho božieho poznania.  
																																																								
54 Aj keď sú slová jasné, pre ešte väčšiu jasnosť vravím: Nie všetky stupne Kufr a Širk vedú človeka 
von zo slučky Viery. 
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Až kým nedosiahnu desať stupňov viery a desať stupňov poznania.  Tých, ktorí to 
dosiahnu, je veľmi málo a sú sotva spomenutí naprieč cestou ľudstva. 
 
A títo strážcovia/uprednostnení Allahom toto božie poznanie neodovzdali, ani ho 
nevyrozprávali od prorokov a miestodržiteľov, pretože im v tom bolo zabránené 55  z 
dôvodu, že ľudia (dokonca aj tí, ktorí v nich verili) nemali schopnosť toto poznanie uniesť, 
a preto boli ľuďom odovzdané iba dve písmená poznania. 
 
A dnes sa začína týchto 27 písmen poznania rozosievať medzi ľudí.  Každý, kto uverí v 
Qa’ima (Povstalca Rodiny Muhammada), v ne uverí (27 písmen) a každý, kto v Qa’ima 
neuverí, ten neuverí ani v ne.  K rozosievaniu dochádza kvôli prítomnosti ľudí a nositeľov 
27 písmen v tomto požehnanom čase, a sú to spoločníci Qa’ima.  A všetká chvála patrí 
Allahovi. 
 
A je vhodné, aby sme poukázali na deviáciu, ktorá uviedla ľudí do absolútneho Širk a 
Kufr, či už v súvislosti s Ifrat, alebo Tafrít, vo vzťahu k hraniciam Monoteizmu 
prostredníctvom príkladov z náboženstiev a doktrín. 	
	
 
 
Neprimeranosť/nadmernosť v hraniciach Monoteizmu (Wahabi) 

Vezmime si príklad z doktríny Wahhabi alebo tých, ktorí sa pomenovali Saláfi.  Tí 
považujú Posla Muhammada (požehnania a mier s ním a jeho rodinou) iba za 
sprostredkovateľa Slov Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho. Čo sa týka duše 
Muhammada (pmsnajr) a jeho rality/pravdy; (veria, že jeho duša a jeho pravda/realita) 
neubližujú, a ani nie sú na úžitok počas jeho života na tomto svete alebo po tom, čo sa 
presunul do Zhromaždenia vyššieho (Kráľovstvo nebeské). Ich viera, že neškodí, 
neprospieva, alebo neintervenuje, alebo nevie, alebo... alebo... je absolútny Širk 
(pridružovanie k Allahovi) a regresia z Islámu (odpadlíctvo), až ich tento postoj 
doviedol k ignorancii, s ktorou porušili ustanovenia a požiadavky Islámu a Koránu. 
A preto učinili Halal (povoleným) zabíjanie toho, kto povie 'La Illaha Illa Allah 
Muhammad Rasoul Allah (Niet Boha Okrem Allaha (a) Muhammad je Posol Allaha)' iba 
kvôli jeho viere, že Duša Posla (pmsnajr) (má schopnosť) uškodiť alebo byť na prospech, 
alebo intervenovať, alebo... alebo... po tom, čo odišiel z tohoto svetského života na 
základe Povolenia Allaha a skrze Allahovu, Oslavovaného, Všemohúceho, Schopnosť 
a Silu, aj keď Dhimmi (ľudia Dhimma alebo nemuslim (kresťan alebo žid), ktorí sú 
predmetmi muslimského štátu), nie je povolené zabiť a ich krv je rešpektovaná všetkými 
muslimami, a rešpektujú ju aj oni. 

A pravda, ktorú prehliadajú je, že prospech, ujma, intervencia a schopnosť ovplyvňovať 
v tomto svetskom živote sa vo všeobecnosti vzťahujú k Životu a povoleniu Allaha, 
Oslavovaného, Všemohúceho. A keďže Život je pre Prorokov, Miestodržiteľov a Poslov 

																																																								
55 Viď Addendum č. 1 
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potvrdený (ako konštantný); pretože vskutku oni sú Pánmi Mučeníkov voči Stvoreniu 
a oni sú medzi tými, ktorí boli zabití na ceste Allaha. Všemohúci povedal: {A nepokladaj 
tých, ktorí na ceste Božej boli zabití, za mŕtvych! Naopak, oni sú živí a u Pána svojho 
odmenu svoju užívajú} {Rod ‘Imránov: 169}. A ktokoľvek povie, že nie sú nažive u ich 
Pána prijímajúc obživu, ten obviňuje Prorokov a Miestodržieľov.  Ako môže povedať, že 
proroci a miestodržitelia nie sú nažive s ich Pánom, ak pripúšťa, že ten, ktorý je zabitý 
pod ich zástavou, je nažive s jeho Pánom a oni (pmsn) sú Vodcovia a Držitelia Zástav?! 

A tak život Prorokov a Miestodržiteľov je konštantný s ich Pánom, a preto Schopnosť je 
konštantná, pretože vskutku, efekt Duše, ktorá žiari Svetlom jej Pána na tento fyzický svet, 
je veľmi malý, pretože je zo Sveta, ktorý je dominantný nad týmto Svetom.  Preto to, čo 
ostáva, je Allahovo povolenie pre nich, aby mohli mať vplyv a Allah, Oslavovaný, 
povedal: {Hovoria: „Milosrdný si vzal deti!“ Sláva Mu! Ba, to služobníci sú iba Jeho 
ctihodní, ktorí sa skôr než On prehovoriť neodvážujú a iba podľa rozkazu Jeho jednajú. 
A On dobre vie, čo je pred nimi a čo je za nimi, a oni sa prihovárať nesmú, iba ak za 
toho, v ktorom On nájde zaľúbenie; a oni sa pred Ním trasú bázňou. A keby niekto 
z nich povedal: „Ja božstvom vedľa Neho som,“ toho by sme peklom odmenili, pretože 
takto My nespravodlivých odmeňujeme.} {Proroci: 26 - 29}. 

A preto sú nažive a sú schopní schopnosťou Allaha a toho, čo do nich bolo uložené 
Allahom zo Schopností a pracujú na základe povolenia Allaha a na základe príkazu 
Allaha. Presnejšie, Allah nám prikázal, aby sme si ich vzali za spôsob 
prístupu/prostriedok. {Tí, ktorých vzývajú, sami prostriedok hľadajú, ako čo najviac sa 
priblížiť k Pánovi svojmu, v milosť Jeho dúfajúc a trestu Jeho sa obávajúc, pretože Pána 
tvojho trest je veru obáv hodný} {Nočná cesta: 57}. 

Presnejšie, my ich tiež žiadame a oni sa môžu stať tými, ktorí sa za nás prihovoria 
u Allaha, aby mohol odpustiť naše hriechy {A nevyslali sme posla žiadneho, iba aby mu 
bola z dovolenia Božieho preukazovaná poslušnosť. Avšak ak k tebe (Muhammad) prídu 
po tom, čo sami sebe ukrivdili, prosiac Boha o zľutovanie pre nich, potom veru uvidia, že 
Boh Odpúšťajúci kajúcníkom a Zľutovný je} {Ženy: 64}. 

Čo sa týka toho, ktorý limituje ich (schopnosť) ovplyvniť a ich spôsobilosť obmedzuje na 
ich fyzickú existenciu v tomto svetskom živote, ten je ignorujúcim pravdy v súvislosti s 
touto záležitosťou a nedbá (na skutočnosť), že sú nažive s ich Pánom a sú nástrojmi 
Allaha.  Sú pracovníci s Allahom a im sú dané úlohy a práce, ktoré vykonávajú. Presne 
ako Džibra’el (Gabriel) (pmsn), Anjel, a ten, (ktorý) je nažive s jeho Pánom a Duch, 
a nie fyzické telo v tomto svete, (má schopnosť) spôsobiť ujmu a prospech, a pracoval, 
a pracuje, a bude pokračovať vo vykonávaní jeho práce na základe povolenia Allaha. 

Potom tvrdili, že popretie mediácie alebo intervencia je čistý Monoteizmus, zatiaľ čo padli 
do toho najoporvhnutiahodnejšieho druhu Širk a Kufr (Polyteizmus a Neviera) svojou 
vierou, pre ktorú Allah nezoslal žiadnu autoritu, presnejšie, Korán ju neguje a vyvracia. 
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A tak trvdia, že nechú vytvoriť medzi nimi a Allahom mediátora alebo intervenujúceho, 
a že ten, ktorý vytvorí medzi ním a medzi Allahom prostredníka, je Polyteista (Mušrik) 
a Neveriaci (Kafir) a opomenuli (uvedomenie si), že toto je presne postoj Iblísa (Nech ho 
Allah Preklína), ktorý odmietol Príkaz Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, vytvoriť 
prostredníka a intervenujúceho preň v rukách Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, 
pretože Iblís (Nech ho Allah Preklína) zvykol uctievať Allaha, presnejšie, bol Pávím 
Anjelom kvôli hojnosti jeho uctievania a neodmietol uctievať Allaha. Avšak odmietol sa 
pokoriť pred Adamom a odmietol, aby sa Adam stal jeho Qiblou (smerom uctievania) 
smerom k Allahovi, a tým Iblís (Nech ho Allah Preklína) odmietol Adama ako 
prostredníka k Allahovi, a ako jeho intervenujúceho v rukách Allaha. 

A to je postoj tých (ignorantov) dnes, pretože ide o presne predchádzajúci postoj Iblísa, a 
z Náboženstva Monoteizmu nerozumejú ničomu. A zapreli/zišli z cesty Náboženstva, 
presne ako Allahov Posol (pmsnajr) o nich informoval a z Náboženstva nerozumejú ani 
tomu najzjavnejšiemu. Keby len dávali pozor na seba samých a čítali príbehy Prorokov 
a Poslov a čítali Korán, a rozjímali nad ním.  Avšak po všetkom, čo bolo vykonané, sú 
od toho ďaleko, pretože nepoznajú nič než Svet Tiel a chcú naliať všetko Poznanie cez 
ich obmedzené vedomosti, aj keď Allah sa nepozrel na Svet tiel, odkedy ho stvoril, presne, 
ako povedal Allahov Posol (pmsnajr) a oddeľujú svet Duší od svetu tiel úplným 
oddelením, ako keby s ním nemal nič spoločné. A preto pre nich nemá žiadna Duša 
žiaden efekt, prospech, alebo ujmu, alebo schopnosť intervencie, dokonca ani Duše 
Prorokov a Miestodržiteľov. A ak by uvažovali nad Knihou Allaha, našli by medzi tým, 
ako Ježiš (pmsn) zosiela mier na seba, a tiež Allahovo zosielanie mieru na Jáhju (pmsn). 
Pretože toto je stav Ježiša (pmsn): {A dal, aby mier bol so mnou v deň, keď som sa 
narodil, i v deň, keď zomriem, i v deň, keď k životu budem zase prebudený.“} {Mária: 
15}, a toto je stav Jáhju (pmsn): {Mier buď s ním v deň, kedy sa narodil, i v deň, kedy 
zomrel, i v deň, keď k životu bude zas prebudený!} {Mária: 15}. Aj keď Ježiš (pmsn) je 
vyššej hodnosti, než Jáhja (pmsn). 

A preto, ak by premýšlali na týmito Veršami, vedeli by, že Ježiš (pmsn) dosiahol (hodnosť) 
rastom.  Stal sa tým, ktorý zosiela mier a dáva bezpečie sebe a iným, než je on, pretože 
on je intervenujúci, ktorého intervencia je prijatá Vyššou Hodnosťou v Tomto Svete a na 
Druhom Svete, zatiaľ čo na Jáhju (pmsn) zoslal mier Allah, Oslavovaný, Všemohúci. A tak 
Ježiš (pmsn) pre týchto (ignorantov) neškodí a neprospieva, zatiaľ čo Allah, Oslavovaný, 
Všemohúci, dal, aby zoslal mier sám na seba, a aby dával sebe bezpečeie, a tak sa stal 
Mierom a Bezpečím, zatiaľ čo Ten, Ktorý pôvodne dáva bezpečie a zosiela mier, je 
Allah, Oslavovaný, Všemohúci, Mierotvorca a Zabezpečovateľ. 

A tak Ježiš (pmsn) zosiela mier a dáva bezpečie, pretože záležitosť je delegovaná na Ježiša 
(pmsn).  V opačnom prípade ako by sa mohol rozhodnúť, že jedinec je v bezpečí 
a požehnaný v prítomnosti Allaha, ak by naň záležitosť nebola delegovaná? A dôvod pre 
toto poverenie je: že Ježiš (pmsn) je Manifestáciou/Zjavením Allaha, Oslavovaného, 
Všemohúceho, v Hodnosti, ktorá ho na to kvalifikuje, a tak Ježiš (pmsn) je povstaním 
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Allaha, „ ... A tvoje povstanie na Seire a tvoje objavenie sa na Hore Faran ...“ 56   
 

	
Monoteizmus wahabiov a zrušenie mediácie a intervencie Prorokov a 
Miestodrži teľov 
	
Všemohúci povedal: {Vskutku tí, ktorí neveria v Boha a poslov Jeho a chcú oddeliť 
Boha od poslov Jeho, vravia: „Veríme v jednu časť a v inú neveríme,“ a chceli by sa 
uberať cestou medzitým. A takí sú po pravde neveriaci! A pre neveriacich sme pripravili 
trest ponižujúci.} {Surat An-Nisā’ (Ženy): 150 & 151}. 
 
Vskutku záležitosť zrušenia úlohy a statusu Prorokov a Miestodržiteľov nie je ničím 
novým. Presnejšie, začala sa pri prvom Prorokovi, ktorý bol stvorený Allahom, 
Oslavovaným, Všemohúcim a bol to Adam (pmsn), pretože Iblis (nech ho Allah preklína) 
poprel, odmietol a neuveril v úlohu Adama (pmsn).  Odmietol sa mu pokloniť, 
a neprijal, aby sa Adam (pmsn) stal jeho Qiblou (smerom uctievania) k Allahovi. 
Iblís neodmietol vieru v Allaha ani neodmietol Allaha uctievať, avšak odmietol sa 
pokloniť Adamovi.  Odmietol prijať uprednostnenie Adama, a to, že Adam bol Qiblou 
(smerom uctievania), schopným intervencie /prostredníkom/sprostredkovateľom 
k Allahovi. A možno je správne uviesť, že Iblís dosiahol monoteizmu wahabiov pred tým, 
než ho dosiahli oni sami, a možno (je správnejšie uviesť, že) ich nainfikoval jeho chorobou 
a vyprovokoval ich jeho volaním, a tak zistil, že odpovedali najlepšie a patria medzi 
uprednostnených spomedzi tých, ktorí nasledovali jeho kroky ohľadom zapierania 
Strážcov/Preferovaných Allahom (pmsnv). 
 
A Allah, Oslavovaný, Všemohúci, už Iblisov prípad objasnil v Koráne tým najjasnejším 
prejavom, a ak rozumná osoba, ktorá je pri zmysloch, premýšľa nad Koránom, nenájde 
rozdielu medzi ním a medzi wahabi, presnejšie, nielen že wahabi popierajú hodnosti 
Prorokov a Miestodržiteľov, ich intervenciu a fakt, že predstavujú Qiblu (smer uctievania) 
Allaha; {A hľa, vraveli sme anjelom: „Padnite na zem pred Adamom!“ A padli na zem 
všetci okrem Iblísa, ktorý medzi džinov patril a rozkazu Pána svojho sa sprotivil. Azda 
vezmete si ho a potomkov jeho za ochráncov namiesto Mňa, aj keď vašimi sú nepriateľmi? 
Aká zlá to bude výmena pre nespravodlivých! } {Surat Al-Kahf (Jaskyňa): 50}.  Ba 
dokonca prekonávajú Iblísa v jeho neviere a jeho popieraní Hudžadž (Dôkazov) Allaha, 
pretože zbúrali Čisté, Prastaré Posvätné miesta odpočinku Hudžadž (Dôkazov) Allaha, 
Rodiny Muhammada (pmsnv) a sú to miesta Milosti a Požehnaní Allaha (swt.).  Preto je 
ich závisť a nenávisť voči Rodine Muhammada (pmsnv) nad slnko jasné a rozsah 
podobností medzi wahabi a Iblísom je viac než jasný. Všemohúci povedal: {Riekni (Ó, 
Muhammad), „Nežiadam od vás odmenu žiadnu iba ak lásku k blížnym.“ } {Surat Aš-
Šūraá (Porada): 23}. 
 

																																																								
56 Du’a Al Sama’a 
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A tak nakoľko jasná je ich zlovôľa voči Rodine Muhammada (pmsn) 
vychádzajúca z deštrukcie ich hrobov! A ako sú vzdialení od lásky (k Rodine 
Muhammada pmsnv), že Allah prikázal muslimom Jeho, Všemohúceho, výrokom: {A 
hľa, vraveli sme anjelom: „Padnite na zem pred Adamom!“ I padli všetci okrem Iblísa, 
ktorý povedal: „Mám padnúť na zem pred tým, ktorého si z hliny stvoril?“} {Surat Al-’Isrā’ 
(Nočná cesta): 61}.  To všetko by bolo postačujúce na objasnenie ich kráčania (v stopách) 
Iblísa, v stopách neviery v Strážcov Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho. 
 
Pretože Iblís (nech ho Allah preklína) nebol spokojný s tým, že jeho intervenujúcim u 
Allaha a prostredníkom medzi ním a medzi Allahom, a jeho Qiblou (smerom 
Uctievania) k Allahovi je Allahov Prorok, Adam (pmsn). A tí zblúdilí zavádzajúci 
nasledovníci Iblísa v popieraní Allahových Strážcov neprijímajú Proroka Muhammada 
(pmsnajr) ako schopného intervencie u Allaha, ako mediátora medzi nimi a Allahom 
a ich Qiblu (smer Uctievania) k Allahovi, ale presnejšie, nepripúšťajú ani len to, že Milosť 
a Požehnania Allaha sa znesú na toho, kto navštívi hroby/mauzóleá Rodiny Muhammada 
(pmsn), ktorých Allah prikázal muslimom milovať vo Svätom Koráne {A uistil sa Iblís, že 
úsudok jeho a ich bol pravdivý, lebo ho nasledovali všetci okrem skupiny veriacich.} {Surat 
Saba’ (Sabá): 20} 
 
A je na každej rozumnej osobe, aby premýšľala: Existuje niečo evidentnejšie a jasnejšie, 
než wahabi a ich nasledovanie Iblísa v neviere a popieraní úlohy Hudžadž (Dôkazov) 
Allaha a Jeho Nástupcov spomedzi Prorokov a Miestodržiteľov? A používajú lživé 
odôvodnenie, aby zakryli ich nenávisť voči Hudžadž (Dôkazom) Allaha a Jeho Nástupcov 
na Jeho Zemi, veľmi slabou argumentáciou: 
 
- Že viera v schopnosť intervencie Stvorením v rukách Allaha je Širk (Polyteizmus). 
- Že viera, že Stvorenie napĺňa potreby skrze povolenie Allaha, je Širk. 
A v krátkosti: Veria, že viera v prítomnosť mediátora medzi uctievajúcim a Uctievaným 
je Širk (pripisovanie niekoho/niečo k Allahovi) a túto vieru popierajú a odmietajú sa ňou 
riadiť. A viem si predstaviť, že ak by vzali v úvahu postoj Iblísa vo vzťahu k Adamovi, 
nepovažovali by to za postoj odlišný, ani len o chlp, od ich postoja ohľadom popierania 
mediátora a Qibly (smeru Uctievania) k Allahovi, Oslavovanému, {A hľa, vraveli sme 
anjelom: „Padnite na zem pred Adamom!“ I padli všetci okrem Iblísa, ktorý povedal: 
„Mám padnúť na zem pred tým, ktorého si z hliny stvoril?“} {Surat Al-’Isrā’ (Nočná cesta): 
61}, {A uistil sa Iblís, že úsudok jeho a ich bol pravdivý, lebo ho nasledovali všetci okrem 
skupiny veriacich.} {Surat Saba’ (Sabá): 20}. 
 
A toto je niekoľko bodov za účelom objasnenia a nejasností zmätených, ktorí sa dožadujú 
pravdy a možno si všimnú fakt, že (keď) Allah najprv (stvoril stvorenie, aby Ho uctievalo), 
On učinil (toto uctievanie) pokorením sa pred Jeho Nástupcom (Kalifom) a mediátorom 
medzi Ním a medzi nimi, a možno oni neodmietnú pokorenie sa a príjmu úlohu 
Nástupcu Allaha na Jeho Zemi ako Mediátora Allaha, a Schopného Intervencie v rukách 
Allaha skrze jeho pravdu, ktorá nezomiera a nepominie fyzickou smrťou alebo 
ukončením jeho existencie. A preto pokiaľ pretrváva ich pravda, pretrváva aj ich 
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schopnosť intervencie a mediácia. A možno zanechajú nasledovanie Iblisa v popieraní 
mediácie a popieraní Mediátora (Nástupcu Allaha). 
 
A spoliehajúc sa na Allaha, vravím: 
 
1 – Obrátenie sa na doktorov a užívanie liečiva nepredstavuje Pripisovanie k Allahovi 
(Širk), a liečivo by nebolo pre ľudí prospešné, ak by to nebola vôľa Allaha, a ak by 
doktorovi a liečivu neudelil schopnosti byť prospešnými pre ľudí. Rovnako ako v prípade 
Duší.  No tentokrát sú doktormi Duše Prorokov a zdokonaľujúci liek, ktorý udeľujú tým, 
ktorí si ich vezmú za lídrov. A tak obrátenie sa na nich nie je Pripisovanie k Allahovi 
(Širk), pretože oni nie sú ľuďom prospešní, iba ak s dovolením Allaha. Taktiež odvrátenie 
sa od nich je extrémna ignorancia a neviera, pretože oni sú príčinami liečenia Duší 
a Allah pre nich učinil túto hodnosť, keď ich stanovil Jeho Nástupcami, ktorými čelí 
zvyšku Jeho stvorenia na Jeho Zemi, a nikomu neprináleží, aby im odobral (hodnosť), 
a ktokoľvek namieta, stane sa ako Iblís, ktorý sa odmietol pokoriť pred prvým z nich 
(Adamom (pmsn)). 
 
2 – A tiež by neboli prospešní, ak by to nebola vôľa Allaha, presne ako doktori a liečivá. 
A tak sa musí (jeden) s modlitbou obrátiť na Allaha, aby boli doktor a liečivo prospešné 
pre chorých, a aby z nich mohli mať chorí osoh, pretože nie sú na prospech, a ani 
nemajú schopnosť intervencie, iba ak s Dovolením Allaha a z Jeho Vôle. 
 
3 – Ktokoľvek, kto sa otočí k doktorovi Duší, Prorokovi a Miestodržiteľom, a prestane 
sa obracať s modlitbou na Allaha, a verí, že oni (Proroci a Miestodržitelia) mu budú na 
prospech bez jeho potreby obrátiť sa na Allaha a bez Dovolenia Allaha, vskutku padol do 
Širku a stal sa Mušrík (polyteista), a oni mu nebudú na osoh s ničím, ani on nebude mať 
žiaden osoh z nich, {V ten deň nepomôže prihovorenie sa nikomu okrem toho, ktorému 
to Milosrdný dovolí, a toho, ktorého reč sa mu zaľúbi.} {Surat Ţāhā (Ta-Ha): 109}. 
{A nebude platné u Neho prihovorenie sa žiadne iba ak pre toho, komu On to dovolí. 
A až nakoniec strach vyprázdni srdce ich, povedia: „Čo vravel Pán váš?“ a bude im 
povedané: „Pravdu, a On Vznešený je i Veľký.“} {Surat Saba’ (Sába): 23}. 
 
4 – A ktokoľvek sa otáča od nich a tvrdí, že sa obracia priamo k Allahovi, aby nebol 
Mušrík (polyteista), jeho postoj sa preto stáva rovnakým, ako postoj Iblísa a niet medzi 
nimi rozdielu. Pretože je neveriacim v ich hodnosť, ktorú pre nich Allah stanovil a je 
neveriacim v Príkaz Allaha, a táto osoba je vylúčená z Milosti Allaha, a jeho uctievanie je 
presne ako uctievanie Iblísove (nech ho Allah preklína). 
 
Al Sádiq (pmsn) povedal: „...Iblís bol prvým, ktorý použil Qiyas (analógiu/analogické 
prirovnanie) a stal sa arogantným. A arogancia bola prvou (formou) neposlušnosti, ktorou 
nepočúvol Allaha, on (pmsn) povedal: ‚Pretože Iblís povedal: „Ó, Pane! Ospravedlň ma od 
padnutia na zem pred Adamom a budem ťa uctievať uctievaním, ktorým ťa neuctieval ani 
blízky Anjel, ani Prorok. A tak Allah povedal: „Nemám potrebu tvojho uctievania, ale 
túžim byť uctievaný tak, ako chcem Ja, a nie ako chceš ty.“ A tak odmietol pokoriť sa. 
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A tak Allah, Požehnaný, Vysokopostavený, povedal: „Choď odtiaľ preč, pretože vskutku 
si prekliaty/zlý a na teba spadá Môj Hnev/Kliatba až do Dňa Súdneho...“57		
 
5 – Každý, kto rozumie tomu, čo som objasnil vo viac než jednej knihe a naprieč tým, 
(čo sa nachádza) vo Svätom Koráne ohľadom Kráľovstva Nebeského, bude vedieť, že títo 
Strážcovia, Proroci a Miestodržitelia (pmsn) sú Mediátormi medzi Uctievaným 
a uctievajúcimi, a to je povinnou a nevyhnutnou záležitosťou.  Nie je to vec voľby pre 
služobníkov/uctievajúcich, keďže hodnosť a stupeň týchto strážcov je nad služobníkmi, 
a preto to musí byť tak, že uctievajúci prejdú okolo nich (pmsnv), aby dosiahli 
Uctievaného.  
 
	
	
Podobnosť medzi Charidži tmi a Wahabizmom 

Základným princípom charidžitov vystupovať proti Alímu, synovi Abi Táliba (pmsn), 
presnejšie, ich vystúpenie z Islámu, predstavuje ich výrok: (Niet vlády s výnimkou Allaha), 
(toto je) klamlivé čierno-biele vnútro a nemôže ním byť oklamaný nik iba ak arabskí 
ignoranti, ktorí sotva rozumejú reči {Kočovní Arabi sú najhorší v neviere a v pokrytectve a 
najviac naklonení prehliadať obmedzenia, ktoré Boh zoslal Poslovi Svojmu. A Boh je 
vševediaci, múdry} {9:97}. 

Toto vravia charidžiti: (Niet vlády s výnimkou Allaha). A toto sú slová pravdy, pretože 
vskutku Vláda patrí Allahovi. 

Čo sa týka ich zjavného uctievania, patrili medzi ľudí, ktorí vykonávali najväčší (počet 
úkonov) uctievania a patrili medzi ľudí, ktorí sa vždy modlievali v mešitách a 
zhromaždeniach. 

Čo sa týka ich boja za ich vieru, je postačujúce vedieť, že sa zúfalo snažili (bojovali v 
Nahrawane, až (z nich) neprežil nik okrem niekoľkých. 

Napriek tomu všetkému nevedeli, presnejšie, neniesli z Islámu nič. 

A toto sú dva Hadísy od Allahovho Posla (pmsnajr) o charidžitoch na začiatku čias a na 
konci čias (wahabi). 

Prvý Hadís 

Od Abi Saída Al Khidryho (nech je s ním Allah spokojný), že povedal: (Zatiaľ čo sme boli 
s Allahovým poslom, požehnania a mier s ním, zatiaľ čo vyriekaval prísahu, potom k nemu 
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prišiel Dhu-AlKhuwaysira a je to muž z Bani Tamim, a tak povedal: “Ó, Allahov Posol! 
Buď spravodlivý.” 

A tak on (pmsnajr) povedal: “Beda ti, kto koná spravodlivo, ak ja nekonám spravodlivo? 
Vskutku by si bol sklamaný a stratený, ak by som nebol spravodlivý” 

A tak Umar povedal: “Ó, Allahov Posol! Daj mi dovolenie podrezať mu krk” 

A tak on (pmsnajr) povedal: “Nechaj ho napokoji, pretože vskutku má spoločníkov, 
ktorých modlitba by bola urážkou tvojej modlitby, ak by si sa s nimi modlil a je to podobné 
s ohľadom na ich pôstenie sa vo vzťahu k tvojmu pôsteniu sa, oni čítajú Korán, ale 
neprejde ani len ich kľúčnou kosťou (to znamená, Korán je iba na ich jazykoch a 
nezasahuje ich srdcia), vystupujú z náboženstva ako šíp, keď vystúpi z koristi (to znamená, 
ako keď je korisť zasiahnutá šípom a šíp cez ňu preletí, a rýchlo vyletí zo zadnej strany bez 
toho, aby mal čokoľvek na sebe), pozriete sa na hrot šípu, no nič na ňom nenachádzate, 
potom sa pozriete na jeho strany, no nenájdete nič, potom sa pozriete na jeho čepeľ, (a to 
je telo šípu, kde sa nachádzajú pierka), a nič na nej nenachádzate, potom sa pozriete na 
jeho pierka, no nič na nich nenájdete, (a šíp) predišiel odpadu a krvi (to znamená, že šíp 
preletel korisťou bez toho, aby na ňom bol odpad alebo krv), ich znamením je čierny muž, 
(vyššia) časť jednej z jeho rúk je ako prsník ženy alebo ako trasúci sa kus mäsa, a výjdu 
von počas doby, keď bude medzi ľuďmi odlúčenie/rozdelenie“ 

Abu Sa’íd povedal: (Prisahám, že som tieto slová počul od Allahovho Posla, mier 
a požehnania s ním, a prisahám, že Ali, syn Abi Táliba, proti nim bojoval a ja som bol 
s ním. 

A preto prikázal, aby priviedli tohoto muža, a tak muž prosil/žiadal, a tak ho priviedol 
dopredu, až som naň pozrel po opise Proroka, požehnania a mier s ním, tým, čím ho 
opísal).58  

Druhý Hadís (Tradícia) ohľadom kharijitov Konca čias (wahabi): 

Od Sawída, syna Ghafláha, on povedal: Alí povedal: “Ak som k vám hovoril slová 
Allahovho Posla, tak vskutku radšej by som padol z oblohy na zem, než klamať, a ak by 
som rozprával v tom, čo je medzi vami a mnou, potom (poviem), že vojna je podvod/klam. 
Počul som, ako Allahov Posol, mier s ním, vraví: ‘Na Konci čias prídu mladí ľudia, ktorých 
sny sú nerozumné, budú hovoriť o dobru, o ktorom hovoria tí najlepší z ľudí (to znamená, 
že budú hovoriť o monoteizme, pretože wahabi tvrdia, že sa snažia o monoteizmus a 
odmietajú pripisovanie k Allahovi (polyteizmus/širk)). Vychádzajú von z islamu ako šíp z 

																																																								
58 Sahih Al-Bukhari – Al-Bukhari: zv. 4, str. 179. 
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koristi, ich viera neprekročí ich hrdlá, a tak kdekoľvek ich stretnete, zabite ich, pretože 
vskutku ich zabitie si so sebou nesie odmenu v Súdny deň pre toho, kto ich zabil.“59  

A pokladám za nevyhnutné analyzovať to, na čom kharijiti zakladajú (ich postoj/vieru), 
teda čo myslia výrokom (Niet vlády s výnimkou Allaha) (a poukázať) na rozsah 
podobnosti medzi (ich postojom/vierou) a medzi údajným monoteizmom wahabiov, aby 
bolo jasné, že wahabi su charidžiti Konca čias. 

Keď Ali (pmsn) počul výrok charidžitov, že „Niet vlády s výnimkou 
Allaha,“ povedal: ((Ich výrok) je slovom Pravdy, ktorým prinášajú do popredia klam, 
pretože, áno, je to pravda, že niet vlády s výnimkou Allaha a vskutku pre ľudí musí 
existovať buď bohabojný cnostný vodca alebo zlý vodca, veriaci koná dobré skutky pod 
jeho vládou, zatiaľ čo neveriaci si užíva (svetské benefity) pod jeho vládou. Allah nesie 
všetko až do konca počas jeho vlády. Skrze vládcu sa zbiera daň, bojuje sa proti 
nepriateľovi, cesty sú zabezpečené a práva slabých sa domáha od silných. Až kým dobrý 
(bohabojný/cnostný) nájde mier a stane sa chráneným pred zlým). 

A v ďalšej tradícii sa uvádza, že keď Ali (pmsn) počul ich výrok/postoj, povedal: „Vo 
vzťahu k vám očakávam vládu Allaha.“ Potom povedal: „Čo sa týka dobrej autority, 
cnostná osoba pod ňou koná dobré skutky. Čo sa týka zlej autority, ten, čo koná zlo, si pod 
ňou užíva (svetské benefity), až kým sa jeho čas nenaplní a neprekoná ho smrť.“ 

Vskutku význam sloganu (Niet vlády s výnimkou Allaha) je: Zvrchovanosť Allaha, to 
znamená, že ktokoľvek, kto tento slogan vztýči, nesmie akceptovať nič iné než 
Zvrchovanosť Allaha, ktorá je prezentovaná Božím Právom a Vládcom, ktorý je 
vymenovaný Allahom. A preto ten, ktorý vztýči tento slogan, sa má dožadovať toho, aby 
bolo Božie Právo implementované a umožňujúc/zmocňujúc ustanoveného Vládcu 
Allahom. Toto je význam slov „Niet vlády s výnimkou Allaha,“ a toto má byť 
účel/požiadavka pre kohokoľvek, kto vztyčuje tento slogan. Ale charidžiti prišli s týmito 
slovami, aby znesvätili Zvrchovanosť Allaha, pretože ich vskutku vztýčili do tváre Aliho 
(pmsn), ktorý je Nástupcom Allaha a ustanoveným Miestodržiteľom Allaha. Podľa 
zjavného z ich reči neodmietajú Allaha, odmietajú iba Aliho (pmsn). Avšak ak sa pozrieme 
lepšie a porozmýšľame nad ich postojom, zistíme, že ich postoj je presne ten istý ako 
postoj Iblísa, ktorý sa neodmietol pokloniť Allahovi, presnejšie, bol to Páví anjel kvôli 
množstvu jeho uctievania, ale odmietol sa pokloniť Adamovi (pmsn), Nástupcovi Allaha. 

A odpoveď Imáma Aliho (pmsn) v zneuctení/refutovaní ich účelu je dnešná realita, 
pretože s prítomnosťou ľudskej spoločnosti musí byť Právo a Vládca, ktorý Právo 
implementuje, za účelom regulovania života v spoločnosti. A tak keď boli Božie právo 
a Vládca (cnostný/spravodlivý, bohabojný), ktorý bol ustanovený Allahom, odmietnuté, je 
nevyhnutné, že prichádza právo, ktoré bolo písané človekom a Vládcom tyranom (Zlým), 

																																																								
59 Sahih Al-Bukhari – Al-Bukhari: zv 4, str. 179. 
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pretože realita nikdy neostavá bez obidvoch. On (pmsn) povedal: (A vskutku pre ľudí 
musí byť buď cnostný/bohabojný líder alebo zlý líder). 

Teraz iba žiadam, aby sme analyzovali tri postoje: 

Iblís (nech ho Allah preklína): Sa odmietol pokloniť Adamovi, (odmietol Adama 
ako „Allahovho Nástupcu“ a prostredníka medzi ním a Allahom.) 

Charidžiti: Odmietli, aby sa Vládcom stala ľudská bytosť, ktorá je ustanovená Allahom, 
pretože povedali „Niet vlády s výnimkou Allaha“ a povedali, že netúžia po žiadnej inej 
autorite než po Allahovi (to znamená, že odmietli, aby sa ľudská bytosť stala „Nástupcom 
Allaha“ a prostredníkom medzi nimi a medzi Allahom.) A týmto hlásajú monoteizmus 
a odmietnutie širku (polyteizmu/pripisovanie Allahovi)!! 

Wahabi: Odmietajú prijať, že by sa ľudská bytosť mohla stať „Nástupcom Allaha“, 
prostredníkom medzi nimi a medzi Allahom, a tiež týmto hlásajú monoteizmus 
a odmietnutie širku (polyteizmu/pripisovanie Allahovi)!!! 

Aký je rozdiel medzi tromi postojmi??!! 

Ak sa detailne pozrieme na tri postoje, zistíme, že podobnosť medzi postojom charidžitov 
a postojom Iblísa si môže vyžadovať objasnenie, ktoré bolo prezentované vyššie, ale čo sa 
týka podobnosti medzi postojom wahabiov a postojom Iblísa, nemyslím, (že je potrebné 
akékoľvek objasnenie), pretože ich postoj/viera je taká istá, ako postoj Iblísa, potom kde je 
priestor na ojbasnenie, ak by sme ho chceli? (to znamená, že záležitosť je známa a 
objasnenie nie je potrebné). 
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Nedbalosť voči  hraniciam monoteizmu 

Vezmime si príklad Nasara (Nasrani/kresťanov) a odtiaľ prejdeme ku sekte Wahabi. 

Nasara alebo ako sa pomenovali, kresťania, pripísali Allahovmu Prorokovi, Ježišovi 
(PMSN), ktorý bol služobníkom zo služobníkov Allahových, Absolútne Božstvo 
a Absolútne Bohatstvo. A ich jediný dôkaz/argument je niekoľko slov z ich 
Evanjelií.  Napríklad keď Ježiš (PMSN) vraví: ‚Môj Otec‘ a ‚Syn,‘ aj keď všetky tieto 
slová sú interpretované vo význame charakteristík/vlastností otcovstva a synovsta, a nie sú 
jeho podstatou. To znamená Milosť, Zdvorilosť a Výchova a... a Dávanie, ktoré možno 
dosahuje až k obetovaniu seba od otca k synom a Allah, Oslavovaný, Všemohúci, zdieľa 
s otcovstvom niektoré vlastnosti, ak máme na pamäti Jeho, Oslavovaného, Bohatstvo. 
Taktiež z polohy syna vo vzťahu k otcovi je možné vidieť Vlúdnosť a Svedomitosť 
spravodlivého Syna k jeho Otcovia a jeho poslušnosť voči Nemu v súlade so správaním 
Prorokov a Miestodržiteľov k Allahovi, Oslavovanému, Všemohúcemu. 

A Allah, Slávny, Všemohúci, dosahuje vo vzťahu k Jeho služobníkovi dávanie, až kým mu 
On dá všetko, a preto On, Slávny, Všemohúci, adresuje Jeho služobníkovi (hovoriac): „Ja 
som Nažive a nezomieram a vskutku som ťa učinil tým, ktorý je nažive a nezomiera, Ja 
niečomu poviem buď a stane sa tak a vskutku som dal, aby si riekol niečomu buď, a tak 
sa stane.“ 60  To znamená byť opísaný opisom Božstvo v Stvorení, to znamená, že 
služobník je opísaný niekoľkými atribútmi Božstva majúc na pamäti jeho núdzu (jeho 
potrebu Allaha swt.). Pretože tento služobník je nažive a nezomiera, a povie niečomu staň 
sa, a tak sa stane, a (toto) je atribút Božstva. Avšak ten, ktorý mu to udelil, je Allah, 
Oslavovaný, Všemohúci, a on je v núdzi a chudobný vo vzťahu k Allahovi, a takým 
ostáva. Čo sa týka Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, On bol, je a ostane nažive, 
a nezomiera, a On povie niečomu staň sa, a preto sa tak stane bez toho, aby On 
potreboval (vyhľadať) kohokoľvek. A toto jasne rozlišuje medzi tým byť opísaný 
opisom/atribútom Božstva v Stvorení (alebo Tvárou Allaha, alebo Rukou Allaha, alebo 
Povstaním Allaha na Sai’re, alebo Objavením sa Allaha na Fa’rane), 61  ktoré bolo 
reprezentované tým najmimoriadnejším z Jeho preferovaných/Strážcov ako Muhammad 
(PMSNAJR) a Ježiš (PMSN) a medzi Skutočným Absolútnym Božstvom, ktoré je 
vyhradené a limitované pre Allaha, Sláva Mu, Všemohúcemu. 

																																																								
60 Bihar Al Anwar: Zv. 90, str. 376. 

61 Všemohúci povedal: {V ten deň budú jedny tváre žiariace a ku svojmu Pánovi Hľadiace*} 
{Svätý Korán Súra Al-Qijáma (Zmŕtvychvstanie): 22 & 23} 

Všemohúci povedal: {Tí, ktorí ti (Muhammad) vernosť prisahajú, prisahajú valstne Bohu a ruka 
Božia spočíva na rukách ich.} {Svätý Korán Súra Al-Fath (Úspech): 10} 

A v Due Al Samat: “…a skrze Tvoje Povstanie na Sai’ire a Tvojom objavení sa na Farane…” 
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- {A veru sú neveriaci tí, ktorí vravia: „Mesiáš, syn Márie, je Boh!“ A vravel Mesiáš: „Ľud 
Izraela, uctievajte Boha, Pána Môjho i Pána vášho! Kto bude pridružovať k Bohu, tomu 
Boh zakáže vstup do Raja a bude mu príbytkom oheň pekelný; a nespravodliví nebudú 
mať pomocníkov.} {Svätý Korán Súra Al-Ma’idah (Prestretý stôl): 72} 

- {A sú veru neveriaci tí, ktorí prehlasujú: „Boh je tretí z trojice“ – zatiaľ čo niet božstva 
okrem Boha jediného. A ak neprestanú s tým, čo hovoria, veru sa dotkne tých, ktorí 
z nich sú neveriaci, trest bolestný!} {Prestretý stôl: 73} 

- {Prečo sa teda kajúcne neobrátia k Bohu a neprosia Ho o odpustenie, keď Boh dozaista 
je odpúšťajúci, zľutovný} {Prestretý stôl: 74} 

- {Mesiáš, syn Márie, nie je viac než posol, pred ktorým boli už poslovia iní. A matka jeho 
bola pravdovravná – a obaja sa živili pokrmami. Nazri, ako im objasňujeme znamenia 
a pozri, do akých lží sa dostali} {Prestretý stôl: 75} 

- {Keby bolo na nebi a na zemi božstva iného okrem Boha, veru by už obaja boli skaze 
prepadli. A o čo je Boh, Pán Trónu, slávnejší než to, čo mu pripisujú!} {Svätý Korán Súra 
Al-‘Anbya (Proroci): 22}  
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On je Allah, Jeden, Nedeliteľný  a všetko ostatné je Jeho Stvorenie 

Allah (swt.) odpovedal vo Svätom Koráne všetkým tým, ktorí tvrdili, že Allah (swt.) má 
syna, ktorý je samostatný od Neho alebo syna, ktorý sa z Neho narodil, alebo syna, ktorý 
bol z Neho vytvorený, to znamená absolútne Božstvo, ktoré bolo vytvorené 
z Absolútneho Božstva. Alebo tým, ktorí tvrdia, že stvorená ľudská bytosť sa môže 
pozdvihnúť/povýšiť (v hodnostiach a stupňoch), až sa stane spojeným s Absolútnym 
Božstvom, to znamená (až) sa pravda/realita tejto ľudskej bytosti stane Absolútnym 
Božstvom; pretože sa zjednotila so Samotným Absolútnym Božstvom. A podľa ich 
zmýšľania, Absolútne Božstvo ako také, sa znieslo dole v Ľudskej Podobe alebo Tele 
alebo medzi ľudí ako ľudská bytosť spomedzi nich, a že táto ľudská bytosť má 
byť synom Allaha. 

A pravdou je, že aj keď táto dogmatická viera bola prijatá nepracujúcimi 
učencami/kňazmi, je lživá.  Allah (swt.), kvôli Jeho Milosti, im adresoval a prehovoril 
k nim dokonca aj o detailoch vysvetlenia tejto viery.  A tak zisťujeme, že On (swt.) pre 
nich oddeľoval a objasňoval miesta vád/zmätkov (ktoré sú prítomné) v ich viere. 

Allah (swt.) povedal: {Tvorca nebies a zeme ako by mohol mať deti, keď nemá žiadnu 
družku a Sám stvoril všetky veci a o všetkom je vševediaci}.62 

{Ako by mohol mať deti, keď nemá žiadnu družku?}: A táto úplná refutácia, ktorou 
k nim Allah prehovoril, nemôže byť odmietnutá žiadnou formou alebo konceptom, 
keďže jej význam je: Vy vravíte, že Allah (swt.) má syna, a že tento syn je Absolútne 
Božstvo (to znamená, že tento syn je Absolútna Dokonalosť a Absolútne Bohatstvo, 
a nikdy nepotrebuje viac než seba). Teda ak vravíte, že syn bol vytvorený z Neho (swt.) 
samotného (to znamená, že bol vyprodukovaný z Jedného Absolútneho Božstva, ktoré 
nemá družku), potom to znamená, že syn musí byť presne identický otcovi – bez ohľadu 
na fakt, že je nemožné, aby Jednoduchá Absolútna Pravda (mala atribút) plurality. Aký je 
potom význam a aká je múdrosť tohoto vyprodukovania, ak niet odlíšenia alebo rozdielu, 
alebo rozdielnosti (medzi Otcom a Synom), ktorú by sme si mohli predstaviť? Tvrdíte 
teda, že Otec nie je múdry, pretože vytvoril alebo zrodil syna, ktorého produkcia nemá 
prospech pre Neho (swt.) alebo kohokoľvek iného než je On?! 

A ak poviete, že existuje rozdiel alebo odlíšenie, alebo rozdielnosť, - ako dnes tvrdia 
niektorí kresťania, že Tri Hypostázy (Tri Osoby: „Otec, Syn a Duch Svätý“) je možné (od 
seba) rozlíšiť - (to predkladá fakt) nevyhnutnosti prítomnosti Druhého Božstva 
{...družka...}, aby syn mohol byť vytvorený z dvoch, a preto sa syn nestane identickým ani 

																																																								
62 Svätý Korán, Súra Al-An’ám (Dobytok): 101 
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s jedným z nich; pretože bol vytvorený spoločne z oboch. Tvrdíte teda, že existuje Druhé 
Božstvo (družka), ktoré predchádzalo synovi??!!63  

A preto vedzte, že ak vravíte, že existuje syn, musíte tiež povedať, že existuje Druhé 
Božstvo (družka) pred synom, lebo inak ako by ste mohli povedať, že existuje syn 
(Absolútne Božstvo, ktoré bolo vytvorené z Neho (swt.)) bez prítomnosti Druhého 
Božstva (družky) s Ním (swt.) od začiatku. A prítomnosť Druhého Božstva s Ním (swt.) 
je od samotného začiatku nemožná; pretože Absolútne Božstvo, Jednoduchá Absolútna 
Pravda a Realita a (Absolútne Božstvo) nemôže byť plurálne {Ako by mohol mať deti, 
keď nemá žiadnu družku?} 

A Allah, Povznesený, povedal: {Boh nevzal si žiadne dieťa a neni vedľa Neho božstva 
iného, inak by každé božstvo odnieslo to, čo stvorilo a niektoré z nich by sa nad druhé 
povýšilo. O čo je Boh slávnejší než to, čo mu lživo pripisujú!}64  

To znamená, že ak pripíšete hodnosť tomu, čo ste si predstavili v súvislosti 
s prítomnosťou Troch Hypostáz (alebo troch Počiatkov) nasledujúcim spôsobom; že 
poviete, že existuje otec (Allah (swt.)) a Druhé Absolútne Božstvo (syn), potom z nich 
bolo vytvorené tretie Absolútne Božstvo (Tretia Hypostáza) Duch Svätý, potom (ste tvrdili, 
že) existuje Druhé Božstvo s Allahom (swt.) od začiatku. Je teda medzi nimi rozdiel alebo 
nie? Resp. sú obä jedným/tým istým? 

Ktokoľvek, kto rozhodne, že sú obä jedným a tým istým, bude čeliť predošlej refutácii; 
pretože jeden vytvorený z nich je typickým pre každého jedného z nich. A ktokoľvek si 
vyberie, že medzi nimi je rozdiel, potom by bolo Absolútne Božstvo (Druhého Božstva) 
negované; kvôli nedostatkom, ktoré naň pripadajú; pretože rozdiel nie je prítomný, iba ak 
skrze Absolútnu Dokonalosť, {... niektoré z nich by sa nad druhé povýšilo. O čo je Boh 
slávnejší než to, čo mu lživo pripisujú!} 

A nepracujúci (neriadiaci sa tým, čo kážu) učenci/kňazi, pretože zlyhali/obrátili ich povahu 
hore nohami, povedali, že Allah má syna, Slávny a Povýšený je On nad všetkým, čím Ho 
opisujú, {A či to nie je iba výmysel ich, keď vravia, „Boh splodil“ – a veru sú to klamári}.65 

																																																								
63 A to je tiež vrodená intelektuálna záležitosť, a tou je, nič rozdielne alebo odlišné nemôže byť 
oddelené z Jednoduchej Absolútnej Pravdy a nemôže v nej byť deľby alebo častí, alebo pôvodov, 
alebo rozlíšiteľné/príznačné Hypostázy, ako ich nazývajú; pretože ak by to bolo tak, znamenalo by 
to, že je to zložená Pravda a nie jednoduchá. A Zloženie indikuje smerom k chudobe a potrebe, a 
Zloženie neguje/popiera jej Bohatstvo, a preto aby sa niečo, čo je odlišné, oddelilo od Jednoduchej 
Absolútnej Pravdy/Reality, musí existovať ďalšia Jednoduchá Absolútna Pravda/Realita, a to je 
nemožné, pretože Absolútna Pravda/Realita je jedna a nemôže byť pluralitná. 

64 Svätý Korán, Súra Al-Mu’minún (Veriaci): 91 
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Pretože ak by sa vrátili k podstate Allaha a rozmýšľali o priazniach/daroch Allaha, 
zachránili by sa pred týmto jasným trápením a vyhli by sa rozprávaniu o tom, čo nevedia. 
A reč človeka o tom, čo nevie, sú klamstvá, {vskutku sú to klamári}. On, Povýšený, 
povedal, {A nemajú o tom oni ani otcovia ich žiadneho vedenia; aké hrozné je slovo, ktoré 
z ich úst vychádza, nič iného než lož oni nevravia}.66 

Okrem toho Allah (swt.) refutoval a anuloval princíp plurality Absolútneho Božstva od 
základov, akákoľvek by bola viera v to. On, Povýšený, povedal, {Vravia „Boh si vzal deti.“ 
Sláva mu, ktorý sebestačný je, a ktorému patrí všetko, čo na nebesiach i na zemi je. Máte 
snáď oprávnenia k tomuto tvrdeniu, či chcete vravieť o Bohu niečo, o čom nemáte 
poňatia?}67  

{Vravia „Boh si vzal deti.“ Sláva mu, ktorý sebestačný je}: A princíp tejto 
refutácie/anulovania voči všetkým tým, ktorí pripísali pluralitu Absolútnemu Božstvu – či 
prostredníctvom syna, alebo akoukoľvek inou formou, ktorú je možné si predstaviť tým, 
ktorý zblúdil – je, že Allah umiestnil do podstaty ľudskej bytosti to, s čím môže On 
rozlišovať medzi Múdrosťou a Nerozumnosťou, {a vdýchol jej hriešnosť a 
bohabojnosť}. 68  A tak ktokoľvek, kto použije toto merítko, dôjde k záveru, že (čin) 
pripisovania plurality Božskosti bez prítomnosti (činiteľa) rozdielnosti je nerozumnosť 
a nedostatok Múdrosti. A preto neostáva nič, než uviesť, že (medzi nimi) existuje rozdiel, 
a to je refutované jednou Frázou: {Sláva mu, ktorý sebestačný je}, pretože rozdiel ohľadom 
Božskosti nemôže byť, iba ak ohľadom Dokonalosti.  A tak chudoba 
a nedostatky/nedokonalosti iných než On, sa stanú jasnými.  A preto tvrdenie, že iný než 
On môže byť Absolútnym Bohom sa stáva refutovaným. 

V súvislosti so záležitosťou stúpania Človeka (v hodnostiach) vskutku Allah stvoril ľudskú 
bytosť a umiestnil do nej povahu, ktorá ho kvalifikuje stúpať a povýšiť sa, až sa stane 
Božským Menom Allaha a obrazom Allaha, a Manifestáciou Allaha, a Allahom 
v Stvorení. Avšak bez ohľadu na to, ako vysoko stúpa/povýši sa (v stupni a hodnosti), 
nikdy nemôže byť Absolútnym Božstvom alebo Ten, ktorý je Absolútne Bohatý, 
presnejšie, ostáva stvorenou bytosťou, ktorá je chudobná vo vzťahu k Allahovi (swt.), {a 

																																																																																																																																																																					
65 Svätý Korán, Súra As-Sáfát (Stojaci v radách): 151-152 

66 Svätý Korán, Súra Al-Kahf (Jaskyňa): 4 

67 Svätý Korán, Súra Junes (Jonáš): 68 

 
68 Svätý Korán, Súra Aš-Šams (Slnko): 8 
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olej jeho takmer69 vzplanie, aj keď sa ho nedotkne oheň žiadny. A je to svetlo na svetle! 
A Boh vedie k svetlu Svojmu, koho chce}.70  Takmer vzplanie, a nie že vzplanie sám od 
seba ako Absolútne Božstvo, teda kto iný než On. Preto je Jeho stvorením a chudobným 
vo vzťahu k Nemu (swt.), {Neni Boha dôstojné, aby si bral syna nejakého. Sláva tomu, 
ktorý keď o veci rozhodne, povie iba: „Staň sa!“ a stane sa}.71 

A vyššie prezentovaná refutácia, ktorá prišla vo Svätom Koráne, je dostatočná tomu, ktorý 
počúval, zatiaľ čo bol svedkom/prítomným mysľou (to znamená tomu, ktorý počúval 
pozorne). 

Čo sa týka ich tvrdenia, že On je Jeden nedeliteľný spolu s tým, čo vravia o Troch 
Hypostázach (Troch Osobách: „Otec, Syn, Duch Svätý“), ktoré sú podľa ich viery 
navzájom rozlíšiteľné a nezávislé v ich podstate a navzájom sa vysielajú, a ich tvrdenie 
o prítomnosti vzťahu medzi nimi ako vzťah synovstva a otcovstva...atď, je to nerozumná 
reč, a oni vedia, že takou je,72 lebo inak ako by sa mohla Nedeliteľná Jedinosť zbiehať 
s Jeho Pluralitou a Deliteľnosťou a Rozdielnosťou medzi Jeho časťami, aj keď ich 
nenazývajú časťami? 

A ak sa odvrátime od všetkého, čo bolo prezentované, a predsa objasnenie ich lži si 
nevyžaduje viac, než (nasledujúce) objasnenie, ak by boli medzi tými, ktorí chápu 
a používajú svoju myseľ a vysvetlenie je: 

Vskutku, Allah je Svetlo bez Temnoty v ňom a všetky svety Stvorenia sú Svetlom 
zmiešaným s Temnotou, a bytosti, ktoré sa ojbavili skrze Manifestáciu Jeho (swt.) Svetla 
v Temnote. A preto nie je možné, aby jeden uvažoval nad tým, že Allah prišiel 
v stvorenej bytosti alebo sa zjavil v stvorenej bytosti úplným zjavením vo Svetoch Stvorenia 
– ako to tvrdia o Ježišovi a Duchu Svätom – pretože (ak by to bolo tak, potom) by to 
znamenalo, že (svety stvorenia) by nezotrvali, presnejšie, rozložili by sa/rozplynuli by sa, 
a to, čo by zostalo, by bolo Svetlo, ktoré v sebe neobsahuje temnotu, to znamená, že by 
nezotrvalo žiadne Stvorenie, presnejšie povedané, zostal by iba Allah (swt.) a On je Svetlo 
bez Temnoty v ňom. A z toho dôvodu sme povedali a opakovali znova a znova, že 

																																																								
69  Český preklad Svätého Koránu je dostupný na islamweb.cz/koran, kde môžeme pozorovať 
slovné spojenie „ľahko vzplanie,“ avšak anglický preklad (nielen) na quran.com, uvádza slovné 
spojenie „almost glows,“ teda „takmer vzplanie“ (pozn. prekl.) 

70 Svätý Korán, Súra An-Núr (Svetlo): 35 

71 Svätý Korán, Súra Marjam (Mária): 35 

72 A preto vidíte, ako vždy vravia: Trojica nie je pochopená a nemôže byť poznaná Mysľou, avšak je 
nevyhnutnosťou, aby v ňu jeden veril. 
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Muhammad (Požehnania a Mier s Ním a Jeho Rodinou) kmitá medzi Božstvom 
a medzi „Ja,“ a ľudstvom/stavom bytia, teda Človekom. A ja som to potvrdil, aby si 
žiadna oklamaná osoba nepredstavovala, že Allah – ktorý je Svetlom bez Temnoty v ňom 
– prichádza do Svetov Stvorenia.  On je Vysoko nad tým, Povýšený a Väčší než to. 
A záležitosť je jasná a zrejmá, pretože význam (objavenia sa Svetla, ktoré v ňom 
neobsahuje temnotu, vo Svete Stvorenia úplným zjavením) je jeho rozplynutie/rozloženie 
a vyhynutie a neostáva pre to meno, ani opis, ani význam, presnejšie,nezostáva nik a nič 
iba Allah, Svetlo, ktoré neobsahuje Temnotu, oveľa Väčší a Povznesený je On. 
 

 
Slová z Tóry a Evanjeli í  

(Slová, o ktorých si) niektorí ľudia predstavovali, že znamenajú, že Absolútne Božstvo 
prišlo do Svetov Stvorenia v ľudskej podobe a objasnenie (týchto slov). 

Slovo: 

V knihe Božstvo Krista od Pápeža Šenouda III. (koptský ortodoxný pápež) Pápež 
Šenouda III. povedal: 

Prvá kapitola: Božstvo Krista, ktorý je súčasťou Svätej Trojice – On je Logos (Slovo). 

(Evanjelium podľa Jána 1:1) 1  Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to 
Slovo bolo Boh. A na tomto mieste je reč o jeho božstve úplne jasná). 

Odpoveď: 

V tejto knihe som objasnil, že Ježiš (pmsn) je služobník/uctievač, a že nie je bytosť 
Absolútne Božská a nasledovať bude (kapitola) Presvedčivosti Prejavu - z jasného 
presného potvrdeného verša z Evanjelií.73  Je nesprávne interprétovať a chápať tento text 
a iné (chápaním a výkladom, ktorý naznačuje, že) Ježiš (pmsn) je (bytosť) Absolútneho 
Božstva, ako bolo dokázané z uvedeného, že Ježiš (pmsn) alebo Kristus (pmsn) nemôže 
byť Svetlom, ktoré neobsahuje Temnotu, presnejšie, je Svetlom a Temnotou.  To bol 
vždy jeho prípad, pretože je stvoreným stvorením, ktoré má potreby a je chudobný vo 
vzťahu k Absolútnemu Bohou (swt). 

Výklad tohoto Textu: 

																																																								
73 32  O tom dni alebo hodine však nevie nikto — ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. (Evanjelium 
podľa Marka:13) 
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(Na počiatku bolo Slovo) :  Pre Absolútne Božstvo (swt.) niet počiatku, aby bolo 
možné povedať „na počiatku,“  presnejšie, na počiatku, je to, čo je stvorené.  Preto 
Kristus (Ježiš pmsn) je stvorenou bytosťou, a tento verš jasne poukazuje, že je 
stvoreným.  Áno, je možné povedať, že týmito slovami je mienená prvá stvorená bytosť 
alebo prvá Myseľ.  V tom prípade by táto záležitosť mohla byť prediskutovaná, Je Kristus 
(Ježiš pmsn) prvým slovom? Alebo je Kristus (Ježiš pmsn) slovo zo slov Allaha, ktoré 
prišlo neskôr po prvom slove? 

(A to Slovo bolo u Boha) :  Absolútne Božstvo nie je zložená realita (to znamená, nie 
je realitou/pravdou, ktorá je zložená z častí) a je lživé tvrdiť, že ide o kompozitum 
(zložené z niekoľkých častí) alebo povedať čokoľvek, čo implikuje, že je zložené (z 
častí).  Pretože viera v to, čo sa mieni výrokom (A to Slovo bolo u Boha) , teda že 
Slovo je Absolútne Božstvo, by znamenalo, že Absolútne Božstvo je zložené 
z častí.  A viera,74 že Slovo je Allah – to znamená, že On je Ona a Ona je On bez 
rozdielu medzi nimi – aj keď nie je kompozitom, činí (túto reč) nerozumnou a bez 
akejkoľvek múdrosti.  Keďže je bez významu vravieť, že vec je so sebou (je bezvýznamné 
vravieť, že Allah je s Allahom!). 

(A to Slovo bolo Boh) :  Práve to je miesto zmätku.  Ide o alegorický/nejednoznačný 
význam, do ktorého padol Šenouda rovnako ako mnohí pred ním.  A pravdou je, že po 
tom, čo bolo objasnené, že Slovo je stvorená bytosť, a že on sám nemôže byť Absolútnym 
Božstvom, neostáva nič, než Boh tu (spomenutý) nie je Absolútnym Božstvom, presnejšie, 
čo sa mieni je „Boh v Stvorení,“ to znamená obraz Boha, ako sa spomína v Tóre alebo 
Starom zákone  (26  Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz , na svoju 
podobu.)75 (27  Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril.)76  

Emanuel alebo Allah je s nami: 

(7  preto, hľa, Pán privedie na nich dravé a veľké vody Eufratu — asýrskeho kráľa s celou 
jeho slávou, vystúpi nad svoje riečiská a pretečie všetky svoje brehy.   8  Zabočí do 
Judska, rozvodní sa a preleje cez brehy, bude siahať až po krk a rozpäté ramená naplnia 
tvoju krajinu, Emanuel, po celej šírke. 9  Spolčujte sa, národy, zúrte, deste sa, počúvajte 

																																																								
74 V skutočnosti v to neveria.  Presnejšie, veria, že existuje rozdiel, ale kvôli množstvu zmätkov, 
výrokov a rozdielov v ich pokusoch umiestniť nedostatky do viery v Božstvo, som musel reagovať 
na to, čo povedali, a čo by mohli povedať. 

 
75 Genezis – Prvá Mojžišova kniha:1 

76 Genezis – Prvá Mojžišova kniha:1 
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všetky diaľavy sveta, zbrojte, ale deste sa, zbrojte, ale deste sa!   10  Pripravujte plán, ale 
stroskotá, navrhnite niečo, ale neuskutoční sa to, pretože Boh je s nami.)77  

Áno, Allah je s veriacimi ľuďmi, ktorí nasledujú nástupcu Allaha v každom veku. 

(22  Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom 
proroka:   23  Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v 
preklade znamená: Boh s nami.)78  

Nástupca Allaha v Jeho Zemi je predstaviteľom Allaha, a ak je rukou Allaha a tvárou 
Allaha, potom je Allah v Stvorení, ale nie je Absolútnym Božstvom.  Presnejšie, je 
chudobná stvorená bytosť, ktorá je má potrebu (Absolútneho Božstva), a on nie je 
Svetlom bez Temnoty.  Presnejšie, je Svetlom a Temnotou. 

A aj keby všetko, čo bolo pridané do Nového zákona z listov a kníh, bolo akceptované, 
nepracujúci kňazi nebudú nikdy schopní dokázať, že ľudská bytosť je Absolútnym 
Božstvom. Nasledujú iba to, čoho význam je pre nich mätúci/nejasný a vykladajú to podľa 
toho, čo sa hodí ich túžbam. V opačnom prípade (ak by to nevykladali podľa ich vlastných 
túžob), bezpochyby by to odporovalo tým istým listom a knihám a je jednoznačné 
a jasné, že Ježiš (pmsn) alebo Kristus (pmsn) je stvorený služobník.  Presnejšie, 
odporovalo by to Starému zákonu, v ktorý veria a protirečilo by to všetkým prejavom 
predošlých prorokov, o ktorých tvrdia, že v ne veria, a Ježiš (pmsn) (Kristus) nikdy 
netvrdil, že je Absolútnym Božstvom, a ani tí pred ním nikdy netvrdili, že Ježiš je 
Absolútnym Bohom.  Presnejšie, táto záležitosť (ktorou je tvrdenie, že Ježiš je 
Absolútnym Bohom) sa vynorila, a prišla po stovkách rokov, a bola potvrdená na 
Nicejskom koncile v AD 325.79 A mnoho ľudí tejto záležitosti oponovalo (že Ježiš je 

																																																								
77 Izaiáš:8 

78 Evanjelium podľa Matúša:1 

79 [7] (Cisár Konštantín Prvý bol prítomným na otvorení koncilu a Nicejský koncil začal schôdzu 
20. mája 325 AD. Koncil sa konal podľa inštrukcií Cisára Konštantína za účelom preštudovania 
sporu medzi Áriom a jeho nasledovníkmi na jednej strane a Alexandríjskou cirkvou 
reprezentovanou Alexandrom Prvým (Pápežom Alexandrie) a jeho nasledovníkmi na strane 
druhej, ohľadom podstaty Krista, či je taká istá ako podstata Pána, alebo či ide o podstatu ľudskú. 

Árius poprel Božstvo Krista, a tak veril, že bol čas, kedy Ježiš v ňom nebol prítomný a považoval 
ho za jedného zo stvorených Bohom a za Jeho výtvor, a tiež považoval Ducha svätého za Boží 
výtvor. 

Na druhej strane Alexander Prvý (Alexandríjsky Pápež) prízvukoval, že podstata Krista je taká istá 
ako podstata Boha a názor Alexandra Prvého (Pápeža Alexandrie) prevládol na základe volieb, 
ktoré sa odohrávali pod záštitou Cisára Konštantína, ktorý Pápeža Alexandrie podporoval.  Árius a 
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dvaja spomedzi kňazov trvali na tom, že pod tento názor sa nepodpíšu.  Následne boli vyhnaní na 
Aléry (v súčasnosti Balkánske ostrovy).  Áriove knihy boli spálené a jeho doktrína bola 
pomenovaná “Áriove bludy” a jeho nasledovníci sú do dnešnej doby označovaní za nepriateľov 
Kresťanstva. 

Výsledkom Nicejského koncilu bola prvá z foriem viery, že Božstvo Krista je Absolútnym 
Božstvom a vzťah medzi Cirkvou a Autoritou sa začal formovať po tom, čo bola náboženskou 
entitou.  O tri storočia neskôr, po rozvoji cirkevnej ideológie a jej zmiešavaní s myšlienkami a 
náboženstvami, ktoré ju obklopovali zo všetkých strán, medzi ktoré patrilo Rímske pohanstvo 
(predchádzajúce náboženstvo Konštantína), cirkev, ktorá bola podporovaná Rímskym cisárom, sa 
stala právomocou a autoritou, ktorá určovala, kto je v rámci hraníc viery, a kto je mimo nich. 

Uvedené je takmer identické so všetkým tým, čo bolo spomenuté cirkvou a historicky v rámci 
koncilu, samozrejme s konkrétnymi krokmi.  Neverím, že férový bádateľ by bol nedbalý 
(skutočnosti, že) Konštantín podporoval Alexandra. Neverím, že by férový bádateľ by si neoveril a 
nenechal potvrdiť Konštantínovu pohanskú vieru, pretože po tom, čo polovica kresťanských 
kňazov podporovala Ária, strach, že by mohli byť utláčaní Konštantínom, spôsobil, že (z ich 
stanoviska) upustili. A ten, kto nevie, kto bol Konštantín, a ako zvykol utláčať kohokoľvek, kto mu 
oponoval, aj keby oponujúci boli ľudia jemu najbližší, nech si preopakuje históriu tohoto tyrana, 
ktorý rozšírili skorumpované kresťanstvo v Európe, a ktorý nikdy neváhal, keď došlo na zabíjanie 
jeho bratrancov a ľudí jemu blízkych v prípade, ak mu oponovali.  Zistíte, že dnešní kňazi neberú v 
úvahu Konštantínovu krvavú históriu a zobrazujú ho ako citlivé jahniatko, ktoré organizovalo tento 
koncil a dalo slobodu všetkým tým, ktorí s ním nesúhlasili a oponovali mu.  To všetko aj napriek 
vyhnaniu a prenasledovaniu Ária a napriek tomu, že po koncile bola jeho viera zakázaná.   Jasným 
zámerom a cieľom organizovania tohoto koncilu bolo zničenie Ária a viery, že Kristus je iba 
stvorená bytosť, a rozšírenie pohanskej viery v Krista, teda že Kristus je Allah. 

(Preklad lat inského textu:  

"Verím v jedného Boha, Otca, ktorý je schopný všetkého, stvoriteľ všetkých vecí, viditeľných a 
neviditeľných; Veríme v jedného Pána, Ježiša Krista, Božieho Syna, jediného splodeného syna 
Boha, to znamená, z podstaty Otca, Boh z Boha, Svetlo zo Svetla, Skutočný Boh zo Skutočného 
Boha, splodeného, nestvoreného; je rovný otcovi podstatou, ktorý pre nás, ľudské bytosti, a pre 
našu spásu zostúpil a bol vtelený, a bol učinený človekom, trpel a tretieho dňa povstal, on, skrze 
ktorého všetko začalo existovať, všetko v Nebi a všetko na Zemi, a vystúpil na nebesia; prichádza, 
aby súdil živých i mŕtvych skrze Ducha svätého.  A čo sa týka tých, ktorí vravia, že ‘Boli časy, keď 
(slovo) neexistovalo,’ a ‘Nejestvoval pred tým, než sa narodil,’ a ‘Začal existovať z toho, čo 
neexistuje (Bol stvorený z ničoho),’ alebo hovoria o existencii Božieho syna, že ‘Vzišiel z inej 
bytosti alebo inej podstaty,’ alebo (že je stvorenou bytosťou),’ alebo ‘nestály, ‘ alebo ‘premenlivý’ – 
takí sú odsúdení svätou katolíckou a apoštolskou Cirkvou." 

A všetci kňazi, ktorí boli prítomní, podpísali tento Zákon vyznania, až na dvoch z nich – a možno 
viac – a samozrejme okrem Ária a jeho ľudí. 

A ortodoxný Pápež v Egypte, Šinouda Tretí, vo svojej knihe Podstata Krista uvádza: (Árius popieral 
Božstvo Krista a videl, že je podstatou menej než otec, a že bol stvorený.  Áriove korene sú 



	 73	

																																																																																																																																																																					
prítomné do dnešného dňa.  Dokonca aj po tom, čo bol zavrhnutý Ekumenickým koncilom 
nicejským v 325 A.D, Árius a jeho nasledovatelia (Árijci), (ktorí prišli) po ňom, boli dôvodom na 
trápenie/vyčerpanosť, nejednotnosť a pochybnosti vo Svätej cirkvi). 

A samozrejme Šinouda Tretí tu uvádza kresťanskú doktrínu svedkov jehovových, ktorá sa rozširuje 
v kresťanskom svete pozoruhodným spôsobom, a obzvlášť na Západe.  Svedkovia jehovoví 
neakceptujú mnohé z deviácií cirkvi - od príkladov Trojice, a že Slovo je Allah a iné inovácie.  A 
medzi dôkazy, ktoré potvrdzujú, že viera v Božstvo Krista je inováciou, ktorá bola vytvorená počas 
Nicejského koncilu, patria skutočnosti, že polovica z tých, ktorí boli prítomní na Nicejskom 
koncile, podporovali Ária alebo boli neutrálni a viera, že Ježiš (Kristus) bol iba stvorenou bytosťou, 
bola bežnou a prevládajúcou vierou počas doby Áriovej.  Túto záležitosť kňazi pripúšťajú v ich 
knihách dodnes: 

Vo výskumoch Kresťanského ekumenického koncilu sa spomína – od biskupa Bišoja (…4- 
Nicejský koncil: 1- Okolnosti konania koncilu…… 

B- Čo sa týka priamych dôvodov konania tohoto koncilu, bola to inovácia Ária (Áriove bludy), 
pretože ríši hrozilo rozdelenie, teda práve kvôli týmto inováciám……….. 

Ekumenický koncil bol zorganizovaný na základe príkazu Kráľa Konštantína z jeho obavy o vážne 
rozdelenie, ktoré bolo prítomné v ríši kvôli Áriovým inováciám.  Koncil sa konal v roku 325 A.D. 
v Nicaea (Grécko) a zúčastnilo sa na ňom 318 biskupov.  A ako spomenul Svätý Athanásius, ktorý 
bol jedným z očitých svedkov a jeden z členov koncilu, v jeho prejave, že na začiatku 16 biskupov 
podporovalo Ária, 22 biskupov podporovalo Pápeža Alexandra a ostatní mali neutrálny postoj.  A 
na konci Koncilu Ária podporovali už iba dvaja biskupi, a to Sekundus a Theonas, ktorí odmietli 
podpísať/byť stúpencami viery Koncilu spolu s ostatnými kňazmi, ktorí boli oddaní.  A počas 
doby Svätého Epifána boli podpisy tristoosemnástich, ktorí boli v Nicaea prítomní, stále 
tam.  Bolo to kvôli vysvetleniu viery Svätého Epifána a jeho odpoveď na urážky/lživé tvrdenia 
Ária.  A skrze to vidíme rozsah veľkosti alexandríjskej defenzívy v Koncile.  A dosiahnutie 
rozhodnutia Koncilu nebolo ľahkou záležitosťou, presnejšie, vyžadovalo si to veľa snahy...... 

5- Nicejský koncil: 2) Árius a jeho Bludy. 

Prešla doba, kde sa takmer väčšina sveta stala Árijským, ak by nebolo pre Epifána, pretože počas 
jednej z dôb Cisár izoloval rímskeho pápeža a ustanovil na jeho miesto ďalšieho, aby mohol 
podpísať právo árijskej viery. A keď sa pápež vrátil z väzenia na svoju stoličku, podpísal právo 
árijskej viery, ktorú pred tým podpísať odmietol.  Bolo to štádium, v ktorom v Egypte neostával 
nik okrem Epifána a jeho biskupov a oni boli jediní, ktorí sa držali správnej viery.  Z toho dôvodu 
nie je zvláštne, že Prorok Izaiáš povedal: “Buď požehnaný, môj ľud Egypt“ (Izaiáš 19:20), ale v 
mnohých iných časoch alexandríjsky pápež podporoval stolicu Ríma ako pápeži, ktorí boli s 
Pápežom Epifánom a podporovali ho. 

Kresťanstvo skolabovalo v celom svete.  Vzdalo sa pred árijskou tyraniou a neostalo nič, než stolica 
Alexandrie, ktorá bola reprezentovaná vyhnaným pápežom Alexandrie a jeho egyptskými 
biskupmi.  A je na nás, aby sme rozpoznali stopy krokov nášho otca……) Kresťanský ekumenický 
koncil – Ekumenický koncil a herésy – Biskup Bišoj. 
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Absolútnym Bohom) počas danej doby, a (dokonca) aj po tom, čo bola potvrdená na 
Nicejskom koncile.  Až do dnes (stále) existujú kresťania, ktorí to neakceptujú (že Ježiš je 
Absolútnym Bohom) a neuznávajú túto doktrinálnu deviáciu. 

 
 
Boh sa zjavil  v tele 

Toto je jedno z posolstiev, ktoré používajú nepracujúci duchovní ako dôkaz toho, k čomu 
sa vybrali z uvádzania v omyl tvrdiac, že Absolútne Božstvo sa znieslo v Tele, 

(1  Pavol, apoštol Krista Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Krista Ježiša, našej 
nádeje,   2  Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo, pokoj 
od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.)80  

(16  Nepochybne, veľké je tajomstvo zbožnosti: Zjavený bol v tele, ospravedlnený v 
Duchu, videný anjelmi, zvestovaný medzi pohanmi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý 
hore.)81  

Po prvé: V prvej kapitole listu bol Ježišovi (PMSN) pripísaný atribút Panstva a je to 
atribút, s ktorým nie je problém, ak je ním opísaný prorok alebo posol, pretože oni 
(pmsnv) sú kazatelia ľuďom a sú zaslúžilejší tohto titulu než otec, ktorý je tak opísaný 
a volaný „pánom“ vo vzťahu k jeho rodine. 

Presnejšie, kapitola objasnila, že zoslanie sa (nedeje), iba ak skrze Príkaz Boha, 
Oslavovaného, a že Ježiš bol poverený „z poverenia Boha.“  A preto Ježiš (pmsn) bol 
poverený a poveruje/prikazuje skrze príkaz Boha; to znamená, že Boh je Vyššie a je 
Znalejší, a Schopnejší, než on. 

Preto je dokázané, že Ježiš (pmsn) potrebuje iného než je on sám, a že na jeho stránke 
existencie sa nachádzajú nedostatky/nedokonalosti; v opačnom prípade je bez zmyslu byť 
poverený, zatiaľ čo je Absolútna Dokonalosť, pretože to odporuje Múdrosti.  Ako je 
možné, že Absolútna Dokonalosť (môže) mať prospech z kohokoľvek iného, než seba?! 

Čo sa týka toho, čo bolo v danom liste ďalej uvedené v kapitole tretej, malo by byť jasné, 
že zjavenie sa Boha v tele je presne také, ako Jeho zjavenie sa vo všetkých Stvorených 

																																																																																																																																																																					
 
80 Prvý list Timotejovi – kapitola 1 

81 Prvý list Timotejovi – kapitola 3 
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Svetoch a Jeho manifestácia v nich, a objavenie sa (stvorených svetov) Ním, 
Oslavovaným.  Áno, ide tu o špeciálny výrok, pretože vskutku to znamená, že Ježiš 
(pmsn) predstavoval (vzostup Boha v Sai’re), to znamená, že (Ježiš (pmsn)) je Ruka Boha a 
Tvár Boha, a Obraz Boha, avšak je stvoreným služobníkom, a nie Bohom, Oslavovaným, 
Všemohúcim.  Je veľký rozdiel medzi Realitou a Pravdou a Obrazom, presne ako rozdiel 
medzi niečim a ničotou. 

A preto Boh, presne ako som pred tým objasnil, sa prejavil vo Svetoch Stvorenia a zjavil sa 
v nich, a dal im zjaviť sa.  To však neznamená, že On do nich zostúpil, alebo že 
(stvorenie) sa stalo Absolútnym Božstvom, alebo že je možné pre niekoho zo (stvorenia), 
aby sa stal Absolútnym Božstvom bez ohľadu na to, aké veľké je jeho Svetlo, pretože 
vskutku, (stvorenie) ostáva stvorenou bytosťou a ostáva Svetlom zmiešaným s Temnotou. 

A preto tá najvyššia možná hodnosť, ktorú ľudská bytosť môže dosiahnuť je, že sa stane 
Bohom v Stvorení {…a olej  jeho takmer vzplanie, aj  keď sa ho nedotkne oheň 
žiadny. A je to svetlo na svetle!}  {Svätý  Korán Súra An-Nur (Svetlo):35} , 
takmer vzplanie – a preto bol Ibrahim (Abrahám) (pmsn) na začiatku zmätený ohľadom 
záležitosti, až mu Allah zjavil pravdu.82  Avšak nikdy nevzplanie samo od seba (slovenský a 
český prelad Koránu uvádzajú slovné spojenie “ľahko vzplanie”, zatiaľ čo anglické 
preklady Svätého Koránu uvádzajú slovné spojenie “takmer vzplanie” – pozn. prekl.). 

A Hadís (Vyrozprávanie) Al Qudsi od Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho: “Moje 
Nebo Ma neobsiahne ani Moja Zem Ma neobsiahne, ale srdce Môjho 
veriaceho služobníka Ma obshiahnuť dokáže.”83, to znamená, že on (služobník 
Allahov) môže byť Tvárou Allaha a Rukou Allaha presne tak, ako je uvedené v 
Koráne: {Tí,  ktorí t i  (Ó, Muhammad) vernosť prisahajú, prisahajú vlastne 
Bohu a ruka Božia spočíva na ruke ich.} {Svätý  Korán Súra Al-Fath 
(Víťazstvo):10},  {a zostane iba tvár Pána tvojho, Majestátnosti  a 
Veľkomyseľnosti  plného} {Svätý  Korán Súra Ar-Rahman (Milosrdný) :27}. 

A presne tak, ako je to evidentné v predložených textoch Tóry a Evanjelií. 
 

 
 

 

																																																								
82 Detaily si môžete prečítať v Knihe ‚Alegórie. ‘  

83 Bihar Al Anwar: Zv. 55, str. 39 
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V Tóre a Novom zákone (Môj Otec, Tvoj Otec, Syn, Otec, Synovia Boží ) .  

"4 ...Hospodin zástupov však hovorí: Nech si len stavajú, ja budem rúcať!  Budú ich volať 
Krajinou svojvôle, ľudom, na ktorý sa Hospodin naveky hnevá.  5 Keď to uvidíte na 
vlastné oči, sami poviete: Veľkosť Hospodina siaha až za hranice Izraela.  6 Syn si ctí otca, 
sluha svojho pána.  Ak som teda otec, kde je úcta voči mne?  Ak som pán, kde je bázeň 
predo mnou? — Hospodin zástupov sa pýta vás, kňazov, ktorí znevažujete moje meno a 
ešte sa pýtate: Čím znevažujeme tvoje meno?"84  

"21 V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svätom:  Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, 
že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.  Áno, Otče, tebe 
sa tak páčilo.  22 Môj Otec mi odovzdal všetko.  A nik nevie, kto je Syn, iba Otec.  Ani 
kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.  23 Potom sa obrátil osobitne k 
učeníkom a povedal:  Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte, 24 lebo hovorím 
vám:  Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy 
počúvate, ale nepočuli."85  

"1 Zvelebujte Hospodina, synovia Boží , zvelebujte Hospodinovu slávu a moc! 2 Velebte 
slávu Hospodinovho mena! Klaňajte sa Hospodinovi pri jeho svätom zjavení.  3 Hlas 
Hospodina znie nad vodami, slávny Boh zahrmel, Hospodin sa ozval nad mohutnými 
vodami."86  

"Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu.  2 
Prehovoril a začal ich učiť:  3 Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské 
kráľovstvo.  4 Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.  5 Blahoslavení tichí, lebo 
oni budú dedičmi zeme.  6 Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú 
nasýtení.  7 Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva.  8 Blahoslavení 
čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.  9 Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú 
volať Božími synmi.  10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo.  11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a 
všetko zlé na vás lživo hovoriť.  12 Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú 
odmenu.  Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami."87  

Tieto slová, ktoré sú prítomné v Tóre a Evanjeliách, a ktorých určité časti boli 
nejednoznačné/mätúce pre toho, kto si je ich nevedomý, a ktoré nepracujúci učenci 
vyložili, aby mohli hlásať synovstvo ľudskej bytosti k Allahovi, Slávnemu.  Alebo aby 
																																																								
84 Malachiáš, 1. kapitola 
 
85 Evanjelium podľa Lukáša, 10.  kapitola 
 
86 Žalmy, 29. kapitola 
 
87 Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola 
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mohli pripisovať Absolútne Božstvo človeku.  Tieto slová v žiadnej forme alebo podobe 
neznamenjú Božstvo ľudskej bytosti, resp. Absolútne Božstvo.  Nevedomý hromadne 
zapiera pravdivý pôvod (podmienku alebo fakt bytia dieťaťom určitého rodiča) pre 
akéhokoľvek človeka.88  A ak by sa však k tomu človek otočil s otvoreným srdcom, 
žiadajúc poznanie pravdy ako Allah, Slávny, Všemohúci, chce od toho, ktorého stvoril, 
zistil by, že Ježiš (mier s ním) velebí Allaha a ďakuje Mu pred tým, než vyriekne tieto 
slová.  Ak by sa jeden pozrel očami férovosti, zistili by, že tieto slová sú aplikovateľné na 
všetkých Prorokov a Poslov a Miestodržiteľov, ktorí boli Hudžadž (Dôkazmi) Allaha v 
Jeho stvorení a Jeho nástupcovia na zemi.  Pretože každý Hudža (Dôkaz) spomedzi 
Hudžadž (Dôkazov) Allaha je ten najznalejší Allaha spomedzi ľudí jeho času.  A preto sa 
stáva dokázaným, že on je (jediný), ktorý pozná Allaha spomedzi ľudí jeho času, a tiež sa 
stáva dokázaným, že nik nepozná Nástupcu Allaha a Dôkaz Allaha pravdivým poznaním 
okrem Allaha, ktorý ho stvoril (A nik nevie, kto je Syn, iba Otec.  Ani kto je Otec, iba Syn 
a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť). 

A to nachádzame v reči Allahovho Posla, Muhammada (mier s ním a jeho potomstvom), 
jeho Miestodržiteľovi, Alimu, synovi Abi Taliba (mier s ním): "Ó, Ali!  Nik nepozná 
Allaha okrem mňa a teba, a nik nepozná mňa okrem Allaha a teba, a nik nepozná teba 
okrem Allaha a mňa."89  

A tiež človek by poznal pravdu, ktorou je, že všetko stvorenie sú deti Allaha, Slávneho, 
Všemohúceho, pretože On je voči nim Láskavý ako otec je láskavý k svojim deťom. 
Presnejšie, je viac Láskavý k Stvoreniu, než Matka k svojmu jedinému dieťaťu.  A 
samozrejme Proroci a Miestodržitelia a preferovaní (mier s nimi) sú pre Allaha, Slávneho, 
tými najdrahšími stvoreniami, a tak sú najviac zasluhujúci mať Allaha, Slávneho, 
Všemohúceho, ako ich otca podľa tohto významu.  A keďže ho počúvali a neprotivili sa 
Mu, Slávnemu, tak ako je cnostný syn poslušný a oddaný svojmu otcovi.  Preto sa stáva 
korektným, že sú podľa tohto významu Allahove deti, a nie sú Absolútnymi Božstvami, ale 
sú to vážení služobníci, pretože sú vďační.  {Hovoria: "Milosrdný si vzal deti!" Sláva Mu! 
Ba nie, to služebníci sú iba Jeho ctihodní,...} {Svätý Korán Súra Al-’Anbyā’ (Proroci): 26} 

{Keby si bol Boh prial deti, bol by si vybral veru podľa vôle z tých, ktorých stvoril.  Sláva 
mu – On Boh je jediný, všetko podmaňujúci.} {Svätý Korán Súra Az-Zumar (Skupiny): 4}. 

A v Koráne je evidentné, že oni (mier s nimi) {...a olej jeho takmer vzplanie, aj keď sa ho 
nedotkne oheň žiadny.  A je to svetlo na svelte!...} {Svätý Qur’an Súra An-Nūr (Svetlo): 
35}, čo znamená, že sú Allahom vo Stvorení.  To znamená, že (oni sú) 

																																																								
88 Pretože niektorí ľudia označujú skupinu ľudí za "deti/synov Božích."  Sú preto všetci synovia 
Boha Bohovia (ak tento výrok postavíme na (tej istej) predstave tých, ktorí považujú (za fakt, že) 
Ježiš je v Evanjeliách spomenutý ako "Boží syn")?  Naznačuje to jeho Božskosť a skutočné 
synovstvo k Allahovi?  Ďaleko Povznesený nad tým je Allah. 
 
89 Mukhtasar Bas’air Al Darajat: str. 125. 
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prejavom/manifestáciou Allaha a Allahovým Obrazom tak, ako uviedli Hadísy (Tradície) 
od nich (Ahlul Bayt – pozn. prekl) (msn): "V skutku, Allah stvoril Adama na Jeho 
Obraz.90 26 Boh povedal, "Poďme vytvoriť človeka v náš vlastný obraz, v našej podobe,91 a 
oni nie sú Allahom, Slávnym, Všemohúcim.  Následne nazeranie na nich je nazeranie na 
Allaha.  Videnie ich je videním Allaha a v Evanjeliách:  8 Blahoslavení čistého srdca, lebo 
oni uvidia Boha.  9 Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi.  

A v Koráne nachádzame rovnaké rozprávanie: {V ten deň budú jedny tváre žiariť a k 
svomu Pánovi hľadiace} {Svätý Korán Súra Al-Qiyāmah (Zmŕtvychvstanie): 22 a 23}, od 
Abi Al Salt Al Hurrayra od Imáma Al Rida (msn), ktorý povedal: "Prorok (msnajr) 
povedal: ´Ktokoľvek, kto ma navštívil počas môjho života alebo po mojej smrti, ten 
navštívil Allaha, Všemohúceho a Allahov Prorok (msnajr) ho zahrnie do Najvyšších 
stupňov/hodností Raja.  Preto ktokoľvek, kto ho navštívi na jeho stupni v Raji zo svojho 
domu, ten navštívil Allaha, Blahoslaveného, Všemohúceho.´  Vravím: "Povedal som mu: 
´Ó, Syn Allahovho Proroka (msnajr)!  Aký je význam toho, čo bolo vyrozprávané: Že 
odmena (za vyslovenie) ´La Illahu Ila Allah – Niet Boha okrem Allaha´je dívanie sa na 
tvár Allaha, Všemohúceho?´  Tak on (msn) povedal:  ´Ó, Abi Salt!  Ktokoľvek, kto 
opíše Allaha, Všemohúceho, (že má tvár) ako tváre, potom vskutku neuveril, avšak Tvár 
Allaha, Všemohúceho, sú Jeho Proroci, a Jeho Poslovia, a Jeho Dôkazy, Milosrdenstvo 
Allahove nech je s nimi.  Oni sú tí, ktorými sa otáčate čelom k Allahovi, Vysoko 
Postavenému, a k Jeho Náboženstvu, a k poznaniu Ho.  A Allah, Všemohúci povedal: 
{Všetci na zemi pominú, A ostane iba Tvár tvojho Pána, Tomu prináleží Majestátnosť a 
Česť.}, a Povznesený povedal: {Všetko bude zničené okrem Jeho tváre}.´"92 

Všemohúci povedal: {Povedz (Ó, Muhammad), "Keby mal Milosrdný syna, ja by som ho 
uctieval ako prvý.} Svätý Qur’an Súra Az-Zukhruf (Zlaté ozdoby): 81} 

{Povedz (Ó, Muhammad), "Keby mal Milosrdný syna, ja by som ho uctieval ako 
prvý.}  To znamená, že Muhammad (msnajr) je tá najbližšia vec k Allahovi, Slávnemu, 
Všmohúcemu, stvorený a prvý, ktorý uctieval Allaha, Slávneho, Všemohúceho.  Preto ak 
by Allah, Slávny, Všemohúci, mal syna (Vysoko Nad tým a Povznesený je Allah ponad to), 
bol by to Muhammad (msnajr);  pretože v skutočnosti hovoria, že prvý, ktorý bol stvorený 
z Neho, Slávneho, Všemohúceho,  bolo dieťa/syn alebo Slovo.  Preto Muhammad, ktorý 
povedal, ´Som synom oddeleným od Allaha, Slávneho, Všemohúceho´, nepovedal ´Ja 
som Absolútny Boh´, ale povedal ´Som Abdulláh (Allahov služobník) a syn Abdulláha 
(služobníka Allahovho).´  {Vravia: "Milosrdný si vzal deti!"  Sláva Mu!  Nie, to služobníci 
sú iba ctihodní. } {Svätý Korán Súra Al-’Anbyā’ (Proroci): 26}. 

																																																								
90 Al Kafi: Zväzok 1, str. 134. Al Tawhid Al Sadouq: str. 103. 
 
91 Starý zákon, Genezis – Prvá Mojžišova kniha, kapitola 1. 
 
92 ‘Uyoun Akhbar Al Ridha (pbuh): Zväzok 2, str. 106. 
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Teda ktokoľvek, kto hľadá pravdu, by mal byť natoľko presný a úprimný/odhodlaný vo 
svojom bádaní, aby mohol dosiahnuť pravdu a zachrániť sa pred hnevom Allahovým, 
Slávnym, Všemohúcim {Hovoria, že Milosrdný si vzal deti za svoje, vy spáchali ste vec 
odpornú, že veľa nechýbalo a nebesá by sa boli roztrhli, zem sa takmer rozdelila a hory sa 
skoro na prach rozpadli, že Milosrdnému deti lživo pripisovali.  A nehodí sa predsa, aby 
Milosrdný mal deti.} {Svätý Korán Súra Maryam (Mária): 88 - 92}.  

 
 
Text Tóry a Nového Zákona 

Dôkazy, že Allah je Jeden a Nedeliteľný  

Neskladá sa z častí: Tieto texty sú jasné, zreteľné a evidentné, pretože je nezmyselné 
vykladať ich tak, aby zodpovedali textom, ktorých význam bol nejednoznačný/alegorický 
pre nepracujúcich učencov/teológov, a tak zavádzajú Allahovo stvorenie z priamej cesty 
ich výkladom podľa vlastných túžob a chybných interpretácií. 

Niekoľko textov z Tóry (Starého zákona): 

Dnes si uvedom, a vezmi si k srdcu, že len Hospodin je Boh hore na nebi a dolu na 
zemi. Iného niet.93  

Počuj, Izrael, Hospodin je náš  Boh, Hospodin jediný .94  

Pozrite teraz, že ja, len ja som a okrem mňa iného Boha niet.95 

Ja som prvý a posledný, okrem mňa niet Boha.96  

Ja, Hospodin, tvorím všetko, ja sám rozťahujem nebesá a rozprestieram zem. Kto mi 
pomáha?97  

																																																								
93 Piata Mojžišova kniha 4:39 
 
94 Piata Mojžišova kniha 6:4 
 
95 Piata Mojžišova kniha 32:39 
 
96 Izaiáš 44:6 
 
97 Izaiáš 44:24 
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Či nemáme všetci jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh?98  

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov.  Nebudeš 
mať iných bohov okrem mňa!99  

Niekoľko textov z Nového zákona: 

Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný  Pán!100  

Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých, a nehľadáte slávu 
od jediného Boha?!101  

Texty zo Správ, ktoré spojili s Evanjeliami: 

veď Boh je predsa jeden.102  

okrem jedného Boha niet iného.103  

A Boh je jeden.104  

Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre robíš.105  

 

 

 

																																																								
98 Malachiáš 2:10 
 
99 Exodus 20:2 a 3 
 
100 Evanjelium podľa Marka 12:29 
 
101 Evanjelium podľa Jána 5:44 
 
102 List Rimanom 3:30 
 
103 Prvý list Korinťanom 8:4 
 
104 List Galaťanom 3:20 
 
105 Jakubov list 2:19 
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Presvedčivosť Prejavu z Evanjeli í  

(Ježiš  (pmsn) je neznalý  hodiny) 

Ježiš (pmsn) povedal ohľadom seba, že je (neznalý) hodiny, v ktorej nastane menšie 
zmŕtvychvstanie: (32  O tom dni alebo hodine však nevie nikto — ani anjeli v nebi, ani 
Syn, iba Otec.)106 a neznalosť je kvôli nedostatkom/nedokonalostiam, zatiaľ čo Absolútne 
Božstvo je Absolútna Dokonalosť, ktorá nemá akékoľvek nedostatky/nedokonalosti alebo 
neznalosť, pretože On je Svetlo bez temnoty v Ňom, zatiaľ čo ignorancia sa nachádza 
v stvorenej bytosti, pretože tá má temnotu prítomnú na stránkach jej existencie. 

A preto Ježiš (pmsn) je Svetlo a temnota.  A toto je dôkazom pre tých, ktorí bádajú, že 
Ježiš nie je Absolútny Boh.  Presnejšie, je služobník, ktorý bol stvorený z temnoty 
a Svetla, a nie je Svetlom bez temnoty v ňom - Všemohúci, Allah je ďaleko nad tým. 

A v tomto je rozhodujúca reč a objasnenie upozornenia tým, ktorí majú 
mysle.  Nasledujúci text sú slová Ježiša (pmsn), presne tak, ako sú prezentované 
v Evanjeliu podľa Marka:  (32  O tom dni alebo hodine však nevie nikto — ani anjeli v 
nebi, ani Syn, iba Otec. 33  Majte sa na pozore, bedlite ! Veď neviete, kedy príde ten 
čas.   34  Je to ako s človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom určil, čo 
majú robiť. Každému dal prácu a vrátnikovi prikázal, aby bedlil.   35  Bedlite teda, lebo 
neviete, kedy príde pán domu, či večer, uprostred noci, alebo keď zaspieva kohút, alebo 
ráno.   36  Nech vás nenájde spať, keď príde nečakane!   37  Čo hovorím vám, 
hovorím všetkým: Bedlite!)107  

 
 
 

 

 

 

 

																																																								
106 Evanjelium podľa Marka 13:32 

107 Evanjelium podľa Marka – kapitola 32 
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Wahabi a nedbalosť voči  hraniciam Monoteizmu 

Wahabi sa v ďalšom aspekte ich viery podobajú na kresťanov, pretože aj oni sú z tých, 
ktorí sú nedbalí voči hraniciam Monoteizmu.  Najmenej, čo je možné o tom povedať, je, 
že limitujú Allaha a rozdeľujú Ho. A preto Ho dávajú na roveň Jeho stvorenia, Oveľa 
Vyšší a Povznesenejší je On. A teda keď kresťania povýšili ľudskú bytosť, ktorou je Ježiš 
(pmsn), až (povedali), že on sám je Allah, Vysoko Postavený a Povznesený je On, potom 
ich wahabi nasledovali po tej istej ceste, ale oni umiestnili Allaha do kategórie Stvorenia 
a opísali Ho opisom tiel, a limitovali, a obmedzili Ho hranicami Svetov Stvorení, Oveľa 
Vyššie Postavený a Povznesenejší je On nad tým všetkým. 

V skutočnosti kresťania povedali o ľudskej bytosti, že je Allah a wahabi povedali 
o Allahovi, že On je ľudská bytosť, keď Ho opísali opisom ľudskej bytosti. Vskutku, toto 
sú staré pohanské spôsoby, ktoré v ľudskej spoločnosti nanešťastie nikdy nechýbajú.108  

																																																								
108  Pretože vskutku, ak nie sú schopní urobiť idoly z kameňa a povedať, že sú to obrazy 
Absolútneho Božstva, urobia teda idoli z ľudí, ako to urobili kresťania.  A ak nie sú schopní 
urobiť ani to, urobia zo samotného Allaha (swt.) idol, ako to urobili wahabi a dokonca aj 
židia.  A aj keď bol medzi nich vyslaný veľký počet Prorokov a Miestoržiteľov, nakoniec ich 
kňazi zblúdenia úspešne zviedli z Božej Cesty, a tak spôsobili, že urobili idoli z kňazov zblúdenia, 
začínajúc inováciou Taqlíd (imitovanie učencov/kňazov) alebo s inováciou, (ktorá uvádza), že kňazi 
zblúdenia sú dedičmi Prorokov a Miestodržiteľov (pmsnv). 

Výsledok je ten, že sa obrátili k vytváraniu idolov z náboženských učencov/kňazov a k ich 
slepému nasledovaniu, až (kňazi zblúdenia) do nich vštepili skorumpovanú vieru a učinili pre ľudí 
Halal (dovolené) to, čo Allah učinil Haram (zakázané), a učinili Haram to, čo Allah učinil Halal, 
a preto (ľudia) uctievali (kňazov zblúdenia) bez Allaha. 

A čo sa týka šítov - vďaka Imámom a (skutočnosti, že Imámovia) bojovali proti 
pokriveniu/korupcii, niektorí z nepracujúcich kňazov neboli schopní stiahnuť náboženstvo na 
úroveň čistého pohanstva.  Avšak boli schopní prekrútiť (pravdy) až do takej miery, že priniesli 
pohanstvo späť v inej podobe skrze vytvárania idolov z kňazov zblúdenia, ktorí sa dnes nanešťastie 
stali idolmi uctievanými bez Allaha skrze inovácie Taqlíd (imitovanie učencov/kňazov).  A tak 
dokážu ľudí ako zvieratá k nim vmanévrovať bez rozmýšľania alebo hľadania pravdy o tom, čo 
(učenci zblúdenia) hlásajú a vydávajú náboženské právne rozhodnutia (Fatwa) z Knihy, ktorú 
prekrúcajú a propagujú pohanskú vieru, pre ktorú Allah nikdy nezoslal žiadnu autoritu.  A 
Imámovia (pmsnv) zakázali nasledovať kohokoľvek iného, než Neomylného presne tak, ako to 
bolo zakázané pred nimi Prorokmi a Miestodržiteľmi (pmsnv).  Objasnili, že Taqlíd (imitovanie) 
kohokoľvek iného než neomylného je pohanská cesta, ktorú si v minulosti vzali za svoju duchovní 
zblúdenia Židovského národa po prorokoch (pmsnv) a zakázali ich šítom (stúpencom) nasledovať 
tých, ktorí prijímajú židovskú skorumpovanú pohanskú cestu. 

Al-Sádiq (pmsn) povedal: (Dávaj te s i  pozor na Imitovanie (Taqlíd) ,  pretože ktokoľvek 
imitu je v jeho náboženstve,  bude zrujnovaný /prekl ia ty .  Allah (swt. )  vraví :  {Vzal i  s i  
učenov svoj ich a kňazov svoj ich za pánov vedľa Boha} {9:31} a  pri  Allahovi ,  
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Doktrína wahabi je stelesnením alebo prinajmenšom, čo môže byť uvedené, je, že ich viera 
o Božstve si vyžaduje stelesnenie, pretože pripísali Allahovi ruku a prsty, a nohu, a že 
sedí na tróne... atď.109  

A ich Imám Ibn Taymiyya povedal v knihe (Al’Aqida Al-Wasit iyya): (a t iež čo sa 
týka toho, čo sme spomenuli ohľadom viery v Neho a Jeho Kníh, a Jeho 
Anjelov, a Jeho Poslov, je viera, že veriaci Ho uvidí v Deň vzkriesenia, 
uvidia Ho na vlastné oči  tak, ako vidia svietiť s lnko z jasnej oblohy a tak, 
ako vidia mesiac v noc Badr.  Nebudú pochybovať o tom, že Ho (swt.)  
vidia,  keď budú v aréne Dňa vzkriesenia.  Uvidia Ho po tom, čo vstúpia do 
Raja).  110 

Všimnite si prejav Ibn Taymiyya (na vlastné oči ) , a dávajte pozor na skutočnosť, že 
zhliadnutie vlastnými očami nemôže byť inak než smerom k istému bodu a z toho 
dôvodu jeden z ich najprominentnejších učencov, a je ním Ibn Džibrín, objasnil a 
deklaroval so (všetkou) jasnosťou, že na Allaha sa hľadí istým smerom.111  

																																																																																																																																																																					
nemodli l i  sa ,  a  ani  sa nepôst i l i  pre nich,  a le učin i l i  pre nich Halal  (dovolené) to,  
čo je Haram (zakázané),  a  učin i l i  Haram to,  čo je Halal ,  a  tak (ľudia)  ich v tom 
napodobňoval i ,  a  preto ich uct ieval i  bez toho, aby vôbec mali  pocit  (že tak 
konajú)  Taših Al’Itiqad – napísal Šejk Al-Mufíd, str. 73 

109 Prečítajte si niektoré z príkladov v Addende číslo 3 a pripomeňte si niektoré Fatwy Al-Albaniho, 
Fatwy Ibn Baza, Ibn Džibrína, Ibn Uthaymayna a iných spomedzi wahabi učencov.  A pozrite sa 
na to, čo wahabi Imámovia napísali, aby ste mohli nájsť ich prehlásenie o tom, že Allah má právú 
ruku, ľavú ruku a prsty.  Allah je oveľa Vyšie Postavený a Povznesenejší nad to, čo vravia, 
a nájdete jasné a priame stelesnenie (Allaha). Teda že Allah je na Oblohe, a že je správne pýtať sa 
na Allaha (používajúc slovo) „Kde“, a že On je na Tróne.  Vskutku Ho limitovali/obmedzili 
hranicami stvorenej bytosti - Allah, Oslavovaný, je Vyššie, než čo oni vravia {Vy spáchal i  s te  
vec hnusnú, že div sa nebesia kvôl i  tomu neroztrhl i ,  zem sa div nerozpoli la  a  hory 
sa takmer na prach rozpadli }  {19:89-90}  

Pozrite sa na Fatwy Al-Albaniho, Fatwy ibn Baza, Ibn Džibrína, Ibn Uthaymayna a iných spomedzi 
wahabi učencov. 

110 Ibn Taymiyya – Kniha Al’Aqida Al-Wasityya – brána (obligácia viery v zhliadnutie Pána veriacim 
v Deň vskriesenia a miest zhliadnutia. 

111  Ibn Džibrín povedal v jednom z jeho komentárov na knihu Lam’it Al-’itiqad od Ibn 
Qidama: (A čo sa týka videnia na onom svete,  sunitskí  učenci  dokázal i ,  že ide 
o priame zhl iadnutie,  že veriaci  uvidia Allaha – Povzneseného – v Raj i  
a  navš t ív ia  Ho, a  že On s nimi rozpráva,  a  že oni sa rozprávajú s Ním.. .  Skrze to 
poznáme doktr ínu Ahlul  Sunna, a  tak vravíme, že Ho vidia v  (urči tom) smere? 
Niet  pochýb o tom, že Ho vidia hore nad nimi,  a že Ho vidia skutočným 
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A preto sa títo ľudia kvôli ich nesprávnemu výkladu niektorých alegorických slov v Božích 
Knihách ponížili/znížili na túto scestnú doktrínu. 

Ibn Taymiyya a jemu podobní nerozumejú Koránu a nechápu ani prejavu Prorokov 
(pmsnv), a spomedzi nich je Posol Muhammad (pmsnajr).  Proroci (pmsnv) rozprávajú v 
mnohých prípadoch skrze symboly a podľa realít Kráľovstiev nebeských presne tak, ako 
Allah hovorí k Jeho služobníkom skrze Nebeskú inšpiráciu vo víziách (snoch)112 a Kašf 
(odhalenie), a nič nie je podobné Allahovi (swt.).  Jeho reč nie je podobná reči ľudských 
bytostí, a tak (jeden) nemôže merať/rozumieť slovám Allaha (swt.) podľa slov (a významov) 
ľudských bytostí, ani Jeho slová vykladať tak, ako vykladá slová ľudských bytostí, ako to 
urobili títo wahabi ignoranti, ktorí hlásajú, že majú Poznanie. Imám Ali (pmsn) 
povedal: (… Dajte si  pozor na vykladanie Koránu podľa vaš ich názorov, až 
mu porozumiete prostredníctvom učencov/tých, čo majú poznanie, 113 
pretože možno vyzerá podobne ako reč ľudských bytostí ,  ale je to reč 
Allaha a jej  výklad nie je podobný  výkladu reči  ľudských bytostí ,  presne 
ako nik z Jeho stvorenia Mu nie je podobný ,  žiadna z činností  Allaha 
(Požehnaného, Povzneseného) nie je podobná činnostiam ľudských bytostí  
a nič z Jeho prejavu nie je podobné prejavom ľudských bytostí .   Pretože 
reč Allaha (Požehnaného, Povzneseného) je Jeho opisom/atribútom, a reč 
ľudí ich činnosťou. A tak nikdy neporovnávajte reč Allaha s rečou 
ľudských bytostí ,  ( inak) budete zrujnovaní a zblúdil í) . 114  

																																																																																																																																																																					
zhl iadnutím, a zhl iadnutím skrze s tretnutie ,  ako chcú, a  že dôkazy sú jasné,  a ten 
najsprávnejš í  medzi nimi je  výrok Džaríra ,  pretože povedal :  (Presne tak,  ako vidí te 
mesiac počas noci  Badr) a lebo ( tak ako vidí te tento mesiac))  ... Pre viac detailov 
pozrite Addendum číslo 3. 

112 Allah, Vysokopostavený, povedal: {Vravel  kráľ:  „Videl  som vo sne sedem tučných 
kráv,  ktoré požieral i  sedem kráv chudých; a  v idel  som sedem zelených klasov 
a sedem klasov vyschnutých. Velmoži ,  vy ložte  mi sen môj,  ak s te výkladu snov 
schopní.“}  {12:43}  a Jozef vyložil, že kravy znamenali roky, a že tučné/chudé znamenali dobrú 
úrodu/hlad.  A toto sú slová Allaha a Jeho Preferovaní sú spomedzi tých s najväčším poznaním, 
a vedia, čo znamenajú, pretože reč Allaha nie je podobná reči stvorených bytostí.  Allah (swt.) 
dokonca aj v tej najnebezpečnejšej záležitosti, ktorou je ustanovenie Jakubovho (pmsn) 
miestodržiteľa, použil symboly v Jeho reči s Jozefom a Jakubom (pmsn), On, Vysokopostavený, 
povedal: {Hľa,  vravel  Jozef otcovi  svojmu: „Otče môj,  v idel  som vo sne jedenásť 
hviezd, s lnko a mesiac a uvidel  som, ako sa predo mnou klaňajú}  {12:4} .  Mohli sa 
teda ibn Taymiyya a iní než on po tomto opovážiť tvrdiť, že sú schopní rozumieť slovám Allaha 
a tomu, čo sa nimi mieni?! 

113  Učenci/tí, ktorí majú poznanie, sú Muhammad a Rodina Muhammada (pmsnv) a Proroci 
a Miestodržitelia (pmsnv), ako sa spomína v mnohých tradíciach. 

114 Al-Tauhíd – Šejk Al-Sudúq: str. 246. Al-Burhan: zv. 1, str. 46. 
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A tak wahabi boli uvedení v omyl k stelesňovaniu (Allaha), pretože nebolo 
Neomylného/Strážcu (Allaha, na ktorého by sa mohli obrátiť), a pretože sa obrátili k ich 
vlasnému porozumeniu a nepracujúcim učencom v chápaní Koránu a tradícií, a oponovali 
Ľuďom Domu Proroctva, Rodine Muhammada (pmsnv), ktorých mali nasledovať a 
prijímať poznanie iba od nich, ako im bolo prikázané {Riekni:  “Nežiadam od vás 
odmenu žiadnu iba lásku k blížnym!” Ktokoľvek uskutoční niečo dobré, 
tomu rovnako tak rozmnožíme dobré, veď Boh veru je odpúšťajúci a za 
vďačnosť uznalý}  {42:23}  a Láska je oddanosť a poslušnosť – ale oni nevzali poznanie 
od Rodiny Muhammada a brali od tých, ktorí oponovali Rodine Muhammada.  

Zblúdili a títo nepracujúci kňazi zviedli (ľudí) zo správnej cesty, a spôsobili, že padli do 
praktiky stelesňovania (Allaha).  Vravia, že Allah má nohu, tvár a ruku, a že sa Naň hľadí 
zrakom, zatiaľ čo On je v špecifickom smere… atď., čo je založené na ich chápaní 
niektorých z veršov Koránu; ako výrok Jeho, Povzneseného: {v deň,  keď lý tka budú 
obnažené} {68:42} a výrok Vysokopostaveného: {v ten deň budú jedny tváre 
žiariace a k svojmu Pánovi hľadiace} {75:22-23}. A toto je chybná viera a sú 
jasne v blude, a dokázať ich blud si nevyžaduje námahu.115  

To, čo sa mieni týmito veršami, je, že dobré žiarivé/jasné tváre nazerajú/hľadia smerom 
k tomu, ktorý ich činí disciplinovanými a je ním Muhammad (pmsnajr).  A tak sa 
odhaľuje pravda a realita Muhammada (pmsnajr) a Rodiny Muhammada (pmsnv).  A 
preto utláčatelia nie sú schopní sa pokoriť a podrobiť sa, pretože nasledovali Iblísa (nech 

																																																								
115 Keďže „nazeranie“ je nazeraním smerom na limitovaného/obmedzeného a Allah je ďaleko nad 
tým, aby bol limitovaný/obmedzený, a ruka, a noha, a premiestňovanie sa sú spojené 
s limitovaným, ktorý je na týchto závislý, a indikujú k (zloženiu z častí), a naznačujú (prítomnosť) 
nedostatkov, a potreby, a že Obklopujúci je dokonalejší a bohatší. A tak ruka a noha musia 
patriť stvorenej bytosti.  A ten, na ktorého sa nazerá, musí byť stvorená bytosť.  A ten, ktorý 
prichádza v oblakoch, musí byť stvorená bytosť.  A je ňou Muhammad (pmsnajr), a tiež Al-Qa’im 
(ten, ktorý povstane z Rodiny Muhammada), ako bolo prezentované.  A wahabi sa domnievajú, 
že každé slovo „Pán“ znamená Absolútne Božstvo a Absolútny Pán, Oslavovaný.  Túto záležitosť 
som objasnil pred tým v téme venujúcej sa Božstvu: (V Koráne nachádzame Jozefa (pmsn), ktorý 
je prorokom, opisujúc Faraóna ako pána muža, ktorý nalieva víno {A r iekol tomu, o ktorom 
sa domnieval ,  že bude zachránený :  „Zmieň sa  o mne pánovi svojmu!“ Však satan 
spôsobil ,  že zabudol spomenúť Pána svojho, a Jozef zostal  niekoľko rokov vo 
väzení}  {12:42} . A tiež Jozef opisuje Vládcu Egypta (‘Aziz Masr), ktorý na seba vzal povinnosť 
obživy Jozefa a staral sa oň, ako „môj pán“: {A snaži la  sa oň tá ,  v  ktorej  dome bol,  zv iesť 
a  zavrela dvere všetky a r iekla mu: „Poď sem!“ I  zvolal  Jozef :  „Boh ma ochraňuj!  
On je mojím pánom a uš tedri l  mi prekrásny pobyt.  Veď hriešnici  veru nebudú 
blažení!“}  {12:23} . A ten, ktorý učinil jeho pobytom prekrásnym vo vzťahu k zjavnému 
v tomto fyzickom svete, je Vládca Egypta (‘Aziz Masr) {A vravel  ten Egypťan, ktorý  ho 
kúpil ,  manželke svoje j :  „Ucti  ho s lušným ubytovaním, možno že nám bude uži točný  
a lebo ho za v lastného syna prí jmeme.“ Takto sme usadi l i  Jozefa v zemi te j ,  aby 
sme ho nauči l i  záhady vykladať.  Tak Boh víťazne dovršuje dielo Svoje,  a le väčš ina 
ľudí to nevie.}  {12:21} . 
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ho Allah preklína) v jeho odmietnutí pokoriť sa {v deň,  keď lý tka budú obnažené a 
oni výzvu dostanú, aby na zem padli ,  a schopní toho nebudú} , a výrok Jeho, 
Povýšeného {68:42} {a ruka Božia spočíva na rukách ich} {48:10} , a mieni sa tu 
služobník Allaha, Muhammad (pmsnajr), pretože on je Allahom v Stvorení, a on je ten, 
komu je sľúbená vernosť, a jeho ruka spočíva na rukách tých, ktorí vernosť prisahajú 
(jemu).  A výrok Jeho, Povýšeného: {A či  môžu čakať niečo iné, než že k ním 
príde Boh a anjeli  v temnote mračien? Potom bude vec rozhodnutá; a k 
Bohu vracajú sa veci všetky} {2:210} . A tak ten, ktorý prichádza v temnote mračien, 
je Muhammad (pmsnajr) vo svete Radža’ (Svet Návratu) a s ním budú ľudia jeho Domu 
(Ahlul Bayt), a niektorí z Prorokov (pmsn).  Je známe, že Muhammad je ten, ktorý je v 
temnote mračien a v Tóre a v Evanjeliách sa spomínajú dobré správy s týmto opisom o 
Poslovi Muhammadovi a o tom, ktorý povstane (Al-Qa’im) z rodiny Muhammada.116  

Čo sa týka toho, čo vravia wahabi učenci jurisprudencie a nepracujúci duchovní (alebo tí, 
ktorí si hovoria salafi) – aby sa vyhli stelesňovaniu, Kufr (neviere) a Širk (pripisovaniu 
k Allahovi) – že Allah, Oslavovaný, má ruku a prsty,117 ktoré sú naležité Jeho Kráse, 
Dokonalosti a Majestátnosti alebo ako vravia, že On prichádza a On si želá... 
atď.  Všetko sú to nepravdy a evidentne nerozumejú významu ich výrokov, lebo inak by to 
neboli povedali, pretože ich výroky (ohľadom ruky, nohy, prichádzania, nazerania Naň 
(vlastnými) očami a ...) sú nesprávne a Kufr (neviera), a Širk (pripisovanie 
k Allahovi/polyteizmus) - či už to, čo mienia, je (z) materiálneho fyzického (aspektu), alebo 
spirituálneho aspektu.118  Prípadne bez slova „ako,“ presne ako uvádzajú. Pretože do Kufr 
(neviery) a Širk (pripisovania k Allahovi), nepadli iba z dôvodu, že ruka, ktorú potvrdili, 
je opísaná - a tak opúšťajú hranice Kufr (neviery) a Širk (pripisovaniu k Allahovi) 
popieraním jej opisu, teda vravia (bez „ako“).  Ani z dôvodu, že noha, ktorú potvrdili, je 
neúplná, a tak opúšťajú ich Kufr a Širk potvrdením jej vlasností Absolútneho Božstva - 
vravia (ktoré sú náležité Jeho Dokonalosti a Kráse). Presnejšie, dôvod na to, že padli do 
Širk a Kufr je ten istý, ako ich potvrdenie ruky a nohy, bez ohľadu na to, aký opis a 
aspekty pridajú.  A je tomu tak preto, že keď Mu (swt.) pripísali ruku a nohu, vskutku Ho 
učinili zloženého z častí a každá vec, ktorá je zložená z častí, je počítateľná, a Allah, 
Nedeliteľný, je Oveľa Vyššie Postavený, než aby sa skladal z častí a bol počítateľný.  On, 

																																																								
116 Texty z Tóry a Evanjelií je možné prečítať si v Addende číslo 4. 

117 Ibn Džibrín povedal: ( . . .Prsty  sú na ruke,  avšak nie je  to nevyhnutne tak,  že sú ako 
prsty  s tvorenej  bytost i  a  ich končeky,  a  d ĺžka, a  to,  a  to,  presnejš ie ,  v  tom je 
potvrdenie ruky a  v  tom je potvrdenie pre prsty  na ruke.)  Výrok Ibn Džibrína sa 
skončil. A vidíte, že sa nezastavili pred potvrdzovaním, že je pravá ruka a ľavá ruka.  Presnejšie, 
veria, že Allah má na ruke prsty. Allah je oveľa Vyššiepostavený než to, v čo utláčatelia veria. 
Ďalšie texty si môžete pripomenúť v Addende číslo 3. 

118 Aj keď ich výrok, (že) nazeranie Naň (swt.) (vlastným) zrakom a očami, ktoré sa nachádzajú na 
tvári ľudskej bytosti, nemôže byť chápané (žiadnym iným spôsobom), než že je úplné stelesnenie 
(Allaha). Niektoré z výrokov wahabi učencov si môžete pozrieť v Addende číslo 3.  
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Povýšený, povedal: {Riekni On je Allah, Jediný ,  Nedeli teľný} , to znamená, že 
Jeho Podstata je Nedeliteľná, a nie je zložená z častí (ruka a noha), Allah je Povznesený a 
Vyššie Postavený, než čo Mu pripisujú.  A počítateľnosť je sprevádzaná (skladaním sa) z 
častí a je jasná v jej indikácii Širku toho, kto ju ptvrdzuje, pretože znamená pluralitu 
Absolútneho Božstva. Allah je Oveľa Povznesenejší a Povýšený nad to, čo mu utláčatelia 
pripisujú. 

 
 
Al-Tauhíd (Monoteizmus) 
 

Skutočný Monoteizmus neznamená zastaviť sa pri opisoch, ktoré sú zhormaždené v mene 
Allah.  Fráza “La ilah illa Allah (Niet Boha než Allaha)” nepredstavuje koniec 
Monoteizmu.  Presnejšie, je to počiatok Monoteizmu.  Koniec a realita Monoteizmu je 
(On) alebo “Huwa” v Arabčine.  A ako som uviedol už pred tým, “O” (písmeno “Há” v 
Arabčine, ktoré je prvým v slove “Huwa”) potvrdzuje/dokazuje Potvrdenú/Konštantnú 
(Existenciu Allaha).  Písmeno “n” (alebo “Waw” v Arabčine, ktoré je druhým písmenom 
slova “Huwa”) predstavuje neprítomnosť Neprítomného.  Pretože On je Neprítomný 
Svedok, Povznesený a Vysokopostavený je Allah nad všetkým, čo Mu pripisujú.  Z toho 
dôvodu je Súra Al-Tauhíd (Kapitola Monoteizmu) {Riekni: “On Boh”} a zvyšok je 
vysvetlenie, detaily a klarifikácia.  Ako som objasnil, Allah alebo Mesto Božích 
Dokonalostí je iba manifestáciou Pravdy a Reality (On/Huwa), a “Allah” je Jeho (swt.) 
opisom, ktorým On čelil Svojmu stvoreniu, aby mohol byť poznaný, ale nie je to On (swt.). 
 
A od ľudskej bytosti sa žiada Monoteizmus tejto úrovne - úrovne Pravdy a Reality, pretože 
táto úroveň predstavuje popretie Jeho (swt.) opisov a úplnosť odovzdanosti sa Mu (swt.) 
skutočným uctievaním a skutočným pokorením sa.  Každé iné uctievanie a každá iná 
odovzdanosť nikdy nie je bez Širk (pripisovania k Allahovi) na určitom stupni. 
 
A preto je Božstvo Jeho (swt.) tvár, ktorou čelil Jeho stvoreniu tak, ako je pre nich a ich 
stav vhodné, pretože oni sú stvorením a ich identitou je Chudoba a Nedostatky.  Z toho 
dôvodu je zodpovedajúce, aby im Allah (swt.) čelil Dokonalosťou, aby sa k Nemu mohli 
nasmerovať, vyhľadávať Ho, znášať svoje nedostatky a poznať Ho na určitom stupni.  
Poznať Ho počiatočnou cestou Poznania, ktorou je Poznanie Absolútnej Dokonalosti 
prostredníctvom pomoci s nedostatkami na stránkach existencie neúplnej ľudskej bytosti.  
Obmedzenie Poznania na Božstvo predstavuje ignoranciu, nedostatok a veľkú stratu.  
Presnejšie, ľudská bytosť musí za svoj cieľ ustanoviť Poznanie Pravdy a Reality - Poznanie, 
ktoré môžeme nazvať skutočným Poznaním a koniec možného Poznania vo vzťahu k 
stvorenej bytosti, pretože je to Poznanie neschopnosti spoznať. 

 

Prejavenie Božstva v Stvorení pre Stvorenia 
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Božstvo (v Arabčine “Uluhiyya”) je ako Panstvo (v Arabčine “Rububiyya”),119 pretože ak je 
význam slova Pán (Al-Rabb) ten, ktorý vychováva (Al-Murrabbí), potom Boh (Al-ilah) je 
ten, ktorý je vyhľadávaný (ten, ku ktorému sa osoba obracia), za účelom pomoci s 
nedostatkami, aby mohla dosiahnúť dokonalosť.  Rovnako tak, ako môže byť otec s 
ohľadom na syna nazvaný “Pánom”, pretože je pánom rodiny, ak berieme v úvahu jeho 
vzťah s jeho synom a to, čím rodinu zahŕňa.  Otcovi môže byť pripísaný atribút Božstva 
ako taký, ak berieme v úvahu to, čo od neho žiadajú.  A preto môže byť obraz božstva 
udelený výnimočným spomedzi Allahových Prorokov a Jeho Poslov, ktorí boli skutočným 
obrazom Allaha (swt.) v Stvorení. 

On, Vysokopostavený, povedal: {“A až ho vyrovnám a vdýchnem mu niečo z ducha 
Svojho, padnite na zem klaniac sa pred ním!”} {Súra Sád 38:72}.  Padnutie na zem je 
pôvodne pred Jeho (swt.) Pravdou a Realitou.  Je to nevyhnutná odpoveď na manifestáciu 
Pravdy a jej prejavenie sa uctievajúcemu, pretože pokorenie sa je výsledkom Poznania, 
presne ako to urobil Allahov Posol (pmsnajr) počas M’iradž (Nanebovstúpenia).  Imám Al-
Sádiq (pmsn) povedal: “…keď zdvihol hlavu, prejavila sa pred ním Veľkoleposť, a tak sám 
od seba padol na zem, a nie kvôli príkazu, ktorým mu bolo prikázané…”.120 

A padnutie na zem stvorenej bytosti pred inou stvorenou bytosťou znamená manifestáciu 
Jeho (swt.) Pravdy/Reality v tom, pred ktorým došlo k pokoreniu sa.  A ako som uviedol už 
pred tým, Pravda/Realita sa prejavuje v Božskom.  Preto k pokoreniu sa pred stvorenou 
bytosťou došlo z dôvodu manifestácie Božstva v nej.  Vo verši je jasné, že Božstvo sa 
prejavilo v Adamovi (pmsn) a z toho dôvodu Allah prikázal Anjelom, aby sa pred ním 
pokorili.  To, že sa v Adamovi (pmsn) prejavilo Božstvo, je tiež jasné z verša {A vdýchnem 
doň niečo z ducha Svojho}.  Preto je duch Allaha obrazom Božstva (Allah stvoril Adama 
na Svoj obraz), a tak je prirodzené, že pred Adamom došlo k padnutiu na zem, keď doň 
Allah vdýchol z Jeho ducha, pretože v skutočnosti došlo k padnutiu na zem pred obrazom 
Božstva, ktoré sa prejavilo v Adamovi.  A tak došlo k pokoreniu sa pred Skutočným 

																																																								
119  Obe (božstvo a panstvo) hovoria o vzťahu medzi bohatým a chudobným, medzi 
úplným/dokonalým a neúplným/nedokonalým vo vzťahu k pomoci v nedostatku chudobnému a k 
zdokonaleniu neúplného/nedokonalého.  Existuje však rozdiel: Panstvo predstavuje nazeranie 
zvrchu nadol.  To znamená od dokonalého/úplného/bohatého smerom na 
neúplného/chudobného.  Od Al-Murrabbí (ten, ktorý vychováva/dáva disciplínu), ktorým je Al-
Rabb (Pán), k Al-Murrabbah (vychovávaný), ktorým je Al-Marbúb (ten, ktorý je pod mocou iného). 
 
Čo sa týka Božtsva, je to naopak.  To znamená zdola nahor.  Od 
nedokonalého/neúplného/chudobného k dokonalému/úplnému/bohatému.  Teda Panstvo 
naznačuje Bohatstvo a Dokonalosť Úplného Bohatého, ale Božstvo naznačuje Chudobu a 
Nedostatky Chudobného/Nedokonalého/Neúplného.  A z toho dôvodu Allah (swt.) čelil Svojim 
služobníkom Jeho (swt.) Pravdou a Realitou, ktoré sa prejavili Božstvom, aby mohol byť známy, a 
aby Stvorenie mohlo poznať Jeho Bohatstvo a Dokonalosť, zatiaľ čo sa k Nemu otáčajú, 
vyhľadávajú Ho, aby im mohol pomôcť v ich chudobe, a aby mohol zdokonaliť ich nedostatky. 
 
120 Al-Kafi, str. 482.   Viď tradíciu v Addende č. 5. 
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Božstvom, ktoré sa prejavilo v tomto obraze, v Jeho nástupcovi v Jeho stvorení {Hľa, Pán 
tvoj k anjelom prehovoril: “Umiestním na zemi nástupcu!”}. 
 
Prvou Manifestáciou Absolútneho Božstva v Stvorení, najjasnejší obraz Allaha, Skutočný 
Nástupca Allaha, prvá stvorená bytosť, prvá Myseľ a prvé Slovo je Muhammad (pmsnajr). 
 
A preto význam verša {A vdýchnem doň niečo z ducha Svojho} sa mení na, “keď som do 
Adama vdýchol zo svetla Muhammada (pmsnajr)”,121 a tak pred Adamom padnite na zem a 
počúvajte ho.  Preto Allah (swt.) nazval Muhammada (pmsnajr) {Môj duch}, to znamená, 
že je manifestáciou Môjho Božstva a Života.122 
 
Muhammad (pmsnajr) je obrazom Allaha v Stvorení a Stvorenie má naň pozerať, aby 
mohli poznať Allaha.  Teda ak dôvod na Stvorenie je Poznanie {A džinov a ľudí som 
jedine preto stvoril, aby Ma uctievali} {Súra Az-Záriját (Bežiaci) 51:56}.  To znamená (aby 
Ma poznali), preto musíme vedieť, že skutočnou cestou k Poznaniu je Muhammad 
(pmsnajr) a zvyšok Prorokov a Nástupcov/Miestodržiteľov (pmsn).  Každý z nich je 
manifestáciou a objavením sa cesty a každý podľa vlastnej hodnosti, aby mohli Stvoreniu 
umožniť poznanie Allaha (swt.).123 
 
A preto Padnutie na zem v skutočnosti nepatrilo Adamovi (pmsn), presnejšie, patrilo 
Muhammadovi (pmsnajr).  A z toho dôvodu manifestácia Pravdy Muhammada (pmsnajr) v 
Adamovi (pmsn) bola podmienkou (pokorenia sa) {A až ho vyrovnám a vdýchnem doň 
																																																								
121 A možno tomu, ktorý sa zamýšľa, neuknie skutočnosť, že existuje mnoho Prorokov a Nástupcov 
(pmsn), ktorí sú lepší než Adam (pmsn) a majú vyššiu hodnosť.  Pretože obraz Allaha, na ktorý bol 
Adam stvorený, nie je prvým obrazom (Muhammad a jeho Rodina).  Presnejšie, je manifestáciou 
spomedzi jeho manifestácií v Stvorení, pretože medzi Adamom a medzi ním existuje celá škála 
stvorení, ktoré majú vyššiu hodnosť než Adam (pmsn).  Avšak môžeme povedať, že tým obrazom 
je Adam, pretože ho reprezentuje, prejavuje sa cez neho, a pretože je manifestáciou spomedzi jeho 
manifestácií. 
 
122 Muhammad (pmsnajr) je skutočným nástupcom Allaha, ktorého úroveň má Stvorenie dosiahnúť, 
a prostredníctvom neho je Allah poznávaný.  Z toho dôvodu (Allah swt.) vdýchol do Adama z 
Pravdy, ktorá sa má dosiahnúť.  A preto ten, ktorý si skutočne zasluhuje byť nazývaný Duchom 
Allaha, Allahovým obrazom, Nástupcom Allaha a Mysľou, je Muhammad (pmsnajr).  Čo sa týka 
toho, keď je Adam nazývaný obrazom Allaha, je to kvôli tomu, že bol stvorený na obraz Allaha, 
Muhammada (pmsnajr), a tiež preto, že Adam predstavoval manifestáciu Muhammada (pmsnajr).  
A keď je Duchom Allaha nazvaný Ježiš (pmsn), je to tak preto, lebo je manifestáciou Skutočného 
Ducha Allaha, Muhammada (pmsnajr). 
 
123 Allah (swt.) stvoril každú ľudskú bytosť podľa Fitrah (podstaty), ktorá ho kvalifikuje na to, aby 
dosiahla hodnosť (Allaha v Stvorení), pretože vlastné ja každej ľudskej bytosti je stvorené z 
podstaty, ktorá má umožniť prejavenie sa Božstva.  To je význam frázy “Allah stvoril Adama na 
Svoj obraz”.  Každá ľudská bytosť je na to kvalifikovaná.  Dvere boli otvorené v minulosti, sú 
otvorené teraz a budú otvorené v súvislosti s tým, čo má prísť. 
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niečo z ducha Svojho, padnite na zem klaniac sa pred ním!}.  Presnejšie, išlo o padnutie na 
zem pred obrazom, v ktorom sa prejavilo Božstvo v Stvorení.124 
 
Muhammad (pmsnajr), a Ali (pmsn), a Imámovia (pmsn), a Ježiš sú vo vzťahu k Allahovi 
chudobní.  Sú nositeľmi Božského atribútu.  To znamená, že sú vyhľadávaní, aby mohli 
naplniť potreby, pomôcť s nedostatkami a s dosiahnutím dokonalosti.  A napĺňajú potreby, 
pomáhajú s nedostatkai a zdokonaľujú stvorenie prostredníctvom sily, moci a dovolenie 
Allaha, pretože pre nich niet sily ani moci než skrze Allaha, keďže nedokážu pohnúť s 
nehybným ibak ak s dovolením Allaha. 
 
Opisovanie ich (pmsn) opisom Božstva, ako bolo prezentované, (nie je opisom) Jeho (swt.) 
Absolutného Božstva.  Presnejšie, sú Jeho (swt.) obrazom a Jeho (swt.) Božími Menami a 
tvárou, ktorou On (swt.) čelí Jeho stvoreniu.  A tak prostredníctvom atribútu Božstva, 
ktorým boli oni (pmsn) opísaní, sa Jeho (swt.) skutočné Božstvo stáva známym.  Pretože 
oni nie sú bohovia, ktorí by boli uctievaní bez Neho a nie sú ani bohovia, ktorí by boli 
uctievaní popri Ňom (swt.), ako bolo objasnené.  Presnejšie, sú stvorenými služobníkmi, 
ktorí pomáhajú s nedostatkami a udeľujú dokonalosti s povolením Allaha (swt.).  A to je 
presný význam toho, keď im je pripisovaný opis Božstva. 
 
Teda nie sú Bohmi bez Allaha a bez Allaha sú ničím, pretože sú stvorením z Jeho (swt.) 
Stvorenia a povstanú prostredníctvom Neho (swt.), a nie sú Bohmi popri Ňom.  To 
znamená, že nemajú hodnosť skutočného Božstva.  Presnejšie, spadajú pod hodnosť 
Stvorenia, pretože sú manifestáciou skutočného Božstva v Stvorení.  A to je význam 
slovného spojenia “Allah v Stvorení”, význam toho, že sú obrazom Allaha, tvárou Allaha, 
Božími Menami Allaha, a tiež význam frázy, “Vskutku, Allah je s nami”.  A tiež to 
poukazuje na skutočnosť, že každý, kto ich pozná, poznal Allaha a každý, kto je vo vzťahu 
k nim ignorantom, je ignorantom s ohľadom na Allaha; pretože Allah (swt.) čelil iným než 
sú oni nimi (pmsn); a pretože sú obrazom, ktorý simuluje/imituje skutočné/reálne Božstvo. 
 
{Až na vzdialenosť dvoch lukov či ešte bližšie bol} {Súra An-Nadžm (Hviezda) 53:9}, to 
znamená, že bol vo vzdialenosti dvoch lukov či ešte bližšie od imitácie/simulácie Božsta, a 
tak Ho (swt.) činil známym pre Stvorenie. 
 
{A olej jeho takmer vzplanie, aj keď sa ho nedotkne oheň žiaden} {Súra An-Núr (Svetlo) 
24:35} – to znamená, že je takmer Svetlom bez temnoty v ňom, a že takmer vzplanie sám 
od seba, no v skutočnosti taký nie je, pretože jeho svetlo pochádza od Allaha, a nie z jeho 
vlastného ja (pmsnajr).  A z toho dôvodu Abrahám (pmsn), Priateľ Allaha, bol zmätený125 a 

																																																								
124  Odmietnutie pokoriť sa pred Adamom (pmsn) je odmietnutím pokoriť sa pred Allahom (swt.), 
odvrátením sa preč od Poznania a krokom k Ignorancii.  Je to nerozumné a neguje to múdrosť po 
tom, čo sa Adam (pmsn) stal nositeľom nástroja poznania Allaha (swt.). 
 
125 {A keď sa nad ním rozprestrela noc a zbadal hviezdu a zvolal: “Toto je Pán môj!”  Keď však 
zapadla, riekol: “Nemám rád zapadajúcich.”  A keď zbadal vychádzajúci mesiac, zvolal: “Toto je 
Pán môj!”  Keď však zapadol, riekol: “Ak ma Pán môj správne nepovedie, budem určite patriť k 



	 91	

takí istí boli aj Anjeli počas M’iradž (Muhammadovho (pmsnajr) Nanebovstúpenia),126 
pretože Muhammad a jeho Rodina (pmsn) majú túto hodnosť.  A cieľom stvorenia je 
dosiahnutie tohto ranku.  Oni (pmsn) sú poslednou možnou Dokonalosťou pre 
akúkoľvek ľudskú bytosť a z toho dôvodu bolo náboženstvo zapeťačené Muhammadom a 
Rodinou Muhammada.  A svet bude zapečatený Muhammadom a Rodinou Muhammada. 
 
 
 
Dobrý  Koniec 
 
Monoteizmus je Priama Cesta.  Je ostrejší než meč a tenší než vlas.  Bolo objasnené, že 
odklonenie a odchýlenie sa preč od Monoteizmu vedie ľudskú bytosť k Širk (pripisovaniu 
k Allahovi) a Kufr (neviere).  Z toho dôvodu ho ľudská bytosť musí poznať veľmi presne, 
aby popri ňom prešla až do Ákhira (posmrtný život) a do Raja, ktorého rozsiahlosť sa 
rovná rozsiahlosti Nebesám a Zeme.  Do Raja, ktorý bol stvorený pre bohabojných, 
pracujúcich a tých, ktorí poznajú Boha.  Preto je na ľudskej bytosti, aby nepremárnila svoju 
šancu, dôkladne skúmala a pracovala deň a noc, aby mohla dosiahnúť Pravdu a 
Monoteizmus. 
 
A vedzte, že nocovanie v odpadkových košoch a jedenie jačmenného chleba je príliš veľa 
pre bezpečie/oprávnenosť Náboženstva.  A tak všetká chvála patrí Allahovi, ktorý nám 
udelil požehnanie vedenia v blahobyte a Milosti od Neho.  A všetká chvála patrí Allahovi, 
ktorý nás uprednostnil, zoslal na nás Jeho Priazeň a správal sa k nám s Vľúdnosťou.  A 
všetká chvála patrí Allahovi za každé požehnanie, ktorým požehnal mňa, mojich rodičov, 
môjho syna, veriacich mužov a veriace ženy a každé z Jeho stvorení, až kým nenastane 
Hodina. 
 
Ó, Allah, zošli Tvoj Mier a Požehnania na Muhammada, Tvojho milovaného, Tvojho 
vyvoleného a Tvojho Nástupcu.  Ó, Allah, zošli Tvoj Mier a Požehnania na Muhammada a 
Rodinu Muhammada, Dobrých, Nepoškvrnených.  Ó, Allah, ak ma vyzdvihneš medzi 
ľuďmi, poníž ma v mojom vnútri a nepostihni ma Pýchou, aby som nepatril medzi 
																																																																																																																																																																					
ľudu zblúdilému!”  A keď zbadal vychádzajúce slnce, zvolal: “Toto je Pán môj, pretože je najväčší!”  
A keď zapadlo, riekol: “Ľud môj, nie som zodpovedný za to, čo k Bohu pridružujete, ale obraciam 
sa – ako haníf – k tomu, čo nebesia i zem stvoril, a nebudem patriť k tým, ktorí k Bohu 
pridružujú.”} {Súra Al-An’ám (Dobytok) 6:76-79} 
 
126   Abu Abdilláh (pmsn) povedal: “Vskutku Allah, Všemohúci, Podmanivý, pozdvihol Svojho 
Proroka (pmsnajr) do Jeho Siedmeho Neba.  Čo sa týka prvého z nich (nebies), požehnal mu a v 
druhom ho naučil Jeho povinné a predpísané… Potom bol pozdvihnutý do nebies Dunya (tohto 
sveta), a tak Anjeli vzlietli do kútov nebies, všetci padli na zem (pokorili sa) a povedali: “Oslavovaný 
a Svätý je On, náš Pán a Pán anjelov a duchov.  Aké podobné je toto svetlo svetlu nášho Pána?”  A 
tak Gabriel (pmsn) povedal: “Allah je Väčší!  Allah je Väčší!”  A tak boli anjeli umlčaní, otvorili sa 
nebeské dvere a anjeli sa zhromaždili.  Prišli a poslali ich mier na Proroka (pmsnajr) – Al Kafi, zv. 
3, str. 482.  Celá tradícia sa nachádza v Addende č. 5. 
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porazených.  Očisti ma od pochybnosti a Širk (pripisovania).  Urob zo mňa to, čo chceš 
Ty.  Osloboď ma pre Teba.  Osloboď ma od toho, v čom sa nachádzam.  Osloboď ma od 
toho, čoho sa bojím.  Osloboď ma od toho, kvôli čomu som obozretný, z Tvojej Milosti, 
Ó, Allah, Ó, Pane, Ó Najmilostivejší zo všetkých. 
 
A mier s veriacimi mužmi a veriacimi ženami Východu Zeme a Západu Zeme, Milosť 
Allaha a Jeho Požehnania. 
 
Ahmed Al Hassán 
18. Ramadán, 1425 Hidžri, Lunárny rok 
 
 


