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TEĽA (1) 
 

Venovanie: 
 

Tým, ktorí vyzdvihujú slová La Illáha Illa Allah (Niet Boha než Boha) 
Tým, ktorí spustili plachty a vydali sa k Bohu, 

Prorokom, Poslom a Imámom (požehnania a mier s nimi). 
Ó, úctyhodní džentlmeni 

Tento biedny muž vám venuje mier a venuje vám tento licencovaný tovar 
a vraví, že jeho srdce je plné jedinosti Boha a poddanosti voči vám 
My a naša rodina sme utrpeli ujmu, a tak buďte k nám zhovievaví, 

pretože Boh odmeňuje dobročinných. 
 

Ahmed Al Hassan 
27/ Šawwal/ 1421 
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Úvod 
 

V mene Boha, Najmilosrdnejšieho, intenzívne Milostivého 
 

Všetká chvála patrí Bohu.   
Nech Boh zošle požehnania na Mohammeda a jeho domácnosť, neomylných.   

Nech Boh zošle požehnania na pižmový koniec, svetlo Boha a jeho zostatok na Zemi 
(nech jemoja duša zaň výkupným). 

 
Všemohúci Allah povedal:  
 
{V ten deň rieknu pokrytci, muži iženy, tým, ktorí uverili: “Počkajte na nás, aby sme 
si molhi vziať niečo z vášho svetla!”  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.  A zavolajú na nich 
pokrytci: “A či sme neboli s vami?”  Odpovedia: “Áno, avšak vy sami seba ste v 
pokušenie uviedli, číhali ste, pochybovali ste a zmámili vás vaše túžby pozemské, až 
prišiel rozkaz Boží a boli ste oklamaní ohľadom Boha tými, ktorí mámia.  A nebude 
preto dnes prijaté výkupné ani od vás, ani od tých, ktorí neuverili; útočišťom vašim 
bude oheň pekelný a bude aj vašim pánom.  Jak hnusný je to cieľkonečný!”}  
{Súra Al-Hadid – Železo 57:13-15} 
 
V príbehoch minulých prorokov a ich národov, ktoré ich niekedy nasledovali a 
inokedy zas nasledovali samaritánov, niekedy dopomohli k víťazstvu prorokom, 
aleväčšinou ich sklamali a k víťazstvudopomohli tyranom, je ponaučenie pre 
učenlivých a pripomenutie pre tých, ktorí si pamätajú. 
 
To znamená, že skúmať je dôležité.  Skúmať a študovať, až kým to, čo sa stalo po 
smrti Proroka (požehnania a mier s ním a jeho rodinou) v súvislosti s odstránením 
poverených a uchopením moci a to, čo táto udalosť so sebou prinieslaz tragédií, kvôli 
ktorým trpíme do dnešných dní, nám nebude jasné.  Skúmať a študovať, dokým 
neporozumieme tomu, čo sa stalo po smrti Proroka (pmsnajr) s ohľadom na Princa 
Veriacich (pmsn) alebo s ohľadom na jeho synov, neomylných a tomu, čoho sa im 
dostalo od tyranov, ktorí sa držia pri kormidle vlády skrze brutálnu silu.  Presne ako 
utrpenie, ktorého sa nám dostalo od samaritánov, zblúdilých imámov, ktorí sa vždy 
pokúšali uviesť právo Allaha do omylu a nerešpektovali moslimov.  Nazerať na našu 
situáciu skrze príbehy minulých prorokov a ich národov nám pomáha čítať 
budúcnosť, v ktorej sa očakáva povstanie “pečate ochrancov,” al-Mahdího (pmsn).  
Nazerať na našu situáciu skrze príbehy minulých prorokov nám pomáha vidieť to, 
čoho sa (al-Mahdímu (pmsn)) dostane od tyranov, ktorí podcenia moslimov a budú 
proti nemu bojovať ako sufyáni alebo od samaritánov (otrasných nepracujúcich 
učencov). 
 
Biedny koná málo práce a má veľa chýb a tak píšem tento výskum; možno ochráni 
niektorých veriacich pred upadnutím do priepasti.  Prevencia je lepšia než liečba.  Aj 
keď na paktovanie so sufyánym a odpornými učencami, ktorí budú bojovať proti 
Mahdímu (pmsn), niet iného lieku než užívanie nápoja pekelného a liečba pekelnými 
reťazami.  Možno to podnieti niektorých veriacich, aby pracovali na vytváraní 
príhodnej krajiny, ustanovení krajiny La illah illa Allah (niet Boha než Allaha) na 
tejto Zemi, krajiny Imáma al-Mahdího (pmsn), práva a spravodlivosti v časoch, ktoré 
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boli zatienené nespravodlivosťou v každom kúte sveta.  Americký tyran zužuje slučku 
okolo krkov zraniteľných a kráča s ľuďmi  k priepasti.  Tyrani, ktorí majú autoritu 
nad islamským národom, sú uctievači tohoto tyrana.  Tyrana, ktorého história ľudstva 
sa nerovná ničomu na tejto zemi, pretože oni spolu s ním uctievajú Satana.  Okrem 
toho moslimské národy, ktoré sú tými najzraniteľnejšími národmi na zemi, trpia z 
dvoch dôvodov: 
 
Prvým je porážka, ktorej sa im dostalo od amerického tyrana a dominujúcich tyranov. 
 
Druhým je utrpenie, ktorého sa im dostáva od tyranov zvnútra islamských sústav – 
myslím tým niektorých z nepracujúcich náboženských učencov, ktorí tvrdia, že 
reprezentujú islam – v skutočnosti niektorí z nich podcenili tieto národy a našli preň 
mnohých nasledovateľov, aby ich naučili pokoj, podriadenosť a poddanie sa tyranom.  
A preto útlak, hlad a poníženie. 
 
Preto je to sústavná vojna doma a v zahraničí.  Neveriaci nepriateľ udiera sústavne, 
pokrytec požierajúci zvnútra, faraón a samaritán, Pilát a nepracujúci učenci detí 
Izraela. 
 
Na strane tyrana sa vedie neúnavná vojna proti náboženstvu.  Ich televízia ukazuje 
verše zo svätého Koránu a o malú chvíľu nato piesne, polonahé ženy a seriály určené 
na zničenie infraštruktúry islamskej komunity alebo zníženie toho, čo z nej zostalo.  
Mať dlhú bradu a fúzy ako mágovia dávnych čias – to je islam v očiach týchto ľudí.  
No každý, kto vyriekne La Illah Illa Allah (niet Boha než Allaha), je zabitý, jeho ženy 
sú ponížené a jeho dom je zničený. 
 
Najväčšia katastrofa je, že niektorí z nich tvrdia, že sú Arabi, a že to robia v mene 
arabizmu.  Napádajú ženy, znesväcujú reputácie a ich väzenia sú plné žien a detí.  
Veci sa majú tak, že arabský muž je vznešený.  Ak oponuje, oponuje mužom a 
neútočí na ženy.  Tak o akom to arabizme tieto rímske pozostatky Mongolov a 
Tatárov hovoria?  Očiernili tvár ľudskosti.  Spáchali hanebné zločiny a škandály 
faraóna a Nimroda (nech ich Allah preklína), nepriateľov Mojžiša a Abraháma 
(pmsn). 
 
Na druhej strane je samaritán (nepracujúci učenec), ktorý sa vždy snaží uviesť právo 
Allahovho Proroka (pmsnajr) v omyl.  Nesnaží sa podporovať cnosti a predchádzať 
zlu, ani o džihád jazykom kvôli Allahovi, ani rukou, ak je to možné.  Zabudol, že 
Allahov Posol (pmsnajr) povedal to, čo znamená: Za podporovanie cností a prevenciu 
zla alebo použijú vašich hriešnikov proti vám.  Potom sa opýtajú na vašu voľbu a 
nebude im odpovedané (ich invokácie nebudú prijaté)) Al-Kafi, kapitola 5, str. 56. 
 
Okrem toho, existujú vôbec horší, než tyrani dominujúci islamským národom dneška?  
Výsledky sú dostupné a je nevyhnutnosťou, aby boli dnes chápané. 
 
Príčina tyranského útlaku islamskej komunity je dnes nasledovná: ponechanie 
podpory cností a prevencie zla na tieto komunity.  Dôvod na ponechanie tejto 
povinnosti na komunity je: nepracujúci učenci zanechali podporu cností a prevenciu 
zla (ak sú učenci nemorálni, svet sa stane nemorálnym). 
 



 
 

	

4 

Dnes sú v srdciach mnohých moslimov zakorenené poníženie, podriadenosť a 
kapitulácia tyranovi.  Taktiež láska k tomuto svetu, láska k životu a abnormálny 
strach pred smrťou.  Začali sa pozerať na život v ponížení ako na lepší než je hrdinská 
smrť.  Týmto spôsobom bude islam povesený na šibenicu a výsledné štandardy budú 
prevrátené naruby.  Je to vec, ktorú chce Satan (nech ho Allah preklína) najviac, aby 
ostali islamské národy zraniteľné a statické medzi faraónom a samaritánom.  Medzi 
nemorálnym tyranom, ktorý zabíja a rabuje a medzi nepracujúcim náboženským 
učencom, ktorý nepropaguje podporu cností a predchádzanie zla.  A v zákulisí 
americký tyran ťahá nitkami bábok napravo a naľavo.  Takýmto spôsobom nezostane 
z islamu nič než jeho meno. 
 
Dnešnou povinnosťou učencov je adresovať reformáciu islamského národa.  Ich 
povinnosťou je pozdvihnúť váhu posolstva, o ktoré bojovali.  Vy, ó, študenti 
náboženských vied a moslimskí učenci (šíti a suniti), myslíte si, že všetko, čím ste 
poverení, je zhromažďovanie duševných vied a preprava bez práce a bez 
podporovania cností a prevencie zla, bez nápravy národa, povinností, podávania 
správ, varovania detí národa a džihádu (snaženia sa) kvôli Allahovi?!   
Ak si to myslíte, potom vám vravím pravdu, mýlite sa.  Zhromažďovanie duševných 
vied nie je ťažké.  Ťažké však je po tri dni darovať vlastné jedlo väzňovi, pocestnému, 
chudobnému a späť s pocitom hladu.  Presne akoImám Ali (pmsn).  Je ťažké žiť svoj 
život kvôli šťastiu druhých a zbaviť človeka nespravodlivosti.  Dať kvôli Allahovi 
tak, ako to urobil Imám al-Hussein (pmsn), ktorý dal kvôli Allahovi.  Mier s tebou, ó, 
Abu Abdulláh, nech sú moja matka a môj otec tvojim výkupným.  Dal si všetko a 
neponechal si nič, dokonca aj dieťa a ženy. Žiadnemu zbabelcovi si nezanechal 
výhovorku. 
 
Ó, vy, džentlmeni!  Ak ste neboli schopní zhromaždiť poznanie a úkony uctievania, 
takto ste dali tyranom všetko, čo chceli.  Majú z vás prebytočných otrokov, a nie 
informované osoby.  Charakter uctievajúceho nemôže byť postavený na učencoch, 
ktorí nepodporujú cnosti a nezakazujú zlo; to naznačuje význam, ktorý bol 
vyrozprávaný o neomylných (pmsn), keď povedali, že informovaná osoba je lepšia 
než sedemdesiat uctievajúcich.  Je to preto, že hlavný záujem informovanej osoby je 
spása ľudí, no hlavný záujem uctievajúceho je spása jeho duše.  Bolo vyrozprávané, 
že Imám al-Sádiq (pmsn) povedal: “Vyrozprávač našej reči, ktorý pritiahne srdcia 
našich šítov je lepší než tisíc uctievajúcich.”  - Al-Kafi, kapitola 1, str. 33. 
 
Všemohúci Allah povedal: {Veriaci nech sa nevypravujú všetci naraz; prečo by sa z 
každej skupiny nemohol vypraviť jeden oddiel, aby sa ľudia z neho poučili o 
náboženstve a aby po návrate mohli varovať svoj ľud – snáď budú pozorní} {Súra At-
Tauba (Pokánie) 9:122} 
 
Varovať svoj ľud, a nie spať…  Alebo varovať jedného alebo dvoch jedincov.  A tak, 
ak je vaším hlavným záujmom spása vašej vlastnej duše, nevravte sme študenti 
náboženských vied alebo učenci a nenoste šaty učencov, aby ste zmiatli ľudí.  
Nebuďte vlci preoblečení za ovce, ako je to v prípade mnohých ľudí dneška, pretože 
toto nie je záležitosť žiadania tohoto sveta, ani ventilácie túžob, ani márnenia času.  Je 
to záležitosť dvíhania ťažkých váh, posolstva neomylných prorokov (pmsn). A tak 
buďte napozore, v opačnom prípade je to strata tohoto života a života budúceho. 
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Ježiš (pmsn) povedal: “Odporní učenci sú ako kameň, ktorý padol na ústie rieky, sám 
nepije, a ani nenechá vodu potiecť k rastlinám.”  - Fayadh al-Qadír, kapitola 4, str. 
206. 
 
V roku 1971 čakali študenti v Nadžafe na al-Chomeíniho, aby začal svoju prednášku 
o sebaovládaní.  Jeho sláva započala výrokom, “Mám pocit, že musím džentlmenom 
pripomenúť niektoré z udalostí, ktoré sa týkajú súženia muslimov.”   
Potom povedal, “A teraz chcete, aby som hovoril o etike?  Nebudeme kultivovaní, 
kým na tieto záležitosti nebudeme myslieť.  Ak by sme kultivovanými boli, tieto 
situácie by sme mali na pamäti.” 
 
A tak, nepracujúci učenci, vravím vám, ponúkate prácu na základe dedičstva 
prorokov a poslov.  Všetká chvála patrí Allahaovi za Korán, ktorý máme dnes v 
rukách, a ktorý obsahuje dostatok z ich príbehov, a vy zistíte, že váš odkaz úplne 
znesväcuje ich dedičstvo.  Buď pracujte na základe dedičstva prorokov a poslov alebo 
odíďte z tejto cesty. 
 
Nestojte teda na ceste Allaha Všemohúceho, ako povedal Princ Veriacich (pmsn) a ja 
vám vravím to, čo povedal Ježiš (pmsn) arogantným a nepracujúcim židovským 
učencom: [Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci!  Zatvárate nebeské kráľovstvo 
pred ľuďmi.  Sami doň nevchádzate, a tým, čo by chceli vojsť, 
nedovolíte.][Evanjelium podľa Matúša 23:13]. 
 
Prebuďte sa, než je vaša duša zničená tým, čo si zaslúžila a predtým, než nastane deň, 
keď poviete, “Naše muky za to, čo sme zanedbali voči Allahovi.” 
 
Dnes sú korene islamu a muslimov vystavené totálnej deštrukcii a vy chcete, aby som 
sedel a rozprával o sebakontrole?! 
 
Prebuďte sa predtým, než je meč syna Fatimy (pmsň) vytasený z pošvy.  V tom čase 
budete ľutovať to, čo ste spáchali, a čo vás uvalilo do zodpovedajúcich zákop.  
Prebuďte sa a priznajte vaše obscénne darebáctva, pretože hanba je lepšia než vstup 
do ohňa pekelného. 
 
Zároveň som extrémne v rukách Mudžahedínov (bojovníkov na ceste Allahovej, ktorí 
sa snažia o rozšírenie islamu džihádom a džihád je možné vykonávať aj slovom, pozn. 
prekl.) a aktívnych učencov, ktorých nezaujíma tento svet.   
Ich zovňajšok naznačuje ich vnútro.  To sú tí, ktorí pracujú deň a noc, aby rozšírili 
slovo La Ilaha Illa Allah a spravodlivosť v islamskej komunite.  Aj keď ich je veľmi 
málo, ako povedal Imám al-Sádiq (pmsn) (hadís v Usúl Al-Káfi, kapitola 2).   
Allah požehná ich prácu a naplní ju dobrom, inshaAllah (možno Allah dá, pozn. 
prekl.) 
 
A tak nestaňte sa slabými alebo týranými a ste tými vysokopostavenými, inshaAllah.  
Požehnania tým, ktorí sú známi v nebesiach, no neznámi na zemi.   
Majú tak veľa práce a tak málo v rukách.   
Prosím Allaha, aby ma učinili spomedzi ich sluhov a súčasťou ich kruhov.  Aj napriek 
množstvu mojej ignorancie, nedostatku poznania a nedostatočnej činnosti na oplátku 
za Jeho milosť a nežné dávanie. 
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To iba preto, že chcem napraviť, čo dokážem, modliac sa k Tomu, čo je nažive, ktorý 
nikdy nezomiera, aby som patril medzi tých, ktorí sa neboja od Allaha obvinenia 
obviňujúceho.  Konám ústupok a svoju dôveru vkladám v Allaha samotného.  On je 
môj ochránca, ochraňuje spravodlivých a hľadám u Allaha útočište pred hanbou na 
tomto svete a na onom svete. 
 
Utvrdzujem sa v držiteľovi bohatstva a kráľovstva, spolieham sa na vlastníka 
schopností a moci a prosím o pomoc majiteľa nádhery a teológie pred všetkým, čoho 
sa bojím a čoho som si vedomý.  Pri Mohammedovi, Alím, Fátime, al-Hassánovi, al-
Husseinovi, Alím, Mohammedovi, Alím, Džáfarovi, Músovi, Alím, Mohammedovi, 
Alím, al-Hassánovi a Mohammedovi (pmsn) a všetka chvála patrí Allahovi, 
Jedinému. 
 
V mene Allaha, Najmilostivejšieho, Najmilosrdnejšieho {A hľa, Pán tvoj Mojžiša 
zavolal: “Choď k ľudu, ktorý krivdu činí, k ľudu Faraóna; a či nebudú bohabojní?”  I 
odpovedal: “Pane, obávam sa, že ma z lží obvinia a že hruď moja stiesnená bude a 
jazyk môj sa nerozviaže.  Pošli radšej pre Árona!  A oni majú proti mne obvinenia a 
bojím sa, že ma zabijú.”  I povedal Boh: “V žiadnom prípade, pôjdete obaja s Našimi 
znameniami a My, počujúci, budeme s vami.} {Súra aš-Šúra (Básnici) 26:10-15}. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	

7 

Iblís prisahá 
 
Allah povedal: {A hľa, vravel Pán tvoj anjelom: “Ja smrteľníka stvorím z hliny 
suchej, vziatej z blata poddajného, a až ho vyrovnám a vdýchnem mu niečo z ducha 
svojho, padnite na zem, pred ním sa klaňajúc!”  A padli pred ním uctievajúc ho anjeli 
všetci, okrem Iblísa, ktorý odmietol byť medzi uctievajúcimi.  I vravel Boh: “Iblís, 
prečo nie si medzi tými, ktorí sa klaňajú, aj ty?”  Odvetil: “Nebudem padať na zem 
pred smrteľníkom, ktorého si z hliny suchej stvoril, vziatej z blata poddajného!”  I 
vravel Boh: “Odíď odtiaľ, pretože vskutku si prekliaty!  A nech na tebe prekliatie 
spočíva až do dňa súdneho!”  Povedal Iblís: “Pane môj, poskytni mi odklad do dňa, 
keď budú vzkriesení!”  I vravel Boh: “Buď teda medzi tými, ktorým je odklad daný až 
do dňa času stanoveného!”  Odpovedal: “Pane môj, za to, že si ma zviedol, okrášlím 
im všetko, čo na zemi je, a všetkých ich v blúdenie uvediem, okrem tých, ktorí sú 
služobníci Tvoji úrpimní!”  I vravel Boh: “Toto je cesta priama podľa Môjho 
mienenia, a veru nebudeš mať žiadnu právomoc nad služobníkmi mojimi, iba ak nad 
tými, ktorí ťa nasledujú zblúdilí} {Súra Al-Hidžr (Kamenné mesto) 15:28-42} 
 
Všemohúci Allah stvoril Adama (pmsn) a prikázal anjelom, aby pred ním padli na 
zem.  Toto pokorenie sa bolo praktickým uznaním Adamovej (pmsn) cnosti voči 
anjelom (pmsn).  Táto entita bola stvorená, aby bola vhodná pre svoje záležitosti a 
svoj svet.  Toto pokorenie sa nebolo pred Adamovým (pmsn) telom, ale pred jeho 
realitou a dušou.  Dušou, v ktorej sa odzrkadľovala realita Mohammeda (pmsnajr), 
ktorý je najbližším závojom a dokonalá ľudská bytost.  Preto sa dostal k Tomu, ktorý 
je nažive a nikdy nezomiera.  Allah im neprikázal padnúť na zem skôr, než zaplavil 
Adamove (pmsn) materiálno dokonalým obrazom a potom, čo doň vdýchol z Jeho 
duše.  V hadíse bolo vyrozprávané o Prorokovi Mohammedovi (pmsnajr) to, čo 
znamená: (Allah stvoril Adama v Jeho obraz), a ako sa uvádza v Koráne, obraz 
Allaha je v tomto hadíse metaforický, inými slovami moc Všemohúceho Allaha.  
Okrem toho Adam (pmsn), človek alebo ten, ktorý je stvorený, je schopný 
zhromaždiť božie dokonalosti do takej miery, ako je to len možné.  A ak Adam 
(pmsn) nedosiahol úspechu zreteľného (vzdialenosti dvoch uzlov alebo ešte bližšie – 
Qab qawsayn aw adnaa), potom nepoškvrnený, Mustafa, Mohammed (pmsnajr), z 
Adamovho (pmsn) potomstva toho dosiahol.  Iblís (Allahova nekonečná kliatba naň) 
sa obrátil k časti z tejto skutočnosti, avšak stal sa rebelujúcim, nepadol na zem s 
anjelmi a naveky bol vyhnaný na zem.  A tak uzrel Adamovo (pmsn) materiálno, 
ktorým je to, z čoho bolo vyrobené jeho telo a meral z pohľadu energie ohňa, z 
ktorého bol stvorený.  Potom zistil, že energia je stálejšia než materiálno a prehliadol 
Adamovu (pmsn) blízkosť k Allahovi.  Iblís potom padol do priepasti s jeho veľkým 
poznaním a dlhým uctievaním.  To preto, že Allaha neuctieval úprimne, ale bol 
úprimným uctievajúcim sám sebe a všetko, čo za uctievanie chcel, bol vysoký status. 
 
Od toho momentu sa preň test padnutia na zem pred Adamom (pmsn) stal pohromou 
a bleskom, ktorý ho udrel do hlavy.  Adamovi (pmsn) závidel.  Ak by si to vaša 
myseľ mala predstaviť, videli by ste ho, ako si v tom období vraví: Po všetkom tom 
čase uctievania Allah stvorí uctievajúceho, ktorý je lepší ako ja?  Ktorý sa dokonca 
môže stať lepším než anjeli, ktorí ani nemajú prístup k jeho hodnosti?!  Tento závoj 
mu zábranil vidieť Adamovu (pmsn) realitu a začal hľadať výhovorku, aby sa 
nemusel pokoriť.  Výhovorku, ktorou sa presvedčí a umožní mu diskutovať s jeho 
Pánom. 
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Allahova odpoveď preň nebolo nič iné než vyhnanstvo a zatratenie, pretože patril 
medzi tých, ktorí odmietli s istotou, nespravodlivosťou a z výšky.  Allah povedal: {A 
toto je príbytok posledný.  My pripravíme ho tým, ktorí vzpurní nechceli byť na zemi a 
pohoršenie nešírili – a veru dobrý bude koniec bohabojných} {Súra Al-Kasas 
(Príbeh) 28:83} 
 
Iblís (nech ho Allah preklína) nebol ignorant, ktorý nevie, ani nebol vzpurným, ktorý 
by mohol byť pokáraný a napravený.  Bol to arogantný a domýšľavý tyran.  Bol 
chápajúci, ale to ho neodradilo.  Zaujal pozíciu neochoty voči tomuto novému 
stvoreniu a poskytol tak dôvod na jeho vylúčenie z Allahovej milosti.  Adama (pmsn) 
a jeho potomstvo si vzal za nepriateľov.  To preto žiadal pozornosť a čas do Dňa 
zmŕtvychvstania, aby mohol ľudí zvádzať zo správnej cesty.  Avšak Všemohúci Allah 
mu dal odklad do momentu času ustanoveného a preklial toho, ktorý sľúbil zviesť 
syna Adama (pmsn) zo správnej cesty v omyl: 
 
{Riekol Iblís: “Za to, že si ma odvrhol, budem veru na nich číhať na priamej ceste 
Tvojej, a potom ich budem pokúšať spredu i zozadu, sprava i zľava, takže väčšinu z 
nich uvidíš ako nevďačných!”} {Súra al-Araf (Rozpoznanie) 7:16-17} 
 
Čas ustanovený je deň, keď povstane Imám al-Mahdí (pmsn).  V hadíse bolo 
vyrozprávané, že Ašaq ibn Ammar sa raz opýtal:  
Opýtal som sa ho (Imáma al-Mahdího (pmsn)na to, keď Všemohúci Allah pokáral 
Iblísa až do času ustanoveného a Allah to spomenul v Jeho Svätej Knihe: {“Buď teda 
medzi tými, ktorým je odklad daný až do dňa času stanoveného!”} { Súra Al-Hidžr 
(Kamenné mesto) 15:37-38}. 
Imám al Mahdí (pmsn) povedal: Ustanovený čas je deň povstania Imáma, a tak keď 
ho Allah vyšle, bude v mešite al-Kufa.   
Iblís príde a padne na kolená v pokorení a povie: Beda mi v tento deň!  Potom sa 
chytí za šticu a udrie sa do krku.  To je ustanovený deň, keď sa jeho čas minie.)  - 
Bihar Al-Anwar, kapitola 276, str. 52. 
 
V evanjeliách sa uvádza, že Satan bude počas Menšieho zmŕtvychvstania zviazaný 
reťazami v čase povstania Imáma al-Mahdího (pmsn).  V Zjaveniach Jána sa 
píše:[Videl som anjela zostupujúceho z neba. Mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú 
reťaz. 2 Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, satan, a spútal ho na 
tisíc rokov.  3 Hodil ho do priepasti, zavrel a zapečatil ju nad ním, aby už nezvádzal 
národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov. Potom musí byť na krátky čas 
uvoľnený] [Zjavenie Jána, kapitola 20:1-3] 
 
O Ibn Tawúsovi (Allahova milosť s ním) bolo spomenuté, že povedal: Našielsom 
papiere Idrísa (pmsn), v ktorých bola spomienka na Iblísa a Allahova odpoveď 
preň.Povedal, môj Pane, daj mi odklad do dňa, keď budú pozdvihnutí.  Allah povedal 
nie, ale dostaneš odklad do ustanoveného dňa.  Je to deň, v ktorý sompodmienil, že 
očistím zem od neviery, širku a hriechu.  V tom čase som si pre Seba vyvolil 
uctievajúcich.  Ich srdcia som skúšal vierou, naplnil ich oddanosťou, istotou, 
úprimnosťou, bohabojnosťou, pokorou, pravdovravnosťou, toleranciou a 
trpezlivosťou, úctou a strachom, asketizmom na tomto svete, túžbou po Mne a nech 
sa zasadzujú za slnko a mesiac a učiním ich nástupcami na tomto svete a dám im ich 
náboženstvo, potom Ma budú uctievať a nebudú so Mnou spájať nič.  Modlia sa načas 
a ľuďom dávajú zakát (milodar, pozn. prekl.) prikazujú cnosti a zakazujú zlo.  V tom 
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čase im dám na zemi sekretariát.  Nič nebude ubližovať ničomu a nič sa nebude báť 
pred ničím.  Medzi ľuďmi bude hmyz a dobytok a navzájom si neublížia.  Hmyzu 
odstránim každé jedno žihadlo.  Všetkému, čo hryzie, odoberiem jed a z nebies a zo 
zeme vyšlem požehnania.  Zem bude kvitnúť svojou dobrou flórou, objavia sa rôzne 
druhy ovocia a vôní.  Vložím medzi nich súcit a empatiu.  Potom budú prejavovať 
súcit, rozdeľovať medzi sebou rovným dielom a nevynechajú chudobných.  Nik z 
nich sa nebude povyšovať nad druhých.  Veľkí budú mať zľutovanie s malými a malí 
si poctia veľkých. 
 
Toto sú moji ľudia.  Vybral som pre nich Proroka, ktorý je čestný.  Učinil som z neho 
pre nich Proroka a posla a z nich som učinil jeho obhajcov.  To je národ, pre ktorý 
som vyvolil môjho Proroka, môjho úprimného.  Je to čas, ktorý som zahalil v Mojom 
neviditeľnom poznaní a niet pochýb, že je skutočný.  V ten deň vymažem teba a 
vyhladím tvoje kone, mužov  a tvoje vojská.  Choď!  Dostal si odklad do času 
stanoveného).   
(Bihar Al-Anwar, kapitola 52:385). 
 
Toto je príbeh Iblísa, uctievača, ktorý mal poznanie, a ktorý padol do priepasti.  Jeho 
arogancia ho zviedla zo správnej cesty.  V tom je ponaučenie pre toho, čo sa učí a 
spomienka pre toho, čo pamätá.  Kde sú tí, čo sa učia a kde sú tí, čo si pamätajú?! 
 
Princ Veriacih (pmsn) povedal: Uvažujte nad Allahovým postojom k Iblísovi, keď 
zmaril jeho dlhú prácu a oddanú snahu.   
Uctieval Allaha šesťtisíc rokov; nie je známe, či to boli roky tohoto sveta alebo onoho 
sveta, ale všetko to bolo kvôli arogancii stratené.  Kto ďaľší po Iblísovi spácha proti 
Allahovi taký hriech?  Nie, Allah nedovolí ľudskej bytosti vstúpiť do Raja kvôli 
príkazu, kvôli ktorému z neho vyhnal anjela.  Allahove nariadenia sú také isté pre 
ľudí Raja, ako aj pre ľudí zeme.  Allah sa neobmäkčí voči niekomu, kto spáchal 
Haram. 
 
A tak si dávajte pozor, ó, uctievači Allaha, aby ste sa neinfikovali jeho chorobou.  
Provokuje vás so svojou nízkosťou a volá vás k sebe za pomoci jeho koní a ľudí.  
Učinil pre vás šíp “Allahovej hrozby” (neposlušnosti voči Allahovi) bežnou 
záležitosťou a zhodil vás z miesta blízkeho.   
Povedal: {“Pane môj, za to, že si ma zviedol, okrášlím im všetko, čo na zemi je, a 
všetkých ich v blúdenie uvediem…}{ Súra Al-Hidžr (Kamenné mesto) 15:39}… 
A hľadajte u Allaha útočište očkovania pred aroganciou tak, ako Uňho hľadáte 
útočište pred nešťastiami tohoto života. 
 
Ak by Allah dovolil jednému zo svojich uctievajúcich aroganciu, dovolil by to aj Jeho 
mimoriadnym Prorokom a výnimočným ľuďom,boli to ľudia zraniteľní.  Allah ich 
skúšal hladom a chudobou. Zamoril ich stresujúcimi záležitosťami.  Skúšal ich 
znepokojením a lomcoval nimi ťažkosťami.  Mojžiš (pmsn), syn Imrána, so svojím 
bratom Áronom (pmsn) raz predstúpili pred Faraóna.  Mali na sebe brnenie z bavlny a 
v rukách palicu.  Dali mu dve možnosti, ak sa stane moslimom, ostane kráľom a jeho 
bohatstvo bude vždy s ním.  A tak povedal: “Nie ste prekvapení, keď mi títo dvaja 
dávajú možnosť ostať kráľom a ponechať si moje bohatstvo, no sami sú chudobní a v 
ponížení?  Prečo im ich boh nedal zlaté náramky, ak sú skutočne v pravde?” 
(pripisujúc zlatu dôležitosť a nerešpektujúc vlnu a jej nosenie).   
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A tak si dajte pozor na to, aby ste nikomu neublížili, aby ste si nedávali načas a dajte 
si pozor pred krutou nespravodlivosťou.  Dajte si pozor na zlé následky arogancie, 
keďže je to hlavná pasca Iblísa (nech ho Allah preklína) a jeho najväčší trik, ktorý sa 
omotá okolo srdca človeka, ako keď sa jed rozšíri do celého tela.  Nikdy sa neunaví; 
nikdy nikoho nenechá napokoji, či už je to učenec so svojim poznaním, dokonca ani 
chudobného s jeho jediným kusom oblečenia.  Všemohúci Allah nepreklialľudí, ktorí 
boli pred vami len tak. Preklial ich, pretože nepodporovali cnosti a nezakazovali zlo.  
Allah preklial hlupákov, ktorí sa viezli v hriechoch a tolerantných, ktorí 
nepredchádzali zlu.  Prekonali ste väzbu islamu, porušili jeho pravidlá a dali konečnú 
formu jeho nariadeniam. 
 
Ja som z národa, ktorý nebude čeliť Allahovmu obvineniu obviňujúceho.  Znamenia 
na telách ľudí tohoto národa sú znameniami pravdivých.  Ich reč je rečou najlepších 
spomedzi vyvolených.  Počas noci ostávajú bdieť a cez deň sa modlia, aby navýšili 
svoje dobré skutky.  Silno sú fixovaní na povraz Koránu; oživujú sunnu Allaha a 
sunnu Jeho Proroka (pmsnajr).  Nie sú hrdí, nesnažia sa povýšiť sa, nepodvádzajú, 
neruinujú svoje srdcia nepríčetnosťou a svoje telá prácou.  Nahdž Al-Balagha: Al-
Qasi’a. 
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Priama cesta 
 
Allah povedal: {A takto sme ti vnukli ducha zo zjavenia Svojho; pred tým si nepoznal, 
čo je to Písmo a čo je to viera, avšak učinili sme to svetlom, ktorým vedieme, koho 
chceme zo služobníkov Svojich.  A ty veru tiež vedieš ľudí po ceste priamej, po ceste 
Boha, ktorému náleží všetko, čo na nebesiach je i na zemi.  A či k Bohu sa nevracajú 
veci všetky?} {Súra Al-Šúra (Porada) 42:52-53} 
 
Je to pravda alebo cesta, na ktorú Allah swt. chce, aby sa Jeho uctievajúci vydali.  Je 
to cesta, ktorá vás vezme k Allahovi swt.  Inými slovami je to viera a správne božie 
nariadenia, ktoré pochádzajú od Neho swt., dostávajú sa k Jeho uctievačom skrze 
Prorokov,poslov a ich nástupcov (pmsn).  Každá múdra osoba by mala hľadať pravdu, 
aby od seba odstavila trápenie, a aby sa vydala na cestu k svojmu Pánovi.  Kráčať po 
krivoľakej (rovná priama cesta je cesta k Alláhovi, pozn. prekl.) ceste a byť spokojný 
s týmto svetom a vnárať sa doň, je ešte horšie než smrť.  Je to podobné ničote.  Je to 
pekelný oheň.   
Allah vraví: {Žiadajú ťa o urýchlenie príchodu trestu, zatiaľ čo peklo dozaista obklopí 
neveriacich} {Súra Al-‘Ankabút (Pavúk) 29:54}.  Poznať pravdu a kráčať cestou 
pravdy je skutočný život, pretože na konci tejto cesty človek dosiahne svet intelektu a 
vráti sa k Allahovi.  Je to záležitosť, ktorá je nad nebom.   
Allah vraví: {Ó, Prorok, bojuj usilovne proti neveriacim a pokrytcom a buď na nich 
prísny!  Útočišťom ich bude peklo, a jak hnusný je to cieľ konečný!} {Súra At-Tauba 
(Pokánie) 9:73} 
 
Allah vraví: {Žiadna duša nevie, čo z radostí skryté je pre ňu odmenou za skutky 
jej} {Súra Al-Sadžda (Padnutie na zem) 32:17}.   
A tak múdry by nemal premárniť šancu kráčať po tejto ceste.  Ak dôjde do cieľa, 
nadobudol tak milosť Allaha a bude žiť luxusný živoť v nebesiach skrze láskavosť 
Allaha a Jeho požehnania, pretože odpovedal na volanie Allaha.1 
 
Allah vraví: {On je ten, kto oživuje i usmrcuje, a keď o niečom rozhodne, tu riekne 
iba: “Nech sa tak stane!” a stane sa} {Súra Gháfer (Skupiny) 40:68}.  
 
Inými slovami Allah vás stvoril dúfajúc, že dosiahnete svet intelektu tak, ako Proroci 
a Imámovia (pmsn).  Cieľom je dosiahnúť najvyššiu hodnosť na tomto svete a je to 
rank “sveta božstva” alebo rank s označením “vo vzdialenosti dvoch uzlov alebo 
bližšie (úspech zreteľný).   
Držiteľom tejto hodnosti je ten, pre ktorého bolo stvorené celé stvorenie (Mohammed 
(pmsnajr) a Ali (pmsn) je jeho Mohammedovo vlastné ja).  Aj keď som si zvolil iba 
stručné zhrnutie, je namieste objasniť trochu viac v prípade, že ma Allah požehná 
modlitbou (dua) od kohokoľvek, kto číta tieto riadky. 
 
Vedzte, ó, moji milovaní veriaci, že prvým stvorením je intelekt.  Je to prvý duchovný 
svet a je to svet úplný.  Stvorenia v ňom sú v sebe navzájom vnorené a nie sú 
navzájom nezlučiteľné.  Jeho obyvatelia sú na najvyššom stupni božích svetov Allaha 
swt. a je to rank špecializovaný pre Mohammeda (pmsnajr) a Alího (pmsn). 

																																																								
1 Ahmed (pmsn) poukazuje na výroky z vyrozprávaní Ahlulbayt (pmsn), ktoré spomenul Šejk al-
Kulayini s jeho reťazcom vyrozprávaní (hadís od Abi Džá’fara (pmsn) (v preloženej verzii knihy 
vyrozprávanie, žiaľ, chýba – pozn. prekl.)) 
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Mohammed (pmsnajr) {zatiaľ čo na najvyššom obzore bol.  Potom sa priblížil a dolu 
sa spustil, až na vzdialenosť dvoch uzlov či ešte bližšie bol} {Súra An Nadžm 
(Hviezda) 53:7-9}a Ali (pmsn) je jeho vlastné ja.   
Allah vraví: {Tomu, kto sa bude s tebou o tom hádať po tom, čo ti bolo dané naše 
vedenie, odpovedz: “Poďme, pozveme synov našich a synov vašich, ženy naše a ženy 
vaše; potom vzájomne si budeme prisahať a privoláme prekliatie Božie na 
klamára!”} {Súra Ál Imrán (Rod Imránov) 3:61} a Alího (pmsn) sa dotkla Allahova 
podstata, ako nám ním (pmsn) bolo vyrozprávané.2 
A pod nimi sú všetky hodnosti.  Oni (pmsn) obklopujú a poznajú všetko, čo je pod 
nimi a všetko, čo je pod nimi, berie poznanie od nich.  Každý podľa vlastného ranku.  
A nik ich (pmsn) nepozná úplne až na ich Stvoriteľa.  Rovnako tak, ako nik nepozná 
Allaha viac než oni (pmsn) podľa ľudskej schopnosti poznať Allaha. 
 
Tento význam bol vyrozprávaný držiteľom tohoto požehnaného ranku (pmsnajr):  
“Ó, Ali, nik nepoznal Allaha okrem teba a mňa, nik nepoznal mňa okrem Allaha a 
teba a nik nepoznal teba okrem Allaha a mňa.”3 
 
Čo sa týka druhého sveta Malakut, je to svet ideálnych obrazov.  Je to svet duší bízky 
tomu, čo vidia tí, čo spia.  Je to preto, že spiaci stratí povedomie fyzickej prítomnosti 
a sústredí sa na jeho prítomnosť v Malakut.  Môžeme povedať, že ide o prítomnosť 
ideálnu alebo duchovnú. 
 
Čo sa týka tretieho sveta, je to svet fyzický a je to svet blízky k ničote, ktorá nemá 
predurčenosť existencie okrem potenciálu existovať.  Je to ten najnižší rank, ktorý 
môžete dosiahnuť.  Ak by bol obraz vložený do materiálna, stalo by sa z neho telo a 
to je prvé štádium vzostupu alebo zostupu.  Telá sú delené podľa svojich existujúcich 
rankov od neživotných, cez rastliny, zvieratá, až po ľudí.  Človek môže buť stúpať a 
vrátiť sa späť k svojmu Pánovi, a tak osláviť Allaha vo svete intelektu a byť blízko k 
Allahovi alebo sa môže degradovať a otočiť sa preč od svojho Pána.  Vtedy nevidí nič 
než materiálno, ktorým nemôže byť nič poznané a nemôže byť z neho získané žiadne 
poznanie, iba ak jeho dokonalý obraz.  A takto sa človek stáva podobným dobytku a 
je ešte horší, pretože sa narodil, aby sa vrátil späť k Allahovi, avšak odvrátil sa od 
Neho.  Narodil sa, aby získal poznanie, ale vybral si ignoranciu.  Narodil sa, aby žil, 
avšak vybral si smrť. 
 
Abu Abdulláh (pmsn) povedal:  
“Všemohúci Allah stvoril intelekt a je to Jeho prvé stvorenie duchovna skrze práva 
Jeho trónu Jeho svetla a povedal mu: ‘Odíď,’ a tak intelekt odišiel.  Potom mu 
povedal:  
‘Vráť sa späť,’ a tak sa vrátil späť.   
A tak Allah swt. povedal, ‘Stvoril som ťa veľkým stvorením a uprednostnil som ťa 
pred všetkými Mojimi stvoreniami.’  Potom Allah swt. stvoril ignoranciu z temnej 
oceánskej slane.  Povedal jej: ‘Odíď,’ a tak odišla.   

																																																								
2Manaqib ibn šahr ašub: zv. 3, str. 31, Al-ma’džam al-awsat lil-tabrani: zv. 9, str. 142, Kanz al-a’mal: 
zv 11, str. 621, Bihar al-anwar: zv. 39, str. 313 
 
3Mukhtasar basa’ir al-darajat: str. 125, Mawsu’at Imam Ali a.s. fil kitab wal sunna: zv. 8, str. 185, 
Mashariq anwar al-yaqin: str. 172. 
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Potom jej povedal, ‘Vráť sa späť,’ ale ona sa nevrátila a On jej povedal,  
‘Vybrala si si aroganciu, a tak na tebe spočíva Moje prekliatie…’” 
 
Čo sa týka intelektu, úplný intelekt je Mohammed (pmsnajr) a jeho nástupca, Ali 
(pmsn), pretože Ali (pmsn) je jeho (pmsnajr) vlastné ja, ako bolo naznačené vo verši, 
my sami a vy sami. Čo sa týka ignorancie, úplnou ignoranciou je druhý (Abu Bakr) a 
je to počiatočný bod arogancie, resp. to, čo zviedlo Iblísa (nhAp) zo správnej cesty a 
uvrhlo ho do pekla.   
Iblís (nhAp) vraví: “Rabbi bima aghwaytani,” inými slovami, ‘s tým, s čím si ma 
zviedol,’ alebo s nevďačnosťou, ktorá spôsobila moje zblúdenie zo správnej cesty.  Je 
v tomto verši opísaný ako nevďačník, pretože je temný bez identity, pretože nemá 
poznanie/múdrosť. 
 
Čo sa týka synov Adama (pmsn), každý, kto sa vyvýši uctievaním a dosiahnutím 
dokonalých mravov, až sa dostane do bodu dvoch uzlov alebo menej, ten má hodnosť 
vyučovania duchovna a blízkych anjelov a je to úplná ľudská bytosť, to znamená 
Mohammed (pmsnajr), keďže Adam (pmsn) učil anjelov to, čo pred tým nepoznali.  
Princ Veriacich (pmsn) vraví:  
“Človek bol stvorený s dušou výrečnou.  Každý, kto ju očistí poznaním a prácou, 
začne sa podobať na drahokam toho, kto jej dal vzniknúť,  
 .ادفقد شار� السبع الشداد (وإذا إعتدل مزاجها وفارقت الأض
 
A každý zo synov Adama (pmsn), kto sa uvrhne do pekla, bude oslavovať v temnej 
oceánskej slani.  Ak natiahne ruku, nebude schopný ju vidieť, až sa stane temnotou 
samotnou bez svetla, ignoranciou bez múdrosti, súžením bez stability v nej, strachom 
bez ukľudnenia v nej a nezostúpi naňu vyrovnanosť.  Nie je horlivý po milosti Allaha 
a vyjadruje voči Allahovi beznádej, aj keď v Súdny deň bude po Allahovej milosti 
dychtivý dokonca aj sám Iblís (nhAp).   
 
Allah vraví: {A hľa, Satan im skrášlil skutky ich a riekol: “Dnes niet medzi ľuďmi 
nikoho, kto by vás porazil, a ja som spojencom vašim!”  Keď však obe vojská sa ocitli 
na dohľad, tu dal sa na ústup a zvolal: “Ja nie som za vás zodpovedný, lebo ja veru 
vidím to, čo vy nevidíte.  Bojím sa Boha, lebo Boh strašný je vo svojom 
trestaní!”} {Súra Al-Anfál (Korisť) 8:48} 
 
Tí s odporným a arogantným egom inšpirovali džinov satanov ich skrášleným 
prejavom.  Džin satan sa učí od ľudských satanov, Allah vraví: {A takto sme učinili 
každému Poslovi nepriateľov: satanov z ľudí a džinov, ktorí si vzájomne našepkávajú 
ozdobné slová plné bludov.  Keby Pán tvoj chcel, neboli by tak konali; nechaj ich teda 
v tom, čo si vymýšľajú!} {Súra Al-An’ám (Dobytok) 6:112} 
 
A Al-Harúri povedal: 
“Bol som dieťa spomedzi vojakov Iblísa, až kým som sa nevyvýšil, potom sa z Iblísa 
stal jeden z mojich vojakov.  A tak keď zomrie predo mnou, budem lepší než on.  Nik 
nie je v smilstve lepší než ja.”4 

																																																								
4Bihar al-anwar: zv. 12, str. 330 
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A zostáva jedna vec… otázka: nevynašli neveriaci so svojoumysľou lietadlá a iné 
pokročilé technológie?!   
Odpoveď: Abu Abdulláha (pmsn) sa opýtali na to, čo mal Muawiya, a tak on (pmsn) 
odpovedal: “Taká ohavnosť, taká spúšť, podobá sa to na myseľ, ale nie je to myseľ.”5 
Každá osoba má vo svete Malakut podiel.  Jeho podiel je on sám ako svoj ideálny 
obraz a tieň mysle.  Tento tieň je moc poznania a sila reči, ktorou boli nebesá 
obdarované.  Nemé zvieratá majú tiež svoj podiel, avšak zrkadlo človeka je jasnejšie, 
povstanie mysle je jasnejšie a žiarivejšie, a tak jeho šance sú v tomto tieni vyššie.  A 
každý, kto sleduje svet zvierat, vie, že aj niektoré zvieratá dokážu vymyslieť nástroje, 
na čo poukázali niektorí z vedcov, ktorí sú dnes nažive.  Napríklad bobor stavia 
hrádzu, aby hladina vody stúpla, a tak človek nie je lepší než zviera, kým nenazrie do 
tohoto tieňa, aby videl pravdu a myseľ, a kráčal po tejto ceste za účelom zdokonalenia 
svojho uctievania, vďačnosti a morálky.  Avšak ak sa s týmto tieňom uspokojil, 
potom je ako dobytok, to znamená ako nemé zvieratá.  A ak sa degradoval zlou 
morálkou, potom je horší než dobytok.6 
A všetka vďaka patrí Allahovi, Jedinému.  A z poznania nám bolo dané iba málo.  Ó, 
Allah, daj veriacim a mne Tvoju milosť, si môj Pán na tomto svete a na onom svete.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
5Al-kafi: zv. 1,str. 11, Ma’ani al-akhbar: str. 240, Al-wasa’il: zv. 15, str. 206. 
6On (pmsn) poukazuje na Allahov výrok (Al-Furqan) 
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Správna viera 
 
Viera v existenciu Stvoriteľa, v Jeho unifikáciu (to znamená monoteizmus), viera v 
Jeho Prorokov, poslov a ich miestodržiteľov (pmsn), spravodlivosť a predurčenie 
Boha, osud, Bidaa’, nebo a peklo, neomylnosť nástupcov Allaha (pmsn) na Jeho 
Zemi, anjelov, neviditeľno a všetko to, o čom informovali Proroci, poslovia a ich 
miestodržitelia (pmsn).  Nezostáva nám nič iné, než držať sa ich chvostov a kráčať v 
ich stopách.  Allah, Vysokopostavený, povedal: {Ak milujete Boha, potom ma 
nasledujte a Boh vás za to bude milovať} {Súra Ál’Imrán (Rod Imránov) 3:31} 
 
Zurarah povedal:  
Abu Abdulláha (pmsn) sa opýtali na začiatok reprodukcie od Adama; ako sa 
odohrávala, a aký bol začiatok reprodukcie Adamovho (pmsn) potomstva, pretože 
ľudia medzi nami vravia, že Všemohúci Allah inšpiroval Adama (pmsn), aby oženil 
svojich synov so svojimi dcérami, a že celé stvorenie pochádza z bratov a sestier. 
 
A tak Abu Abdulláh (pmsn) povedal: “Allah je ďaleko Väčší než to!  Kto 
povedal, že Všemohúci Allah stvoril tých najlepších z Jeho stvorenia a Jeho 
milovaných Prorokov a Poslov, veriacich mužov a veriace ženy, muslimov a 
muslimky z činu, ktorý je Haram (zakázané konanie)?!!!  (Kto povedal), že On 
nemal schopnosť ich stvoriť z Halal (dovolené konanie)?!!!  Vskutku, Allah si 
vzal ich zmluvu na základe dobrej nepoškvrnenej cnosti. 
 
Pri Allahovi, dozvedel som sa, že sestra zvieraťa bola pred ním skrytá.  Keď sa 
na ňu vrhol a potom ju nechal, bola mu odhalená.  Keď sa dozvedel, že je to jeho 
sestra, vytiahol si svoje prirodzenie, uchopil ho pevne zubami, až kým si ho 
neodrezal a padol mŕtvy na zem.  Pred iným zvieraťom bola skrytá jeho matka, 
a tak urobil to isté!  Tak ako to potom môže byť v prípade človeka, ak berieme 
do úvahy jeho ľudskú povahu a poznanie!  Z tohoto stvorenia vzišla generácia, 
ktorú môžete vidieť, ktorá túžila po poznaní Ľudí Domu ich Prorokov, ale 
poznanie brali odtiaľ, odkiaľ im to nebolo prikázané, a tak skončili zblúdilí a v 
ignorancii poznania, ako tomu bolo v záležitostiach minulých od začiatku 
Allahovho stvorenia…” 
 
Potom povedal: 
 
“Beda im!  Kde sú ohľadom toho z jurisprudencie ľudí Hidžázu a jurisprudencie 
ľudí Iráku, na čom sa zhodujú, že Všemohúci Allah prikázal peru (aby napísalo) 
na Zaistenú tabuľu všetko to, čo sa stane až do Dňa zmŕtvychvstania?  Udialo sa 
to dvetisíc rokov pred stvorením Adama (pmsn).  A všetky knihy Allaha, ktoré 
pero napísalo, zahŕňajú zákaz sestier bratom spolu s tým, čo je Haram.  Vo svete 
vidíme štyri populárne knihy: Tóru, Evanjeliá, Zabúr a Korán.  Allah ich zoslal 
zo Zaistenej tabule Svojim Poslom (pmsn).  Tóru Mojžišovi (pmsn), Zabúr 
Dávidovi (pmsn), Evanjeliá Ježišovi (pmsn) a Korán Mohammedovi (pmsnajr).  
Tieto knihy nikdy neučinili Halal (manželstvo bratov a sestier).  Vravím, že 
každý, kto povedal to alebo niečo podobné, nechcel nič iné, než posilniť 
argument mágov.  Čo je to za záležitosť!?  Nech s nimi Allah bojuje…”7 
 

																																																								
7'Ilal A-Šarai': zv. 1, str. 19 
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A tak všetka chvála patrí Allahovi, ktorý ich odhalil a zahanbil kvôli ich ignorancii a 
tvrdohlavosti proti pravdovravným rodiny Mohammeda (pmsn), pretože z Prorokov 
(pmsn) učinili deti cudzoložstva, a ako ďaleko sú oni od toho!  A tak Allah začiernil 
tvár každého, kto sa postavil proti pravdovravným rodiny Mohammeda (pmsn) a 
hlásal, že poznáPoslovu (pmsnajr) sunnu, Muhkam (jasné a presné verše) a Mutašábih 
(alegorické verše Knihy) a ustanovil sa za Imáma volajúceho k pekelnému ohňu v 
záležitostiach náboženstva, presne ako konali Umajádi a Abbásidi a tí, ktorí ich 
nasledovali vo svetských záležitostiach.  Ich nasledovníci dnes nemajú žiadnu 
výhovorku, iba ak tvrdohlavosť a aroganciu alebo ak vravia, “Je to koza, aj keď to 
lieta!” (to znamená, že sú tvrdohlaví a trvajú na svojich názoroch, aj keď sú evidentne 
nesprávne) 

Piliere viery a to, v čo musí človek veriť sa uvádzajú na konci kapitoly Krava (Súra 
Al-Baqara, 2. kapitola Koránu).  Prorok (pmsnajr) uveril v: 

Allaha, anjelov, božie knihy a poslov, či už to boli Proroci, alebo miestodržitelia, 
alebo akýkoľvek poslovia Allahovi (swt.), aj keď išlo iba o posla za účelom svetského 
vodcovstva, ako v prípade Talúta (Saul) (pmsn). 

A tak pre každého moslima je povinné veriť v Allaha, Jedného, Nedeliteľného, 
Jediného, Večného, veriť v Proroctvo Mohammeda (pmsnajr), veriť v anjelov, knihy, 
predošlých Prorokov (pmsn) a ich miestodržiteľov, ich jurisprudenciu a mať rešpekt 
pred ich jurisprudenciou, aj keď bola neskôr zrušená; pretože v minulosti to bola 
jurisprudencia Allaha na tejto Zemi.  Pre moslimov je povinné veriť v Dvanástich 
Miestodržiteľov (pmsn) Proroka Mohammeda (pmsnajr) a veriť vo všetko, čo bolo od 
nich (pmsn) dokázateľne vyrozprávané.  Moslim musí tiež veriť, že Dvanásty 
Miestodržiteľ spomedzi Miestodržiteľov Mohammeda (pmsnajr) je Imám Mohammed 
ibn Al-Hassán Al-Mahdi (pmsn) a až do dnešného dňa je nažive so zabezpečenou 
obživou a povstane mečom tak, ako povstal jeho starý otec (pmsnajr).  Je na 
moslimoch, aby si ho vzali za svojho lídra a zvolávali k nemu (pmsn), a aby ho 
uprednostnili pred vlastným ja, peniazmi a synmi.  Musia pracovať, aby vztýčili jeho 
slovo, poukázali na jeho záležitosť a nespravodlivosť, ktorej sa mu (pmsn) dostalo, a 
aby sa pripravili na jeho (pmsn) štát, a aby boli nepriateľmi jeho nepriateľov 
spomedzi lídrov tyranie, ktorí dominujú tomuto národu a ich neveriacim pomocníkom 
a vojakom, ktorí vystúpili z Wilaya Allaha a vstúpili do Wilaya Iblísa, prekliateho.  A 
ostáva na veriacom, aby sa nebál ich počtu a ich výbavy.   

On, Vysokopostavený, povedal: {A strojili úklady, ale aj my sme lesť pripravili bez 
toho, aby o tom mali tušenia.  A hľa, aký bol koniec ich úkladov: zahubili sme ich aj s 
ich ľudom všetkým!  A tu sú obydlia ich spustošené za to, že nespravodliví boli, a veru 
je v tom znamenie ľuďom veriacim} {Súra An-Naml (Mravce) 27:50-52} 
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Ustanovenia 

Čo sa týka ustanovení, ide o skupinu zákonov, ktoré priniesli Proroci a poslovia 
(pmsn) od Všemohúceho.  Allah na základe tých zákonov nariaďuje Svojim 
služobníkom a možno niektoré z týchto zákonov boli zrušené alebo zmenené, alebo 
iné boli časom pridané podľa poznania múdrych, ktorí sú expertmi v tom, čo môže 
zreformovať stav služobníkov v každom čase.  Nie je oprávnené tieto zákony rušiť, 
meniť alebo k nim pridávať nové, iba ak vyslaním neomylného, ktorý rozpráva v 
mene Allaha a pracuje na základe Jeho príkazu.  A každý, kto pátra po informáciach 
mimo uvedeného, zišiel zo správnej cesty.  Ak nazrieme do božej šaríe 
(jurisprudencie) a božích zákonov, zistíme, že ich aplikáciu predsatvuje Imám Al 
Mahdí (pmsn) a on (pmsn) je jediným reformátorom duší, tiel, krajín a ekonómie.  A 
tak každý, kto vydal zákony, zmenil ich alebo pridal k šaríi bez toho, aby pochádzal 
spomedzi neomylných (pmsn), ktorí rozprávajú v mene Allaha, tvrdil tak, že je Boh, a 
že ho stvorenie musí uctievať.  A ak to neučinil vlastnými slovami, potom Korán 
prehlásil, že židia uctievali ich učencov a kňazov a vodcov bez Allaha; pretože tí pre 
nich robili Halal z Haramu a Haram z Halalu, a ľudia ich počúvali. 

Od Abi Džá’fara (pmsn) ohľadom výkladu výroku od Všemohúceho: {A vzali si 
učencov svojich a mníchov svojich za pánov vedľa Boha} {Súra At-Tauba (Pokánie) 
9:31}, on (pmsn) povedal:  

“Čo sa týka ich učencov a mníchov, počúvali ich, vzali si ich slová a nasledovali 
to, čo im prikázali.  Za náboženstvo si vzali to, k čomu ich volali, a tak si ich vzali 
za bohov tým, že ich počúvali, a zanechali tak to, čo prikázal Allah, Jeho knihy a 
Jeho poslovia.  Odmietli to (príkaz), obrátili sa Mu chrbtom a nasledovali to, čo 
im prikázali učenci a mnísi.  Počúvali ich a nepočúvali Allaha, ale Allah to 
spomína v Jeho  Knihe, aby sme si mohli vziať ponaučenie.”8 

A tak každá viera, ktorú človek prijal, je vierou bez Allaha, ak ju nevzal od 
neomylného, ktorý ju priniesol od Allaha.  A každý legitímny (podľa zákona šaría, 
pozn. prekl.) rozsudok, ktorý človek uctievaním príjme, ak nepochádza od 
neomylného, ktorý ju priniesol od Allaha, tak znamená  uctievanie osoby, ktorá fatwu 
(názor podľa  islamského práva šaría vydaný islamským učencom) vydala a prijala 
ako zákon, pretože sa tak vyhlásila za boha, zatiaľ čo samotní neomylní ľudia 
legitímny  rozsudok podľa šaríe iba odovzdávajú od Allaha. 

Imám As-Sádiq (pmsn) povedal vo svojom slávnom liste šítom:  

“Ó, vy, ktorí ste dosiahli Allahovu milosť, a tak uspeli.Allah pre vás zavŕšil to, 
čoho sa vám dostalo z dobra a vedzte, že nie je z poznania Allaha ani z Jeho 
príkazu, ak ktokoľvek z Allahovho stvoreniaberie Jeho náboženstvo podľa 
vlastných názorov a merítok, lebo Allah zoslal Korán, a v ňom objasnil všetky 
veci.  A ľudí učinil pre Korán, a aby sa Korán učili.  Ľudia poznania Koránu, 
ktorým Allah dal svojumúdrosť, nemôžu Allahove poznanie brať podľa svojich 
názorov a merítok.  Allah ich obohatil tým, čo im dal zo Svojho poznania, čo ich 
predurčilo.  A skutočnosť, že im bolo dané poznanie Koránu je požehnaním od 
Allaha, ktorým im Allah požehnal.  Sú to ľudia poznania a Allah ľuďom 
prikázal obracať sa na nich.  Oni sú tí, ktorých keď sa ktokoľvek opýta – a v 
																																																								
8Tafsír Al-Qumi: zv. 1, str. 289; Bihar Al-Anwar: zv. 9, str. 212 
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poznaní Allaha tomu predchádzala viera v nich a ich nasledovanie – tak oni ho 
povedú a odovzdajú mu z poznania Koránu to, čím môže byť vedený k Allahovi 
s Jeho dovolením a ku všetkým cestám pravdy.  Oni sú tí, z ktorých poznania a 
záležitostí nie je nik vyňatý – s tým, s čím im Allah požehnal a udelil im.  A tak 
každý, kto ich porazil v tieni v poznaní Allaha, trpiac v pôvode stvorenia,to sú tí, 
ktorí kráčajú preč od pýtania sa ľudí poznania, ktorým Allah dal múdrosť 
Koránu a prikázal im pýtať sa ich.  Sú to tí, ktorí berú na základe vlastných 
názorov a merítok, až kým do nich nevstúpil Šajtán; pretože z ľudí viery a 
poznania Koránu v Allahovi učinili neveriacich a z ľudí blúdenia v poznaní 
Koránu v Allahovi učinili veriacich.  Dokonca mnohé záležitosti, ktoré Allah 
učinil Haram, oni učinili Halal. 

Je to ovocie ich vlastných túžob a Allahov Posol (pmsnajr) im prikázal pred jeho 
smrťou a oni povedali:  

Po tom, čo si Allah vzal svojho Posla (pmsnajr) a po jeho záväzku, ktorý nám bol 
uložený, môžeme brať z toho, na čom sa ľudia názorovo zhodnú.  Pri Allahovi, 
Allah uložil Svojmu stvoreniu povinnosť počúvať Ho a nasledovať Jeho príkazy 
počas života Mohammeda (pmsnajr) a po jeho smrti.  A je možné, aby tí, ktorí sú 
nepriateľmi Allaha, predstierali, že niektorí z tých, ktorí prijali islam s 
Mohammedom (pmsnajr), si vzali jeho náboženstvo podľa vlastných túžob, 
názorov a merítok?  Ak povedali áno, klamali proti Allahovi a zišli ďaleko zo 
správnej cesty.  A ak povedali nie, potom si nik nemôže vziať svoj názor, túžbu 
alebo merítko, pretože potom proti sebe uznal dôkaz.  A patrí medzi tých, ktorí 
tvrdia, že Allahov príkaz je poslúchnutý a nasledovaný po smrti Allahovho Posla 
(pmsnajr) a Allah povedal a Jeho výrok je pravda:  

{Muhammad je iba Poslom a pred ním odišli už iní Poslovia.  A ak zomrie alebo 
bude zabitý, obrátite sa naspäť?  Ten, kto sa obráti naspäť, neuškodí tým vôbec 
Bohu, ale Boh odmení tých, ktorí boli vďační.} {Súra Ál’Imrán (Rod Imránov) 
3:144}, Aby ste vedeli, že Allahov príkaz je uposlúchnutý a nasledovaný počas 
života Mohammeda (pmsnajr) a po tom, čo si Allah Mohammeda (pmsnajr) vzal 
a tak, ako nik nemal brať náboženstvo podľa svojich túžob, názorov a merítok 
počas života Mohammeda (pmsnajr), rovnako tak  nik z ľudí nemal brať 
náboženstvo podľa svojich túžbo, názorov a merítok po (smrti) Mohammeda 
(pmsnajr).”9 

Ak Imámovia (pmsn) s ich úplnými mysľami a poznaním o jasne viditeľnom z Knihy 
Korán, o jej alegorickom texte a jej zoslaných výkladoch nemôžu vydávať fatwy, ale 
iba odovzdávajú od Allaha a Jeho Posla (pmsnarj), ako to potom môže byť povolené 
pre iných s ich nedostatočnými mysľami, ich ignoranciou ohľadom 
jasného/alegorického textu z Knihy Korán a zoslaných výkladoch?! 
 
Imám As-Sádiq (pmsn) povedal Abi Hanifovi, keď k nemu prišiel: “Ó, Aba Hanifa, 
poznáš Knihu Allaha Korán skutočným poznaním?  Poznáš to, čo ruší, a čo bolo 
zrušené?!!!”   
Aba Hanifa povedal: ‘Áno.’   

																																																								
9Al-Kafi: zv. 8, str.5-6; Wasail As-Shia: zv. 27, str. 37; Bihar Al-Anwar: zv. 75, str. 213. 
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Imám As-Sádiq (pmsn) povedal: “Ó, Aba Hanifa, predstieral si poznanie, beda 
ti, Allah to neudelil nikomu okrem ľudí Knihy Korán (pod spojením ľudia knihy 
sa v Koráne myslia kresťania, ale tu ide o ľudí, ktorí poznajú Korán, pozn. 
prekl.), ktorým ju Allah zoslal.  Beda ti, Kniha Korán je iba s určenými 
potomkami nášho Proroka (pmsnajr) (knihu Korán môžu vykladať iba 
rodinaProroka Mohameda (mier s ním), pozn. prekl.).  Allah ti nedal zdediť ani 
len písmenko z Jeho knihy Korán.  Ak si taký, ako vravíš, čo niesi, potom mi 
povedz…”10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
10Ilal As-Šarai: zv. 1, str. 90; Wasail As-Šia: zv. 27, str. 48. 
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A v ich príbehoch je ponaučenie dozaista 
 
Allah swt. povedal:  
{A veru sme uviedli ľuďom v Koráne rôzne druhy príkladov; keď však prídeš s 
nejakým znamením, povedia neveriaci: “Vy (veriaci) ste iba klamári!”  A takto Boh 
zapečaťuje srdcia tých, ktorí neveria.  A tak buď trpezlivý.  Vskutku, sľub Allaha je 
pravdivý.  A nenechaj sa znepokojiť tými, ktorí istotu nemajú (vo viere)} {Súra Al-
Rúm (Byzantinci) 30:58-60} 
 
Každý moslim by mal najprv študovať históriu Banu Izrael (deti Izraela, teda izraeliti, 
pozn. prekl.)a ich život s Mojžišom (pmsn) a Áronom (pmsn)(brat Mojžiša) a s Ísom 
(teda Ježišom (mier s ním), pozn. prekl.), pretože vyslanie Mojžiša (pmsn) a Árona 
(pmsn) bolo ako vyslanie Mohammeda (pmsnajr) a Alího (pmsn).  To, čo sa stalo 
Mojžišovi a Áronovi (pmsn) nie je odlišné od toho, čo sa stalo Mohammedovi 
(pmsnajr) a Alímu (pmsn).   
A to, čo Banu Izrael (národ, ktorý Mojžiš (mier s ním) vyviedol z otroctva z Egypta 
do Izraela, pozn. prekl.) urobili v neprítomnosti Mojžiša (pmsn), alebo po smrti 
Mojžiša a Árona (pmsn), nie je odlišné od toho, čo tento národ vykonal po smrti 
Mohammeda (pmsnajr) a potom po smrti Alího (pmsn) a napokon počas 
neprítomnosti Pečate Strážcov Mohammeda (pmsnajr).   
A vyslanie Ísu (Ježiša) (pmsn) k Banu Izrael je ako vyslanie Mohammeda Bin Al-
Hassána Al-Askáriho Al-Mahdího (pmsn).   
Čo Al-Mahdí (pmsn) utrpí od tohoto národa, od niektorých spomedzi zlých 
nepracujúcich učencov tohoto národa, nie je odlišné od toho, čo utrpel Ísa (Ježiš) 
(pmsn) od židov a ich nepracujúcich učencov.  {Vyrozprávaj im teda tieto príbehy, 
snáď o tom budú premýšľať} {Súra Al-A’raf (Rozpoznanie) 7:176} 
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Banu Izrael očakávajú narodenie Mojžiša (pmsn) 
 
Pred vyslaním Mojžiša (pmsn) Banu Izrael očakávali svojho veľkého Proroka a 
reformátora.  Dokonca si navzájom oznamovali dobré správy o jeho narodení a 
pripravovali sa na prijatie tohoto požehnaného dieťaťa, ktoré ich zachráni spod 
nadvlády tyranov a Faraónov (v Egypte, pozn. prekl.), ktorí tiež očakávali narodenie 
požehnaného dieťaťa (oni sa jeho príchodu obávali, pozn. prekl.), ale v negatívnom 
slova zmysle, aby ho mohli chytiť a zabiť.  Aby sa ho mohli zbaviť pred tým, než 
vyrastie a eliminuje vládnuceho tyrana, odhalí faraónov a ich lživé tvrdenia, vyvedie 
Bani Izrael spod útlaku smerom k pozdvihnutiu slov - niet Boha než Allaha, k ľuďom 
Zeme. 
 
Rok sľúbeného narodenia Mojžiša (pmsn) sa blížil, a tak faraón dal zabiť deti Banu 
Izrael (izraelského kmeňa, ktorý žil v otroctve v Egypte v tom čase, pozn. prekl.) s 
domnienkou, že môže zmeniť zákon Allaha, a preto ho chcel Allah ponížiť a ukázať 
mu jeho slabosť pred božou silou a mocou.  A tak Všemohúci ustanovil Mojžiša 
(pmsn) presne v paláci faraóna a Mojžiša (pmsn) nevychoval ho nik iný než samotný 
faraón, tyran, ktorý sa deň a noc snažil o to, aby toto dieťa zničil. 
 
Všemohúci povedal: {A prijal ho rod Faraónov, aby sa stal pre nich nepriateľom a 
príčinou zármutku, veď Faraón, Hamán i vojská ich hriešnikmi boli.  I riekla žena 
Faraónova: “Toto dieťa bude potešením očí mojich aj tvojich.  Nezabíjaj ho, možno 
že nám na prospech bude alebo si ho vezmeme za syna vlastného.”  A oni nič 
netušili} {Súra Al Kasas (Príbeh) 28:8-9}, zatiaľ čo faraón a jeho vojaci utláčali Bani 
Izrael, ponižujúc ich a zabíjajúc ich synov a dobrých ľudí z Banu Izrael, Mojžiš 
(pmsn) vyrastal v paláci faraóna a videl to, čo sa dialo vonku, aká to je 
nespravodlivosť a prenasledovanie utláčaných ľudí.  Videl to, čo sa dialo v paláci z 
teroristických a mediálnych plánov a machinácií s účelom prehliadania ľudí a ich 
absolútneho zotročenia pod nadvládou faraóna, resp. aby to aspoň prijali za fakt a 
zanechali odboj, {Ja ukážem vám iba to, čo sám vidím a jedine ja vás vediem cestou 
správnou} {Súra Gháfer (Skupiny) 40:29} 
 
A Mojžiš (pmsn) videl politiku faraóna a jeho strany, účelom ktorej bolo predísť 
šíreniu božieho náboženstva, nebrať ohľad na náboženské obrady Bani Izrael, rozšíriť 
korupciu a tak vtlačiť generácie, ktoré vyrástli v tejto skorumpovanej atmosfére, 
hlbšie to úpadku a k zanechaniu náboženstva a odovzdanosti svätej božej šaríi 
(jurisprudencii, pozn. prekl.).  A toto je najdôležitejší faktor, na ktorom je tyran 
závislý.  Potrebuje sa uistiť, že ľudia opustia Allaha a zanechajú skutočnú moc a 
skutočného nástupcu, ktorý je schopný eliminovať tyrana a jeho satanskú stranu. 
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Mojžiš (pmsn) zápasí kvôli Allahovi, je imigrantom k Allahovi a 
Prorokom, ktorý zvoláva k Allahovi 

 
{Keď Mojžiš dosiahol dospelosti a zrelosti, dali sme mu múdrosť a vedenie.  A takto 
My odmeňujeme tých, ktorí dobro konajú.  I vošiel Mojžiš raz do mesta vo chvíli, keď 
obyvatelia to nespozorovali a našiel v ňom dvoch mužov, ktorí spolu bojovali; jeden z 
nich patril k jeho strane, zatiaľ čo druhý bol z jeho nepriateľov.  A ten, ktorý patril k 
jeho strane, požiadal Mojžiša o pomoc proti nepriateľovi svojmu.  I udrel ho Mojžiš a 
ukončil život jeho; potom zvolal: “Toto je dielo satanove, ktorý nepriateľom je i 
zvodcom zjavným!”  A pokračoval: “Pane môj, sám sebe som ukrivdil, odpusť mi!”  A 
odpustil mu, veď On je veru odpúšťajúci, zľutovný.  A ďalej riekol: “Pane môj, pre 
dobrodenie, ktorým si ma zahrnul, nebudem už nikdy hriešnikovi pomocníkom!”  A do 
zajtra sa zdržiaval v meste plný strachu a v strehu.  A hľa, ten, ktorému včera prišiel 
na pomoc, opäť volal naň.  I riekol Mojžiš: “Ty si veru zjavným rozkolníkom!”  Keď 
potom chcel napadnúť toho, ktorý bol pre oboch nepriateľom, ten zvolal: “Ó, Mojžiš, 
chceš ma zabiť tak, ako si zabil včera onoho človeka?  Ty zrejme chceš byť iba 
násilníkom tejto zemi a nechceš byť vôbec jedným z tých, ktorí sa o nápravu usilujú?”  
Tu pribehol muž nejaký z druhého konca mesta a zvolal: “Ó, Mojžiš, rada veľmožov 
sa radí o tebe, aby ťa zabili.  Odíď, lebo ja som ti radcom dobrým!”  I odišiel z mesta 
plný strachu a v strehu a riekol: “Pane môj, zachráň ma pred týmto ľudom 
nespravodlivým!”  A keď sa potom vydal smerom k Mediánu, hovoril: “Snáď ma Pán 
môj povedie cestou priamou.”} {Súra Al Kasa (Príbeh) 28:14-22} 
 
Mojžiš (pmsn) si uprostred svojho života uvedomil nespravodlivosť, ktorú páchal 
tyran faraón na ožobráčených ľuďoch z Bani Izraela a na Egypťanoch.  Ako mohol 
Mojžiš (pmsn), čistý a nepoškvrnený očakávaný Prorok spasiteľ, ktorého Bani Izrael 
poznajú, zostať v paláci faraóna a jeho pomocníkov, hoc aj s mlčaním ohľadom jeho 
nespravodlivostí a narastaní jeho temnoty?  A tak Allah chcel, aby sa tento incident 
odohral, teda zabitie jedného z faraónových pomocníkov a jeho vojakov utláčateľov.  
Táto udalosť mala na Mojžišovu (pmsn) osobnosť veľký dopad.  Mojžiš (pmsn) sa 
uchýlil k pravde, hľadajúc u Allaha odpustenie toho, čo on sám (pmsn) považoval za 
hriech, a tým bolo bývanie v paláci tyrana faraóna a otca (faraón bol Mojžišovým 
otcom potom ako ho vzala z rieky faraónova žena, ale skutočného biologického otca a 
matku mal z kmeňa Banu Izrael, pozn. prekl.), ktorý Mojžiša (pmsn) vychoval.   
A keď mu Allah swt. odpustil, s Allahom uzavrel zmluvu kvôli tomu, čo mu Allah dal 
z milosti, že už nikdy nebude pomocníkom vinných a nespravodlivých, hoc čo i len s 
pochlebovaním alebo mlčaním o ich nespravodlivosti.   
 
A tak Mojžiš (pmsn) musel po tejto udalosti putovať k Allahovi.  Z mesta vyšiel v 
strachu a váhavo a jeho neprítomnosť medzi Bani Izrael trvala desať rokov, ktoré 
strávil v zemi Mudín skromným a tichým životom v náručí veľkého Proroka, ktorým 
je Šuhaib (pmsn), kde sa staral o stádo oviec, veľa sa učil, aby sa potom mohol vrátiť 
k Bani Izrael ako boží vodca a Prorok, ktorý volá k Allahovi, aby viedol veriacich k 
úniku pred faraónovým násilím, (aby vyviedol Banu Izrael z Egypta do zasľúbenej 
zeme na miesto, kde sa dnes nachádza Izrael, pozn. prekl.) útlakom a ponížením, 
ktorých sa im v Egypte dostávalo. 
 
A Mojžiš (pmsn) a veriaci prešli rozostúpeným morom a Allah utopil faraóna (ktorý 
ich s jeho vojskom prenasledoval až k moru, pozn. prekl.) a jeho vojská, avšak potom 
sa stalo to, čo sa stalo.  A tak sa Bani Izrael vzbúrili proti božím nariadeniam a 
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neuposlúchli Mojžiša (pmsn) a Árona (pmsn).  Po tom, čo Bani Izrael odmietli 
vstúpiť do svätej zeme a odmietli džihád proti obrom za účelom rozšírenia slova (Niet 
Boha než Allaha) a odmietli Allaha uctievať úprimne, Allah im nariadil At-Tih 
(divočinu) na štyridsať rokov v Sinajskej púšti. 
A ako veľmi bolo Mojžišovi a Áronovi (pmsn) počas tohoto obdobia ublížené.  
Mnohí z Bani Izrael Árona (pmsn) podcenili a namietali proti nemu a skutočnosti, že 
je Prorok a Mojžišov (pmsn) nástupca.  A tak im Allah prikázal, aby každý vodca z 
kmeňov Bani Izraela napísal svoje meno na suchú palicu a tiež Áron (pmsn) napísal 
svoje meno a Mojžiš (pmsn) uložil palice do stanu stretnutia.  Allah chcel, aby sa 
palica, na ktorej bolo napísané Áronovo (pmsn) meno, zmenila na zelenú.  Mal to byť 
zázrak, ktorý podporí jeho proroctvo a jeho právo nástupcu Mojžiša (pmsn).  Avšak 
Bani Izrael neupustili od ubližovania Áronovi (pmsn) a naďalej ho podceňovali.  
Dokonca, aj keď vyrobili teľa a uctievali ho a keď Áron (pmsn) namietal, chceli ho 
zabiť spolu s malou skupinkou veriacich, ktorá podporovala pravdu spolu s ním a 
nielen to.  Po smrti Mojžiša a Árona (pmsn) židia pretvorili/narušili Tóru (starý zákon 
biblie, pozn. prekl.) a napísali do nej so svojimi hriešnymi rukami, že ten, ktorý 
vyrobil teľa a zviedol Bani Izrael zo správnej cesty, bol Áron (pmsn)!! 
 
Pozrite sa na útlak tohoto veľkého proroka Árona (pmsn) a porovnajte ho k útlaku 
Alího Ibn Abi Táliba (pmsn).  Taký bol zákon Allaha a v zákone Allaha nenájdete 
žiadnu zmenu. 
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Zlaté teľa ako skúška 
 
Všemohúci povedal: {A hbloko v ich srdciach teľa spočinulo.  Riekni: “Jak hnusné je 
to, čo prikazuje vám viera vaša, ak ste vôbec veriaci.} {Súra Al-Baqara (Krava) 2:93} 
 
A Všemohúci povedal: {Po Mojžišovom odchode si jeho ľud vyrobil z ozdôb svojich 
teľa, ktorého telo vydávalo bučanie.  A či nevideli, že ono k nim nehovorí ani ich po 
správnej ceste nevedie?  A učinili ho modlou svojou a stali sa tak nespravodlivými.  A 
keď si tak vlastnými rukami zasadili ranu a zbadali, že zblúdili, zvolali: “Veru, ak sa 
nad nami náš Pán nezmiluje a neodpustí nám, budeme patriť k tým, ktorí stratu 
utrpeli!”  Keď sa potom Mojžiš vrátil k svojmu ľudu rozhnevaný a zarmútený, zvolal: 
“Jak hnusné je to, čo ste vykonali, keď som odišiel!  A či chcete urýchliť príchod 
rozkazu Pána svojho?”  A mrštil doskami o zem, a chytil hlavu brata svojho, pritiahol 
ho k sebe.  I zvolal Áron: “Ó, syn matky mojej!  Ľudia ma utláčali a div ma nezabili.  
Nevykonaj mi nič, nad čím by sa radovali nepriatelia moji, a nemiešaj ma s ľudom 
nespravodlivým!”  I riekol Mojžiš: “Pane môj, odpusť mi aj bratovi môjmu a uveď 
nás do milosrdenstva Svojho – veď Ty si najzľutovnejší z milosrdných!”  Tí, ktorí si 
teľa modlou učinili, budú postihnutí hnevom Pána svojho i ponížením v živote 
pozemskom!  A takto odmeňujeme tých, ktorí si lži vymýšľajú.  Ale tí, ktorí zlé skutky 
konali, potom sa však kajúcne obrátili a uverili – veru, Pán tvoj je odpúšťajúci, 
zľutovný.} {Súra Al-A’ráf (Rozpoznanie) 7:148-153} 
 
(Mojžiš doniesol dosky s desiatimi prikázaniami, na nejaký čas odišiel od Banu Izrael 
a oni si zatiaľ spravili zlaté teľa. A Mojžiš doniesol dosky a videl, čo sa stalo.  Vtedy 
sa nahneval, pozn. prekl.) 
 
A Všemohúci povedal: {Odpovedali: “Sľub tebe daný sme z vlastnej vôle neporušili, 
avšak bolo nám nariadené priniesť náklady z ozdôb tohoto ľudu a hodiť ich na kopu, 
a podobne ich tam hodil aj Samaritán.”  A učinil pre nich teľa, ktoré malo telo a 
bučalo, a riekli: “Toto je božstvo vaše i božstvo Mojžišove, avšak on naň už zabudol.”  
A či nevideli, že im ani slovom neodpovedá a že im nemôže ani škodiť, ani 
prospievať?  Už pred tým im Áron hovoril: “Ľud môj, vy ste tým iba skúšaný a Pán 
váš je veru milosrdný; nasledujte ma a rozkaz môj poslúchajte!”  Odpovedali: “Kým 
sa k nám nevráti Mojžiš, neprestaneme ho uctievať.”  I zvolal Mojžiš po svojom 
návrate: “Ó, Áron, čo ti zabránilo, keď si ich videl takto blúdiť, aby si mňa 
nasledoval?  Prečo si rozkaz môj neuposlúchol?”  Odpovedal: “Ó, syn matky mojej, 
nechytaj ma za bradu a hlavu moju!  Obával som sa, že povieš: Vyvolal si rozkol 
medzi deťmi Izraela a slovo moje si nedodržal.”  Potom Mojžiš riekol: “A čo je 
vlastne s tebou, Samaritán?”  I odpovedal: “Zbadal som to, čo oni nevideli, a vzal 
som hrsť prachu zo stopy posla a rozhodil som ho; takto ma zviedla duša moja.”  I 
vravel Mojžiš: “Odíď a nech po celý život hovoríš: Nedotýkajte sa ma!  A bude ti 
určená lehota, ktorú neporušíš.  Nazri na božstvo svoje, ktoré si uctievať neprestal – 
veru ho spálime a ako popol ho do mora rozmetáme!  Vašim božstvom je jedine Boh a 
niet božstva okrem Neho a On všetky veci svojim vedením objíma!”} {Súra Tá Há 
20:87-98} 
 
Skúška teľaťom sa odohrala počas štyridsiatich rokov At-Tih (divočiny), keď boli 
Banu Izrael stratení v Sinajskej púšti, ako trest za ich revoltu proti božím príkazom a 
ako reformácia toho, čo bolo v nich zo skazenosti.  Allah swt. nariadil Mojžišovi 
(pmsn) tridsať dní, ku ktorým pridal ešte desať.  Allah swt. povedal: {A uzavreli sme 
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zmluvu s Mojžišom počas nocí tridsiatich, ku ktorým sme ešte pridali ďaľších 
desať} {Súra Al-A’raf (Rozpoznanie) 7:142} 
 
A Allah swt. si nebol nevedomý toho, že termín bol stanovený na štyridsať nocí a On 
swt. Mojžišovi (pmsn) neklamal, Všemohúci je ďaleko nad tým.  Allah swt. ustanovil 
Mojžišovi (pmsn) tridsať dní a desať, ktorými dovŕšil štyridsať, bolo 
založených/záviselo na iných veciach, ktoré sa ešte nestali ako dua (prosba k 
Allahovi, pozn. prekl.), dobré skutky alebo iné, čo Mojžiš (pmsn) konal, alebo ako 
previnenie Bani Izrael, za čo boli potrestaní Mojžišovou (pmsn) neprítomnosťou 
počas ďaľších desiatich dní.   
Všetko je uložené v poznaní Allaha, Všemohúceho, aj to, že Mojžiš (pmsn) bude 
neprítomný štyridsať dní, avšak v komisii vymazania a potvrdenia je uvedené, že 
Mojžiš (pmsn) bude neprítomný tridsať dní, a tak, ak Mojžiš (pmsn)/Bani Izrael 
vykonajú to alebo ono, Allah neprítomnosť ukončí štyridsiatym dňom.  Všemohúci 
povedal: {Boh vymazáva i potvrdzuje to, čo chce a u Neho je Kniha pôvodná} {Súra 
Al R’ad (Hrom) 13:39} 
 
A je to podobné dua (prosbe k Allahovi, pozn. prekl.), ak ju vykoná ktokoľvek z nás, 
keď chceme, aby od nás Allah odstavil nešťastie/súženie, a aby nám Allah swt. udelil 
podporu z Jeho milosti a z toho, čo chce On.  Ak sa veci náhodou nemenia, dua bola 
neúčinná a stal sa z nej zbytočný hovor.  Avšak Allah swt. meria Svojím merítkom a 
Jeho ruky sú natiahnuté, naťahuje ich ku komukoľvek On chce a redukuje obživu 
akokoľvek On chce.  On je tým Najväčším z panovníkov, a toto je Al-Bida’ v Koráne 
ako význam a pojem bez použitia mnohých slov vo viacerých veršoch, ako napríklad 
{a každé obdobie má Písmo vlastné.  Boh vymazáva i potvrdzuje to, čo chce a u Neho 
je Kniha pôvodná} {Súra Al-R’ad (Hrom) 13:38-39}.  Hmatateľná realita je vo 
vševediacom pripomenutí (Koráne), ktoré ignoranti popierajú a povedali: Allah 
zavŕšil svoje dielo.  Naznačili tak, že Jeho ruky sú zviazané a sú takí istí ako židia.11 
(to znamená, že popierajú fakt, že každé obdobie má Písmo vlastné, pozn. prekl.) 
 
A väčšina sunitských učencov v tom súhlasila so židmi, a tak povedali: Všemohúci 
Allah záležitosť dokončil a On ju nemôže zmeniť!  Vyrozprávali ohľadom toho 
mnoho hadísov.   
Medzi ne patrí to, čo Ahmad vyrozprával v jeho Musnád (Kniha: Musnád Ahmad): od 
ibn Umara, že uviedol: Umar povedal:  
‘Ó, Allahov Posol, to, čo robíme, teda záležitosť, ktorá bola ukončená, nemôže byť 
zmenená alebo začala, alebo bola zlepšená,’ on (pmsnajr) povedal: ‘Ohľadom toho, 
čo bolo ukončené, pracuj, ó, Umar Ibn Al-Khattab, pretože všetko je jednoduché.   
 
A tak každý, kto patril medzi ľudí šťastia, pracuje pre šťastie a každý, kto bol z ľudí 
mizérie, pracuje pre utrpenie.’  - Musnád Ahmad: zv. 2, str. 52; anotácia Sahih Al-

																																																								
11Židia tvrdia, že ruky Allaha sú zviazané, a že On stvorenie zavŕšil/ukončil, a že už nemôže zmeniť 
nič!  Allah, Všemohúci, na to odpovedal, keď uviedol: {A hovoria židia: “Božia ruka je spútaná 
okovami!”  Nech sú ich ruky spútané okovami a nech sú prekliati za to, čo hovoria!  Ba, obe jeho ruky 
sú otvorené a On uštedruje, ako chce.  To, čo ti bolo zoslané od Pána tvojho, v mnohých z nich iba 
rozmnožuje vzpurnosť a nevieru.  A uvrhli sme medzi nich nepriateľstvo a nenávisť až do dňa 
zmŕtvychvstania.  A vždy, keď rozpútajú oheň vojny, Boh ho uhasí; a usilujú šíriť po zemi pohoršenie, 
avšak Boh nemiluje tých, ktorí pohoršenie šíria} {Súra Al Ma’ida (Prestrený stôl) 5:64} 
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Bukhari: zv. 6, str. 86; Sahíh Muslim: zv. 8, str. 48; Tafsír Ibn Kathír: zv. 4, str. 
554 a iné. 
 
V týchto vyrozprávaniach, ktorým veria, pripísali Allahovi Al-Džabr, doktrínu, ktorej 
stúpenci veria, že služobníci sú do činov nútení a nemajú na výber a svoje skutky 
pripisujú Všemohúcemu Allahovi, akoby ju pripisovali ľuďom!   
Ďalej môžeme vidieť, ako Al-Bukhari pripisuje Allahovi zodpovednosť za Adamov 
(pmsn) hriech.  Vyrozprával Abu Huraira: Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Adam 
a Mojžiš (pmsn) sa hádali.  Mojžiš povedal Adamovi: ‘Ó, Adam!  Si náš otec, ktorý 
nás sklamal a spôsobil naše vyhnanie z Raja.’  Nato mu Adam odpovedal: ‘Ó, Mojžiš!  
Allah ťa uprednostnil Jeho rečou (prehovoril k tebe priamo) a napísal pre teba (Tóru) 
Jeho Vlastnou Rukou.  Obviňuješ ma z činu, ktorý pre mňa Allah napísal štyridsať 
rokov pred tým, než ma stvoril?’  A tak Adam zmiatol Mojžiša.”  - Sahih Al-Bukhari: 
zv. 3, str. 131. 
A tak popreli Al-Bid’ah (inovácia v náboženských záležitostiach, pozn. prekl.) z 
dôvodu ich ignorancie o jej realite.  Avšak existujú sunitskí učenci, ktorí Al-Bida’ 
dokazujú ako napríklad Al-Džawzya v jeho knihe Al-Džawab Al-Kafi v sekcii Dua, a 
aj keď to neuviedol priamo, dokázal jej význam či už skrze vyrozprávania od Proroka 
(pmsnajr), alebo rozpravou pre podporu Dua (modlitby). 
 
A počas týchto štyridsiatich nocí Samaritán (Sameri) využil Mojžišovu (pmsn) 
neprítomnosť a vyrobil teľa z ozdôb, a hodil naň hrsť pôdy, ktorú vzal spod kopyta  
Gabrielovho (pmsn) koňa, a tak modla teľaťa bučala ako teľa, to znamená hlasom 
skutočného teľaťa.   
Mojžiš (pmsn) povedal: “Ó, Pane, teľa je od Sameriho, od koho je potom 
bučanie?”   
Allah povedal: “ Odo Mňa, ó, Mojžiš, pretože keď som videl, že sa odo Mňa 
obrátili kvôli 
teľaťu, chcel som im ich Fitnu - skúšku a test odo Mňa zväčšiť.”12 
 
A Sameri im povedal, toto je váš Boh a Boh Mojžiša (pmsn).  To znamená, že váš 
Boh sa prejavil v teľati!!   
A mnohí z Bani Izrael uverili a pomohli mu teľa vyrobiť!!  Nad touto udalosťou, 
ktorá je uvedená v Koráne, by sme sa mali zamyslieť a študovať ju.  Možno nám 
Allah dá šťastný život a smrť mučeníkov, ako nám sľúbil Allahov Posol (pmsnajr), 
keď budeme Korán študovať.13 
 
Ak sa rozhodnete, ó, milovaní, tieto udalosti študovať, zamyslite sa spolu so mnou, 
kto je Sameri.  Bol to učenec spomedzi Bani Izrael?  Bol to pustovník a uctievač?   
 

																																																								
12Tafsir Al-Qumi: zv. 2, str. 62, Bihar Al-Anwar: zv. 13, str. 210, Al Džazíriho Príbehy Prorokv: str. 
268 
 
13Od Ismaila Bin Abi Ziada, od Dža’fara Bin Muhammada, od jeho otca (pmsn), že povedal: “Allahov 
Prorok (pmsnajr) povedal:‘Ľudia Koránu majú vyššie hodnosti než ostatní ľudia okrem Prorokov a 
Poslov.  Neožobračujte ľudí Koránu a neberte im ich práva, pretože majú postavenie/pozíciu od 
Allaha.’”  Tawab Al-A’mal od As Sadúqa: str. 99-100 
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{I odpovedal: “Zbadal som to, čo oni nevideli, a vzal som hrsť prachu…} {Súra Tá 
Há 20:96}.   
 
Z kontextu verša sa zdá, že videl Gabriela (pmsn) alebo veci neviditeľné, ktoré 
nevidel nik okrem neho. 
Bol teda Sameri bojovník (ten, ktorý sa snaží)? 
Tento význam bol spomenutý vo výklade tohoto verša:  
{A ten, ktorý patril k jeho strane, požiadal Mojžiša o pomoc} {Súra Al-Qasas (Príbeh) 
28:15} 
Atým, kto požiadal Mjžiša o pomoc je Sameri (Samaritán, pozn. prekl.).   
Ak je to tak, potom Sameri bol bojovník, zabijak vojakov tyrana faraóna v Egypte 
ešte predtým, než bol vyslaný Mojžiš (pmsn).14 
 
Kto teda zabudol?  Sameri tvrdí, že to Mojžiš (pmsn) zabudol/zanedbal svojho Boha a 
vydal sa do hory.  Pravdou je, že je to ďaleko od toho, čo sa skutočne odohralo, 
pretože Bani Izrael vedeli, že Mojžiš (pmsn) sa vydal na horu Sinaj z príkazu Allaha.  
Zábudlivý je preto Sameri.  To znamená, že zanechal skutočnú vieru a pravdivé 
Božstvo.  Čo bolo teda pre Sameriho skrášlené?  Pravdou je, že toto je prapôvod 
každej Fitny (skúšky), žiadostivosti, ega, Šajtána (Satana) (nhAp) a zlatých ozdôb 
tohoto sveta.  Jeho duša, ktorá je náchylná k zlu, preň skrášlila jeho pohľad, že je lepší 
než Áron (pmsn).  A tak sa porti nemu vzbúril, neuposlúchol jeho príkazy a bol 
arogantným.  Jeho duša preň skrášlila skutočnosť, že je učenec, uctievač, pustovník a 
možno ten, ktorý sa snaží (bojovník).  Tiež mu bola odhalená časť neviditeľna, a preto 
bol presvedčný, že si viac zasluhuje viesť Bani Izrael počas Mojžišovej (pmsn) 
neprítomnosti než Áron (pmsn).  Závidel im, a tak nad ním získala moc arogancia.  
Porazil ho jeho rozmar a ego.  Šajtán (Satan) (nhAp) ho chcel vtiahnuť do priepasti, a 
preto mu dopomohol k arogancii voči veľkým Prorokom (pmsn), ako bol on (Satan) 
arogantný k Adamovi (pmsn).  A tak ho Šajtán (nhAp) vyprovokoval svojim volaním, 
zlákal ho svojím pokušením a infikoval ho svojou chorobou.  Preto sa na zrkadlo 
Sameriho duše zniesli závoje, keď vymenil vedenie za omyl, a preto viac nevidel: 
 
{Myslel by si si, že sa na teba pozerajú, avšak oni nevidia} {Súra Al-A’raf 
(Rozpoznanie) 7:198} 
 
Zabudol na pravdu a pravdivé Božstvo, ktoré nie je možné vidieť očami ani chápať 
sebaklamom.   
A preto sa vrátil k najnižšiemu druhu Širku (polyteizmu - uctievaniu viacerých 
Bohov), t.j. k podobenstvu.  Vytvoril to, čo skrývala jeho duša.  Obraz teľata, ktoré 
bučalo ako teľa, a ktoré predstavovalo pre ľudí skúšku.  Bola skrytá v ľudských 
dušiach (skúška) ešte predtým, než sa odohrala.  To preto sa ľudia radovali.   
Ako veľmi oponovali Mojžišovi a Áronovi (pmsn), a ako veľmi Mojžišovi (pmsn) 
ublížili. 
 
{Spomeň si, ako hovoril Mojžiš ľudu svojmu: “Ľud môj, prečo so mnou zle 
zaobchádzate, keď viete, že som poslom Božím k vám?”  A keď sa odvrátili, Boh 
																																																								
14 V Tafsíri Al-Qumi (vysvetleniach Al-Qumiho): (… A Sameri bol v Mojžišovej (pmsn) prvej línii, keď 
Allah utopil faraóna a jeho spoločníkov.  A tak sa pozrel na Gabriela, ktorý mal podobu Ramaka 
(žrebca) a vždy, keď tento žrebec niekde položil kopyto, to miesto na zemi sa pohlo.  Sameri to videl a 
patril medzi najlepších spoločníkov Možjiša (pmsn))  - Tafsír Al-Qumi: zv. 2, str. 61-63.  Sameri bol 
vodca v prvej línii spoločníkov Mojžiša (pmsn).  Bol to jeden z najlepších spoločníkov Mojžiša (pmsn). 
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odvrátil ich srdcia, pretože Boh nevedie cestou správnou ľud hanebníkov} {Súra Al-
Saf (Zovretý šík) 61:5} 
 
Mnohí z Bani Izrael videli, (len si to mysleli, pozn. prekl.) že boli lepší než Mojžiš 
(pmsn).  Čo sa týka Árona (pmsn), pre mnohých bol bezvýznamný.   
V Tóre sa uvádza:  
 
[1  Korach, syn Jishára, syna Koháta, syna Léviho, si pribral Datána a Abiráma, 
synov Eliába, ako aj Óna, syna Peleta, Rúbenovcov.   2  Tí spolu s dvestopäťdesiatimi 
Izraelitmi povstali proti Mojžišovi. Boli to vodcovia pospolitosti, zástupcovia v 
zhromaždení, muži zvučného mena.   3  Zhromaždili sa proti Mojžišovi a Áronovi a 
vyčítali im: Dovolili ste si príliš mnoho! Veď všetci v celej pospolitosti sú svätí a 
Hospodin je uprostred nich. Prečo sa vyvyšujete nad Hospodinovu 
pospolitosť?   4  Keď to Mojžiš počul, padol na tvár.   5  Potom povedal Korachovi a 
celej jeho skupine: Ráno oznámi Hospodin, kto je jeho, kto je svätý a kto sa smie k 
nemu priblížiť. Koho si vyvolí, ten sa smie k nemu priblížiť.] [Numeri – Štvrtá 
Mojžišova kniha, kapitola 16] 
 
[16  Hospodin oslovil Mojžiša:   17  Povedz Izraelitom a z každého ich kmeňa vezmi 
po jednej palici, teda od všetkých ich kniežat, spolu dvanásť palíc za ich kmene. Meno 
každého napíš na jeho palicu.   18  Áronovo meno napíš na palicu Léviho; len jedna 
palica pripadne na jedného kmeňového náčelníka.   19  Potom ich ulož do stanu 
stretávania pred Svedectvo, kde sa s vami stretávam.   20  Palica muža, ktorého si 
vyvolím, vypučí, a tak umlčím reptanie Izraelitov, ktorí proti vám repcú.   21  Mojžiš 
to oznámil Izraelitom a všetky ich kniežatá mu dali spolu dvanásť palíc, po jednej 
palici od jedného kniežaťa za kmeň. Áronova palica bola medzi ich 
palicami.   22  Mojžiš uložil palice pred Hospodinom v stane svedectva.   23  Keď 
Mojžiš na druhý deň vošiel do stanu svedectva, Áronova palica za Léviho kmeň 
vypučala. Vyhnala puky, rozkvitla a dozreli na nej mandle.   24  Mojžiš vyniesol 
všetky palice spred Hospodina ku všetkým Izraelitom, aby to videli, a každý si vzal 
svoju palicu.   25  Hospodin povedal Mojžišovi: Áronovu palicu zanes späť pred 
Svedectvo, aby sa zachovala ako výstražné znamenie buričom. Tým urobíš koniec ich 
reptaniu proti mne a nezomrú.   26  Mojžiš urobil celkom tak, ako mu prikázal 
Hospodin.] [Numeri – Štvrtá Mojžišova kniha, kapitola 17] 
 
[4  Od vrchu Hór šli ďalej smerom k Trstinovému moru, aby obišli územie 
Edómčanov. Ľud však cestou zmalomyseľnel   5  a reptal proti Bohu a Mojžišovi: 
Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď tu niet ani chleba, 
ani vody a tento biedny pokrm sa nám už oškliví.] [Numeri – Štvrtá Mojžišova kniha, 
kapitola 21] 
 
A preto Sameri a jeho podobenstvo teľaťa predstavovali cestu pre týchto 
priestupníkov.   
To, čo ich duše skrývali z nenávisti a závisti voči Mojžišovi a Áronovi (pmsn), vyšlo 
na povrch.  Závisť a nenávisť obzvlášť voči Áronovi (pmsn), pretože hanobenie a 
kritizovanie a oponovanie jeho proroctvu a vodcovstvu bolo jednoduchšie u Árona 
ako u Mojžiša, pretože Mojžiš (pmsn) mal v očiach mnohých z Bani Izrael vysoké 
postavenie a pozíciu kvôli zázrakom, ktoré sa preukázali prostredníctvom neho.  A 
tak títo pokrytci, ktorí nasledovali Sameriho, ožobráčili Árona (pmsn) a skupinu, 
ktorá zachovávala pravdu spolu s ním (pmsn).  Dokonca sa pokúsili Árona (pmsn) 
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zabiť, ale on sa s touto skúškou vysporiadal múdrosťou Prorokov.  Pozoroval a čakal 
na Mojžišov (pmsn) návrat a Allah mu dal víťazstvo.  Poukázal na to, že je v práve a 
v pravde.  Ukázal na súd lživej/skorumpovanej doktríny a namiesto nej poukázal na 
správnu/pravdivú doktrínu a pravdu, ktorú chce On, Allah:  
 
{Pozri na božstvo svoje, ktoré si uctievať neprestal – veru ho spálime a ako popol ho 
do mora rozmetáme!  Vašim božstvom je jedine Boh a niet božstva okrem Neho a On 
všetky veci svojim vedením Objíma} {Súra Tá Há 20:97-98} 
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Ako Sameri 
 
Všemohúci povedal: {Vyrozprávaj im zvesť o tom, ktorému sme znamenia Svoje dali a 
ktorý sa potom od nich odvrátil.  A satan ho učinil nasledovníkom svojim a stal sa tak 
jedným zo zblúdilých.  Keby sme boli chceli, boli by sme ho pozdvihli znamením 
našim, avšak on prikláňal sa k zemi a šiel za svojimi vášňami a podobá sa psovi: keď 
priblížiš sa k nemu, vyplazuje jazyk, a keď necháš ho na pokoji, tiež vyplazuje jazyk.  
A podobné je to s ľuďmi, ktorí znamenia Naše za lož prehlasujú.  Vyrozprávaj im teda 
tieto príbehy, azda budú premýšľať.} {Súra Al-A’ráf (Rozpoznanie) 7:175-176} 
 
Bol’om bin Ba’ura’ bol učenec a pustovník, ktorý videl niečo z neviditeľna, a tak ho 
niektorý z tyranov a neveriacich kráľov pozval, aby privolal zlo na Mojžiša (pmsn).  
On tak urobil, aj keď vedel, že Mojžiš (pmsn) je veľký Prorok.  Urobil tak zo závisti 
voči Mojžišovi (pmsn).  Vedel, že kráľ je tyran a neveriaci v Allaha, Jeho poslov a 
Jeho náboženstvo, aj keď svedčil šahadouže niet Boha okrem Allaha, pretože jeho boj 
proti priateľom (Waliy) Allaha a proti náboženstvu Allaha je indikáciou jeho neviery.   
Ale Bol’om bin Ba’ura’ a jemu podobní používajú podozrenie ako výhovorku pre ich 
omyly a prešľapy a možno činia z presného/zreteľného alegorické a pravdu 
podozrivou, aby tak zhanobili posvätnosť Všemohúceho Allaha. 
 
A v existujúcej Tóre sa uvádza, že Bol’om bin Ba’ura’ nežiadal pre Mojžiša (pmsn) 
zlo a je jasné, že je to z korupcie/prekrútenia spáchaného židmi, zatiaľ čo vo 
vyrozprávaní od Imáma Al-Ridu (pmsn) je to inak a teda nasledovne:  
 
“Bol’omovi bin Ba’ura’ovi bolo dané najväčšie meno a on žiadal a modlil sa dua 
prostredníctvom neho a bolo mu odpovedané.  Ale on sa naklonil k faraónovi – 
inému, než bol faraón Egypta, nech ich Allah preklína – a tak keď Faraón 
zavolal/pozval Mojžiša (pmsn) a jeho spoločníkov, faraón povedal Bol’omovi bin 
Ba´urovi´, aby od Allaha vyžiadal pre Mojžiša (pmsn) a jeho spoločníkov zlo, 
aby ich od faraóna odstavil.  Keď išiel Možjiša (pmsn) pozvať, Bol’om bin 
Ba´ura´sa viezol na mulici, ale mulica mu oponovala (nechcela sa pohnúť), a tak 
ju začal udierať, a tak jej Allah swt. dal reč.  Povedala: Beda ti, prečo ma 
udieraš, chceš, aby som išla s tebou žiadať zlo pre Mojžiša (pmsn), Allahovho 
Proroka a (žiadať zlo) pre veriacich ľudí?  A tak ju udieral, až dokým ju nezabil.  
Vtedy bolo z jeho jazyka najväčšie meno odňaté…”15 
 
Videl čosi z neviditeľna, a tak mal istotu (Jaqín), ale jeho istota mu nebola na úžitok v 
ničom; pretože sa naklonil na stranu panovníka utláčateľa a uprednostnil/miloval 
povznesenosť a aroganciu.  Nebol k Allahovi úprimný, pretože v jeho duši sa skrývala 
arogancia, láska k egu a závisť voči vybraným priateľom (Waliy) Allaha!! 
A keď bol vystavený tomuto božiemu testu, odlúčil sa od znamení Allaha, otočil sa 
im chrbtom a ukázal svoje čierne vnútro a jeho realita vyšla na povrch (bol ako pes, 
ktorý slintá za Dunya (za svetom materiálna a slávou a bohatstvom tohto sveta)).  
Toto vyšlo najavo, aj keď mal na sebe oblečenie učenca, ktorý je uctievačom a 
pracuje pre Allaha.  A takto ho Šajtán (Satan) (nhAp) zviedol a vlákal do záhuby.  
Stal sa jeho lojálnym nasledovateľom.  Potom, čo našiel jeho stopy, vydal sa jeho 
cestou, pretože aj napriek tomu, že Šajtán (nhAp) mal poznanie istoty (Jaqín), napriek 
tomu bol k Adamovi (pmsn) arogantným a vzoprel sa Allahovi.Bol’om bin Ba´ura´ 

																																																								
15Tafsír Al-Qumi : zv. 1, str. 248 ; Qisas Al-Anbiya’ (Príbehy Prorokov) od Al-Džazairiho: str. 352. 
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napriek jeho poznaniu a istote závidel Mojžišovi (pmsn) a žiadal preň zlo namiesto 
toho, aby sa k nemu pridal, postavil sa pod jeho zástavu a stal sa jeho 
nasledovateľom.  A tak sa poznanie stalo dôvodom pre (Bol’om bin Ba’urovu´) 
aroganciu a závisť voči Mojžišovi (pmsn)!!   
Bol’om bin Ba’ura’ učinil poznanie kliatbou, ktorá ho posunula do priepasti, aj 
keďpoznanie je milosť, prostredníctvom ktorej tí, ktorí sa ňou riadia, prídu k 
Allahovi. 
 
Bolo vyrozprávané, že Prorok (pmsnajr) povedal: “Všetci učenci sú pominuteľní 
okrem tých, ktorí pracujú a všetci pracujúci sú pominuteľní okrem tých, ktorí sú 
úprimní a úprimní sú ohrození.”16 
Nanešťastie mnohí sa považujú za učencov, aj keď nie sú schopní správne vyložiť čo 
len dve súry zo svätého Koránu z toho, čo bolo spomenuté rodinou Mohammeda 
(pmsn) a nečítajú vyrozprávania Ahlul Bayt (rodiny Mohammedovej) (pmsn) iba ak 
málo, zväčša sa obmedzujúc na vyrozprávania jurisprudencie (Fiqh), na základe čoho 
sa považujú za učencov podľa logiky, ktorú Aristoteles ustanovil pred stovkami 
rokov.  A možno existujú ateisti, ktorí majú o tom väčšie vedomosti než my, za 
pomoci argumentov a logických problémov a iných, ktoré sú bez vedeckého alebo 
praktického prospechu a ide iba o vedecký luxus a stratu času.17 
A Allahov Posol,Prorok Mohammed (pmsnajr) povedal:  
“Človek bude súdený podľa toho, v čom strávil svoje roky.”18 
A či Allah nevraví v Koráne nasledovné?: 
{nepotrestali sme nikoho skôr, než bol nami posol vyslaný.(Allah Najprv pošle 
proroka a keď ho ľudia neposlúchajú, tak vtedy zošle trest na ľudí)  A keď si prajeme 

																																																								
16Mizan Al-Hikma: zv. 1, str. 756; Kashf Al-Khafa’ od Al-Ajluniho: zv. 2, str. 312; Jami’ As-Sa’adat 
od An-Niraqiho: zv. 1, str. 220. 
 
17 V dnešnej dobe šítska vedecká Hawza (škola) ustanovila metódu vo svojich náboženských štúdiach, 
založenú na Aristotelovej logike, gréckej filozofii, prostriedkoch vedeckej jurisprudencie a vied 
človeka, ktoré sú zdedené od ľudí sunny (sunna je učenie a prax proroka Mohammeda (požehnania a 
mier s ním), pozn. prekl.). Tieto vedy a im podobné spomedzi mentálnych vied sa stali mešinériou, 
prostredníctvom ktorej študenti Hawzy spoznávajú náboženské božské viery a menej než praktické 
názory, a tak sa tieto vedy stali nariadeniami ohľadom slov Mohammeda a rodiny Mohammeda (pmsn) 
a ich slová sa začali vykladať podľa týchto metód, ktoré predložili ateisti, čo ich viedlo k podľahnutiu 
mnohým nepravidelnostiam v slovách Mohammeda a jeho rodiny (pmsn).   
 
Mnohé vyrozprávania odmietli a vyradili z osnov práve z dôvodu ich viery v túto heretickú metódu.  
Keďže mnohé z pravidiel v týchto vedách sa vyučujú iba kvôli vedeckému luxusu, pretože ich 
následok nie je žiaden praktický prospech a oni tento fakt pripúšťajú, ale na túto metódu si zvykli a 
považujú ju za metódu posvätnú, ktorej nemôže byť nič vytknuté, pretože pre nich je to merítko 
poznania!!  Ide o to, že študentov to odvádza od Ahlul Bayt (pmsn), a tak študent trávi svoju mladosť 
vo vedách ateistov a zanecháva vedecké a duchovné bohatstvo, ktoré spomína svätý Korán, Posol a 
jeho rodina (pmsn).  V Hawze tak neštuduje Korán ani vyrozprávania Mohammeda a jeho rodiny 
(pmsn).  To je dôvod, prečo si mnohí študenti Hawzy pamätajú z veršov Koránu a vyrozprávaní 
Mohammeda a jeho rodiny (pmsn) len veľmi málo.  A každý, kto chce vidieť pravdu, sa môže 
presvedčiť o tom, čo sa vyučuje vo vedeckých Hawzách. 
 
18 Šejk al-Sadúq vyrozprával v Al-Khisal wa Al-‘ilal: od Proroka (pmsnajr), že povedal ohľadom 
výroku Všemohúceho {Potom zastavte ich, lebo vypočúvaní budú} {Súra As Sáfát (Stojaci v radách) 
37:24}, nohy služobníka neprejdú bez toho, aby sa ho neopýtali na štyri veci: na jeho mladosť, 
ako ju strávil, pre čo pracoval/snažil sa; na jeho roky, ako ich strávil; na jeho peniaze, odkiaľ ich 
mal a na čo ich minul a na lásku k nám, Ahlul Bayt, Al-Khisal: str. 253, Ilal Asharai3: zv. 1, str. 
218. 
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zahubiť mesto nejaké, prikážeme boháčom jeho, aby v ňom neprávosti páchali, a 
potom uskutoční sa slovo Naše nad ním vyrieknuté a zahubíme ho zničením 
dokonalým} {Súra Al-Isrá (Nočná cesta) 17:16} 
 
A preto tí, ktorí sedia hodiny v mešitách v hádkach, debatách, plniac mešity 
slovami, ktoré sú ďaleko od pravdy a vedenia, ktoré chce Allah, by mali byť 
opatrní.  
Veľmi sme sa vzdialili od cesty.  To preto Goliáš a jemu podobní nad nami 
dominovali a kontrolovali nás. 
Allahov Posol (pmsnajr) povedal:  
“Nastane čas, kedy z Koránu nezostane nič iné než jeho titul a z islamu nezostane 
nič než jeho meno.  Sú ním pomenovaní, ale sú mu najvzdialenejší.  Ich mešity 
budú ohromne vyzdobené, ale bude v nich chýbať vedenie.  Učenci tých čias 
budú tými najhoršími učencami na zemi; od nich pochádza Fitna (skúšky a testy 
a trápenie)a k nim sa navráti.”19 
 
Hadís naznačuje, že aj keď sú mešity plné ľudí, ľudia nenasledujú vedenie rodiny 
Mohammeda (pmsn).  Mali by sme sa teda považovať za pracujúcich, keď 
nepodporujeme cnosti a nepredchádzame nerestiam?  Až ľudia začali vnímať zlo ako 
cnosť a cnosť ako zlo!!   
Úloha učenca je reformovať národ, Všemohúci povedal:  
{aby po návrate mohli varovať svoj ľud} {Súra At Tauba (Pokánie) 9:122},  
a nie jedinca alebo dvoch.  Nanešťastie mnohí sú tí, ktorí vravia: ľudia nechcú 
náboženstvo; avšak neuvedomujú si, že ľudia sú medzi kladivom a kovadlinou, 
pretože tyran predchádza tomu, aby sa k nim dostalo pôvodné islamské náboženstvo a 
vy sa necítite byť povinnými odovzdať im náboženstvo na základe zámienky Taqia 
(ukrývanie (popretie náboženskej viery a náboženskej praxe v prípade 
prenasledovania veriaceho nepriateľmi islamu, pozn. prekl.)).   
Imám As-Sádiq (pmsn) povedal:  
“Čo sa týka vás, ak ste pozvaní podporiť nás, Taqia by vám bola drahšia než 
vaša vlastná matka alebo otec.”20 
 
Ignorant (človek, ktorý neštudoval islam, pozn. prekl.) môže byť ospravedlnený, ale 
čo vy, ó, učenci islamu, aká je vaša výhovorka?   
Amirul Muminín (pmsn) povedal: “Allahov posol bol lekár, ktorý vandroval spolu 
s medicínou.”21 
																																																								
19Al-Kafi: zv. 8, str. 308; Tawab Al-A’mal: str. 253; Bihar Al-Anwar : zv. 2, str. 109. 
 
20 Šejk At-Túsi vyrozprával v At-Tahdib: od Imáma As-Sádiqa (pmsn), ktorý povedal: “zem nezostane 
bez učenca od nás, ktorý dokáže rozoznať pravdu od lží, povedal:  
Taqia vznikla, aby do toho bola vstrieknutá krv a tak, ak sa Taqia dostane do krvi, niet žiadnej 
Taqie a pri Allahovi, ak by ste boli vyzvaní podporiť nás, povedali by ste, že to neurobíte, ale 
uchýlite sa k Taqii (ukrytiu náboženstva) a Taqia by bola pre vás drahšia než vaša vlastná matka 
alebo otec, a keď Qa’im povstane, nebude potrebovať pýtať sa vás na to” Tahdib Al-Ahkam: zv. 
6, str. 173; Wasa’il Ashia: zv. 16, str. 235; Jawahir Al-Kalam: zv. 21, str. 392. 
 
21 Amirul Muminín (pmsn) opísal Allahovho Posla (pmsnajr) v niektorých zo svojich kázní ako: 
“potulujúceho sa lekára, ktorý má pripravené svoje maste a nahriate nástroje.  Použije ich vždy, 
keď je to potrebné, aby liečil slepé srdcia, hluché uši a nemé jazyky.  So svojou medicínou 
cestoval na miesta nedbalosti a zmätku.”  
Nahdžul Balaga, s vysvetlením Muhammada Abduha, zv. 1, str. 207.  
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Nasledujete teda sunnu (zákon - učenie a prax proroka Mohammeda (mier s ním), 
pozn. prekl.) Proroka (pmsnajr)?!!!   
Ľudia spia; ak by zomreli, boli by dávali pozor.22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
22Bolo to vyrozprávané od Allahovho Posla (pmsnajr).  Zopakujte si:Fayd Al-Ghadheer od Al-
Manawiho: zv. 5, str. 72; a tiež to bolo vyrozprávané od Amirul Muminína (pmsn), ako sa spomína v 
Bihar Al-Anwar: zv. 4, str. 43. 
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Saul (pmsn) 
 
Všemohúci povedal:  
{A či si nevidel veľmožov detí Izraela, keď po Mojžišovej smrti vraveli jednému z 
prorokov svojich: “Ustanov medzi nami kráľa, aby sme mohli bojovať na ceste 
Božej!”  I odvetil: “Možno, že až vám bude predpísané bojovať, vy bojovať 
nebudete!”  Odpovedali: “A prečo by sme nemali bojovať na ceste Božej, keď sme 
boli vyhnaní z obydlí svojich i od synov svojich?”  Avšak keď im bolo predpísané 
bojovať, obrátili sa chrbtom s výnimkou niekoľko málo z nich.  A Boh dobre pozná 
nespravodlivých.  A riekol im prorok ich: “Boh vám posiela Saula (Talút) ako kráľa.”  
Vraveli: “Jak by nám tento mohol vládnuť, keď my máme väčší nárok na vládu než 
on, ktorý nemá dostatok majetku?”  Odvetil: “Boh ho pre vás vyvolil a obohatil ho vo 
vedení i sile telesnej.  Boh dáva vládu Svoju tomu, komu chce, a Boh je nesmierny, 
Vševediaci.”  I vravel im prorok ich: “Veru znamením vlády jeho bude to, že príde k 
vám truhlica, v ktorej je bezpečie od Pána vášho a zostatok toho, čo zanechala rodina 
Mojžišova a rodina Áronova, a ponesú ju anjeli.  A bude to pre vás veru znamenie, ak 
ste veriaci!”  A keď Saul tiahol s vojskami, vravel im: “Boh vás bude skúšať u jednej 
rieky.  Ten, kto sa z nej napije, patriť k mojím nebude; ale ten, kto z nej neokúsi, ten 
bude patriť k mojím okrem tých, ktorí napijú sa z dlane.”  A napili sa z nej všetci 
okrem malého počtu.  Keď potom Saul a tí, ktorí s ním uverili, prešli cez ňu, zvolali: 
“Nemáme dnes silu na boj proti Goliášovi a vojskám jeho!”  Avšak tí, ktorí pevne boli 
presvedčení o stretnutí svojom s Bohom, vykríkli: “Koľkokrát už nepočetné oddiely 
zvíťazili na početnejšími z dovolenia Božieho, veď Boh je veru na strane trpezlivých!”  
A keď sa vydali proti Goliášovi a vojskám jeho, zvolali: “Pané náš, dodaj nám 
vytrvalosti a spevni päty naše a pomôž nám k víťazstvu nad ľudom neveriacim!”  A 
zahnali ich na útek z dovolenia Božieho a David zabil Goliáša a Boh dal mu potom 
moc kráľovskú i múdrosť a naučil ho tomu, čomu chcel.  A keby Boh nechránil medzi 
ľuďmi jedných pred druhými, veru by zem dospela do záhuby, však Boh je plný 
láskavosti k ľudstvu všetkému.  Toto sú znamenia Božie a odovzdali sme ti ich spolu s 
pravdou, pretože ty si veru jedným z poslov.} {Súra Al Baqara (Krava) 2:246-252} 
 
Po nejakom čase neveriaci Goliáš a jeho vojská dominovali nad Bani Izrael.  
Ožobráčili ich, vyhnali ich z domovov a táto tyranská nadvláda nad Bani Izrael sa 
odohrala kvôli slabosti ich viery a bohabojnosti, kvôli zanechaniu podpory cností a 
predchádzaniu zla, kvôli poddaniu sa/nakloneniu sa životu v tejto Dunya (v tomto 
pozemskom svete, pozn. prekl.) a kvôli prerušeniu džihádu (úsilia a snaženia sa na 
ceste Allahovej, pozn. prekl.) a povstaniu proti Prorokom a božím príkazom.  
Činitele, ktoré viedli Bani Izrael do stavu podobnému stavu pred vyslaním Mojžiša 
(pmsn), sú mnohé a je to stav podriadenosti sa voči tyranovi, proti ktorému jediný liek 
bol At-Tih (divočina) v Sinajskej púšti. 
 
A tak Všemohúci Allah chcel, aby Goliáš a jeho vojská dominovali nad Bani Izrael, 
možno sa niektorí z nich tak vrátia k zmyslom a oľutujú pred svojim Pánom (to, čo 
vykonali, pozn. prekl.) a proces reformácie sa v Bani Izrael udeje tak, ako sa udial 
počas štyridsiatich rokov At-Tih (divočiny), keď na púšti vyrástla generácia, ktorá pre 
ľudí Zeme vyzdvihla frázuniet Boha než Allaha.  Vskutku, medzi Bani Izrael vyrástla 
dobrá generácia, národ božích bojovníkov a tých, ktorí sa snažia (džihád, pozn. prekl.) 
a je to tristotrinásť mužov, ktorí prekročili rieku so Saulom.  Prešli skúškou, ktorou 
Allah skúšal ich odovzdanosť božím príkazom a poslušnosť voči ich Prorokovi a 
Saulovi, lídrovi, ktorého vymenoval Allah. 
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Medzi Bani Izrael tiež vyrástla skupina ľudí, ktorí sú vo viere slabší než táto elita a sú 
to tí, ktorí si nabrali z rieky do dlaní svojich rúk.   
Je dôležité, aby sme vedeli, že skúška riekou bola významná na otestovanie veriacich, 
aby poukázala na blízkych ľudí a ľudí úprimnosti spomedzi nich.  Bola to veľká 
skúška, počas ktorej vojská Bani Izraela trpeli obrovským smädom, keď dorazili ku 
rieke.  A tak tí, ktorí sa z rieky napili, podľa ich tvrdenia nechceli pominúť od smädu 
a život im bol drahší než poslušnoť voči Allahovi.  Ale v očiach tých, ktorí sa 
nenapili, bola smrť od smädu v poslušnosti voči Allahovi lepšia, než ostať nažive v 
neposlušnosti voči Allahovi.  Presnejšie, boli si istí, že Allah swt., ktorý im zabránil 
piť z tejto rieky, im dá na výmenu niečo lepšie, a že ich Allah swt. neponechá umrieť 
od smädu.   
A tak môžeme vidieť, ako tristotrinásť mužov porazilo Goliáša a jeho vojská po tom, 
čo prešli riekou. 
 
Čo sa týka tých, ktorí sa z rieky napili, boli porazení, keď neposlúchli Allaha, ale 
počúvli svoje chúťky a Šajtána (nhAp) a pocítili slabosť.  Z toho ich výrok, “Niet pre 
nás dnes moci proti Goliášovi a jeho armáde,” bol to iba záver a prejav ich porážky, 
ktorú ukrývali ich duše. 
 
A tak sa dve armády stretli.  Strana Allaha vedená Saulom a strana Šajtána (nhAp) 
vedená Goliášom.  Goliášova armáda bola nadradená počtom a prípravou a so Saulom 
bolo iba niekoľko veriacich, ktorí z rieky nepili, a ktorí si (z rieky) nabrali do dlaní 
svojich rúk, a boli s ním aj pokrytci, ktorí sa z rieky napili.  Predtým, než sa boj začal, 
božia elita a boží národ hľadal útočište u Allaha a požiadal Ho o trpezlivosť, stabilitu 
a víťazstvo, a tak ich Allah podporil Jeho víťazstvom:  
 
{Nie ste to vy, kto ich zabil; ale Boh ich zabil} {Súra Al Anfál (Korisť) 8:17}. 
 
A tak jeden z týchto úprimných veriacich zabil Goliáša, ktorého armáda bola 
porazená.  A bola to armáda, ktorá sa obrátila chrbtom a aj Šajtán (nhAp) sa otočil na 
špičkách a povedal:  
{Ja veru vidím to, čo vy nevidíte} { Súra Al Anfál (Korisť) 8:48}. 
 
Spravodlivý služobník, ktorý zabil Goliáša, nebol nik iný než Dávid (pmsn), ktorého 
si Všemohúci Allah následne vyvolil a urobil z neho veľkého proroka a spravodlivého 
kráľa.  Stal sa z neho veriaci, ktorý bol k Allahovi úprimný, statočný bojovník a 
snaživec, ktorý sa nebojí nikoho a ničoho, iba ak Allaha: 
 
{A darovali sme kedysi Dávidovi milosť Svoju vraviac: “Hory, opakujte s ním slávu 
Božiu, a tiež vy, vtáci!”  A zmäkkčili sme preň železo vraviac: “Vyrábaj dokonalé 
brnenie a rozumej dobre reťazovým brneniam!” – a konajte zbožné skutky, pretože Ja 
jasne vidím, čo činíte} {Súra Saba’ 34:10-11} 
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Ježiš (požehnania a mier s ním) 
 
Všemohúci povedal:  
 
{A pripomeň v Knihe aj Máriu, keď sa vzdialila od svojej rodiny na miesto východné 
a spustila záves medzi sebou a nimi.  A poslali sme k nej ducha Svojho a zjavil sa jej v 
podobe smrteľníka dokonalého.  I zvolala: “Utiekam sa pred tebou k Milosrdnému – 
kiež i ty by si sa Ho bál!”  Vravel: “Ja posol som Pána tvojho, aby som ti daroval 
chlapca čistého.”} {Súra Mariam (Mária) 19:16-19} 
 
Allah vyslal jedného zo Svojich anjelov a bolo vyrozprávané, že to bol Gabriel 
(pmsn),23 aby Márii (pmsň), úprimnej čistej a oddanej Bohu, daroval nepoškvrneného 
chlapca.  A tak na ňu anjel fúkol fúknutím, ktoré malo byť na základe božej vôle 
príčinou formácie plodu v lone Márie (pmsň), ktorá vyšla z domu, aby tento 
požehnaný plod porodila a priniesla ho svojim ľuďom ako poslušnosť voči príkazu 
Allaha.   
Novorodenec prehovoril v kolíske, aby bol zázrak znamením veľkosti tohoto 
novorodenca a nevinnosti jeho nepoškvrnenej matky pred židovskými obvineniami.  
Bolo vyrozprávané,24 že jeho matka ho zobrala do An-Nasírie alebo do Egypta a 
potom sa vrátila späť do An-Nasírie; aby tam mohol vyrásť v pokoji, ďaleko od 
tyrana, panovníka Herodesa, ktorý ho chcel zabiť. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
23Pozrite sa, čo hovoria o uvedenom verši interpretátori 
 
24 Nazrite do Tafsíru Al-Alusi : zv. 6, str. 96 
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Vyslanie Ježiša (požehnania a mier s ním) 
 
Učenci Bani Izrael milovali peniaze a Dunya (tento svet, pozn. prekl.), a preto to boli 
ľudia zamestnaní dožadovaním sa tohoto sveta a peňazí.  Začali za sebou zanechávať 
prikázania Prorokov (pmsn) (ak sú skorumpovaní učenci, skorumpovaný je celý svet) 
a všetko skorumpované je možné napraviť soľou, ale čo ak aj soľ je pokazená?! 
 
A tak sa začali objavovať luxusné spoločenské vrstvy, ktorých bruchá sú naplnené do 
sýtosti, a chudobní ľudia, ktorí počas roka hladujú, robotníci zaťažení a unavení z 
daní, a aj keď pracovali veľa, nejedli iba ak málo.  Ľudia, ktorí pracujú, ale nejedia a 
iní, ktorí jedia, ale nepracujú a luxusní učenci, ktorým nezáleží na tom, aby sa snažili 
korupciu odstrániť. 
 
A v tých pochmúrnych časoch bol k ľuďom vyslaný Ježiš (pmsn), aby im povedal, že 
každý, kto ho chce nasledovať, nech sa pripraví na smrť a na ukrižovanie.  Bolo to 
volanie po revolúcii. 
 
Bolo vyrozprávané, že Ježiš (pmsn) povedal: 
 
[28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto 
môže aj dušu aj telo zahubiť v pekle.] [Evanjelium podľa Matúša, kapitola 10:28]. 
 
Vedel, že v tých časoch z korupcie nemôže zmeniť mnoho.  O nič menej, ako 
spôsobiť v spoločnosti šok.  Presnejšie, z hľadiska ľudskej histórie, očakávajúc veľké 
výsledky v budúcnosti, či už blízkej (budúcnosti) po jeho vystúpení na nebesia, alebo 
vzdialenej (budúcnosti) po jeho (pmsn) návrate počas Menšieho súdu, to znamená v 
čase objavenia sa Imáma Al-Mahdího, Mohammeda Ibn Al-Hassána Al-Askariho 
(pmsn). 
 
Ježiš (pmsn) bol vyslaný k Bani Izraelu a iným, ale jeho zákon (šarí’a) bol kópiou 
zákona Mojžišovho (pmsn) a existuje preto mnoho dôvodov.  Vrátane: niektoré 
rozsudky/ustanovenia (zákony, pozn. prekl.) boli uložené židom, aby slúžili ich 
situácii v čase, kedy bol Mojžiš (pmsn) vyslaný, až do času Ježišovho (pmsn) 
vyslania.  Rovnako tak niektoré z Haram záležitostí boli predpísané Bani Izrael kvôli 
ich útlaku a trúfalosti voči Prorokom (pmsn) a kvôli tomu, že nebrali v úvahu 
legislatívu Prorokov (pmsn).  Záležitosť bola pre nich zmiernená vyslaním Ježiša 
(pmsn), Všemohúci povedal:  
 
{Tým, ktorí vyznávajú vieru židovskú, sme zakázali všetky zvieratá majúce drápy; a z 
dobytka a ovcí sme im zakázali tuk okrem toho, ktorý majú v hrboch či vo 
vnútornostiach, alebo ktorý je zmiešaný s kosťami.  Takto sme ich odmenili za ich 
vzpurnosť – a My dozaista sme spravodliví} {Súra Al-An’am (Dobytok) 6:146} 
 
A možno najdôležitejšie dôvody na obnovenie zákona Mojžišovho (pmsn) sú zmeny, 
ktoré vykonali židovskí učenci v božích zákonoch (šarí’i), kedy učinili haram to, čo 
Allah učinil halal, a halal to, čo Allah učinil haram.  Vykonali tak na základe svojich 
vlastných rozmarov a  klamstiev a možno preto, aby uspokojili niektorých z tyranov, 
ktorí nad nimi mali kontrolu počas určitých historických období, ako sa spomína v 
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niektorých vyrozprávaniach.25  A tak sa vrátil Sameri a vrátilo sa aj teľa, ale tentokrát 
v novej podobe a s novým názvom.  Sameri sa vrátil späť ako učenci Bani Izraela a 
teľa sa vrátilo ako korumpovanie a prekrúcanie jurisprudenčných zákonov. 
 
A aj keď za účelom ochrany pred pokrivením a za účelom zachovania Mojžišovho 
(pmsn) zákona boli vyslaní mnohí Proroci, deviantný prúd alebo povedzme prúd 
Sameriho začal preberať velenie a Proroci (pmsn) boli eliminovaní, vyhnaní do 
divočiny a pustatiny a mnohí z nich boli zabití pred vyslaním Ježiša (pmsn) ako 
napríklad Zachariáš (pmsn), ktorého zabili samotní židia. 
 
A napríklad bol to aj Ján Krstiteľ (pmsn), ktorého zabili, keď zanechali podporu 
cnostiam a predchádzaniu zlu a podriaďujúc sa tyranovi, a spoliehajúc sa naň.   
A tak tyranský vládca, Herodes, zajal Jána Krstiteľa (pmsn) a uväznil ho na čas, ktorý 
nebol krátky, predtým, než ho zabil.  Židovskí učenci neurobili nič, dokonca mnohí z 
nich prijali túto udalosť s radosťou, a aj keď sa pozerali na nespravodlivého vládcu 
ako na tyrana a mravne nečistého, tiež sa stali nečistými, keď vstúpili do jeho paláca.  
Neváhali a pomohli mu so zabitím jedného z Prorokov (pmsn) alebo pracujúcich a 
bojujúcich (snažiacich sa) učencov, pretože keď je vec postavená pred Prorokov 
(pmsn), tí nebudú spokojní, kým nie sú tyrani vykorenení, a kým nie je na Zemi 
ustanovená božia vláda, teda vymiznutie tyranskej autority a vlády a vymiznutie 
autority a pozície nepracujúcich učencov a kňazov, ktorí skorumpovali/zdeformovali 
šaríu (zákon Allaha, pozn. prekl.), zo seba učinili dedičov Prorokov a strážcov 
(pmsn), snažiac sa o miesto v srdciach ľudí.  Preto je prirodzené, že prví, ktorí 
oponovali Ježišovi (pmsn), sú tyrani a učenci náboženstva z Bani Izrael, ktorí tvrdili, 
že očakávajú jeho (pmsn) vyslanie k nim, aby ho (pmsn) mohli podporiť, ale keď bol 
vyslaný, videli, že vraví: 
 
“Moji služobníci sú moje ruky a moje sedlo sú moje nohy; moja posteľ je zem a 
môj vankúš je kameň; moja prikrývka v zime je východ zeme a mojou lampou v 
noci je mesiac; moje jedlo je hlad a moje motto je strach; môj odev je vlna a 
moje plody sú to, čo rastie zo zeme pre dobytok a divú zver.  Spím, zatiaľ čo nič 
nemám a vstávam, zatiaľ čo nič nemám, a napriek tomu na zemi niet nikoho, kto 
by bol bohatší než ja.26 
 

																																																								
25 Od Mohammeda Ibn Mansúra, že povedal:  
Opýtal som sa ho na výrok Všemohúceho:  
 
{A keď sa dopustia nemravnosti nejakej, vravia: “Našli sme otcov svojich, že takto konajú, a nám tak 
prikázal Boh!”  Odpovedz: “Boh nikdy neprikazuje nemravnosti!  Chcete azda vravieť o Bohu niečo, 
čo vôbec nepoznáte?} {Súra Al-A’raf (Rozpoznanie) 7:28},  
 
načo on odpovedal: “Videl si, že niekto tvrdil, že Allah prikázal cudzoložstvo alebo užívanie 
alkoholu, alebo niektoré z týchto haram vecí?”   
Odpovedal som, že nie.   
A tak on povedal: “Tak čo je to potom za nemorálnosť/škandál, o ktorom tvrdia, že im prikázal 
Boh?”   
Povedal som: To vie iba Allah a jeho priatelia, načo on odpovedal:  
“Je to o Imámoch útlaku; tvrdia, že to Allah im prikázal, aby sa stali vodcami ľudí, a tak im 
Allah odpovedal, že o Ňom vyriekli lož a učinil to pre nich hanebným.”  Al-Kafi, zv. 1, str. 373 
 
26Qisas Al-Anbiya‘ (Príbehy Prorokov) od Al-Džazairiho: str. 460, Idat Ada’i: str. 107, Bihar Al-
Anwar: zv. 14, str. 239 
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Videli, ako ich volá k asketizmu na tomto svete a k odovzdaniu volania Allahovi.  To 
ich vedie ku konfrontácii s tyranmi a ich agentami, ktorí oponujú volaniu Allaha.  
Videli, ako sedí s hriešnikmi a vyberačmi daní, aby ich napravil.  Ježiš (pmsn) 
neprišiel, aby upevnil pozíciu nepracujúcich učencov a ich autoritu, a aby glorifikoval 
ich dôležitosť, a aby oni rozšírili ich tyraniu.  Ježiš (pmsn) prišiel, aby ich odhalil so 
svojím poznaním a asketizmom na tomto svete.  A tak učenci Bani Izraela o ňom 
začali hovoriť, obviňovať ho rôznymi falošnými obvineniami a jeho učeníci k nemu 
prišli a povedali:  
 
[12  Tu prišli učeníci a povedali mu: Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli to 
slovo?   13  On im odpovedal: Každá rastlina, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, 
bude vykorenená.   14  Nechajte ich! Sú to slepí vodcovia slepých. Ak však slepý vedie 
slepého, obaja padnú do jamy.] [Evanjelium podľa Matúša, kapitola 15:12-14]  
 
Predné línie lží, ktoré čelili Ježišovi (pmsn), boli rozsiahle.  Zahŕňali učencov Bani 
Izraela, židovských ľudí, ktorí ho podcenili falošnými obvineniami, a Káfira 
(neveriaceho) vládcu, Piláta a jeho vojská.  A možno niektorí z nich boli prekvapení, 
keď zistili, že nepriateľstvo nepracujúcich učencov Bani Izraela k Ježišovi (pmsn) 
bolo väčšie než nepriateľstvo Piláta, tyranského vládcu a jeho vojsk.  To preto začal 
Ježiš (pmsn) verejne poukazovať na omyl, v ktorom sa títo nepracujúci učenci Bani 
Izraela nachádzali.  Ježiš (pmsn) povedal zástupom a svojim učeníkom:   
 
[2  Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji.   3  Robte teda a zachovávajte 
všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nekonajte. Lebo oni len hovoria, ale 
nerobia.   4  Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na 
plecia, ale sami nechcú nimi ani prstom pohnúť.   5  Všetky svoje skutky konajú iba 
preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce 
na rúchach.   6  Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v 
synagógach,   7  pozdravy na námestiach, a aj to, keď ich ľudia oslovujú: 
Rabbi!   8  Vy sa však nedávajte volať: Rabbi, lebo jeden je váš Učiteľ a vy všetci ste 
bratia.   9  Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten v 
nebesiach.   10  Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš Vodca, 
Kristus.   11  Najväčší z vás bude vaším sluhom.   12  Kto sa bude povyšovať, bude 
ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený.   13  Beda vám, zákonníci a farizeji, 
pokrytci! Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, a tým, čo 
by chceli vojsť, nedovolíte.   15  Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Obchádzate 
more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho 
syna pekla, dva razy horšieho ako ste sami.   16  Beda vám, slepí vodcovia, ktorí 
hovoríte: Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na 
chrámové zlato, toho to už zaväzuje.   17  Blázni a slepci, čože je väčšie: zlato, či 
chrám, ktorý to zlato posväcuje?   18  Alebo: Kto by prisahal na oltár, to nič nie je. 
Ale toho, kto by prisahal na dar na ňom, to ho už zaväzuje.   19  Slepci, čože je 
väčšie: dar, alebo oltár, ktorý ten dar posväcuje?   20  Kto teda prisahá na oltár, 
prisahá naň i na všetko, čo je na ňom.   21  A kto prisahá na chrám, ten prisahá naň i 
na toho, kto v ňom prebýva.   22  A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na 
toho, kto na ňom sedí.   23  Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Dávate desiatky 
z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone: spravodlivosť, 
milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať.] [Evanjelium 
podľa Matúša, kapitola 23] 
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Nad týmito slovami by sme sa mali zamyslieť.  Možno boli jedného dňa adresované 
Bani Izraelu a ich učencom a možno dnes sú adresované nám.   
A s postupom času počet nasledovníkov Ježiša (pmsn) narastal.  Sú ako 
nasledovatelia ostatných Prorokov, chudobní, utláčaní, ako ich pomenovali nepriatelia 
Prorokov:  
 
{bez rozmyslenia iba tí najnižší}.27 
 
Učenci Bani Izraela žačali konšpirovať, aby zabili Ježiša (pmsn) pod zámienkou, že 
tvrdí, že je kráľ.  Počet jeho nasledovníkov narastal, čo viedlo k hrozbe napadnutia 
židovských ľudí Rimanmi, a preto sa líder židovských učencov rozhodol, že zabitie 
Ježiša (pmsn) je lepšie než deštrukcia ľudu, a tak pod zámienkou ochrany ľudu mal 
byť Ježiš (pmsn) zabitý!! 
 
Toto sú váhy spravodlivosti!!  A toto je pravda v očiach týchto zvrátených ľudí, 
utláčateľov a vrahov Prorokov, ktorí vidia zlo ako cnosť.   
Aby Rimania nenarušili ich životy, a aby ich záujmy neboli ohrozené, Ježiš (pmsn) 
musí byť zabitý, pravda musí byť udusená a svetlo musí byť uhasené, aby mohli 
tyran, útlak a temnota dominovať, pretože dôležité je, aby nepracujúci učenci Bani 
Izraela ostali nažive:  
 
{Vskutku potom uvidíš, že sú to ľudia, ktorí najviac túžia po živote, ba viac než 
modloslužobníci; niektorý z nich by si prial, aby život jeho trval tisíc rokov.  Avšak 
ani keby tak dlho živý bol, neodvrátilo by to od neho trest – veď Boh jasne vidí, čo 
páchajú!} {Súra Al Baqara (Krava) 2:96}.   
 
A všetkými možnými spôsobmi sa ho snažili odviesť k Cézarovi, panovníkovi 
Rimanov a jeho agentovi, Pilátovi a jeho prekliatym nasledovníkom, aby ho zabili!!  
A keďže sú to zbabelci, neuvedomovali si odvahu tohoto veľkého Proroka. 
V Evanjeliu podľa Matúša sa píše:  
 
[15  Vtedy farizeji odišli a dohodli sa, ako ho podchytia v reči.   16  Poslali k nemu 
svojich učeníkov a herodiánov so slovami: Učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a 
pravdivo učíš Božie cesty. Neberieš ohľad na nikoho, lebo sa nepozeráš na osobu 
človeka.   17  Povedz nám teda, čo si myslíš: Je dovolené platiť daň cisárovi, alebo 
nie?   18  Ježiš spoznal ich zlomyseľnosť a povedal: Čo ma pokúšate, 
pokrytci?   19  Ukážte mi peniaz, ktorým sa platí daň! — A tak mu priniesli 
denár.   20  Opýtal sa ich: Čí je tento obraz a nápis?   21  Cisárov, odpovedali mu. 
Nato im povedal: Odovzdávajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je 
Božie!   22  Keď to počuli, začudovali sa, nechali ho a odišli.] [Evanjelium podľa 
Matúša, kapitola 22:15] 
 
Chceli od neho, aby jasne pred ľuďmi povedal, že zakazuje platiť dane vláde 
prekliateho Cézara, aby sa musel pred týmto tyranom a jeho prekliatymi nečistými 
kajať.  A platili dane Cézarovi a vydávali ľuďom Fatwy (mienka, ktorú vydáva 
																																																								
27Všemohúci povedal to, čo vravievali Jeho služobníkom a Noemovi (pmsn): {A riekli velmoži, tí 
z ľudu, ktorí neverili: „Nevidíme v tebe nič iné než smrteľníka nám podobného.  A vidíme, že ťa z nás 
nasledujú bez rozmyslenia iba tí najnižší, a nevidíme, že nejakú prednosť nad nami by ste mali, ba skôr 
súdime, že vy iba klamári ste!“} {Súra Húd 11:27}.  A Všemohúci povedal: {I riekli: „Ako ti máme 
veriť, keď nasledujú ťa iba tí najnižší?“} {Súra Aš-Šu’ará‘ (Básnici) 26:111} 
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učenec, podľa ktorej by sa mali riadiť ľudia, pozn. prekl.), ktoré tieto dane 
legalizovali, aj keď tým posilňovali vládu tyrana, teda boli otroci tyrana a ich duše 
skrývali zbabelosť kvôli láske k životu a ich starostlivosti oň. 
 
Čo sa týka Ježišovej (pmsn) odpovede, jej význam je:  
Nevzdávajte Cézarovi hold, pretože obraz a písmo na denári nemá žiadnu hodnotu, 
ale hodnota je v zlate, z ktorého bol denár vyrazený, a zlato patrí Allahovi.  Ale 
nakoniec však učenci Bani Izraela (židia) zatkli Ježiša (pmsn). 
 
A v evanjeliách sa spomína, že napľuli na jeho úctyhodnú tvár, udreli ho, ponížili a 
obvinili, že je neveriaci a klame o Allahovi, Všemohúcom.  Potom ho odovzdali 
Pilátovi a obvinili ho, že tvrdí, že je kráľom a ohrozuje tak Rímsku ríšu a Piláta 
požiadali, aby ho dal ukrižovať a zabiť a trvali na tom. 
 
V evanjeliu sa spomína:  
 
[1  Nato celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi   2  a začali ho obžalúvať: 
Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril 
o sebe, že je Mesiáš, kráľ.   3  Pilát sa ho spýtal: Ty si židovský kráľ? On mu 
odpovedal: Ty to hovoríš.   4  Pilát povedal veľkňazom a zástupom: Na tomto človeku 
nenachádzam žiadnu vinu.   5  Ale oni naliehali a hovorili: Búri ľud, keď učí po celom 
Judsku, počnúc Galileou až sem.] [Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 23] 
 
A keď ho Pilát, tyran, chcel pustiť na Veľkú noc, židovskí učenci a ľudia, ktorí ho 
podcenili, to odmietli a žiadali, aby pustili jedného z vrahov namiesto neho a trvali na 
ukrižovaní a zabití Ježiša (pmsn).  Zvláštne je, že keď Ježiša (pmsn) priniesli do 
Pilátovho paláca, aby ho odovzdali do rúk Piláta, do samotného paláca nevstúpili, 
pretože verili v nevieru v Piláta.  A preto ktokoľvek z nich, kto vstúpi do jeho paláca, 
sa stane nečistým, no na druhej strane sa spojili s Pilátom, aby zničili Ježiša (pmsn). 
Pozrite sa, ako sa ľudia lží aj napriek ich rozdielom a nezhodám zhromaždili, aby 
eliminovali pravdu!! 
Premýšľajte a nepatrite medzi nedbalých.  Ľudí lží bez ohľadu nato, aké rozdiely boli 
v ich spôsoboch, a aké protikladné boli ich názory a presvedčenia, zjednocovala 
poslušnosť k Šajtánovi (nhAp) a láska k Dunya. 
 
Snovali plány, ale aj Allah plánoval a Allah je najlepší plánovač, a tak ich nenechal 
Ježiša (pmsn) zabiť, ale pozdvihol ho k nebesiam a dal, aby sa im ukázal, a mysleli si, 
že ho zabili.   
Všemohúci povedal:  
 
{A za ich slová: “Veru sme zabili Mesiáša Ježiša, syna Márie, posla Božieho!”  Ba, 
oni ho nezabili ani neukrižovali, ale sa im tak zdalo.  A veru tí, ktorí majú o ňom 
rozdielne mienenie, sú vskutku na pochybách o ňom.  A nemajú o ňom vedomosti 
žiadne a sledujú iba dohady; a nezabili ho určite, naopak Boh ho k sebe pozdvihol, 
lebo Boh je mocný, múdry.  A veru niet nikoho medzi vlastníkmi Písma, kto by v Neho 
neuveril pred tým, než zomrie -  a v deň zmŕtvychvstania bude potom proti nim 
svedkom} {Súra Al-Nisa’ (Ženy) 4:157-159} 
 
A Allah Ježiša (pmsn) zachránil a ponechal nažive pre posledný vek, kedy sa znesie z 
nebies na zem, inshaAllah, ako sprievodca k priamej ceste a minister pečate strážcov 
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Prorokov (pmsn), Al-Mahdího (pmsn), keď povstane s pravdou a očistí Zem od širku, 
ateizmu, útlaku a korupcie a rozšíri monoteizmus, spravodlivosť a milosť medzi ľudí. 
 
Pri čítaní príbehov týchto veľkých Prorokov (pmsn) by sme mali mať istotu, že klam 
bez ohľadu nato, aký je veľký, je ako špina, pominie ako niečo bezcenné, a že 
nezáleží na tom, ako veľmi sa lži snažia pravdu pokryť, pravda pretrváva a podporuje 
ľudí ako voda pod vsrtvou špiny.   
 
Všemohúci povedal:  
 
{On z neba vodu zosiela, aby tiekla v údoliach podľa rozmerov ich; prúd potom 
odnáša penu na hladine plávajúcu.  A z toho, čo ľudia tavia v ohni, s plánom vyrobiť 
ozdoby či nástroje, vychádza pena jej podobná.  A takto Boh ukazuje rozdiel medzi 
pravdou a lžami.  A čo sa týka peny, tá mizne ako bublina, zatiaľ čo to, čo ľuďom 
prospešné je, na zemi zostáva.  A takto Boh činí podobenstvá.} {Súra Ar-Ra’d (Hrom) 
13:17} 
 
A nezáleží na tom, ako sa konáre stromu lží vetvia, hrubnú alebo zakrývajú niektoré z 
konárov stromu pravdy a snažia sa ich potlačiť, nadíde čas, kedy bude strom lží 
vytrhnutý a hodený do pekla bez koreňov.  A aj keď zo stromu pravdy zostane iba 
jediná vetva, metajúc sa v oblakoch, bude rásť a jeho konáre sa budú vetviť a budú 
hrubnúť, až kým nezatienia všetkých ľudí zeme, pretože jeho korene v zemi sú pevné 
a jeho konáre ohýba vietor na oblohe.   
 
Všemohúci povedal:  
 
{A či si nevidel, ako Boh uvádza podobenstvo o slove dobrom?  Je ako strom vysoký, 
ktorého koreň je pevný a k nebesám sa pnú jeho vetvy, a plody v každej dobe prináša 
z dovolenia Pána tvojho.  A boh uvádza ľuďom podobenstvá – snáď sa spamätajú.  
Slovo zlé sa potom podobá stromu zlému, ktorý vyvrátený je nad zemou a ktorý nemá 
státia trvalého.  Boh povzbudzuje tých, ktorí uverili, slovom pevným v živote 
pozemskom i budúcom, zatiaľ čo nespravodlivých necháva blúdiť.  A Boh koná, čo sa 
Jemu zapáči} {Súra Ibrahím 14:24-27} 
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Pokrivenie Tóry a Evanjelií 
 
Dôkazov o prekrútení Tóry a evanjelií židmi a kresťanmi je mnoho a nebudem ich 
skúmať, pretože pokrivenia nie sú skryté pred tým, ktorý číta s uvážením, je 
vlastníkom správneho inštinktu a priameho myslenia, a ktorý má prehľad o tom, čo 
napísal jeden z ich mysliteľov, Spinoza, vo svojej knihe (Teologicko politický 
traktát, kapitola 8) a ako príklad uvádzam jeho slová:  
 
“Aby boli veci metodické, začnem predpojatosťami o tom, kto napísal prvých päť kníh 
Starého zákona.  Takmer každý si myslel, že to bol Mojžiš.  Farizeji na tom vskutku 
trvali tak tvrdohlavo, že každého, kto si myslel opak, označili za kacíra.  Práve preto 
Ibn Ezra, muž s nezávislou mysľou a značnými vedomosťami, bol podľa môjho 
zistenia prvým spisovateľom, ktorý upozornil na tieto predsudky.  Nevzal na seba risk 
otvorene prehlásiť svoj postoj, ale odvážil sa tento problém naznačiť iba 
prostredníctvom inotajov.  Nebudem sa báť ich tu objasniť, vyberajúc si slová, ktoré 
odhalia podstatu.  Nasledujú slová Ibn Ezru z jeho komentára Piatej knihy 
Mojžišovej:  
 
‘Poza Jordán… atď, ak porozumiete tajomstvu dvanástich… Mojžiš napísal svoj 
zákon…).” 
 
Prostredníctvom týchto niekoľkých slov objasňuje a zároveň dokazuje, že Mojžiš nie 
je ten, ktorý napísal päť kníh Starého zákona, presnejšie, je to niekto, kto žil dlho po 
ňom, a že Mojžiš napísal inú knihu.  Aby to dokázal, spomína,  
 
1 – Že Mojžiš nenapísal úvod do piatich kníh Mojžišových, pretože neprekročil 
Jordán; 2 – atď.28 
 
Pokrivenie Tóry a Evanjelií, ktoré sú dnes dostupné, spôsobuje podozrenie. Resp. pre 
každého človeka so slobodnou mysľou, ktorý pretrhol reťaze slepej imitácie, je dané.  
Kde sú títo ľudia?!  Ako môže byť veriaci v Allaha Všemohúceho spokojný s tým, že 
tieto hrubosti a obscénnosti, ktorých je plná Tóra, sú pripisované Allahovým 
prorokom a Jeho poslom (pmsn)?! 
 
V každom prípade Tóra a Evanjeliá zostávajú historickými textami, z ktorých je 
možné mať prospech.  Prínosné môžu byť božie rozsudky a správy o neviditeľnom, z 
ktorých niektoré boli vydané Prorokmi (pmsn), alebo ich významy, pretože sú 
identické s významami, ktoré priniesol Korán, sunna Proroka (pmsnajr) a jeho 
neomylnej rodiny (pmsn).  
 
 

 
 
 
 
 
 

																																																								
28Teologicko politický traktát, str. 266 



 
 

	

44 

Islam predstavuje obnovenie Abrahámovho (pmsn) zákona 
 
{Riekni: “Pán môj uviedol ma na cestu priamu, k náboženstvu nezmeniteľnému, k 
viere Abrahámovej, ktorý hanífom bol a k modlosužobníkom nepatril.”  Riekni: “Veru 
modlitba moja, obrady moje, život môj i smrť moja náležia Bohu, Pánovi ľudstva 
všetkého, ktorý spoločníka nemá žiadneho.  A toto mi bolo prikázané a ja prvý som z 
tých, kto do vôle Jeho sa odovzdali.”} {Súra Al-An’am (Dobytok) 6:161-163} 
 
Pred vyslaním Mohammeda (pmsnajr) sa na arabskom poloostrove vyskytovali tri 
božie náboženstvá, a teda:  
hanafi, židovstvo a kresťanstvo.   
 
Všetky tieto náboženstvá boli pokrivené, a preto sa ich nasledovníci odchýlili zo 
správnej cesty až na niektorých, ktorí sa pridržiavali pravdy a stále sú prítomní.  
Väščina ľudí z Mekky prijala náboženstvo hanafi, ktoré bolo prekrútené niektorými z 
nepracujúcich učencov, keď priniesli kamenné sochy a tvrdili, že tieto sochy sú 
obrazy anjelov.  Ľudí podcenili a spôsobili, že ľudia tieto sochy svätili, uctievali 
rôznymi spôsobmi a presvedčili ich, že Allah chce, aby sa k Nemu priblížili 
prostredníctvom týchto sôch.  Presvedčili ich, že im môžu uškodiť alebo byť na 
úžitok bez Allaha, presnejšie, učinili z nich Bohov popri Allahovi Všemohúcom a 
Allah je vysoko  nad tým. 
 
Keďže viera Hanafi šaríe (práva) bola narušená, jurisprudenčné ustanovenia boli 
taktiež narušené a narušiť je jednoduché. 
Bolo vyrozprávané, že Allahov Posol (pmsnajr) povedal Akthamovi Bin Al-Džunovi:  
“Videl som, ako Amr vlečie svoje vnútornosti do ohňa.  Bol prvým, ktorý zmenil 
náboženstvo Abraháma a bol prvým, ktorý chránil al-hám (pre idoly chovanú 
ťavu-samca, oslobodeného od práce po tom, čo dokončil predpísané párenie), 
nechal al-sá’ibah (idolom venovaná ťava-samica ponechaná na pastvinách, nie je 
povolené využívať ju ako ťavu nosnú) sá pásť, kdekoľvek chcela, odrezal uši al-
bahírah (ťava, ktorej mlieko je vyhradené pre idoly a nik ju nesmie dojiť) a 
staral sa o al-wasílah (ťava vyhradená pre idoly, ktorá počas svojho prvého vrhu 
porodila ťavu-samicu, a tiež počas druhého vrhu porodila ťavu–samicu) a 
ustanovil idoly, zmenil náboženstvo Ismaela a nevidel som nikoho, kto by sa naň 
podobal viac než ty, povedal:  
“Ó, Allahov Posol (pmsnajr), ublíži mi to?  Odpovedal: Nie, pretože si veriaci, 
ale on bol neveriaci.29 
 
A bolo vyrozprávané, že Allahov Posol (pmsnajr) povedal:  
“Videl som ‘Amr bin ‘Amir Al-Khuza’ia, ako za sebou ťahá svoje vnútornosti v 
ohni a bol prvým, ktorý začal praktizovať Sa’ibah.30 
 
V Mekke sa neodchýlili všetci z vyznávačov náboženstva hanafi.  Zostala medzi nimi 
malá skupina, ktorá sa držala pravdy.  Medzi nich patrí Abd Al-Muttalib, starý otec 

																																																								
29Al-Awa’il od Ahmada Bin Abi Asima: str. 40, a tiež: Musnad Ahmad: zv. 2, str. 366; Sahih Al-
Bukhari: zv. 4, str. 160. 
 
30Al-Awa’il od Ahmada Bin Abi Asima: str. 26 a pozrite aj zdroj v predošlej poznámke pod čiarou 
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Proroka (pmsnajr), Abdulláh, Prorokov (pmsnajr) otec a Abu Tálib, Prorokov 
(pmsnajr) strýko.  V poslednejvôli Proroka (pmsnajr) sa spomína:  
 
“Ó, Ali, Abdul Mutalib praktizoval počas veku ignorancie päť tradícií, ktoré 
Allah ustanovil v islame kvôli nemu.  Zakázal sa ženiť so ženami, ktoré boli 
vydaté za vašich otcov.  A preto Allah, Úctyhodný a Vysokopostavený odhalil {A 
neberte si za manželky ženy, ktoré boli vydané za vašich otcov} {Súra An-Nisa’ 
(Ženy) 4:22}.  Ó, Ali!  Abdul Mutalib by nikdy negambloval, neuctieval idoly, a 
ani nejedol to, nad čím bolo vyslovené iné meno než meno Allaha.  Vravieval, 
‘Som nasledovníkom náboženstva môjho praotca, Abraháma (pmsn)…’”31 
 
V historických knihách sa uvádza, že Sayyid Abd Al-Muttalib poznal miesto, odkiaľ 
vyviera Zamzam (Zamzam je prameň, ktorý sa nachádza na nádvorí mešity Al-
Masdžid al-Haram v Mekke, asi dvadsať metrov východne od Ka'by, pozn. prekl.) po 
tom, čo sa mu dostalo inšpirácie božieho zjavenia prostredníctvom vízií. (Vízia 
odpovedá na otázku: „Kam sa chceme, alebo by sme sa chceli dostať? Čo máme 
robiť, alebo by sme mali robiť? Akí by sme mali, alebo chceli byť?“ Vízia zachytáva 
javy, trendy a faktory, ktoré sú v súčasnosti nevýrazné, nepresné a hmlisté, pozn. 
prekl.).  A tak vŕtal na mieste, ktoré videl (vo sne), a skutočne to bolo miesto, kde sa 
nachádza Zamzam.32 

																																																								
31Man La Yahdurhu Al-Faqih (Tí, ktorí nenavštevujú Faqih): zv. 4, str. 366 ; Makarim Al-
Akhlaq : str. 440. 
 
32 Tento hadís vyrozprával Ali Bin Ibrahim a iní, v reťazci ktorých je posledný Šejk Al-Kulaini, ktorý 
vyrozprával, že:  
 
“Keď kmeň Khaza zvíťazil nad kmeňom Jurham a ich cieľom bolo prebrať nadvládu nad 
svätyňou Allaha (Kaaba - Kába, staršie kaaba (arab.الكعبة  – al-ka’ba) je ústredná 
svätyňamoslimov a cieľ účastníkov púte do Mekky (hadž). Moslimovia ju označujú ako Bajt 
Alláh - Dom Boží. pozn. prekl.), ľudia kmeňa Jurham hodili dvoch srncov a päť zlatých mečov do 
studne Zamzam a naplnili ju zeminou a kameňmi tak, aby po studni nezostalo ani stopy.  Keď 
Qusayy premohol Khazu a znovu získal kontrolu nad Mekkou, o studni Zamzam ostal 
neinformovaný až do čias Abdul Muttaliba (pmsn).  Stal sa vlastníkom svätej Mekky.  Bol preň 
rozprestrený koberec priamo pred svätou Kaabou ako pre nikoho pred ním.  Jedného dňa, keď 
spal v blízkosti Kaaby, mal sen, v ktorom videl, že ho niekto žiada: Vykop Barrah.  On povedal: 
Čo je to Barrah?  Na ďaľšiu noc k nemu prišiel opäť a požiadal ho: Vykop Tíbah.  Na tretiu noc 
za ním prišiel znovu a požiadal ho: Vykop Masunah.  Odpovedal: Čo je to Masunah?  Nakoniec 
na štvrtú noc dostal inštrukcie, aby vykopal studňu Zamzam, ktorá nikdy nevyschne, bez ohľadu 
na to, koľkí pútnici sa z nej napijú.  Aby ju vykopal na mieste, kde každý deň príde biela vrana, 
aby si pochutnala na mravcoch.  V studni Zamzam je totiž kameň, z ktorého mravce vychádzajú 
a biela vrana tam chodí každý deň, aby si mravce nazbierala.  Keď sa to Abdul Muttalibovi 
prisnilo, nasledoval význam svojho sna a našiel Zamzam.  Potom povedal Kuraišom: Počas 
štyroch nocí sa mi snívalo o vykopaní studne Zamzam, ktorá je naším drahocenným pokladom.  
Poďme ju vykopať.  Keď nesúhlasili, začal kopať sám.  V tom čase mal iba jediného syna 
menom Harith, ktorý mu tiež pomáhal.  Keď mali pocit, že kopať bolo veľmi ťažké, podišiel k 
dverám Kaaby a modlil sa k Allahovi, aby mu dal desať synov a prisahal, že najdrahšieho z nich 
obetuje na ceste hľadania blízkosti k Allahovi Všemohúcemu.  Potom začal opäť kopať, až kým 
neuvidel základný kameň Ismaela (pmsn).  Vtedy pochopil, že narazil na vodu.  Vykríkol, 
“Allahu Akbar!”  Nato ľudia Kuraišu tiež Takbír (Takbír (arab.تَْكبِیر) znamená po arabsky 
glorifikácia (Alaha), najčastejšie vo význame „vyslovenie (frázy) Alláhu akbar“ (arab. أكبرهللا  ). 
Alláhu akbar znamená „Boh je najväčší“ (často nepresne „Boh je veľký“). Fráza sa používa ako 
neformálne vyjadrenie viery, ale aj ako formálna súčasť azánu alebo modlitby., pozn. prekl) 
zopakovali a povedali:  
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Čo sa týka Abu Táliba, je to pán hanafiov a strážca spomedzi strážcov Abraháma 
(pmsn).  Presnejšie, je skutočnou pečaťou a je dôkazom Proroka (pmsnajr) predtým, 
než bol vyslaný a potom sa stal nasledovateľom Allahovho Posla (pmsnajr).  A tak je 
pánom moslimov v Mekke a ľudia vyrozprávali mnoho príbehov o jeho milosrdnosti 
a zarecitovali mnoho básní ohlasujúcich jeho prechod na islam a vyrozprávali mnohé 
z jeho pozícií podporujúce islam.  Napriek tomu však hovoria, že Abu Tálib zomrel 
ako neveriaci a to z jediného dôvodu, ktorým je nenávisť voči jeho synovi, Alímu 
(pmsn).  A nenašli žiadne chyby, za ktoré by ho mohli pokárať, či už v súvislosti s 
jeho morálkou, alebo náboženstvom.  Abu Tálib povedal:  
 
“A či neviete, že Mohammeda (pmsnajr), Proroka, akým bol Mojžiš (pmsn), 
nachádzame spomenutého v prvých knihách?” 
 
A to je postačujúce na dokázanie jeho prechodu na islam.  Tak ako môže byť 
neveriaci?  Jeho pozícia podpory islamu je jasnejšia než slnko na pravé poludnie, aj 
keď určitý čas svoj prechod na islam skrýval ako veriaci rodiny faraóna.33 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																																																																																																																															
“Aj my sme tvoji partneri a máme podiel na tomto poklade milosti a blaženosti, nemôže byť 
rezervovaný výlučne pre teba.”  Abdul Muttalib odpovedal: “Keďže ste mi nepomáhali studňu 
vykopať, patrí výlučne mne a mojim synom až do súdneho dňa.”Al-Kafi, zv. 4, str. 219. 
 
33 Od Imáma Al-Hassána Bin Alího, Al-Askari od jeho otcov (pmsn):  
“Všemohúci Allah odhalil Svojmu Poslovi (pmsnarj), že:  
Podporil som ťa dvomi skupinami šítov:  
Šítmi, ktorí ťa budú podporovať v tajnosti a Šítmi, ktorí ťa budú podporovať otvorene.  Čo sa 
týka tých, ktorí ťa budú podporovať v tajnosti, ich pán a ten najlepší z nich je tvoj strýko, Abu 
Tálib, a čo sa týka tých, ktorí ťa budú podporovať otvorene, ich pán a ten najlepší z nich je jeho 
syn, Ali Ibn Abi Tálib.   
Potom povedal: A Abu Tálib je ako veriaci rodiny faraóna a ukrýva svoju vieru.”  Al-Ghadir: zv. 
7, str. 395; a tiež Al-Kafi: zv. 1, str. 448, Bihar Al-Anwar: zv. 17, str. 141, a iní. 
 



 
 

	

47 

Islam je ovocie božích náboženstiev na Zemi 
A Mohammed je Ježiš, Mojžiš a Abrahám (pmsn) 

A Korán je Tóra, Evanjeliá a Knihy Abraháma 
 
Všemohúci povedal:  
{On vám uzákonil ako náboženstvo to, čo kedysi uložil Noemovi - a to, čo sme vnukli 
tebe a čo sme uložili i Abrahámovi, Mojžišovi a Ježišovi: “Dodržujte náboženské 
úkony a nerozdeľujte sa ohľadom nich!”} {Súra Aš-Šúra (Porada) 42:13} 

A Všemohúci povedal: {Riekni: “Ja veru nie som žiadnou novotou medzi poslami a 
neviem ani, čo stane sa so mnou a s vami.  Ja nasledujem iba to, čo mi bolo vnuknuté, 
a som iba varovateľ zjavný.”  Riekni: “Čo si myslíte?  Ak je to od Boha a vy ste v to 
neuverili, a ak svedok z detí Izraela dosvedčuje podobnosť toho a verí v to, zatiaľ čo 
vy ste hrdopyšní…?  Boh veru nevedie ľud nespravodlivý.”} {Súra Al-Akháf (Presypy) 
46:9-10}  

{Toto vskutku je písané vo zvitkoch predošlých, zvitkoch Abrahámových a 
Mojžišových} {Súra Al-A’lá (Najvyšší) 87:18-19} 

Islam sa ako božie náboženstvo neodlišuje od judaizmu, kresťanstva alebo 
náboženstva hanafi a nejde o kacírstvo.  V spomínaných náboženstvách sa niektoré 
detaily zákona odlišujú a islam prišiel s niektorými z detailov, ktoré sú rozdielne, aby 
vyhovovali integračnému pochodu ľudstva na tejto zemi.  Božie presvedčenia 
všetkých náboženstiev sú totožné a je to viera v Allaha, Jeho anjelov, Jeho knihy a 
Jeho poslov, pretože sú jedným národom a ich volanie je jedno a to isté. 
 
Čo sa týka tvrdení tých, ktorí dobre nepočuli, a preto neodpovedali správne, že 
kresťanstvo a iné náboženstvá volajú po odvrátení sa od materiálneho života a dávajú 
dôraz iba na duchovný život, a preto sú neúspešné.  Islam je volanie k reformácii duše 
i tela, a preto je najvhodnejší.   
 
Hovorím:  
Faktom zostáva, že toto tvrdenie nie je pravdivé, a ten, ktorý chce šíriť islam musí byť 
objektívnym kritikom, a nie šíriť islam náhodne, urážajúc Allahových Prorokov a 
Jeho poslov, či už vedome, alebo nevedome.  Presnejšie, pripisuje Allahovi 
ignoranciu a nedostatok múdrosti pod zámienkou šírenia islamu.  A tak od niektorých 
moslimských učencov, ktorí hovoria o sionistoch (nech ich Allah preklína):  
Ich Šalamún a ich chrám.  Nie, moji drahí.  Je to náš Šalamún a náš chrám, pretože 
my, moslimovia, sme viac hodní Prorokov a ich monumentov než židia a iní.   
Všemohúci povedal:  
 
{A najbližšie k Abrahámovi boli veru tí, ktorí ho nasledovali, a tento posol a tí, ktorí v 
neho uverili.  A Boh je blízkym druhom veriacich.  Niektorí z vlastníkov Písma by vás 
radi uviedli v blud, avšak zablúdia iba sami bez toho, aby to vôbec tušili.  Vlastníci 
Písma!  Prečo neveríte v znamenia Božie, keď sami ste ich svedkami?  Vlastníci 
Písma!  Prečo obliekate pravdu do lží a prečo tajíte vedome pravdu?} {Súra Ál 
‘Imrán (Rod ‘Imránov) 3:68-71} 
 
Islam, kresťanstvo a judaizmus sú všeko božie náboženstvá a Mohammed, Ježiš a 
Mojžiš (pmsn) sú všetko Proroci, a volanie týchto Prorokov je jedno a to isté, pretože 
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ľudí volali na cestu Allaha Všemohúceho a ku kráčaniu po nej.  Volali ich k morálnej 
a duchovnej dokonalosti a ich zákony (Šari’a) obsahujú mnoho posudkov legitímnych 
transakcií, ktoré by napravili materiálny svet, a ktoré by udržali ľudskú spoločnosť 
ekonomicky, sociálne a politicky.  
 
Čo sa týka ich slov, ktorými často volajú k morálnej a duchovnej dokonalosti a k 
obráteniu sa preč od materiálneho sveta, je to záležitosť rovnice, pretože vidia, ako sa 
ľudia otáčajú chrbtom od morálnej dokonalosti a smerom ku fyzickému svetu, sú ním 
abnormálne zamestnaní (fyzickým a materiálnym svetom) a tiež v dnešnej dobe a 
dnešnej islamskej spoločnosti nepotrebujeme smerovať ľudí k fyzickému, 
materiálnemu svetu, keďže sa ním sústavne zapodievajú a sotva dokážu vidieť to, čo 
je za ním.  Skôr ich potrebujeme volať k Allahovi.   
Všemohúci povedal o trestaní tohto ľudstva, ktoré sa zapodieva materializmom, a 
ktoré sa odvrátilo od duchovna: 
 
{Nechaj ich, nech len jedia, užívajú a nádejou klamlivou sa koja, veď sa čoskoro 
dozvedia!} {Súra Al-Hidžr 15:3},  
čo znamená byť rozptýlený prácou a uspokojovaním sa v Dunya - v tomto 
pozemskom svete. 
 
Ohľadom toho, čo bolo spomenuté slovami Prorokov (pmsn) a v skutočnosti ide o 
malý počet slov v porovnaní s inými slovami, čo sa týka smerovania niektorých 
skupín v božej spoločnosti k práci, zarábaniu a užívaniu si toho, čo pre nich Allah 
pripravil.  Tieto slová sú spomenuté z dôvodu, že veľmi malá skupina spomedzi 
veriacich možno verí, že Všemohúci Allah nenávidí, aby sa tešili tomu, čo preň On 
zabezpečil spomedzi dobrých materiálnych vecí a tiež niektorí paraziti chcú sedieť a 
uctievať, ako tvrdia, a aby im ľudia nosili chlieb a vkladali ho do ich úst.  Toto nemá 
nič spoločné s náboženstvom, pretože sú to tí, ktorí žiadajú komfort, zatiaľ čo sedia v 
klimatizovanej miestnosti a nechcú si unaviť telo.   
A farmár spálený slnkom k nim prichádza so svojím chlebo a vkladá im ho do úst. 
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Povedz: Neprinášam medzi poslov módnu doktrínu 
 
Mohammed (pmsnajr) neprináša medzi poslov módnu doktrínu, pretože volanie 
prorokov a strážcov nebolo prijaté náboženskými učencami a staršími (staršina- 
hist.hlava kmeňa al. rodu • náčelník • hist.vladyka, pozn. prekl.) daných komunít, ku 
ktorým boli vyslaní.  Proti Mohammedovi (pmsnajr) bojovali mekkánski lídri a 
učenci, ktorí bojovali proti Šári’i (zákon Allaha), židovskí učenci, kresťanskí učenci a 
tí, ktorí ho podcenili a neverili v neho, aj keď hlásali dobré správy a čakali na jeho 
objavenie sa.34 
 
A mnohí z Bani Izrael neboli spokojní s Mojžišom (pmsn) a niektorí z ich učencov sa 
postavili proti nemu a pokúsili sa pokriviť Šari’u a podceniť ľudí ako Sameri a 
Bul’om Bin Ba’ura.   
 
Čo sa týka Ježiša, väčšina učencov Bani Izraela a ich lídri s ním neboli spokojní, 
pretože jeho prítomnosť medzi nimi predstavovala pre nich napomenutie a jeho 
asketizmus bol pre nich potupou, ktorá ich ponížila. 
 
V Evanjeliu sa spomína:  

																																																								
34 Al-Ajáši vyrozprával: od Abi Basíra, od Abi Abdulláha (pmsn), ktorý povedal o Jeho výroku  
 
{a pritom pred tým prosili o rozhodnutie proti neveriacim} {Súra Al-Baqara (Krava) 2:89}:  
 
“Židia našli vo svojich knihách, že Mohammed (pmsnajr), Allahov Posol, bude putovať a usadí 
sa medzi ‘Ayr a Uhud.  A tak sa vydali to miesto hľadať.  Prešli okolo hory pod názvom Hadad; 
povedali: ‘Hadad a Uhud je to isté.’  A tak sa rozptýlili v jej blízkosti; niektorí z nich sa usadili 
na Fadak, iní na Khaybar a ďaľší pri Tayma’.  Tí pri Tayme’ raz zatúžili vidieť niektorých z ich 
bratov na inom mieste.  Prešiel okolo nich beduín (r.príslušník arabského kočovného kmeňa 
žijúceho v Prednej Ázii a v severnej Afrike, pozn. prekl.) z kmeňa Qays a tak si prenajali jeho 
ťavy.  Povedal im: ‘Vezmem vás medzi ‘Ayr a Uhud.’   
Oni mu nato: ‘Keď medzi ne prejdeš, povedz nám o tom.’   
Keď prišli do Medíny, povedal: ‘Tamto je ‘Ayr a toto je Uhud.’   
Zišli z jeho tiav a povedali mu: ‘Našli sme miesto našich túžob; už nepotrebujeme tvoje ťavy, 
môžeš ísť, kam len chceš.’   
Potom napísali ich bratom pri Fadak a Khaybar: ‘Našli sme to miesto, príďte za nami.’   
Na to odpísali: ‘Už sme sa usadili na tomto mieste a máme majetky; sme blízko vás.  Keď sa to 
stane (t.j. keď Prorok (pmsnajr) príde do Medíny), budeme k vám utekať.’   
Tí židia získali majetky v Medíne.  Keď sa ich bohatstvo rozrástlo, chýry sa dostali až k 
Tubbovi’, ktorý ich napadol.   
No oni aj tak na slabých vojakov Tubba’ v noci hádzali ďatle a jačmeň.  To si Tubba’ všimol, a 
tak sa voči nim obmäkkčil.  Uistil ich, že sú v bezpečí a oni prišli dole k nemu.  Povedal im: ‘Páči 
sa mi toto vaše miesto a som naklonený usadiť sa tu.’  Oni povedali: ‘Nie je pre teba.  Je to 
miesto migrácie Proroka; kým sa tak nestane, nik sa tu nesmie usadiť.’   
Nato povedal: ‘Tak teda nechávam medzi vami niektorých z členov môjho klanu, aby mu mohli 
pomáhať, keď sa tak stane.’   
A tak za sebou zanechal dva kmene, ktoré dnes vidíte, Aws a Khazraj.  Keď sa počet kmeňových 
príslušníkov týchto dvoch kmeňov zvýšil, zmocnili sa majetkov židov.  V tom čase ich židia 
varovali: ‘Ó!  Keď bude Mohammed (pmsnajr) vyslaný (Allahom), dozaista vás vyženieme z 
nášho mesta a z našich obydlí.’  Ale keď bol Prorok Mohammed (pmsnajr) vyslaný, boli to práve 
Ansári (Awsi a Khazraji), ktorí v neho uverili, a židia ho popreli!  Toto je význam slov Allaha {a 
pritom pred tým prosili o rozhodnutie proti neveriacim… Kiež prekliatie Božie padne na 
neveriacich!} {Súra Al-Baqara (Krava) 2:89}.  Tafsír Al-Ajáši: zv. 1, str. 49. 
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[A potom Ježiš s veľkým dôrazom ľudí napomenul, pretože zabudli slovo Božie a 
odovzdali sa márnosti; napomenul kňazov kvôli ich nedbalosti v Božích službách a 
kvôli ich svetskej chamtivosti; napomenul pisárov, pretože hlásali márnu doktrínu a 
zanevreli na zákony Boha; napomenul lekárov, pretože prostredníctvom svojich 
tradícií učinili Boží zákon neefektívny.  Ježiš prehovoril k ľuďom tak múdro, že všetci 
neriakali, od najmenších po najväčších, plačom milosti a prosili Ježiša, aby sa za 
nich modlil; okrem ich kňazov a lídrov, ktorí v ten deň voči Ježišovi pocítili nenávisť 
kvôli tomu, ako prehovoril ku kňazom, pisárom a doktorom.  A uvažovali nad jeho 
smrťou, ale kvôli strachu z ľudí, ktorí ho prijali za Božieho proroka, neprehovorili ani 
slova. 
Ježiš vztýčil svoje ruky k Pánovi Bohu a modlil sa, a ľudia nariekajúc povedali: ‘Nech 
sa tak stane, Ó, Pane, nech sa tak stane.’  Keď sa modlitba skončila, Ježiš zišiel z 
chrámu; toho dňa odišiel z Jeruzalema s mnohými, ktorí ho nasledovali.  A kňazi 
prehovorili o Ježišovi medzi sebou zlo.]35 
(evanjelium podľa Barnabáša) 
 
A Al-Mahdi (pmsn) bude čeliť tomu, čomu čelili jeho predkovia spomedzi Prorokov a 
strážcov.  Bude čeliť náboženským učencom a tyranom a možno jeho bieda bude 
väčšia, ako naznačujú mnohé vyrozprávania.  A budú hľadať vo vyrozprávaniach o 
náboženských učencoch, Korán budú vykladať (proti nemu), protestujúc proti Al-
Mahdímu (pmsn) za pomoci veršov svätého Koránu po tom, čo ich vysvetlia s ich 
neúplnými mysľami a osobnými vrtochmi.36 
 
 
 
 

 

																																																								
35Evanjelium podľa Barnabáša, kapitola 12 
 
(Turecké orgány získali v roku 2000 od pašerákov knihu zo zvieracej kože, na ktorej stránkach má byť 
napísané pravé evanjelium Barnabáša, teda apoštola, ktorý úzko spolupracoval s ostatnými dvanástimi 
apoštolmi a tento titul získal dodatočne pre svoje veľké zásluhy. Obsah tohto diela je šokujúci. Ježiš 
vraj nikdy nebol ukrižovaný a predpovedal príchod proroka Mohammeda.  

Majitelia zväzku tvrdia, že toto dielo uštedrí veľkú ranu kresťanstvu. O nahliadnutie do tohto 
prazvláštneho diela už požiadal aj Vatikán.  Irán tvrdí, že táto kniha pochádza z 5. storočia, je napísaná 
v aramejčine a predpovedá príchod islamského mesiáša.  Turecké úrady sú presvedčené o tom, že ide o 
autentické dielo a jeden z Ježišových učencov zapríčiní úpadok kresťanstva, zároveň nástup 
islamu.)(http://www.aktuality.sk/clanok/207341/sokujuce-evanjelium-jezis-ma-predpovedat-prichod-
mohameda/) zdroj. pozn.prekl. 

36 Od Al-Fadila Bin Yassára, ktorý povedal: Počul som, ako Abu Abdulláh (pmsn) vraví:  
“Keď povstane náš Qa’im (pmsn), bude čeliť väčšej ignorancii ľudí, než akej čelil Allahov 
Apoštol (pmsnajr) počas al-Džahiliyya.” (džáhilíja - arabsky doba nevedomosti, barbarstva – 
moslimské označenie doby pred islamom, pozn. prekl.) 
Opýtal som sa, “Prečo by to tak malo byť?”   
Imám (pmsn) odpovedal, “Allahov Apoštol prišiel k ľuďom, ktorí uctievali kamene, palice a 
vyrezávané drevo.  Avšak náš Qa’im príde k ľuďom, z ktorých všetci budú vykladať Knihu 
Allaha proti jeho výkladu a budú sa s ním na základe toho hádať.  Pri Allahovi, on (pmsn) vloží 
svoju spravodlivosť do ich domov tak, akoby do nich vošla zima alebo teplo.” Al-Ghayba od An-
Nu’maniho: str. 307, dvere 17 
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Mohammed (požehnania a mier s ním a s jeho rodinou) 
Volajúci k Allahovi v Mekke 

 
Všemohúci povedal:  
{A teraz prišiel k vám už posol z vašich radov a ťaží ho, že zlého sa dopúšťate, pretože 
mu záleží na vašom dobru.  A voči veriacim je zhovievavý, zľutovný.  A ak sa oni 
odvrátia, riekni: “Boh mi úplne postačuje a niet božstva okrem Neho a Naň sa 
spolieham; on Pánom je trónu nesmierneho!”} {Súra At-Tauba (Pokánie) 9:128-129} 
 
Mekkánska komunita bola rozdelená na dve alebo tri triedy: 
 
Prvou triedou boli tí, ktorí viedli proces pokrivenia hanafi Šári’e (zákona) a ich 
nasledovníci.  Zúčastňovali sa na nesprávnom uctievaní, či už v súvislosti s ich 
vierou, ako uctievanie idolov, alebo s ich jurisprudenčnými rozsudkami, ako 
zakazovanie Al-Bahira a Al-Ham,37 a toto sú páni ľudí a ich učenci, a tak je 
prirodzené, že väčšina ľudí Mekky boli ich nasledovníci. 
 
Čo sa týka druhej triedy, boli to tí, ktorí našli svojich otcov v omyle alebo tí, ktorí v 
tej deviantnej (porušujúci všeobecne uznávané normy, odchyľujúci sa od nich, pozn. 
prekl.) spoločnosti zišli zo správnej cesty, avšak neboli spokojní s tým, v akom stave 
sa nachádzali, presnejšie, vo vnútri niektorých z nich sa odohrávala revolúcia 
ohľadom týchto skorumpovaných podmienok. 
 
Tretia tredia bola malá skupina, ktorá sa držala pravdy, to znamená správneho hanafi 
náboženstva alebo toho, čo sa k nim z neho dostalo a aspoň to boli monoteisti. 
(Monoteizmus alebo jednobožstvo je viera v jediného Boha charakteristická najmä 
pre judaizmus, kresťanstvo, islam a bahaizmus, pozn. prekl.). 
Keď bol Prorok (pmsnajr) vyslaný, predstavoval dobré správy pre týchto veriacich, 
ktorí očakávali jeho vyslanie a nariekali k Allahovi, aby im ukázal ich rituály a Prorok 
(pmsnajr) taktiež predstavoval opevnené útočište a tajnú jaskyňu pre každého 
blúdiaceho v temnote ignorancie, ktorý hľadá svetlo pravdy, váhu spravodlivosti a 
priamu cestu. 
 
A preto bol Prorok (pmsnajr) vyslaný do Mekky, mesta miest, mesta, kam chodia 
ľudia na púť a mesta, ktoré predstavuje náboženské uprednostnenie vyznávačov 
náboženstva hanafi, aby započal reformu z náboženského centra arabského 
polostrova, centra, ktoré zasiahlo mnoho skorumpovaných doktrín a náboženských 
ustanovení.  Prorok (pmsnajr) bol vyslaný s islamskou Šari’ou (zákonom), ktorá 
obnovuje hanafizmus a kopíruje niektoré z ustanovení.  Keďže Šari’a Abraháma 
(pmsn) je najbližšie k srdciam/dušiam a je šťastie, že sa k nej prikláňajú židia aj 
kresťania, ktorí svätia Abraháma (pmsn) a považujú ho za otca veľkých Prorokov 
(pmsn).   

																																																								
37 Al-Iyáši vyrozprával: od Muhammada Ibn Muslima, od Abi Abdulláha (pmsn) o výroku Allaha  
{A Boh neustanovil ani bahíru, ani sá’ibu, ani wasílu, ani hám} {Súra Al-Maida (Prestretý stôl) 
5:103}, povedal: “Ľudia Džahiliyye, keď ťava porodila dve mladé súčasne, povedali: Wasalat 
(spojený pôrod), preto ju nedovolili zarezať ani jesť, a ak porodila desať mladých, nazvali to 
Sa’iba, preto nikomu nedovolili sa na nej voziť alebo ju jesť, a Al Ham: Fahl tiav (samec počas 
puberty), tiež nedovolili, a tak Allah zoslal: Vskutku, Allah nič z toho nezakázal.”  Tafsír Al-Iyáši: 
zv. 1, str. 347 
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A odvážny Prorok Mohammed (pmsnajr), ktorý sa nebojí obviňovania kritikov, začal 
s dovolením Všemohúceho Allaha varovať zblúdilých z jeho klanu.  Odohrala sa 
slávna udalosť domu38 a Prorok (pmsnajr) upozornil svojich príbuzných na jeho 
vyslanie a jeho proroctvo a tiež v ten deň na základe dovolenia Všemohúceho Allaha 
určil svojho strážcu, ministra a nástupcu počas jeho života a po jeho smrti, Alího Ibn 
Abi Taliba (pmsn) a volanie k Allahovi sa začalo šíriť v Mekke. 
 
Mekkánskym lídrom sa začalo zdať, že ich záujmy sú ohrozené, a tak začali plánovať 
rôzne spôsoby, ako by mohli Prorokovi (pmsnajr) ublížiť a zabiť ho, ak je to možné, a 
tiež zasadiť ranu islamu, ale Prorok (pmsnajr), jeho strážca a veriaci volali k Allahovi 
bez zastavenia a počty moslimov začali narastať.  Škoda neveriacim začala narastať, a 
tak ich začali mučiť a zabraňovať Prorokovi (pmsnajr) šíriť posolstvo nebies. 
 
A tak bol Prorok (pmsnajr) dotlačený k druhému kroku (k emigrácii k Allahovi).   
Všemohúci povedal: 
 
{Každý, kto sa vysťahuje kvôli ceste Božej, ten nájde na zemi početné iné možnosti i 
priestor.  A kto opustí dom svoj a vysťahuje sa k Bohu a Jeho poslovi a zastihne ich 
pritom smrť, toho odmeniť prináleží Bohu a Boh je odpúšťajúci a zľutovný} {Súra Al-
Nisa’ (Ženy) 4:100}. 
 
A tak sa Prorok (pmsnajr) začal obzerať po islamskej základni a meste, do ktorého by 
mohol emigrovať a počas pútnickej sezóny sa začal stretávať s ľuďmi a vravieť im:  
“Je tu nejaký človek, ktorý by ma vzal k svojim ľuďom?  Pretože Kuraišovci mi 
zabránili šíriť slová môjho Pána,”39 a Kuraišovci ho nenechali na pokoji dokonca 
ani počas pútnickej sezóny, ale nútili ľudí, aby ho odmietali a robili si z neho 

																																																								
38 Ahmed vyrozprával v jeho Musnád (knihe) a iní: od Šarika Bin Al-A’maša, od Al-Minhála, od 
Abbáda Bin Abdulláh Al-Asádiho, od Alího, nech je s ním Allah spokojný, že povedal:  
keď bol tento verš odhalený {a varuj najbližších svojich z príbuzných} {Súra Aš-Šú’ara (Básnici) 
26:214},  
povedal: “Prorok okolo seba zhromaždil svoju rodinu, a tak sa zhromaždilo 30 ľudí.  Jedli a pili, 
a potom povedal: ‘Kto sa zaručí za moje dlhy a záväzky, aby tak mohol byť so mnou v raji a stal 
sa tak mojím nástupcom z mojej rodiny?’  Odpovedala osoba, ktorú Šarik nepomenoval: ‘Ó, 
Allahov Posol, si ako more, ktoré za to môže prevziať zodpovednosť.’  Prorok zopakoval prejav 
svojim blízkym a Ali, nech je s ním Allah spokojný, odpovedal: ‘Ja sa podujmem prevziať na 
seba túto zodpovednosť!’  Zv. 1, str. 111. 
A As-Sadúq vyrozprával v Al-‘ilal: od Aliho Bin Abi Taliba (pmsn), že povedal: “Keď bolo odhalené 
{a varuj najbližších svojich z príbuzných} {Súra Aš-Šú’ara (Básnici) 26:214},  
Allahov Posol (pmsnajr) pozval Bani Abd Muttalib, ktorých bolo 40, a tak povedal: ‘Kto z vás 
chce byť môj brat, môj strážca, môj dedič, môj minister a môj nástupca?’  Túto možnosť im 
ponúkol jednému za druhým, ale všetci odmietli, až kým neprišiel rad na Alího, a tak som 
povedal: ‘Budem ním ja, ó, Posol Allahov,’ a tak povedal: ‘Ó, Bani Abd Muttalib, toto je môj 
brat, môj dedič, môj strážca, môj minister a môj nástupca spomedzi vás,’ a tak sa ľudia medzi 
sebou začali uškŕňať a povedali Abi Talibovi: ‘Prikázal ti, aby si počúval tohoto chlapca!’”  Zv. 
1, str. 17, a poznámka: Al-Iršad od Šejka Al-Mufída: zv. 1, str. 49; Manaqib Ibn Šahr Ašub: zv. 1,  
str. 305, a iní. 
 
39Musnad Ahmed: zv. 3, str. 390, a tiež: Sunan Ad-Darmi: zv. 2, str. 440, Sunan Ibn Madždža: 
zv. 1, str. 73, a iní. 
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posmech a on im čelil s toleranciou a trpezlivosťou.  A bolo vyrozprávané, že vravel 
to, čo znamená: “Môj Pane, odpusť mojim ľuďom, pretože nevedia.”40 
 
A za týchto bolestivých okolností prišla za Allahovým Poslom (pmsnajr), keď sa po 
emgrácii vrátil do Mekky, delegácia kresťanov z Abyssínie s Dža’farom Bin Abi 
Talebom a skupina spoločníkov Allahovho Posla (pmsnajr) bola vyslaná do Abyssínie 
a kresťanov bolo asi 30 mužov: “A tak, keď si sadli k Allahovmu Poslovi (pmsnajr) a 
uvideli jeho kvality a stav a počuli, čo im bolo odrecitované z Koránu, všetci uverili.  
Keď sa to Abu Džahl dozvedel, podišiel k nim a povedal:  
‘Ešte nikdy sme nevideli idiota Rakb ako si ty!  Tvoji ľudia vás vyslali a už poznáte 
správy o tomto mužovi.  Vaše koncily si ním neboli isté, až kým ste nezanechali vaše 
náboženstvo a neuverili v to, čo vraví.’   
Oni na to: ‘Mier s tebou, nebudeme ťa nasledovať v tvojej ignorancii.  Máme to, čo 
sme, a ty máš to, čo si.  Nebudeme si brániť v tom, aby sme dosiahli dobro, a tak o 
nich Všemohúci zoslal:  
 
{Tí, ktorým sme už pred tým dali Písmo, veria v neho, a keď im je prednášané, vravia: 
“Uverili sme v neho, lebo je to pravda od Pána našeho pochádzajúca.  A veru sme 
boli už pred tým odovzdaní do vôle Pána.”  Týmto dostane sa odmeny dvojnásobnej 
za to, že trpezliví boli a zlo dobrom oplácali a rozdávali z toho, čo sme im uštedrili.  A 
keď plané tláchanie počujú, odvracajú sa od neho a hovoria: “Nám skutky naše a 
vám skutky vaše patria!  Mier s vami, ale my nepotrebujeme ignorantov!”} {Súra Al-
Qasas (Príbeh) 52-55}41 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
40Iqbal Al-A’mal: zv. 1, str. 384, Bihar Al-Anwar: zv. 95, str. 167, Musnad Ahmed: zv. 1, str. 427, 
Sahih Al-Bukhari: zv. 4, str. 151. 
 
41Fiqh As-Sirah od Al-Butiho: str. 126; Sirat Ibn Išaq: zv. 4, str. 200; Tafsír Al-Qurtubi: zv. 6, 
str. 356; Tafsír Ibn Kathir: zv. 3, str. 405, Al-Bidayah Wa An-Nihaya (Začiatok a Koniec): zv. 3, 
str. 103. 
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Migrácia k Allahovi 
 
Keď Mekkánci a Kuraišovci pokračovali v ubližovaní Poslovi (pmsnajr), tak bol 
Posol  donútený emigrovať a najskôr emigroval do Taifu, do Thaqífu, o ktorom dúfal, 
že tam v neho uveria a podporia ho, ale sklamali ho a jeho volanie neprijali, 
presnejšie, ublížili mu, a tak začal oplakávať svojich ľudí, ktorých volal k tomu, čo im 
daruje život, ale oni chceli jeho zatratenie a jeho zničenie.  A tak zdvihol svoju hlavu 
k nebesám a vyslovil slová, ktoré sú naplnené bolesťou:  
 
“Ó, Allah, obraciam sa k Tebe kvôli slabosti mojej sily, mojej obmedzenej moci a 
kvôli náprave pohŕdania a ponižovania od ľudí.   
K Tebe, Najmilostivejšiemu z milostivých, si Pánom utláčaných a si môj Pán.  
Pod koho starostlivosťou ma to ponechávaš?  Nepriateľom, aby ma utláčali?   
Alebo priateľom, ktorým si dal kontrolu nad mojimi záležitosťami?  Ak voči 
mne neprechovávaš hnev, budem navždy spokojný.  Avšak Tvoje požehnanie je 
pre mňa nesmierne dôležité a hľadám útočište v nádhere Tvojho svetla, ktoré 
žiari ponad nebesá a zem, Tvoj hnev na mňa nepadne, ani Tvoje pohoršenie na 
mňa nezostúpi.  Tebe patrí modlitba, až kým nebudeš spokojný a niet sily ani 
moci než skrze Teba.42 
 
Po tomto období chcel Allah pre Posla (pmsnajr) pripraviť skupinu spomedzi Aws a 
Khazradž, aby ho vzali do Yathribu (v neskoršom období mesto bolo pomenované 
Medína, pozn. prekl.), mesta, ktoré bolo založené, aby očakávalo jeho príchod, mesta 
židov, ktorí očakávajú jeho objavenie sa a povstanie.  Židia toto mesto založili, aby v 
ňom čakali na pečať Prorokov (pmsnajr), o ktorom im ich Proroci odovzdali dobré 
správy, a aby ho podporili, ako tvrdili, a preto emigrovali z Levantu na Arabský 
polostrov, aby hľadali zasľúbené miesto, ktoré podľa opisu malo byť medzi horami 
Uhud a Ir.  Konečne ho našli a usadili sa v ňom, a založili mesto Yathrib (Medínu, 
pozn. prekl.).  Keď k nim prišiel Jemenský kráľ, nasledovala ho jeho armáda, a tak sa 
ich opýtal na dôvod ich migrácie.  Povedali mu, že očakávajú Proroka (pmsnajr), 
ktorý bude vyslaný, a ktorý sa usadí na tomto mieste, a tak nechal časť svojej rodiny v 
Yathribe, aby podporila Proroka (pmsnajr), keď bude vyslaný a toto sú Awsi a 
Khazraji.  Vždy, keď mali židia potýčku s Awsmi a Khazrajmi, hrozili im Ummi 
Prorokom (pmsnajr), ktorý bude vyslaný.  A ako tvrdili, čakajú naň a budú jeho 
nasledovníci, jeho podporovatelia a jeho apoštoli. 
 
Všemohúci povedal  
{A keď sa im teraz dostalo od Boha Písma, ktoré potvrdzuje pravdivosť zjavení, ktoré 
už mali a pritom pred tým prosili o rozhodnutie proti neveriacim – keď k nim teda 
prišlo to, o čom už boli informovaní, sami v to neuverili.  Kiež prekliatie Božie padne 
na neveriacich!} {Súra Al Baqara (Krava) 2:89} 
 
Po dlhom období utrpenia v Mekke sa moslimovia odsťahovali do Al-Medíny a 
Prorok (pmsnajr) ich nasledoval, nesúc si so sebou bolestivý a zlý obraz o ľuďoch z 
Mekky, jeho ľuďoch, ktorí v neho neuverili a ublížili mu a ľuďoch, ktorí uverili spolu 
s ním a nakoniec ho vzali preč z tohoto prostredia strachu a očakávania a vydali sa do 

																																																								
42Manaqib Ibn Chahr Ašub: zv. 1, str. 61 ; a od neho: Bihar Al-Anwar: zv. 19, str. 22; Madžma’ 
Az-Zawa’id od Al-Haythamiho: zv. 6, str. 35.  
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Al-Medíny.  Mali to byť práve židia, ktorí ho mali prijať ako prví a uvítať jeho 
požehnaný príchod do ich mesta, ktoré založili, aby ho uvítalo a mali byť prví, ktorí v 
neho uveria a podporia ho, ale sklamali ho a ich učenci v neho neuverili a snažili sa 
nebrať ohľad na ľudí a podnietiť v nich nevieru v neho a jeho proroctvo.  A tak 
poznanie, ktoré bolo s nimi, im nebolo na úžitok, presnejšie, stalo sa pre nich príčinou 
ich arogancie voči Prorokovi (pmsnajr) a Allah použil v Koráne príbeh Bol’oma Bin 
Ba’ura’ ako ponaučenie pre nich,43 aby sa zastavili a vrátili sa späť k svojmu rozumu 
a učinili pokánie pred svojim Pánom, ale boli tvrdohlavejší a arogantnejší než mršina, 
keď na ňu zaprší, stúpne jej zápach a plesnivosť. 
 
A ak sa pozrieme na stav, v akom boli židia, zistíme, že nás prekvapili tri veci: 
 
Prvou je, že Prorok (pmsnajr) nie je Izraelit.   
A keď sa postavili proti Talútovi (pmsn), lebo nebol potomok Jozefa (pmsn), domu 
kráľovstva, ani potomok Léviho, domu proroctva,44 aj keď Talút (kráľ Saul) (pmsn) je 
potomok Benjamína, Jozefovho brata, znamená to: je to Izraelit, ich opozícia voči 
Prorokovi (pmsnajr) nebola vecou neočakávanou,  
Všemohúci povedal  
{Náboženstvom jediným u Boha jest veru islam.  Tí, ktorým dané bolo Písmo, sa 
dostali do sporu len vtedy, keď prišlo k nim vedenie, následkom vzájomnej závisti a 
nepriateľstva.  A kto neverí v znamenia Božie, zistí, že Boh veru je rýchly v 
účtovaní.} {Súra Ál ‘Imrán (Rod Imránov) 3:19} 
 
Čo sa týka druhej záležitosti: Niektoré z presvedčení a jurisprudenčných 
ustanovení, ktoré priniesol Allahov Posol (pmsnajr), sa líšili od ich skorumpovaných 
presvedční a jurisprudenčných ustanovení, o ktorých tvrdili, že je to Mojžišova 
(pmsn) Šari’a, aj keď ich učenci z nej mnoho pokrivili dokonca ešte pred vyslaním 
Ježiša (pmsn). 
 
Potretie: Allahov Posol (pmsnajr) vezme učencom Bani Izraela ich status a ich 
falošné náboženské vodcovstvo a tiež jeho spravodlivosť v rozdeľovaní peňazí 
odstráni príznačnosť, ktorej si užívali.  A tak keď ho budú nasledovať, nebudú môcť 
mať monopol nad peniazmi charít.  Bolo to spomenuté vo vysvetlení verša  
 
{Chcete prikazovať ľuďom zbožné skutky, zatiaľ čo vy sami na ne zabúdate, aj keď 
Písmo recitujete?  A či tomu neporozumiete?}  
{Súra Al Baqara (Krava) 2:44} 

																																																								
43 Poukazuje na výrok Allaha Všemohúceho o učencoch Bani Izrael.  Bul’om Bin Ba’ura, ktorý sa 
spomína v Súre Al-A’raf {Vyrozprávaj im zvesť o tom, ktorému sme znamenia Svoje dali a ktorý sa 
potom od nich odvrátil.  A satan ho učinil nasledovníkom svojim a stal sa tak jedným zo zblúdilých.  
Keby sme boli chceli, boli by sme ho pozdvihli znamením naším, avšak on prikláňal sa k zemi a šiel za 
svojimi vášňami a podobal sa psovi: keď priblížiš sa k nemu, vyplazuje jazyk, a keď necháš ho na 
pokoji, tiež vyplazuje jazyk.  A podobne je to s ľuďmi, ktorí znamenia Naše za lož prehlasujú.  
Vyrozprávaj im teda tieto príbehy, snáď o tom budú premýšľať.} {Súra Al-A’raf (Rozpoznanie) 
7:175,176} 
 
44 Šejk Kulaini vyrozprával: Od Abi Bassíra, od Abi Džáfara (pmsn), vo výroku Všemohúceho Allaha 
{A riekol im prorok ich: “Boh vám posiela Saula (Talút) ako kráľa.”  Vraveli: “Ako by nám tento 
mohol vládnuť, keď my máme väčší nárok na vládu než on} {Súra Al Baqara (Krava) 2:247}, povedal: 
„Nepatril do kmeňa proroctva ani do kmeňa Kráľovstva...“  Al-Kafi, zv. 8, str. 316 
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Od Imáma Al-Askariho (pmsn): “A boli to predstavení židov a ich učenci, ktorí 
vzali z bohatstva charít a donácií na dobré účely a hostili sa z toho, a nenechali, 
aby sa z toho dostalo k tým, ktorí si to zaslúžia.  Potom sa rozhodli prísť za 
Allahovým Poslom (pmsnajr) a povedali niektorým z ich ľudí:  
‘Tento Mohammed (pmsnajr) prekračuje mieru a hlási sa k tomu, čo nie je 
jeho…” 
 
Potom Imám Al-Askari (pmsn) povedal:  
“Allahov Posol (pmsnajr) odpovedal:  
‘Ó, skupina židov!  Títo vaši predstavení sú neveriaci, ktorí vám bránia dostať 
sa k vášmu majetku a redukujú tak podiel vašich práv a sú k vám nespravodliví 
v súvislosti s distribúciou zvyšku majetku, jednému uberú a druhému pridajú.’   
Predstavení židov povedali: ‘Predlož nám tvoje dôkazy, dôkazy tvojho proroctva 
a dôverníctva Alího (pmsn).  Tvoje tvrdenia sú lživé a chceš, aby naši ľudia 
vzplanuli vzburou proti nám?’   
Allahov Posol (pmsnajr) povedal: ‘Nie, ale Všemohúci Allah dal Svojmu 
Prorokovi povolenie, aby sa hlásil k majetku týchto zraniteľných ľudí.  Majetok, 
ktorý ste vy uzurpovali.’”45 
 
A výsledok bol láska pre ego (ja; centrum osobnosti, egoista- sebec, človek konajúci 
predovšetkým v záujme svojho prospechu, pozn. prekl.) a učencov Bani Izraela sa 
chopila náladovosť a arogancia im zabránila nasledovať Ummi Proroka (pmsnajr).  A 
neuverili v neho, iba ak málo ľudí z nich.  A tak tí, ktorí čakali, v čakaní opäť zlyhali, 
ako zlyhali počas čakania na Ježiša (pmsn) a na Mojžiša (pmsn) pred ním (pred 
príchodom Proroka Mohammeda, pozn. prekl.). 
 
A pravda, na ktorú je potrebné sa pozrieť je: že títo židia, ktorí zlyhali v očakávaní 
Proroka Mohammeda (pmsnajr) sú synovia tých, ktorí emigrovali na ceste Allaha a 
založili mesto Yathrib za účelom očakávania pečate Prorokov (pmsnajr). 
 
Všemohúci povedal:  
{Po nich však nasledovali nástupci, ktorí modlitbu opustili a iba vášne svoje 
sledovali, a tí sa stretnú s bludom} {Súra Marjam (Mária) 19:59} 
 
Čo sa týka kresťanov, tí zveličovali v súvislosti s Ježišom (pmsn) a zdeformovali jeho 
biografiu a učenie alebo to, čo sa nazýva evanjeliá Nového zákona a niekedy zle 
pochopili Ježišove (pmsn) slová a proroci (pmsn) niekedy rozprávajú prostredníctvom 
symbolov, príkladov a múdrostí, aby tak priblížili ľuďom niektoré fakty a pravdy.  
 
Vravím: Zhrnutie spojenia všetkých týchto vecí je, že ľudia v rámci toho nachádzajú 
spôsoby, ako sa dostať preč zo stredného prúdu priamej cesty a prehlásiť Ježiša 
(pmsn) za Boha, potom neuveriť v Proroctvo Mohammeda (pmsnajr) a strážcovstvo 
Alího (pmsn), aj keď niektorí z nich v Proroka (pmsnajr) verili, ako bolo spomenuté, 
že prvá delegácia, ktorá uverila v Proroka (pmsnajr), bola delegácia kresťanov z 
Abyssínie a v Tóre a v štyroch evanjeliách, ktoré dnes existujú, a ktoré sú 
akceptované kresťanmi, sa nachádza niekoľko znamení príchodu Proroka 

																																																								
45Tafsír Al-Imam Al-Askari: str. 235, Bihar Al-Anwar: zv. 9, str. 309 
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Mohammeda (pmsnajr) a Alího (pmsn), a mnoho znamení o príchode Al-Mahdího 
(pmsn) z jeho potomkov. 
 
Čo sa týka evanjelia podľa Barnabáša, je v ňom Ježišov (pmsn) výrok, že prišiel 
odovzdať dobré správy o Mohammedovi (pmsnajr) a ďaľšom mužovi, ktorý bol 
symbolizovaný vyvoleným alebo jedným z vyvolených, a ktorý ukáže náboženstvo 
Mohammeda (pmsnajr) a tiež povedal, že prišiel, aby vydláždil cestu pre 
Mohammeda (pmsnajr) a pre jeho zákon (Šari’a), ktorý bude v čase Ježišovho (pmsn) 
návratu zákonom všetkých ľudí na Zemi. 
 
Všmohúci povedal:  
{On je ten, ktorý vyslal posla Svojho so správnym vedením a náboženstvom 
pravdivým, aby zvíťazil nad všetkými náboženstvami inými, i keď sa to nepáči 
modloslužobníkom} {Súra At-Tauba (Pokánie) 9:33}, 
 {A On je ten, ktorý vyslal posla Svojho so správnym vedením a s náboženstvom 
pravdivým, aby mu dal zvíťaziť nad každým iným náboženstvom.  A Boh je svedkom 
dostačujúcim!} {Súra Al Fath (Úspech) 48:28},  
 
{Radi by sfúkli svetlo Božie ústami svojími, avšak Boh učiní svetlo Svoje dokonalým, i 
keď sa to protiví neveriacim.  A On je ten, ktorý zoslal posla Svojho so správnym 
vedením i s náboženstvom pravdivým, aby zvíťazilo nad všetkými náboženstvami, aj 
keď sa to protiví modloslužobníkom} {Súra Al-Saf (Zovretý šík) 61:8-9} 
 
A dôvod za Ježišovou (pmsn) existenciou až do dnešných čias je iba podpora 
náboženstva Allaha, keď zostúpi v čase objavenia sa Imáma Al-Mahdího (pmsn) a 
modlí sa za ním, a keď sa jeho tolerantné hanafi islamské právo (Šari’a) vráti späť, 
ako vyrozprávali obe skupiny od vlastníka Šari’ie (pmsnajr). 
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Výmena 
 
Ľudia Allahovho Posla (pmsnajr), jeho klan, ľudia jeho mesta a židovskí a kresťanskí 
učenci v neho neuverili.  Neuverili v neho ani starší a lídri ľudí, avšak cudzinci, ľudia 
dobrého a požehnaného mesta Yathrib, v neho uverili a prijali ho.  Uverili v neho aj 
chudobní, zbedačení a mladí.  A tak Allah vymenil náboženských učencov, lídrov 
ľudí a niektorých z tých, ktorí tvrdili, že čakajú na vyslanie Mohammeda (pmsnajr), 
za iných, ktorí sú vyvolení spoločníci Mohammeda (pmsnajr), ktorých ešte pred ním 
umiestnil do raja a väčšina z nich bola zabitá ešte počas jeho života (života 
Mohammeda (pmsnajr)) ako muhtasibínmučeníci. 
 
Všemohúci povedal:  
{A medzi veriacimi sú muži, ktorí verne dodržiavajú zmluvu, ktorú s Bohom uzavreli; 
a sú medzi nimi niektorí, ktorých osud sa už naplnil, a iní, ktorí ešte čakajú a 
nezmenili sa zmenou žiadnou} {Súra Al-Ahzáb (Spojenci) 33:23} 
 
Všemohúci povedal:  
{Muhammad je posol Boží; a tí, ktorí sú s ním, strašní sú proti neveriacim, avšak 
láskaví medzi sebou.  A vidíš ich pri modlitbe sa skláňať a padať na tváre v úsilí po 
priazni a zaľúbení Božom.  A známky ich sú na tvárach ich následkom modlenia.  A 
takto boli vyzobrazení v Tóre, zatiaľ čo podobenstvo ich v Evanjeliu znie: sú ako 
sadba, ktorej výhonkom Boh dáva vyrásť a posiluje ich, až stanú sa pevnými a držia 
sa spriama na steblách svojich, k radosti tomu, kto ju zasial, aby tým Boh rozhneval 
neveriacich.  A Boh prisľúbil tým z nich, ktorí uverili a zbožné skutky konali, 
odpustenie a odmenu nesmiernu} {Súra Al-Fath (Úspech) 48:29} 
 
Táto veľká skupina zmenila históriu a zabielila tvár ľudstva, Džáfar Bin Abi Talib, 
Abu Didžana Al-Ansari, Handhala Ghasil Al-Mala’ika, Zayd Bin Haritha, Abdulláh 
Bin Ruwaha, Al-Miqdad, Ammar, Džundub Bin Džunada, Salman Al-Muhammadi 
perzského pôvodu a mnohí iní, ktorých mená história možno nespomenula medzi 
tými, ktorí bojovali proti korupcii a korupčníkom, a ktorí netúžili po vysokom 
postavení na Zemi.  Známi v nebesách, no neznámi na Zemi.  A tak ich je dobré 
postavenie a dobrý návrat a nech ich Allah odmení kvôli islamu a moslimom tou 
najlepšou odmenou za ich podporu Allahovho náboženstva na Jeho Zemi a ich 
podporu pána Prorokov a pána strážcov, Mohammeda a Alího, mier a požehnania 
môjho Pána nech sú s nimi a ich rodinami. 
 
A podobné tomu je to, čo sa stalo tým, ktorí predchádzali Mohammedovi (pmsnajr) 
spomedzi Prorokov (pmsnajr), ako sme čítali predtým, keď židovskí učenci nechceli 
uveriť v Ježiša (pmsn) a ľudia jeho mesta, An-Nasira (Nazaret, pozn. prekl.), v 
ktorom vyrástol, v neho neuverili, v evanjeliách sa spomína: 
  
[1  Potom odtiaľ odišiel a vrátil sa do svojej domoviny. Učeníci ho 
nasledovali.   2  Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho množstvo 
ľudí, ktorí sa s prekvapením pýtali: Odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, 
ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami!   3  Nie je to azda ten 
tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nežijú jeho sestry medzi 
nami? I pohoršovali sa na ňom.   4  Nato im Ježiš povedal: Proroka si uctia všade, 
len nie vo svojej domovine, medzi svojimi príbuznými a vo vlastnom 
dome.   5  Nemohol tam vykonať nijaký zázrak, ibaže na niektorých chorých položil 
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ruky a uzdravil ich.  6  6a A čudoval sa ich neviere. 6b Potom chodil po okolitých 
dedinách a vyučoval.] [Evanjelium podľa Marka, kapitola 6]   
 
A vo vyrozprávaniach sa spomína, že niektorí zo šítov neuveria v Al-Mahdího (pmsn) 
tak, ako sunniti (väčšinový prúd ortodoxného islamu, ktorého prívrženci sa opierajú 
okrem Koránu aj o “sunnu,” pozn.prekl.) neuverili v jeho otcov (pmsn).  Toto je 
sunna Allaha a v Allahových spôsoboch nenájdete zmeny.   
 
Presnejšie, niektorí z nepracujúcich učencov, o ktorých si ignoranti myslia, že sú k 
nemu (pmsn) blízko, v neho neuveria.  
Imám As-Sádiq (pmsn) povedal:  
“Podobne je na tom Qaim (pmsn).  Dĺžka jeho okultácie ( skrytosti ) sa natiahne, 
aby bola pravda jasná, a aby sa viera očistila od nečistôt odpadlíctvom každého 
spomedzi šítov so zlou povahou, u ktorých je odôvodnená obava, že sa stanú 
pokrytcami, keď sa im dostane dedičstva a moci a obrovské bezpečie počas vlády 
Qaima (pmsn)…  
A on (pmsn) povedal: “To všetko, aby sa odklad, ktorý Allah dal svojmu 
nepriateľovi, Iblísovi (nhAp), naplnil  لتتم النظرة التي اوجبها الله لعدوه ابليسaž 
do konca ustanoveného obdobia a oprávnil tak slovo proti neveriacim a príchod 
sľubu, ktorý Allah objasnil v Jeho knihe výrokom:  
 
{Boh prisľúbil tým vás, ktorí uverili a zbožné skutky konali, že z nich učiní 
nástupcov na zemi, tak ako už učinil nástupcov tých, ktorí boli pred nimi.} {Súra 
An-Núr (Svetlo) 55:24},  
a keď z islamu nezostane nič iné než len jeho meno a z Koránu len jeho písmo, a 
keď držiteľ záležitosti bude absentovať - chýbať z dôvodu objasneného, teda 
kvôli zvedeným srdciam, až kým sa ten najbližší k nemu nestane jeho najväčším 
nepriateľom, až potom ho Allah podporí vojskami, ktoré ste nevideli a skrze jeho 
ruky sa náboženstvo Jeho Proroka (pmsnajr) sa prejaví v celom regióne, aj keď 
tým, ktorí s Allahom spájajú iných, sa to nepáči.46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
46Kamal Ad-Din: str. 356; Ghaybat At-Tusi: str. 172; Bihar Al-Anwar: zv. 51, str. 222. 
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Dianie po (e)migrácii 
 
V Al-Medíne začal Prorok (pmsnajr) budovať islamskú komunitu podľa učenia 
posvätnej Šari’e Allaha.  Prorok (pmsnajr) začal v Al-Medíne so slovami niet boha 
než Allaha (arabsky La illaha il Allah, pozn. prekl.) a skončil pri manažovaní 
spoločenských záležitostí a politiky za účelom poskytnutia spravodlivosti ľuďom a 
ich zdokonalenia.  A jeho vyberané spôsoby a veľké zázraky, ktoré vykonal 
prostredníctvom svojich drahocenných rúk, mali na ľudí veľký vplyv a zvýšili počty 
moslimov, vystrojili ich na cestu morálnej dokonalosti a umožnili im zanechať 
ornamenty Dunye (zanechať tento materiálny, pozemský svet, pozn. prekl.).  A tak 
bezútešná púšť začala zelenieť, a keby (len) bol Mohammed (pmsnajr) ponechaný v 
mieri, aby mohol zvolávať ľudí k Všemohúcemu Allahovi, Milosrdnému, 
Najmilostivejšiemu a ak by Qattu (vták o veľkosti holuba, krásny a nádherný, ktorého 
Arabi zvykli konštantne naháňať vo dne v noci, a tak vták nespával, aby ho nechytili) 
nechali na pokoji, bola by spala (tento výraz povedal Imám Al-Husein (pmsn) jeho 
sestre, Zeinab (pmsn), aby tak porovnal jeho perzekúciu jeho nepriateľmi k tomuto 
vtákovi). 
 
A predtým Nimrod (Nimród alebo Nimrod- starobabylonský hrdina, lovec a kráľ 
podľa tanachu, Biblie a Koránu, pozn. prekl.) nenechal na pokoji Abraháma (pmsn), 
ani faraón nenechal na pokoji Mojžiša (pmsn)  
{I vravel Faraón: “Nechajte ma zabiť Mojžiša!  Nech si potom volá Pána svojho!  
Obávam sa, že zmení vaše náboženstvo či spôsob v zemi pohoršenia.”  Vravel Mojžiš: 
“Utiekam sa o pomoc k Pánovi svojmu i Pánovi vašemu pred každým pyšným, ktorý 
neverí v deň zúčtovania} {Súra Gháfer (Skupiny) 40:26-27} 
 
Pozrite sa na logiku tohoto arogantného neveriaceho, spravodlivosť propaguje/šíri 
prostredníctvom svojho alkoholu a zhýralosti a Mojžiš (pmsn) spôsobuje korupciu na 
zemi šírením slov niet Boha než Allaha, a ustanovovaním božej vlády na zemi a toto 
je logika faraónov, ktorí dnes dominujú moslimom. 

Ak by sme to vedeli, bolo by nám jasné, že ozbrojený stret je nevyhnutný, keďže 
džihád (Džihád (arab. جھاد) je v islame termín s významom snaha, snaženie alebo boj. 
Osoba, ktorá vedie džihád, sa nazýva mudžáhid (arab. مجاھد), mn. č. mudžáhidín 
(arab. مجاھدین). Džihád je snaženie dodržiavať Božie príkazy a žiť podľa nich. Táto 
snaha je zameraná buď dovnútra proti vlastným slabostiam a nedostatkom (veľký 
džihád), alebo navonok proti nedostatkom islamskej spoločnosti alebo proti pohanom 
– nemoslimom (malý džihád), 

Na Západe sa džihád často zužuje len na pojem svätej vojny vedenej s cieľom rozšíriť 
územie pod vplyvom islamu alebo brániť islam. To je v ponímaní islamu len jeden zo 
štyroch druhov džihádu, ktorými sú: 

1. džihád srdcom (جھاد بالقلب džihád bil-kalb) zvaný aj džihád dušou (جھاد بالنفس 
džihád bin-nafs ) – snaha potlačiť zlo a pokušenie v sebe 

2. džihád jazykom (جھاد باللسان džihád bil-lisán) – hovorenie pravdy a šírenie 
islamu slovom 

3. džihád rukou (جھاد بالید džihád bil-jad) – robenie dobrých skutkov a konanie 
proti zlu a nespravodlivosti 
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4. džihád mečom (جھاد بالسیف džihád bis-sajf) – fyzický „boj na Božej ceste“ ( قتل
هللافي سبیل   kital fí sabíl Alláh), pozn. prekl.) 

šírenia slov niet Boha než Allaha (džihád jazykom) je dôležitý, aby bolo náboženstvo 
výlučne pre Allaha a slovo Allaha sa stalo najvyšším,  
{Tí, ktorí uverili, bojujú na ceste Božej, a tí, ktorí neuverili, bojujú na ceste Taghúta.  
Bojujte proti priateľom satanovým, veď slabé sú proti vám úklady satanove!} {Súra 
Al-Nisa’ (Ženy) 4:76} 
 
A moslimovia začali obraňovať ich islamskú komunitu, ktorá začala v malom v Al-
Medíne, a potom expandovala na základe uprednostnenia Allahom.  Po tom, čo sa 
záležitosti utíšili, napadli tyranské vlády, ktoré dominovali nad ľuďmi, ktorí sa potom 
dostali pod krídla štátu islamu.  Štátu s heslom niet Boha než Allaha, v ktorom si 
mohli zvoliť, či konvertujú na islam, alebo zostanú prívržencami niektorých z 
predošlých božích náboženstiev s tým, že zaplatia daň (špeciálnu daň džízu – peniaze 
za ochranu), ktorá je ekvivalentom zakátu, ktorý platia moslimovia, a toto je férový 
zákon islamu v Koráne,  
{Nebude žiadneho donútenia v náboženstve} {Súra Al Baqara (Krava) 2:256} 
 
Čo sa týka tých, ktorí nepríjmu žiadne z náboženstiev Všemohúceho Stvoriteľa, proti 
tým by sa malo bojovať, až kým nepovedia:  
Niet Boha než Allaha a Mohammed je Jeho Posol. 

A tak bol islam rozšírený na základe uprednostnenia Allahom a Prorokovho (pmsnajr) 
džihádu, džihádu strážcu (pmsn) a veriacich.  Prorok (pmsnajr) bol ako lekár, ktorý 
vandroval so svojimi liekmi, ako ho opísal Princ Veriacich (pmsn).47  Kráčal medzi 
ľudmi, prikazujúc im cnosti a zabraňoval im konať zlo, a pracoval deň a noc, aby 
rozšíril slová niet Boha než Allaha, a toto je správanie, ktorým sa riadili Imámovia 
(pmsn) po ňom, keďže to bolo správanie Prorokov a Poslov (pmsn) pred ním.  Ježiš 
(pmsn) cestoval po zemi a volal ľudí k Allahovi a tak konal aj zvyšok Prorokov 
(pmsn) ako Abrahám (pmsn), Mojžiš (pmsn) a iní (pmsn).  Toto sú príbehy, ktoré 
nachádzame v Koráne, volajúce po ustavičnej serióznej práci za účelom rozšírenia 
slov niet Boha než Allaha a podporovania cností a zabraňovania zlu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
47 Princ Veriacich (pmsn) povedal v opise Posla (pmsnajr): “potulný lekár, ktorý má pripravené 
maste a nahriate nástroje.  Používa ich vždy, keď je to potrebné, aby liečil slepé srdcia, hluché 
uši a nemé jazyky.  So svojou medicínou chodil po miestach nedbalosti a miestach zmätenosti.”  
Nahj Al-Balagha, s výkladom Muhammada Abduha, zv. 1, str. 207 



 
 

	

62 

Po smrti Proroka (pmsnajr) 
 

Všemohúci povedal:  
{Muhammad je iba poslom a pred ním odišli už iní poslovia.  A ak zomrie alebo bude 
zabitý, obrátite sa naspäť?  Ten, kto sa obráti naspäť, neuškodí tým vôbec Bohu, ale 
Boh odmení tých, ktorí boli vďační} {Súra Ál ‘Imrán (Rod Imránov) 3:144} 
 
Tou najlepšou, kto opisuje to, čo sa stalo po smrti Proroka (pmsnajr), je Az-Zahra’ 
(pmsn) (Fatima az Zahra - dcéra Proroka Mohameda), to najbližšie stvorenie k 
Allahovmu Poslovi (pmsnajr).  Po smrti Proroka (pmsnajr) predniesla reč v 
Prorokovej (pmsnajr) mešite:  
 
“…a tak keď Všemohúci Allah vybral pre svätého Proroka (pmsnajr) obydlie 
všetkých predošlých Allahových Prorokov (pmsn) a bezpečie Jeho 
nepoškvrnených, medzi vami sa objavili tŕne pokrytectva; následne, šaty 
náboženstva sa stali obnosenými a ošumelými a zavádzajúci hovorili nahlas, tých 
niekoľko neznámych sa stalo výrečnými.  Rozmaznaní spomedzi lživých začali 
burácať a začali si pyšne vykračovať na vašich pláňach a nádvoriach, a Satan 
(nhAp) vystrčil hlavu zo svojho úkrytu, a zdraviac vás, zistil, že horlivo reagujete 
na jeho pozvania, a na jeho podvody ste zareagovali rýchlo; chcel vás 
pozdvihnúť a zistil, že ste ľahkí a zodvihnúť vás je jednoduché.  Označkoval vás 
a zistil, že je jednoduché vás rozhnevať (proti nám); a tak ste značkovali ťavy, 
ktoré nie sú vaše, a napiť ste sa prišli z miesta, ktoré nemalo patriť vám; to 
všetko, keď čas prísahy bol iba nedávno (rany spôsobené smrťou Proroka 
(pmsnajr)), trhlina v rane bola ešte veľká a rana sa ešte nezahojila, a svätého 
Proroka (pmsnajr) ešte nevložili do jeho hrobu (ešte nebol pochovaný); prišli ste 
s výhovorkou, že sa obávate nepokojov a vzbury, ale beda!  To vy ste padli do 
nepokojov a vzbury a pekelný oheň obklopuje všetkých neveriacich.”48 

A keď ju prišli manželky imigrantov (muhadžirov - tých ktorí odišli, emigrovali, 
Hidžra (arab. ِھْجَرة) je odchod alebo útek proroka Mohameda z Mekky do Medíny, 
pozn. prekl.) a pomocníkov (ansárov, obyvatelia Jathribu - Medíny sú nazývaní 
pomocníci ansári a spoločne s muhádžirami tvoria druhy Mohamedovej asháby. 
(ashábi- spoločníci Proroka Mohameda, sahaba – spoločník, pozn. prekl.) navštíviť, 
opýtali sa jej: Ako ti je (kvôli tvojej chorobe)?  A tak povedala:  

“Prisahám pri Allahovi swt, že deň som začala s odporom k vášmu svetu a s 
nenávisťou k vašim mužom; odvrhla som ich po tom, čo som ich skúšala; štítim 
sa ich po tom, čo som ich otestovala; Hanebné je poškvrniť úctu, hravosť po 
vážnosti, uvoľňovanie tvrdých skál, lámanie oštepov, hlúposť rozsudkov a 
uvádzanie v omyl túžbami.  Vskutku, zlé sú to činy –  
 
{A to, čo už pred tým pre seba si pripravili, je tak hnusné, že Boh sa na nich 
rozhneval – a v treste svojom budú nesmrteľní!} {Súra Al-Má’ida (Prestretý stôl) 
5:80}. 
 

																																																								
48Al-Ihtidžadž: zv. 1, str. 136. 
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Ich činy nad nimi prevzali kontrolu a stali sa ťažkým nákladom na ich pleciach, 
a ich ujma sa ich dotýka z každého smeru; a tak nech je skoncované s 
nespravodlivými a ich požehnania nech im ostanú vzdialené. 
Beda im!  Ulúpili nástupníctvo Proroka (pmsnajr), ďaleko od základov 
posolstva, zásad proroctva a vedenia, ďaleko od miesta zostupu “Ruh-Ul-Amin 
(verná duša) a ďaleko od Neho, ktorý si je vedomý všetkého na tomto svete a na 
Onom svete!  Uzurpovanie Alího (pmsn) Bohom daného nástupníctva; ich činy 
sú zaiste stratou jasnou; prečo sú nepriateľskí voči Abul-Hassanovi, Alímu 
(pmsn)?  Pri Allahovi swt prisahám, pomstili sa kvôli jeho, to jest Alího (pmsn), 
nepredpojatému meču, jeho malému ohľadu na smrť, jeho bezprecedentnej 
odvahe, jeho smrteľným útokom na priestupníkov, búrlivým stretom s nimi a 
jeho hnevu výlučne kvôli Allahovi swt. 
Pri Allahovi swt. prisahám, ak by boli akceptovali Alího (pmsn) vodcovstvo 
vždy, keď zišli zo správnej cesty, Ali (pmsn) by ich priviedol na správnu cestu , 
podporil by ich a niesol by ich.  Nasmeroval by ich jednoducho a hladko 
spôsobom, aby sa nosič neporanil,  aby sa vodca neunavil, a aby cestujúcemu 
nebolo ublížené; Ali (pmsn) by ich zaviedol k čistej a čírej fontáne poznania, z 
ktorej vyteká čerstvá voda bez akýchkoľvek nečistôt; Ali (pmsn) by uhasil ich 
smäd po učení; Ali (pmsn) by ich viedol benevolentne (láskavo, zhovievavo, 
tolerantne), tajne a otvorene; zatiaľ čo by nikdy neuprednostnil samého seba s 
ohľadom na svetské veci, osobné prilepšenie a pôžitok.  Jeho jediný cieľ na tomto 
svete bol napojiť tých, čo majú smäd a nakŕmiť hladných.  A tak by boli 
bohabojní odlíšení od ľudí tohoto sveta a čestní od nečestných.   
 
{Ak by boli obyvatelia miest týchto uverili a bohabojní boli, boli by sme pre nich 
dozaista požehnania nebies i zeme otvorili.  Ale oni to všetko za lož prehlásili a 
potrestali sme ich za to, čo si vyslúžili.} {Súra Al-A’raf (Rozpoznanie) 7:96}  
 
{A postihla ich zloba toho, čo si vyslúžili; a rovnako tak tí, ktorí sú nespravodliví z 
týchto ľudí, budú postihnutí zlobou toho, čo si vyslúžili, a nebudú môcť tomu 
zabrániť} {Súra Al-Zumar (Skupiny) 39:51} 
 
Hľa!  Dávajte pozor a počúvajte, počas vášho života uvidíte strašné zázraky! 
Allah swt. povedal Prorokovi (pmsnajr)  
 
{Ak ťa niečo privádza do údivu, potom vskutku udivujúce sú ich slová} {Súra Ar-
Ra’d (Hrom) 13:5} 
 
Kiež by som poznala dôvod, ktorý mali na to, čo urobili!  A na čo sa to 
spoliehali?  Akú rukoväť to uchopili?  A či nevedia, koho potomstvo to pošliapali 
a proti komu to prehovorili?   
 
{A vzývajú toho, ktorý im je skôr škodlivým než užitočným; aký zlý to pán a aký 
hnusný to priateľ!} {Súra Al-Hadž (Púť) 22:13} {Jak zlá to bude výmena pre 
nespravodlivých} {Súra Al-Khaf (Jaskyňa) 18:50} 
 
Pri Allahovi prisahám, že vymenili hlavu za chvost a múdrych za neschopných.  
Zahanbení a opovrhovaní nech sú tí, ktorí  
{sa domnievali, že dobré činili!} {Súra Al-Khaf (Jaskyňa) 18:104} 
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Hľa! {A či to nie sú práve oni, ktorí pohoršenie šíria, ale nemajú o tom 
poňatia?} {Súra Al Baqara (Krava) 2:12} 
Beda im! {A či ten, ktorý k pravde vedie, je viac hodný nasledovania, alebo ten, kto 
nevedie, iba ak by bol sám vedený?  Čo je teda s vami, že takto usudzujete?} {Súra 
Yunus (Jonáš) 10:35} 
 
Prisahám na svoj život, osud bol zaznačený; a tak počkajte, kým sa jeho ovocie 
dostaví; potom budete dojiť plné vedrá čerstvej krvi a smrteľného jedu; vtedy 
budú díleri lží trpieť; a tí, ktorí prídu po nich, uvidia zlo, ktoré ich praotcovia 
zasiali; a tak teraz buďte šťastní s vaším svetom, no svoje srdcia pripravte na 
kalamity, dajte si pozor na ostré meče vytasené proti vám, na útoky tyranských 
nepriateľov, na záplavu zmätočnosti a zverstvá utláčateľov, ktorí ukradnú váš 
majetok, a budú žať na úkor vás všetkých! 

Beda!  Ako vám mám pomôcť pochopiť, zatiaľ čo ste zišli zo správnej cesty?  
Máme vás donútiť prijať to, keď máte voči tomu averziu?!” 49 
 
A tak po smrti Proroka (pmsnajr) poslední pokročil a prvý klesol.  Abu Bakr, Umar a 
ich nasledovníci sa chopili moci a strážca Allahovho Posla (pmsnajr), Ali bin Abi 
Taleb (pmsn), bol eliminovaný, bolo mu ublížené, jemu a Az-Zahre (Fatime - dcére 
Proroka Mohameda (mier s ním) pozn. prekl.) (pmsn), ktorá zomrela krátko po 
Umarovom útoku na jej dom.  Umar a skupina pokrytcov zaútočili na dom Alího 
(pmsn) a Fatimy (pmsn), aby tak donútili Alího (pmsn) prisahať vernosť Abu 
Bakrovi.  Umar Fatimu (pmsn) udrel jeho bičom a pritlačil ju ku stene, keď stála za 
dverami, až kým nezlomil jej rebro, klinec prepichol jej hruď, čo spôsobilo, že stratila 
nenarodené dieťa.  Ku svojmu otcovi odišla utláčaná, porazená ľuďmi, ktorí zvykli 
Proroka (pmsnajr) počúvať, keď vravel to, čo znamená:  

“Allah sa rozhnevá kvôli hnevu Fatimy (pmsn).”50 
 
A tak mizéria pre ľudí, keď znesvätili to, čo Allah zakázal a podcenili tých najlepších 
z Jeho stvorenia:   
{Podobajú sa tomu, ktorý rozžhavil oheň: keď osvetlené ním bolo všetko, čo je vôkol, 
Boh vzal im svetlo a nechal ich v temnote, nevidiacich}51 
 
Prorok (pmsnajr) počas svojho života nezanechal muslimov bez inštrukcií ohľadom 
vodcovstva po ňom a nasmeroval ich k strážcom spomedzi jeho synov (pmsn), 
pretože Allah swt. bol ten, ktorý mu to prikázal.  Ale pokušenie výberu musí byť, 
Sameri (Sameri bol vodca v prvej línii spoločníkov Mojžiša, pozn. prekl.) musí byť a 
teľa (Za Mojžišovej neprítomnosti Izraelci upadli do modlárstva – urobili si zlaté teľa. 
Mojžiš ho po svojom návrate zničil a vyprosil pre Izraelcov prikrytie ich nevery, 
pozn. prekl.) musí byť, Všemohúci povedal:  
 

																																																								
49Ma’ani Al-Akhbar : str. 355; Dala’il Al-Imama od At-Tabaria: str. 128; Amali At-Tussi: str. 
376; Al-Ihtijaj: zv. 1, str. 149; Bihar Al-Anwar: zv. 43, str. 159. 
 
50Yanabi’ Al-Mawada od Al-Qanduziho: zv. 2, str. 56; Dhakha’ir Al-Uqba: str. 39; Amali As-
Šejk As-Saduq: str. 467 
 
51 Súra Al Baqara (Krava) 2:17 
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{A či si ľudia myslia, že budú ponechaní na pokoji, keď rieknu: “Uverili sme,” a 
skúšaní nebudú?  Veď sme už skúšali tých, ktorí pred nimi boli, a Boh veru pozná 
tých, ktorí pravdu vravia, i tých, ktorí klamári sú.  A či si myslia tí, ktorí zlých skutkov 
sa dopúšťajú, že Nás predstihnú?  Jak zle však usudzujú!} {Súra Al-‘Ankabút (Pavúk) 
29:2-4} 
 
A vskutku, keď som chcel vybrať niektoré Prorokove (pmsnajr) vyrozprávania, ktoré 
naznačujú, že moslimov viedol k správnej ceste, k strážcom po ňom a k nástupcom 
Allaha na Jeho zemi, váhal som, ktoré mám vybrať, pretože ich je mnoho, či už v 
knihách šítskych, alebo sunnitských.  A aj keď sa obmedzím iba na niekoľko, prosím 
Allaha, aby prostredníctvom nich dal víťazstvo náboženstvu, prospech pre moslimov 
a podporu veriacim: 
 
Al-Hafith Muhim Ad-Din Ahmed At-Tabari, ktorý patrí medzi sunnitských 
učencov, ktorí sú uvádzaní v knihe “Dakha’ir Al-Uqba fi manaqib Dawi Al-
Qurba”: Od Anása, že povedal: “S Allahovým Poslom (pmsnajr) bol vták, a tak 
povedal: “Ó, Allah!  Priveď ku mne stvorenie, ktoré miluješ najviac, aby so 
mnou jedlo tohoto vtáka, a tak prišiel Ali Bin Abi Talib (pmsn) a jedol s ním.”52 
 
Od Muada Al-Ghafaria, ktorá povedala: “Prišla som do domu Proroka (pmsnajr), 
keď Ali (pmsn) vychádzal, a tak som počula, ako povedal: “Ó, Ajša, tento muž mi je 
najmilší zo všetkých mužov a ten najdrahší.  Preto uznaj jeho práva a prejav mu 
úctu.”53 
 
Od Al-Bara’ Bin Aziba, že povedal: “Prorok (pmsnajr) povedal: “Ali (pmsn) je pre 
mňa tým, čím je moja hlava pre moje telo.”54 
 
Od Al-Muttaliba Bin Abdulláh Ibn Hanthaba, že povedal: “Keď prišla delegácia 
Thaqífu, Prorok (pmsnajr) im povedal: “Konvertujete na islam alebo k vám vyšlem 
muža odo mňa (alebo povedal ‘ako som ja’), aby podrezal vaše krky, okúzlil 
vašich synov a vzal vaše peniaze?”  Umar povedal: “Pri Allahovi, až do toho dňa 
som si neželal Emirát (byť Princom), a tak som napínal svoju hruď, dúfajúc, že 
povie, ‘Toto je on’ (to znamená Umar).”  Povedal: “A tak sa otočil k Alímu 
(pmsn), vzal jeho ruku a povedal: ‘Toto je on, toto je on!’”55 
 
Od Anása Ibn Maleka, že povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Každý 
Prorok má vo svojom národe koordinátora a Ali (pmsn) je môj koordinátor.””56 

																																																								
52Dhakha’ir Al-Uqba: str. 61; Sunan At-Tirmidi: zv. 5, str. 300; Thuhfat Al-Ahudhi: zv. 10, str. 
153 
 
53Dhakha’ir Al-Uqba: str. 62; Yanabi’ Al-Mawadda: zv. 1, str. 245; Asad Al-Ghaba: zv. 5, str. 
548 
 
54Dhakha’ir Al-Uqba: str. 63; Yanabi’ Al-Mawadda: zv. 2, str. 152 
 
55Dhakha’ir Al-Uqba: str. 64; Al-Mussanaf od Abdula Razak As-San’aniho: zv. 11, str. 226; 
Bihar Al-Anwar : zv. 38, str. 308; A’yan Asshia : zv. 1, str. 354; a iní. 
 
56Dhakha’ir Al-Uqba: str. 64; Al-Ghadir: zv. 3, str. 23; Džawahir Al-Matalib Fi Manaqib Al-
Imam Ali (pmsn): zv. 1, str. 61 
 



 
 

	

66 

 
A od Abi Ayuba, že povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Vskutku, anjeli 
vyslali svoje modlitby na mňa a na Alího (pmsn); pretože sme sa modlili a 
nemodlil sa s nami nik iní iba my.””57 
 
Od Abi Dhara, že povedal: Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Keď som bol vzatý 
na nebesia (Isra, prešiel som okolo anjela sediaceho na svetelnej posteli.  Jedna z 
jeho nôh bola na západe a druhá na východe a pozeral sa na tabuľku, ktorú mal 
v rukách.  Celá Dunya (celý svet, pozn. prekl.) je medzi jeho očami, stvorenie je 
medzi jeho kolenami a jeho ruky dosiahli na východ a na západ, a tak som 
povedal:  

‘Ó, Gabriel, kto je to?’  On odpovedal: ‘To je Azrael, poď bližšie a pošli naň 
mier, a tak som prišiel bližšie a poslal naň mier.’  On povedal: ‘A mier nech je s 
tebou, ó, Ahmed, čo robí tvoj bratranec Ali?’  A tak som povedal: ‘Poznáš môjho 
bratranca, Alího?’  Odpovedal: ‘Akoby som ho nepoznal, Allah mi prikázal 
vziať duše stvorenia okrem tvojej duše a duše Alího Bin Abi Taleba, pretože 
Allah vezme tvoju dušu Jeho vôľou.”58 

A od Um Salma, od Allahovho Posla (pmsnajr), že povedal: “Každý, kto miloval 
Alího, miloval mňa a každý, kto miloval mňa, miloval Alího.  Každý, kto 
nenávidel Alího, nenávidel mňa a každý, kto nenávidel mňa, nenávidel Allaha 
Všemohúceho.”59 
 
Od Ibn Abbása, že povedal: “Bol som s Al-Abbásom, sedeli sme v dome Allahovho 
Posla, a zrazu vstúpil Ali bin Abi Taleb (pmsn), poslal mier, a tak mu Allahov Posol 
(pmsnajr) odpovedal, postavil sa, objal ho, pobozkal ho medzi oči a posadil ho po 
svojej pravici.  Al-Abbas povedal: ‘Ó, Allahov Posol!  Miluješ tohoto muža?’  A tak 
Allahov Posol povedal: “Ó, pri Allahovi, Allah ho miluje viac než ja.  Vskutku, 
Allah stvoril potomkov každého Proroka z neho a mojich potomkov stvoril z 
Jeho Svetla.”60 
 
A od Imrána Ibn Hasina, od Proroka (pmsnajr), že povedal: “Vskutku, Ali je zo mňa 
a ja som z neho.  On je Waliy (priateľ) každého veriaceho po mne.”61 
 
A od Abi Rafi’ho, že povedal: Keď Ali zabil Ašháb Al-Alwya (spoločníkov Alwya) v 
deň Uhud, Gabriel (pmsn) povedal: “Ó, Allahov Posol, vskutku, toto je (skutočná) 
útecha,” a tak Prorok (pmsnajr) povedal: “Vskutku, on je zo mňa a ja som z neho,” 
a tak Gabriel (pmsn) povedal: “A ja som z vás oboch, ó, Posol Allahov.”62 

																																																								
57Dhakha’ir Al-Uqba: str. 64; Al-Ghadir: zv. 3, str. 220; Tarikh Dimashk: zv. 42, str. 39 
 
58Manaqib Al Abi Taleb: zv. 2, str. 75; Dhakha’ir Al-Uqba: str. 65 
 
59Manaqib Al Abi Taleb: zv. 2, str. 217; nazrite do Al-Mustadraq od Al-Hakima: zv. 3, str. 130; a 
iné. 
 
60Nil Al-Awtar od As-Šukaniho: zv. 6, str. 139; Tarikh Baghdad: zv. 1, str. 333; Tarikh Dimashq: 
zv. 42, str. 259; Mizan Al-I’tidal: zv. 2, str. 586 
 
61Manaqib Al Abi Taleb: zv. 2, str. 59; Dhakha’ir Al-Uqba : str. 68 
62Manaqib Al Abi Taleb: zv. 2, str. 316; Dhakha’ir Al-Uqba : str. 86 
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Od Ibn Khamisa, že povedal: Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Vzali ma na nebesá 
(Isra) a pozrel som sa na nohy pravého Trónu.  Uvidel som knihu (a porozumel 
som) Mohammed je Allahov Posol, Ja (Allah) som ho (Mohammeda) podporil 
Alím a pomohol som mu prostredníctvom neho.”63 
 
A od Baridha, od neho (pmsnajr): “Každý Prorok má strážcu a dediča a vskutku, 
Ali je môj strážca a dedič.”64 
 
At Tabari komentoval a citoval vyrozprávania ako dôkaz, že strážcovstvom sa mieni 
to, keď Prorok (pmsnajr) odporučil, aby sa Ali (pmsn) postaral o jeho Ghusl. 
 
A ako je možné, že sú ľudia prekvapení?  Vidia všetky tieto vyrozprávania, a potom 
sa nakláňajú naľavo a napravo!!! 
Od Anása bolo vyrozprávané, že povedal: Bol som v dome Proroka (pmsnajr) a videl 
Alího, ako prichádza, a tak povedal: “Ó, Anás,” ja som povedal: “Labayk (som ti k 
službám),” povedal: “Tento muž, ktorý prichádza, je mojím dôkazom proti 
môjmu národu v súdny deň.”65 
 
A od Al-Bara’ Ibn Aziba, že povedal: Cestovali sme s Prorokom (pmsnajr).  Zastavili 
sme sa na mieste zvanom Ghadír Khum (Po poslednej púti sa Alahov Posol (pmsnajr) 
postavil, aby predniesol reč pri jazierku známom ako Khum (Ghadír Khum), ktoré sa 
nachádza medzi Mekkou a Medínou, pozn. prekl.).  Modlili sme sa kongregačnú 
modlitbu a pod stromom bolo pre Allahovho Posla (pmsnajr) pozametané miesto, a 
tak sa modlil Duhr (druhá povinná modlitba dňa, pozn. prekl.) a vzal Alího za ruku a 
povedal: “Ste svedkami, že mám nad každým veriacim väčšiu autoritu, než má 
on sám nad sebou?”   
Ľudia odpovedali, “Áno,” a tak zdvihol Alího ruku do vzduchu a povedal: 
“Komukoľvek som pánom, potom aj tento Ali je jeho pánom.  Ó, Allah, spriateľ 
si toho, kto sa spriatelí s ním, a buď nepriateľom jeho nepriateľa.”  Potom sa s 
ním stretol Umar a povedal: “Gratulujem, ó, syn Abi Taleba, stal si sa Mawla 
(ochrancom, priateľom pozn. prekl.) každého veriaceho a veriacej.” 66 A v Al-
Manaqibe ešte k tomu Prorok (pmsnajr) dodal: “A podporuj každého, kto 
podporuje jeho a miluj každého, kto ho miluje.”67 
 
A toto je Hadís Ghadír, slávnejší než oheň na hore (ide o príslovie: Starovekí arabi 
zapaľovali na horách oheň, aby pocestnému ukázali smer cesty), a je Mutawatir 

																																																																																																																																																															
 
63Dhakha’ir Al-Uqba: str. 69; Manaqib Ibn Chahr Ashub : zv. 1, str. 254; Madžma’ Az-Zawa’id 
: zv. 9, str. 121; Al-Mu’džam Al-Kabir od At-Tabaraniho: zv. 22, str. 200 
 
64Dhakha’ir Al-Uqba: str. 71; Manaqib Al Abi Taleb: zv. 2, str. 35; Yanabi’ Al-Mawadda : zv. 2, 
str. 163 
 
65Dhakha’ir Al-Uqba: str. 77; Yanabi’ Al-Mawadda: zv. 2, str. 170; Džawahir Al-Imam Ali Bin 
Abi Taleb a.s: zv. 1, str. 193 
 
66Musnad Ahmad: zv. 4, str. 281; Dhakha’ir Al-Uqba: str. 76 
 
67Manaqib Al Abi Taleb: zv. 2, str. 236 
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(ľudia, ktorí ho vyrozprávali, o ňom nemôžu klamať) spomedzi dvoch skupín (šia a 
sunni), ale ľudia nesprávne vykladajú Wilaya (strážcovstvo), aj keď Allahov Posol 
(pmsnajr) spojil Alího (pmsn) strážcovstvo s jeho (pmsnajr) strážcovstvom a jeho 
(pmsnajr) strážcovstvo spojil so strážcovstvom Allaha Všemohúceho. 
A At-Tabari vyrozprával od Umara, že: “Povedal mužovi Wayhak (beda ti), ty 
nevieš, kto je tento muž, toto je môj Pán a Pán každého veriaceho.  A komu on 
(Ali) nie je Pánom, ten nie je veriaci.”68 
 
Walayta Či’ri (keby som len vedel, keby som len cítil; vyjadruje zvolanie), že 
chápete, že je váš pán a Mawla (ochranca a priateľ, pozn. prekl.)… Tak prečo ste 
znesvätili jeho právo, vy a vaši spoločníci a chceli ste podpáliť jeho dom, presnejšie, 
snovali ste plány na jeho zabitie?  Je to zo závisti, ako závisť Sameriho voči Áronovi 
(pmsn) a z arogancie, ako arogancie Iblísa (nhAp) voči Adamovi (pmsn)?!  A keby 
som len vedel, kto naučil Iblísa (nhAp) arogancii, a kto ho zviedol! 
 
A At-Tabari vyrozprával od Sáda Bin Abi Waqqása, že Prorok (pmsnajr) povedal 
Alímu (pmsn): “Si pre mňa tým, čím bol Áron Mojžišovi.  Ale po mne už nebude 
proroka.”69  A tento hadís je slávnejší než oheň na hore. 
Vravím: Ak ste videli to, že je ako Áron pre Mojžiša (pmsn), ste slepí voči Áronovmu 
(pmsn) statusu pri Mojžišovi (pmsn)?!  Neuvádza Korán a netrvá na tom, že Áron je 
Mojžišov (pmsn) nástupca?  
 
{A uzavreli sme zmluvu s Mojžišom behom tridsiatich nocí, ku ktorým sme pridali 
ďaľších desať, takže doba stretnutia s Pánom jeho trvala štyridsať nocí.  A riekol pred 
tým Mojžiš bratovi svojmu, Áronovi: “Zastupuj ma pri ľuďoch mojich, dbaj o nápravu 
a nenasleduj cestu tých, ktorí širia pohoršenie!”} {Súra Al-A’ráf (Rozpoznanie) 
7:142} 
 
Pri Allahovi, jeho strážcovstvo a strážcovstvo jeho synov po ňom a ich nástupníctvo 
po Allahovom Poslovi (pmsnajr) je jasnejšie než slnko v rámci toho, čo od Allahovho 
Posla (pmsnajr) vyrozprávali sunniti, čo vyrozprávali šíti, čo hlása Korán v mnohých 
veršoch, presnejšie, spomínajú sa aj v súčasnej Tóre a evanjeliách, aj keď sa židia a 
kresťania v minulosti snažili zahladiť ich spomínanie tak, ako sa nanešťastie snažili 
niektorí moslimovia a snažia sa do dnešného dňa, aj keď doporučili Korán a doporučil 
ich aj Allahov Posol (pmsnajr).  Avšak, ó, ľudia moji, máme vám vnútiť to, voči 
čomu máte averziu?  A počkajte, vskutku aj my čakáme. 
 
A ten, kto chce vedieť viac zo sunnitských kníh, nech nazrie do Dhakha’ir Al-Uqba 
od At-Tabariho, Yanbi’ Al-Mawada, Fara’id As-Samtin, Sunan At-Tirmidi, Musnad 
Ahmad, Al-Manaqib, Matalib As-Su’ul od Aš-Šafi’iho, Musnad Al-Bukhari, Musnad 
Muslim alebo čo volajú ako Sahihayn (dve správne knihy), Sunan Abi Dawud, Nisa’i, 
Ibn Madža, Al-Hakim An-Nisaburi, Kifayat At-Talib a iné. 
 
Allama (ten, ktorý pozná rôzne vedy) Faqih Muhammad Bin Ali Bin Uthman Al-
Karadžaki (nech s ním má Allah zľutovanie) patrí medzi lídrov Imámi šia klerikov, 
																																																								
68Bišarat Al-Mustafa od At-Tabariho: str. 362; Dhakha’ir Al-Uqba: str. 68; Šawahid At-Tanzil 
od Al-Hakima: zv. 1, str. 349; a nachádza sa tam Waylak (Beda ti) namiesto Wayhak.  
 
69Dhakha’ir Al-Uqba: str. 63; Sahih Ibn Haban: zv. 15, str. 371; Al-Mu’džam Al-Awsat od At-
Tabaraniho: zv. 5, str. 287; Al-Mu’džam As-Saghir: zv. 2, str. 22 
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medzi tých, ktorí počas jednej doby žili so Šejkom Al-Muhaqiq At-Túsim (nech s ním 
má Allah zľutovanie), ktorému šítsky klérus (duchovenstvo, pozn. prekl.) pripisuje 
veľkú vážnosť a jeho rozhodnutia patria do prvej triedy, ako o ňom bolo 
vyrozprávané a v jeho knihe, Al-Istinsar, povedal:  
Allahov Posol (pmsnajr) povedal:  
As-Šejk Al-Mufid mi povedal a spomenul Sanad (rozprávačov, ktorí hadís 
vyrozprávali), aby podporil Abi Dža’fara (pmsn), od jeho otcov, od Princa Veriacich 
(pmsn), že vyrozprával: Allahov Posol (pmsnajr) povedal:  

“Verte v noc Al Qadr, pretože vskutku počas nej je zoslaná záležitosť na celý 
rok.  Táto záležitosť má po mne Wulat (priateľov), Alího bin Abi Taleba a jeho 
jedenástich potomkov (psmn).70 

A prostredníctvom Isnad (to znamená, že je vyrozprávané od toho a toho  …od 
Proroka (pmsnajr)) od Abi Dža’fara Muhammad Bin Ali Al-Báqira (pmsn), od 
Džabíra Bin Abdulláh Al-Ansáriho, Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Držte sa noci 
Al Qadr, pretože vskutku po mne bude pre Alího bin Abi Taleba a jeho 
jedenástich potomkov po ňom (pmsn).71 
 
Od prvého Abi Dža’fara – to znamená Al-Báqira (pmsn) – od jeho otca, od jeho 
starého otca, že povedal: Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Vskutku ja a dvanásti z 
mojej rodiny, prvý z nich je Ali bin Abi Taleb, klince tejto zeme, 
prostredníctvom ktorých Allah drží (zem), aby nebola zničená jej ľuďmi.  A tak 
ak dvanásti z mojej rodiny viac nebudú, zem zhĺtne jej obyvateľov bez 
otáľania.72 
 
Od Abi Dža’fara (pmsn), ktorý povedal, že Allahov Posol (pmsnajr) povedal: 
“Spomedzi mojich potomkov bude 12 ctihodných dozorcov, ktorí sú 
(Muhaddathun) ľudia, ku ktorým hovoria anjeli a sú veľmi inteligentní.  
Spomedzi nich bude Al-Qa’im, ktorý naplní zem spravodlivosťou po tom, čo 
bola naplnená nespravodlivosťou.”73 
 
A od Abi Abdulláha (pmsn), od jeho otcov, vyrozprával: Allahov Posol (pmsnajr) 
povedal: “Spomedzi dní si Allah vybral piatok, spomedzi mesiacov mesiac 
Ramadán a spomedzi nocí noc Al-Qadr. 
A spomedzi ľudí si vybral prorokov, spomedzi prorokov a spomedzi poslov si 
vybral mňa, a zo mňa Alího, a z Alího Al-Hasána a Al-Husseina (pmsn), a z Al-
Husseina strážcov.  Spomedzi potomkov Al-Husseina sú deviati, ktorí z tohoto 
náboženstva odstránia narušenie Al-Ghaliyyin a rozkrádanie klamármi, a 
výklady ignorantov.  Deviaty z nich je ten najjasnejší/najevidentnejší spomedzi 
nich, ich hovorca a ich Qa’im a je z nich najlepší.”74 
																																																								
70Al-Istinsar: str. 8; Al-Irshad od Al-Mufída: zv. 2, str. 346; Al-Kafi: zv. 1, str. 533; Manaqib Al 
Abi Taleb: zv. 1, str. 257 
 
71Al-Istinsar: str. 8 
 
72Al-Istinsar: str. 8; Taqrib Al-Ma’arif od Al-Halabiho: str. 419 
73Al-Kafi: zv. 1, str. 534; Al-Istinsar: str. 7 
 
74Kamal Ad-Din: str. 281; Muqtadab Al-Athar: str. 10; Al-Istinsar: str. 8 
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Imám As-Sádiq (pmsn) vyrozprával od jeho otcov (pmsn), od Allahovho Posla 
(pmsnajr), že povedal: “Radujte sa!  Radujte sa!  Radujte sa trikrát!  Môj národ 
sa podobá na dážď, o ktorom nie je možné povedať, či je lepší jeho začiatok 
alebo koniec.  Môj národ sa podobá na záhradu, z ktorej sú niektorí nakŕmení 
tento rok a iní budú nakŕmení budúci rok.  Je dokonca celkom možné, že tí, 
ktorí budú nakŕmení neskôr, dostanú lepšiu, trvalejšiu a bohatšiu úrodu.  Ako 
môže byť zničený národ, ktorý začína mnou, a ktorý končí dvanástimi 
zámožnými a múdrymi, z ktorých je Ježiš, syn Márie, posledným?  Avšak tí, 
ktorí spôsobujú chaos, budú zničení.  Nepatria ku mne a ja nepatrím k nim.”75 
 
V knihe Muqtadab Al-Athar vyrozprával Allama Ibn Ajjáš (nech s ním má Allah 
zľutovanie) prostredníctvom jeho isnádu Salmanovi Al-Farísimu, že povedal: Boli 
sme s Allahovým Poslom (pmsnajr) a Al-Hussein Ibn Ali (pmsn) sedel na jeho 
(pmsnajr) stehne, a tak sa naň pozrel a povedal mu:  
“Ó, Aba Abdulláh, si pán spomedzi pánov, si Imám, syn Imáma, si brat Imáma a 
otec deviatich Imámov, z ktorých deviaty je ich Qa’im, ich Imám, ktorý má z 
nich najviac poznania, je z nich najmúdrejší a najlepší.”76 
 
A existuje mnoho dôkazov o Imamáte Alího (pmsn) a jeho jedenástich synov (pmsn) 
a o ich nástupníctve po Allahovom Poslovi (pmsnajr), a možno ten najväčší z nich je: 
{V skutku sme ho zoslali v noci Al-Qadr} {Súra Al-Qadr 97:1} 
 
Pretože táto súra naznačuje, že anjeli a duchovia sa zniesli s povolením Allaha po 
Prorokovi (pmsnajr) na jeho neomylných nástupcov alebo bude povedané, že 
pominula s Prorokom (pmsnajr), aj keď moslimovia sa zhodujú na jej 
permanentnosti/existencii (trvalej existencii, pozn. prekl.) a žiadajú o ňu každý rok 
počas posledných desiatich dní v mesiaci Ramadán.  A ak niekto chce byť tvrdohlavý, 
nech povie: Je to koza, aj keby to lietalo!! (Toto príslovie označuje tvrdohlavých ľudí, 
ktorí odmietajú vidieť pravdu.  Dvaja pastieri zbadali čierny objekt na druhej strane 
údolia.  Jeden povedal, že to bola volávka.  Druhý naliehal, že išlo o kozu.  Zatiaľ čo 
sa hádali, objekt odletel.  Druhý muž potom povedal: “Nevravel som ti, že to bol 
vták?”  Prvý muž odpovedal, “Nie.  Je to koza aj keď to lieta!”  
 
Imám Al-Báqir (pmsn) povedal: “Ó, šíti, argumentujte súrou  
 
{Vskutku sme Korán zoslali v Noci Dekrétu} a uspejete, pretože, pri Allahovi, je to 
dôkaz Allaha Všemohúceho proti Jeho stvoreniu po Allahovom Poslovi 
(pmsnajr) a je to dáma nášho náboženstva, a je to účel nášho poznania, ó šíti.  Ó, 
šíti, argumentujte pomocou  
 
{Há mím.  Pri Písme zreteľnom}, pretože je to obzvlášť pre vládcov záležitosti po 
Allahovom Poslovi (pmsnajr)…”77 
 

																																																								
75Al-Khisal: str. 476; ‘Uyun Al-Akhbar Ar-Ridha a.s: zv. 2, str. 56; Kamal Ad-Din: str. 269 
 
76Muqtadab Al-Athar: str. 11; Bihar Al-Anwar: zv. 36, str. 372; A bolo to spomenuté v Al-Khisal 
s menším rozdielom: str. 475; A poznámka ‘Uyun Akhbar Ar-Ridha a.s: zv. 2, str. 56 
77Al-Kafi: zv. 1, str. 294; Bihar Al-Anwar: zv. 25, str. 72 
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A od Imáma As-Sádiqa (pmsn), od jeho otcov, od Proroka (pmsnajr), že povedal: 
“Keď som bol vzatý na nebesia, môj Pán Všemohúci mi zjavil…  
A pokračoval vo vyrozprávaní hadísu, až povedal:  
“Zodvihol som hlavu a uvidel som svetlá Alího, Fátimy, Al-Hasána, Al Husseina, 
Ali Bin Al-Husseina, Muhammada, Džá’fara, Músu, Alího, Muhammada, Alího 
a Al-Hasán a Al-Hudždža Ibn Al-Hasán Al-Qa’ima uprostred ako perleťovú 
hviezdu, a tak som povedal: ‘Ó, Pane, kto sú to?’   

On povedal: ‘Toto sú Imámovia a toto je al-Qa’im, ktorý povolí Moje halal a 
zakáže Moje haram, a s ním sa pomstím Mojim nepriateľom.  Je útechou pre 
Mojich priateľov a je to ten, ktorý vylieči srdcia tvojich šia spomedzi 
utláčateľov, nevďačných a neveriacich.  A tak Al-Lat a Al-‘Uzza prídu v tele a 
on ich spáli a ich pokušenie bude pre ľudí v ten deň väčšie/ťažšie, než bolo 
pokušenie Teľaťa a Sameriho.’”78 

As-Sadúq vyrozprával v Ikamal Ad-Din a ‘Ujún Al-Akhbar Ar-Ridha (pmsn): od 
môjho otca a Ibn Al-Walida a hadís bol vyrozprávaný (reťazcom rozprávačov) od 
Imáma As-Sádiqa (pmsn), od Imáma Al-Báqira (pmsn), od Džabíra Bin Abdulláh Al-
Ansáriho, že v rukách Fatimy (pmsň) videl tabuľku, ktorú Všemohúci Allah dal 
Poslovi (pmsnajr) a on (pmsnajr) ju dal Fatime (pmsň).   
Stálo v nej: “V mene Allaha, Dobročinného, Milostivého.  Toto je kniha od 
Allaha, Mocného, Múdreho, pre Mohammeda, Jeho svetlo, Jeho ambasádora, 
Jeho závoj a Jeho dôkaz.  Dôveryhodný duch sa s ňou zniesol od Pána svetov. 
Ó Mohammed!  Veleb Moje mená, buď vďačný za Moju štedrosť a nepopieraj 
Moje dary.  Vskutku som Allah, niet Boha okrem Mňa, Drvič obrov/titanov, 
Ničiteľ utláčateľov, Pokoriteľ tyranov a Zriaďovateľ súdneho dňa.79 
 
Vskutku som Allah, niet Boha okrem Mňa.  Ten, kto očakáva láskavosť od iných, než 
som Ja, alebo sa bojí iného než Mojej spravodlivosti, potrestám ho takým spôsobom, 
akým nepotrestám80nikoho vo svetoch.  A preto uctievaj iba Mňa a spoliehaj sa iba na 
Mňa.  Vskutku som nepozdvihol posla, nenaplnil jeho dni a neukončil jeho trvanie 
bez toho, aby som preň neustanovil nástupcu.  Rozhodne som ťa učinil nadradeným 
všetkým ostatným Prorokom a tvojho nástupcu som učinil nadradeným všetkým 
ostatným nástupcom.  Po vás som si vás uctil vašimi dvomi mladíkmi,81 vašimi 
vnukmi, Hasánom a Hussainom.82  Hasána som učinil baňou Môjho poznania, keď sa 
naplnili dni jeho otca a Hussaina som učinil truhlicou pokladov Mojich zjavení.  
Vyznamenal som ho mučeníctvom a zapečatil som ho preň večnou blaženosťou.  Je 
tým najlepším spomedzi mučeníkov a má medzi nimi najvyššiu hodnosť.  Moje 

																																																								
78Kamal Ad-Din: str. 253; Ghaybat At-Tussi: str. 173; Bihar Al-Anwar: zv. 52, str. 379; Ilzam 
An-Nasíb: zv. 1, str. 169 
 
79 V Al-Kafi: a Pomocník utláčaných a ustanoviteľ súdu. 
 
80 V niektorých kópiach Al-Kafi: Nepotrestám spolu s ním. 
 
81 V niektorých kópiach Al-Kafi: Vašimi dvomi prameňmi. 
 
82 V Al-Kafi: Hasán a Hussein. 
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dokonalé slovo som uložil s ním a úplný dôkaz pri ňom.83  Skrze jeho potomstvo 
odmením a potrestám.  Prvý z nich je Ali, najvyšší spomedzi uctievajúcich a ozdoba 
Mojich minulých priateľov.84  Potom jeho syn, ktorý sa podobá na jeho starého otca,85 
al-Mahmúda, Muhammada, štiepiča Môjho poznania a baňu Mojej múdrosti.  Tí, ktorí 
pochybujú o jeho synovi, Džá’farovi, budú už čoskoro zničení.  Ten, ktorý ho 
odmietol, odmietol Mňa.  Hovorím pravdu.  Vskutku si uctím Džá’farovu pozíciu a 
učiním ho šťastným medzi jeho šia, medzi jeho pomocníkmi a priateľmi. 
 
Po ňom som vybral Músu a vyskytne sa86 oslepujúca temná korupcia, ale iskra Mojej 
poslušnosti nebude udusená.87  Môj dôkaz nie je skrytý a Mojim priateľom nie je 
ublížené nešťastím.  Pozor!  Každý, kto poprie čo len jediného z nich, poprel Môj dar.  
Každý, kto zmení čo i len jeden verš z Mojej knihy, vskutku mi pripísal lož.  A tak 
beda klamárom, tým, ktorí popierajú a zatemňujú trvanie Môjho služobníka, Môjho 
milovaného a Môjho vyvoleného, Músa.  Hľaďte!88  Vskutku ten, ktorý popiera 
ôsmeho, akoby poprel všetkých mojich priateľov (Imámov).  Ali je Môj priateľ, Môj 
pomocník a ten, na ktorého som uložil bremeno dôkazu Proroctva89a udelil som mu 
panstvo.  Zavraždí ho arogantné zlo.  Bude pochovaný v meste, ktoré postavil 
spravodlivý služobník, blízko tým najhorším spomedzi mojich stvorení.  Hovorím 
pravdu.  Jeho oči poteším Mohammedom, jeho synom90 a jeho nástupcami po ňom.  
On je dedičom Môjho poznania, baňa Mojej múdrosti, miesto Môjho potešenia a Môj 
dôkaz voči Mojim stvoreniam.  Neuverí v neho nik iba ten,91 ktorého obydlie bude raj 
a dovolím mu zakročiť pre sedemdesiat (tisíc)92 členov jeho rodiny, aj keby bol každý 
z nich oprávnený vstúpiť do pekla.  Jeho šťastie naplním jeho synom, Alím, Mojim 
priateľom, Mojim pomocníkom, Mojim svedkom medzi Mojimi stvoreniami a 
dôverníkom Mojich zjavení.  Z neho prinesiem volajúceho k Mojej ceste a pokladníka 
Môjho Poznania, Al-Hassána.  Následne túto reťaz Imamátu zdokonalím jeho synom, 
milosťou pre svety.  Bude držiteľom Músovej dokonalosti, jasu Ježiša a Jóbovej 
trpezlivosti.93 

																																																								
83 V Ghaybat Anu’mani: Je tým najlepším spomedzi mučeníkov a pre Mňa tou najvyššou triedou… a 
úplný dôkaz v jeho blízkosti. 
 
84 V niektorých kópiach Al-Kafi: A ozdobou predchádzajúcich priateľov Allaha. 
 
85 V niektorých kópiach Kamal Ad-Din: Dvojník jeho starého otca. 
 
86 V Al-Kafi: Bola dovolená.  A tiež v niektorých kópiach: Bola pripustená.  A nachádza sa to v 
Ghaybat Anu’mani. 
 
87 V niektorých kópiach Kamal Ad-Din: Iskra Mojej vôle.  A v niektorých kópiach Ghaybat Anu’mani: 
Hľa, vskutku iskra Mojej poslušnosti. 
 
88 Bolo to spomenuté v Kamal Ad-Din. 
 
89 V Ghaybat At-Tusi: Potešil som ho s; a v Al-Awalim: Wa amnahanahu (Dám mu). 
 
90Jeho synom: م ح م د 
 
91 Tento výraz bol spomenutý vo vysvetlení Usul Al-Kafi od Al-Mazandaraniho: zv. 7, str. 363. 
 
92 Toto slovo bolo spomenuté v Ghaybat At-Túsi: str. 146.  A tiež v Ghaybat Annu’mani: str. 71 
 
93 V Al-Hidaya Al-Kubra od Al-Khusaybiho: Bude držiteľom toho najlepšieho z Adama, Vznešenosti 
Idríssa, tichosti Noeho, tolerancie Abraháma, sily Mojžiša, jasu Ježiša a trpezlivosti Jóba (pmsn). 
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Počas ich doby budú Moji priatelia ponížení a ich hlavy budú predmetom darov ako 
hlavy Turkov.  Budú zabití, spálení, budú žiť v strachu, terore a úzkosti.  Zem bude 
sfarbená ich krvou a medzi ich ženami bude bežné bedákanie a vzlykot.94  Oni sú 
Mojimi skutočnými priateľmi!  Skrze nich odpudím všetko zaslepujúce a temné zlo, 
odstránim zemetrasenia a zbavím bremien95 a reťazí.   
{A to sú tí, ktorým patrí požehnanie a milosrdenstvo Pána ich, to sú tí, ktorí 
správnou cestou sú vedení} {Súra Al Baqara (Krava) 2:157}96 
 
Abd Ar-Rahman Ibn Salem povedal, že Abu Basír povedal: “Aj keby si nepočul 
žiaden iný hadís okrem tohto, tento ti postačí.  Chráň ho pred všetkými okrem tých, 
ktorí sú zaslúžilí.”97 

A to isté vyrozprával Allahov Posol (pmsnajr) a zapísal to Princ Veriacich (pmsn).  
Hadís sa nachádza v Al-Bihar.98 

A aj napriek tomu, čo sahaba (spoločníci Proroka Mohammeda, pozn. prekl.) počuli, a 
čo vyrozprávali od Allahovho Posla (pmsnajr) ohľadom jeho pozície v súvislosti s 
Alím (pmsn) a ohľadom jeho potvrdenia nasledovať ho a jeho jedenástich synov, 
strážcov po ňom, väčšina moslimov si zvolila nasledovať Imámov blúdenia a padli do 
pokušenia teľaťa a Sameriho!!  A Alímu (pmsn) po smrti Proroka (pmsnajr) urobili 
to, čo Banu Izrael urobili Áronovi (pmsn) počas Mojžišovej (pmsn) neprítomnosti.  A 
tak sa odohralo odpadlíctvo, pred ktorým ich Allah varoval.  Všemohúci povedal:  
{Mohammed je iba poslom a pred ním odišli už iní poslovia.  A ak zomrie alebo 
bude zabitý, obrátite sa naspäť?  Ten, kto sa obráti naspäť, neuškodí tým vôbec 
Bohu, ale Boh odmení tých, ktorí boli vďační} {Súra Al-Imrán (Rodina Imrána) 
3:144} 

A ľudia sa otočili na špičkách až na niekoľkých nafr (od troch do desiatich mužov) 
spomedzi spoločníkov Proroka (pmsnajr) a sú to Ammar, Abu Dhar, Al-Miqdad a 
Salman, a potom sa mnohí sahaba (spoločníci) začali vracať ku pravde ku mowalat 
(vernosti) Alímu (pmsn) po tom, čo ho sklamali a nepodporili jeho právo na začiatku 
a po tom, čo videli útlak, ktorý sa začal stupňovať deň za dňom kvôli dominácii 
mágie a zla nad vodcovstvom a nástupníctvom Proroka (pmsnajr) a dawawin 
vzácnosti začal ustupovať z domu základu, až kým záležitosť nedospela do štádia, 
keď Uthman dal pätinu Afriky Marwanovi Ibn Al-Hakamovi,99 a Mu’awia At-Taliq, 

																																																																																																																																																															
 
94 V Al-Kafi: Arana (čo sa počúva kvôli kráse); a Ar-Ranna: Krik počas kalamity. 
 
95 V niektorých kópiach Kamal Ad-Dín: Reťazí. 
 
96Ikmal Ad-Din: str. 308; Uyun Al-Akhbar Ar-Ridha a.s: zv. 2, str. 48; Al-Kafi: zv. 1, str. 527; 
Al-Ikhtisas od Al-Mufid: str. 211; Al-Ihtijaj: zv. 1, str. 84; Ghaybat At-Tusi: str. 145; Ghaybat 
Anu’mani: str. 71; Manaqib Al Abi Taleb: zv. 1, str. 255 
 
97’Uyun Akhbar Ar-Ridha: zv. 2, str. 50; Kamal Ad-Din: str. 311; Al-Kafi: zv. 1, str. 529 
 
98Bihar Al-Anwar: zv. 36, str. 200 
 
99 Ibn Abi Hadid povedal vo Vysvetlení An-Nahdž: “A tretím z ľudí je Uthman Ibn Affan Bin Abi 
Al-‘As Bin Umaya Bin Abd Šams Bin Abd Manaf, jeho prezývka je Abu Amro a jeho matka 
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nepriateľ islamu, sa stal Wali (najvyšším funkcionárom) Levantu počas vlády Umara 
a mal kontrolu nad Abu-Dharom (nech s ním má Allah zľutovanie), a ponížil ho, 
ublížil mu a vyhnal ho z Levantu po tom, čo Abu-Dhar odhalil luxus Mu’awiu, a ako 
sa zmocnil peňazí moslimov, a napokon sa Uthman ponáhľal, aby zabil Abu-Dhara 
(nech s ním má Allah zľutovanie) tak, že ho vyženie do Ar-Rabdhau, a nechal ho, aby 
zomrel sám, porazený a trpiaci chudobou a hladom, zatiaľ čo dedičstvo Abd Ar-
Rahman Bin Awfa je oťažkané zlatom a Talha, Uthman, Saad a iní majú tak veľa, ak 
nepoviem všetko, tak je to rozhodne väčšina verejných financií moslimov. 

A ten, kto chce viac, nech nazrie do historických kníh.100  A ak by sme sa opýtali 
Abu-Dhara (nech s ním má Allah zľutovanie), prečo všetky tie bolesti a kalamity v 
tvojom živote, ó, Aba-Dhar? 
Povedal by to, čo znamená: Moji milovaní, Allahov Posol (pmsnajr) mi povedal: 
Povedz pravdu, ó, Abu-Dhar.  Povedal som pravdu a pravda mi nenechala žiadnych 
priateľov. 
 
Buď požehnaný, ó, Abu Dhar, pretože tvoji väznitelia boli ponížení.  Nezabili ťa, ale 
ty si zabil ich a zomreli už počas svojich životov, no ty si do dnešného dňa živý v 
srdciach veriacich, presnejšie, si s nami a si veľkým príkladom v každom srdci 
vznešeného slobodného človeka, ktorý žiada práva chudobným, nemajetným a 
bezbranným, kdekoľvek sa nachádza. 
 
A výrok Pána monoteistov po Allahovom Poslovi (pmsnajr), Alího bin Abi Taliba 
(pmsn) je pre vás postačujúci: “Ó, Abu Dharr!  Ukázal si hnev v mene Allaha, a 
tak dúfaj v Neho, kvôli ktorému si sa nahneval.  Ľudia sa ťa báli ohľadom 
záležitostí (ich potešenia) na tomto svete, zatiaľ čo ty si sa pri nich bál o svoju 
vieru.  Nechaj im teda to, kvôli čomu sa ťa báli a odíď od nich, a vezmi si so 
sebou to, o čo si sa bál. 
Ako veľmi potrebujú to, od čoho si ich odradil, a aký nedbalý si voči tomu, čo ti 
odopierajú.  Čoskoro sa dozvieš, kto bude zajtra výhercom (v súdny deň) a kto je 
viac hoden závisti.  Aj keby boli tieto nebesá uzatvorené pred tým, kto sa bojí 
Allaha, Allah ich preň otvorí.  Iba zákonnosť by ťa mala priťahovať a 
nespravodlivosť by ťa mala odrádzať. 
Ak by si bol akceptoval ich svetské atrakcie, boli by ťa milovali, a ak by si ich s 
nimi zdieľaľ, poskytli by ti útočište.”101 
 
A pred týmto incidentom islam a moslimov zasiahlo mnoho iných incidentov.  Abu 
Bakr vyslal Khaleda Ib Al-Atl Az-Zaníma, aby zabil Maleka Bin Nuwayra (nech je s 

																																																																																																																																																															
Arwa Bint Kariz Bin Rabi’a Bin Habib Bin Abd Šams.  Ľudia mu prisahali vernosť po tom, čo sa 
odohrala porada/konzultácia a po tom, čo bola preň záležitosť usporiadaná… 
 ا الناس، وولاهم الولايات واقطعهموصحت فيه فراسة عمر، فانه اوطأ بني امية رقاب 
a počas jeho dní bola Afrika otvorená, a tak vzal všetky Khums a dal ich Marwanovi, a tak 
Abdu-Rahman Bin Hanbal Al-Džamahi povedal… A Marwanovi si dal pätinu krajiny…  فهيهات 
 سعيك ممن سعى!!( 
- Vysvetlenie Nahdž Al-Balaghy: zv. 1, str. 198 
 
100 Nazrite do knihy Al-Ghadír od Šejka Al-Aminiho, zv. 8, str. 292; vysvetlenie Nahdž Al-Balaghy 
od Ibn Abi Hadida Al-Mu’tazaliho, zv. 3, str. 54; a iných 
 
101 Nahdž Al-Balagha: zv. 2, str. 17 
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ním Allah spokojný), a aby v tú istú noc, keď bol zabitý, prepadol jeho ženu.  Prečo?  
Pretože Malek odmietol zaplatiť zakát z peňazí Bani Tamim Al-Batttah Abu Bakrovi, 
pretože je to lúpežník nástupníctva Allahovho Posla (pmsnajr).  Nástupcníctvo 
uzurpoval od jeho právoplatného vlastníka, ktorého moslimovia poznajú, a videli a 
počuli Allahovho Posla (pmsnajr), ako si pri Ghadír Khum a počas iných udalostí 
ustanovuje nástupcu, ktorým je Ali ibn Abi Talib.  Je zvláštne, že Abbas Mahmúd Al-
Aqqad ignoroval výrok Maleka Bin Nuwayra: 
“Povedal som ti, aby si si vzal svoje peniaze (zakát) bez strachu a starostí o to, čo 
sa stane zajtra.  Ak sa niekto chopí moci, povieme mu, že jediné náboženstvo je 
náboženstvom Mohammeda (pmsnajr).”102 
A tak povedal: Pravdepodobne utratil to, čo zhromaždil z charít na svoj život a zábavu 
a potom mu to bolo vytknuté?  A tak odpovedal tým, ktorí ho obvinili týmto 
veršom!!103 
 
A keby som len vedel, ako ste tieto verše prečítali a pochopili ich význam!  V tomto 
prípade muž vraví, vezmi si svoje peniaze, to znamená: že im ich poskytol.  A potom 
sa Al-Aqqad pokúsil zahladiť vraždu Maleka Bin Nuwayra a útok na jeho ženu a 
učiniť tieto udalosti záhadnými, aby bol zločin Abu Bakra a Khaleda Ibn Al-Atl Az-
Zanima skrytý, aby potom Khaled bin Al-Walid vyzeral ako génius a výnimočný 
človek, ktorému džihád zabránil naučiť sa jednu súru z Koránu, aby ju prečítal počas 
modlitby, keď viedol muslimov.  Čo je to za slušnosť, ó, Al Aqqád?  (A prečo, ó, Sád, 
dávaš takto vodu ťavám?) (príslovie tým, ktorí nezlepšujú svoju prácu alebo ju 
nekonajú požadovaným spôsobom). 
 
Postačujúci je pre nás Allah a On najlepšie usporadúva záležitosti, a tí, ktorí vedú ľudí 
k napádaniu rodiny Mohammeda, sa čoskoro dozvedia, k akému návratu sa to vrátia. 
 
Po smrti Proroka (pmsnajr) sa záležitosť stala nebezpečnou.  Veľké množstvo praktík 
a procesov je nelegálnych a incident Maleka Bin Nuwayra je postačujúci pre toho, kto 
načúva, zatiaľ čo je prítomný (v mysli).  Krv, peniaze a záujmy moslimov boli 
poškodené a tak je vôbec niečo, čo ešte zostalo?!  A niekto sa môže opýtať: Prečo Ali 
Bin Abi Talib (pmsn) nepozdvihol meč, a prečo ho Allahov Posol (pmsnajr) žiadal, 
aby bol trpezlivý s útlakom po jeho smrti?!  Odpoveď sa nachádza vo výskume, ktorý 
som predostrel a vo výroku Princa Veriacich (pmsn):  
“Ak by som prehovoril, nazvali by ma chamtivým po moci.  Ak by som bol ticho, 
povedali by, že som sa bál smrti.  Je to škoda po všetkých tých úspechoch a 
pádoch, (ktorými som prešiel).  Pri Allahovi, pre syna Abu Taliba (pmsn) je 
smrť familiárnejšia(lepšia) než matkin prsník pre dieťa.  Mám skryté poznanie, 
ale ak by som vám ho zveril, začali by ste sa triasť ako laná v hlbokých 
studniach.”104 
Ale je celkom správne niečo objasniť a spomínam tu dva dôvody: 
 

																																																								
102Nazrite do Tardžamat Malek Bin Nuwayra in Al-‘iSaba: zv. 5, str. 560; Wafayat Al-‘a’yan od 
Ibn Khalkan: zv. 6, str. 14; Ma’alim Al-Madrasatayn: zv. 2, str. 82 
 
103Poznámka k prekladu – kniha bola preložená z arabčiny do angličtiny a z angličtiny do slovenčiny a 
preto ak sa nájde sekcia, ktorá na prvý pohľad nedáva zmysel, chyba je na strane prekladu a nie v 
pôvodnom texte. 
 
104Nahdž Al-Balagha: zv. 1, str. 36 
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Prvý dôvod: Islam sa neusadil v srdciach ľudí, pretože ich islam je domnelý/zjavný a 
nie je to skutočná a pevná viera, pri ktorej by bolo možné sa neobávať, že sa ľudia 
stanú odpadlíkmi, pretože ich stav je ako stav tej, ktorá odmotala svoje kĺbko po tom, 
čo bolo silné, až na niektoré výnimky spomedzi nich.  
 
Všemohúci povedal:  
{A vravia kočovní Arabi: “Uverili sme!”  Riekni: “Neuverili ste!  Skôr povedzte: 
‘Pristúpili sme k islamu!’”} {Súra Al-Hudžurát (Komnaty) 49:14} 
 
A Všemohúci povedal:  
{A keby bol nepriateľ k nim vnikol z rôznych koncov a boli by bývali vyzvaní zrieknuť 
sa islamu, veru by na to boli bývali pristúpili, a boli by v ňom zostali iba 
nedĺho} {Súra Al-Ahzáb (Spojenci) 33:14} 
 
A mnoho veršov v Koráne naznačuje, že stav mnohých moslimov je neistý a spolu s 
prítomnosťou pokrytcov môžete poznať výsledok, a na základe toho musí byť strážca 
spokojný s očividným/domnelým a bol trpezlivý s pokrytcami.  Bol tým, ktorý načúva 
ich slovám.  V opačnom prípade by bol tento konštrukt, ktorý sa Allahov Posol 
(pmsnajr) a jeho strážca (pmsn) snažili budovať viac než dvadsať rokov, zničený.  
Pretože veľký prospech, v ktorý sa dúfa v súvislosti s týmto náboženstvom je 
zdokonalenie Allahovho svetla na Jeho Zemi, uctievanie Allaha ľuďmi Zeme a šírenie 
slov niet Boha než Allaha. 

A vztýčenie zástav “Allahu Akbar” “Allah je Najväčší” na každom mieste na zemi sa 
neuskutoční v čase Proroka (pmsnajr) alebo strážcu (pmsn), presnejšie, uskutoční sa 
tak v čase pečate strážcov, Al-Mahdího (pmsn).  To je božia sunna predošlých 
národov, pretože Mojžiš (pmsn) bol vyslaný k ľuďom Bani Izraela, ktorí spolu s ním 
prešli cez more, ale v Sinajskej púšti sa proti nemu vzopreli a odmietli bojovať proti 
obrom. 

Všemohúci povedal: {Však ľudia zvolali: “Ó, Mojžiš, nevstúpime nikdy do tejto zeme, 
dokiaľ v nej budú obri.  Tiahni ty a tvoj Pán a dajte sa s nim do boja, my zostaneme 
sedieť tu.”} {Súra Al-Má’ida (Prestretý stôl) 5:24}.   

A preto odmietli k ľuďom niesť slová niet Boha než Allaha a Všemohúci Allah ich 
potrestal divočinou (At-Tih) v Sinajskej púšti po štyridsať rokov. 
 
A výsledkom tejto divočiny bol reformujúci trest, príchod spravodlivého božieho 
národa a sú to synovia týchto hanebníkov a ich vnuci, ktorí pozdvihli slová niet Boha 
než Allaha spolu s Jozuom, synom Núna, strážcom Mojžiša (pmsn) a bojovali proti 
obrom a tyranom a náboženstvu Allaha na Jeho zemi dali víťazstvo. 
A tak výsledok, v ktorý sa dúfa v súvislosti s týmto národom, je na konci čias, to 
znamená v čase objavenia sa Al-Mahdího (pmsn) a my máme nádej v Allaha, že náš 
čas je ako naznačili vyrozprávania a Allah vie najlepšie. 
 
Dávno pred tým Allahov Posol (pmsnajr) povedal: 
 “…príklad môjho národa je ako záhrada, vždy keď je dav nasýtený, poslední sú 
najväčší, najhlbší, najdhlší a najlepší…”105 

																																																								
105Al-Khisal: str. 476 ; ‘Uyun Akhbar Ar-Ridha a.s : zv. 2, str. 56 ; Kamal Ad-Din: str. 269 
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A tak Allahov Posol (pmsnajr) dúfa, že posledná horda z jeho národa bude tá 
najlepšia, presnejšie, možno tento národ, to znamená spoločníci Al-Mahdího (pmsn) a 
jeho stúpenci (ansári), nie sú zviazaní s tými, ktorí im predchádzali, či už z tohoto 
národa, alebo z iných z pochodu ľudstva na zemi a boli opísaní v Hadíse Qudsi: 
 
 “…A pre ten čas som vybral služobníkov pre Seba, srdcia ktorých som skúšal 
vierou a ich srdcia som naplnil odovzdanosťou, úprimnosťou, istotou, 
bohabojnosťou, úctou, úprimnosťou, miernosťou, trpezlivosťou, uctievaním, 
strachom z Allaha, asketizmom na tomto svete a túžbou po tom, čo mám Ja a 
učiním ich volajúcimi slnka a mesiaca a učiním z nich nástupcov na zemi… to sú 
Moji priatelia, vyberám pre nich vyvoleného Proroka a prijateľného/ochotného 
sekretára (verného), a tak som ho učinil Prorokom a Poslom k nim, a z nich som 
učinil priateľov a podporovateľov preň, toto je národ, ktorý si vyberám…”106 
 
Existuje mnoho vyrozprávaní pochádzajúcich od ľudí domu neomylnosti (pmsn) 
ohľadom spoločníkov Al-Mahdího (pmsn) a jeho ansárov a pozdvihnutie slova 
božieho a šírenie monoteizmu do všetkých kútov sveta sú cnosti postačujúce. 
 
Po druhé: Trpezlivosť Princa Veriacich (pmsn) bola preň extrémnym dôkazom, 
pretože on objasnil a preukázal jeho právo a potom sa odmietol s ľuďmi o Emirát a 
vládu sporiť, aby ukázal, že je ohľadom toho askétom, a že jeho uchádzanie sa oň 
bolo za účelom ustanovenia pravdy, rozširovania spravodlivosti a podpory 
náboženstva.  Princ Veriacich (pmsn) mal rozhľad do budúcnosti naprieč stáročiami o 
zvyšku tohoto národa a o ich synoch a vedel, že rozpoznajú, čo im prinesie odstavenie 
strážcu od Emirátu, porušenie jeho práva falošnými božstvami a zlými silami, až sa to 
dostalo do bodu dominancie synov cudzoložníkov a prostitútiek nad týmto národom.  
S týmto významom ste sa stretli v prejave Az-Zahry (pmsň), keď povedala:  
“Prisahám na svoj život, osud bol započatý; a tak počkajte, až sa jeho ovocie 
dostaví; potom nadojíte plné vedrá čerstvej krvi a smrteľného jedu; v tom čase 
budú díleri neprávd trpieť; a tí, ktorí prídu po nich, budú poznať zlo, ktoré ich 
praotcovia ustanovili.”107 
 
Nakoniec sa nástupníctvo vrátilo k Imámovi Alímu (pmsn).  Urgoval ľudí k pravde a 
smeroval ich ku Qible a k priamej ceste, ale horkosť pravdy nedokázali uniesť.  Po 
tom, čo učinili svoj zámer ohľadom deviácie z priamej cesty, sa nedokázali 
vysporiadať s Alího (pmsn) spravodlivosťou, jeho rovnosťou k nim a štedrosťou, 
pretože si zvykli na uprednostňovanie a sebectvo.   
A tak keď si zvykli na uctievanie teľaťa a počúvanie Sameriho, nepáčilo sa im 
počúvať Alího (pmsn) a uctievať Allaha, Jediného, Nedeliteľného, a prijať Jeho 
Šari’u, ktorou sa chcel Ali (pmsn) riadiť v spoločnosti prehnitej korupciou 
predošlých.  Napriek tomu Ali (pmsn) pozdvihol zástavu pravdy a viedol ľudí k jej 
nasledovaniu, ale oni ho sklamali, a po ňom sklamali jeho neomylných synov (pmsn), 

																																																																																																																																																															
 
106Saad As-Sa’ud od Ibn Tausa: str. 34; Bihar Al-Anwar: zv. 52, str. 384: Ilzam An-Nasib: zv. 2, 
str. 259 
 
107Ma’ani Al-Akhbar: str. 355; Dala’il Al-Imama od At-Tabariho: str. 128; Amali At-Tusi: str. 
376; Al-Ihtidžadž: zv. 1, str. 149 
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ktorí nešetrili úsilím v podpore cností a zakazovaní zla, aby tak mohli moslimov viesť 
k priamej ceste, až kým neskončili otrávení a rozsekaní mečmi. 
 
Od Abi Haytham Ibn At-Tihána, Princ Veriacich (pmsn) vystúpil pred ľuďmi Al-
Medíny s prejavom, a tak povedal: “Všetká chvála patrí Allahovi, okrem ktorého 
niet iného Boha, ó, vy, komunita, ktorá bola oklamaná a počúvala klamstvám 
podvodníka, ktorý ju oklamal, no aj tak pominula kvôli tomu, čo rozpoznala a 
putovala náhodne vo svojom pokušení.  Pravda bola objasnená, no napriek tomu 
sa od nej odvrátili a na cestu bolo jasne poukázané, no aj tak sa od nej odchýlili.  
Pri Tom, ktorý rozštiepil semeno a dal vyrásť výhonku života, ak by ste boli 
hľadali poznanie z jeho bane, pili vodu s jej sladkosťou, nechali dobro na mieste, 
vydali sa cestou, ktorá bola jasná, a pristupovali k pravde skrze jej program, 
cesta by bola pre vás vytýčená a znamenia by sa vám boli objavili a islam by bol 
pre vás rozjasnený.  Jedli by ste požehnane a medzi vami by nebolo uchádzača o 
chlieb, ktorý by sa nedokázal uživiť, ani žiadnej nespravodlivosti by sa nedostalo 
moslimom alebo spojencom.  Ale kráčali ste po ceste temnoty, a tak sa vám svet 
stal temným svojou veľkosťou.  Dvere poznania boli pred vami zatvorené, a tak 
ste rozprávali z vašich vlastných túžob, rozchádzali sa v náboženstve a začali 
vydávať verdikty (Fatwy) v náboženstve Allaha bez toho, aby ste boli požehnaní 
poznaním.  Nasledovali ste zavádzajúcich ľudí, ktorí vás zviedli a zanechali ste 
Imámov (pmsn), a tak vás opustili.  Kontrolu nad vlastnými záležitosťami ste 
vzali do vlastných rúk súdením podľa vlastných túžob.  Keď bola spomenutá 
nejaká záležitosť, opýtali ste sa ľudí spomínania, a tak vydali verdikt (Fatwu), 
povedali ste, ‘Presne to je poznanie.’   
Tak prečo ste ho opustili, zanedbali ho a postavili sa proti nemu?  Pomaly ale 
isto, len chvíľu počkajte, budete žať to, čo ste zasiali a nájdete zlo toho, čo ste 
urobili a čo ste vyhľadávali. 
 
Pri Tom, Ktorý rozštiepil semeno a dal vyrásť výhonku života, vedeli ste, že som 
bol vašim Pánom, voči ktorému poslušnosť vám bola prikázaná.  Mám viac 
poznania než vy všetci.  Som ten, skrze ktorého poznanie bola vaša spása a 
nástupca vášho Proroka (pmsnajr) a ten najlepší vášho Pána a jazyk vášho 
svetla (vedenia) a poznanie, podľa ktorého sa môžete napraviť. 
 
A tak to, čo bolo vyrozprávané, sa na vás všetkých znesie pomaly, ale isto.  To, čo 
bolo sľúbené, a čoho sa dostalo komunitám pred vami.  Všemohúci Allah vás 
bude všetkých vypočúvať ohľadom vašich Imámov (pmsn), s ktorými budete 
pozdvihnutí a zajtra sa vydáte k Všemohúcemu a Majestátnemu Allahovi.   
 
Pri Allahovi, ak by som mal pri sebe počet spoločníkov, ktorých mal Talút 
(pmsn) alebo počet ľudí Badr, ktorí sa postavili vašim nepriateľom, udrel by 
som mečom, až kým by ste sa nepoddali pravde a úprimne by ste neoľutovali.  
To by bolo vhodnejšie než náprava trhlín a priateľská cesta.  Náš Allah!  Rozsúď 
medzi nami na základe pravdy a Ty si ten najlepší spomedzi sudcov.”108 
 
 

 

																																																								
108Al-Kafi: zv. 8, str. 32 
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Zmierenie Imáma Al-Hasána (pmsn) a strážcovstvo zmluvy  
pre Imáma Ar-Ridu (pmsn) 

 
A napokon je dôležité, aby sme spomenuli dve významné udalosti v živote strážcov 
pečate Prorokov (pmsnajr), dvanástich Imámov (pmsn), pretože sú spojení s týmto 
výskumom: 
 
Prvá udalosť je zmierenie Imáma Al-Hasána (pmsn) s tyranom Mu’awia Ibn 
Hindom (nech ho Allah preklína). 
A je to nevyhnutné zmierenie po tom, čo štát pokrytcov vedený Mu’awiom začal 
expandovať a zaberať islamskú zem a po tom, čo moslimovia sklamali Imáma Al-
Hasána (pmsn).  Je to ako zmierenie Proroka (pmsnajr) s mušrikínmi (neveriacimi) v 
Al-Hudaybiyah (pakt Al-Hudaybiya. 
 
A Imám Al-Hasán (pmsn) deklaroval, že toto zmierenie bolo za účelom zachovania 
šítov, ktorí sú ľuďmi pravdy a s ich prežitím prežije aj pravda.  A ak sa pozrieme 
okom porozumenia, zistíme, že zmierenie Imáma Al-Hasána (pmsn) sa odohralo za 
účelom prípravy na revolúciu Al-Husseina (pmsn), čo je príprava na revolúciu Al-
Mahdího (pmsn).  A tak keď bol Imám Al-Hasán (pmsn) donútený odstaviť meč, 
začal proti Mu’awiovi novú vojnu, tentokrát to bola vojna mediálna, zacielená 
pripraviť národ na revolúciu Al-Husseina (pmsn), aby bol národ prinajmenšom 
pripravený túto revolúciu akceptovať a sympatizovať s ňou, interagovať s ňou aj po 
tom, čo sa skončí a každý, kto v čase Imáma Al-Hasána (pmsn) pozoroval stav 
národa, vedel, že ide o veľký cieľ, v ktorý sa dúfalo v súvislosti s národom, ktorého 
synovia sa obrátili a sklamali ich neomylného lídra, až kým nevideli zlo ako cnosť a 
bez mediálneho hnutia Imáma Al-Hasána (pmsn) by z Tašayu’ (šiizmu) nezostalo ani 
len písmo. 
 
A tak zmierenie Imáma Al-Hasána (pmsn) nebolo zmierením v pravom zmysle slova, 
ale išlo o prímerie, na ktoré bol Imám Al-Hasán (pmsn) nútený pristúpiť, aby jeho 
brat, Al-Hussein (pmsn), ktorý je ako on (Al-Hasán (pmsn)), uspel jeho revolúciou, 
ktorá rezonuje svetom do dnešného dňa. 
 
Tak, ako sa na budúcnosť a na medzinárodný štát - niet Boha než Allaha pozeral Princ 
Veriacich (pmsn), pozeral sa naň aj Imám Al-Hasán (pmsn) a všetci neomylní (pmsn).  
Na deň, keď sa náboženstvo prejaví nad každým náboženstvom.  A tak pochod 
ľudstva je všeobecne integračný proces, aj keď čelí niektorým neúspechom, pretože 
jeho výsledkom je spravodlivosť väčšiny ľudí zeme v čase objavenia sa Imáma Al-
Mahdího (pmsn). 
 
A Imámovia (pmsn) robili všetko, čo mohlo tento národ viesť, aby jedného dňa niesol 
božie posolstvo všetkým ľuďom na tejto Zemi, a tak uprednostňovali spokojnosť 
Allaha a záujmy ľudstva pred vlastnými záujmami.  Niesli tú najbolestivejšiu 
psychologickú a fyzickú ujmu kvôli tomuto vznešenému cieľu, ktorým je viera ľudí 
Zeme v niet Boha než Allaha a Mohammed je Jeho Posol. 

Druhá udalosť: Strážcovstvo zmluvy pre Imáma Ar-Ridu (pmsn), ktoré prijal po 
tom, čo ho k tomu Al-Ma’um Al-Abbasi prinútil a jeho príkladom je ministrovanie 
Jozefa (pmsn) pod kráľom Egypta, ktoré bolo z donútenia, aj keď v ňom bolo pre ľudí 
prospechu.  Pre veriacich je to pokušenie a test, ako Všemohúci Allah skúšal Bani 
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Izrael, keď dal, aby Mojžiš (pmsn) vyrastal a žil v paláci tyrana faraóna (nech ho 
Allah preklína):  

{A či si ľudia myslia, že budú ponechaní na pokoji, keď povedia: “Uverili sme,” a 
skúšaní nebudú?  Veď sme už skúšali tých, ktorí pred nimi boli a Boh veru pozná tých, 
ktorí pravdu vravia a tých, ktorí luhári sú.} {Súra Al-Ankabút (Pavúk) 29:2,3} 

A nakoniec Al-Ma’mun Al-Abbasi (nhAp) otrávil Imáma Ar-Ridu (pmsn) po tom, čo 
si uvedomil, že je neschopný oslabiť prácu Imáma Ar-Ridu (pmsn), aj napriek tomu, 
že bol vo svojom paláci pod svojou vládou. 

A tak bol život Imámov (pmsn), strážcov pečate proroctva (pmsnajr), obrazom 
predošlých Prorokov (pmsn) na tejto zemi.  Nachádzali sa medzi panovačným 
tyranom, ktorý zhrešil proti ich svätej krvi a medzi každým, kto sa naň spoliehal alebo 
ho nasledoval spomedzi nepracujúcich učencov a medzi národom, ktorý ich nechal 
padnúť, a vybral si uctievať teľa a Sameriho až na niekoľko výnimiek, ktorí si uctili 
zmluvu Allaha.  A keď sa záležitosť dostala k pečati strážcov (pmsn), zostatku Allaha 
na Jeho zemi, Muhammadovi Ibn Hasan Al-Mahdímu (pmsn), Allah chcel, aby 
zmizol spred zraku ľudí a tyranov, aby jeho ochranou chránil Korán a Šari’u, až kým 
mu nedovolí objaviť sa a ukázať pravdu, keď bude národ pripravený ho (pmsn) 
podporiť.   

Bolo spomenuté: “Čo sa týka dôvodu na okultáciu, Všemohúci Allah povedal: 

{Vy, ktorí veríte!  Nevypytujte sa na veci, ktoré by vás, keby vám boli prezradené, 
zarmútili}109 

A znamenie je postačujúce pre slobodných a mier na svetlo Allaha na Jeho zemi a 
Jeho zostávajúceho spomedzi Jeho služobníkov, ktorého jeho otcovia (pmsn) 
pomenovali utláčaný, a on je skutočne utláčaný dokonca aj šítmi, ktorí jeho okultáciu 
sotva spomínajú, a ktorí popierajú jeho súženie. 

Mier, milosť a požehnania Allaha nech sú s veriacimi mužmi a ženami. 

V mene Allaha, Milostivého, Najmilosrdnejšieho. 

{A komu Boh nedal svetlo, ten nemá ani časť svetla.}  
{Súra An-Núr (Svetlo) 24:40} 

*** 
KONIEC 

 
 
 

																																																								
109Kamal Ad-Din: str. 485; Al-Ghayba od At-Túsiho: str. 292; Al-Ihtidžadž: zv. 2, str. 284; Bihar 
Al-Anwar: zv. 52, str. 92. 
 


